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Abstrakt
I nuläget utförs acceptanstester på Trafikverket utan att veta testprocessens
styrkor och svagheter. Denna fallstudie tar genom Test Maturity Model (TMM)
fram en mognadsgrad för testprocessen inom acceptanstester. Mognadsgraden
visar hur processen ligger till i nuläget och visar testprocessens svagheter och
styrkor.
Den mognadsgrad som påträffades vid en utvärdering av acceptanstester inom
ProjectWise var mognadsgrad tre. Förbättringsförslagen som presenterades var
att utföra kontinuerliga workshops i utbildningssyfte så att inte kunskaperna inom
testområdet stagnerar och att kvantifiera kvalitetsfaktorer för mätning av tester.
Dock är ingen modell fullkomlig. Genom metodanalysen MA/SIMM (Metod Analys
och SIMM står för Samverkan & Situationsanpassning, Ifrågasättande &
Idéutveckling, Meningsskapande & Målstyrning och Metodisk & Metod) så visar vi
modellens styrkor och svagheter. Några svagheter i TMM modellen är att det inte
krävs en erfaren utvärderare av kriterierna. Kriterierna besvaras med frågor och
enkäter som kan misstolkas. Svaren i frågeformulären är fördefinierade vilket kan
begränsa respondenten, eller göra den osäker på vilket alternativ som passar
bäst. Dessa svagheter kan i slutändan påverka mognadsgraden.
Några fördelar är att det finns väl dokumenterade riktlinjer när utvärderingen
pågår, så att det går att komma in som student och ändå kunna utöva denna
modell godtyckligt.
Den största styrkan är att TMM baseras på en vetenskaplig grund. Den har även
baserats på 40 år av erfarenhet av test i från verksamheten, vilket gör den till en
välgrundad modell som kan ge väl motiverade förbättringsförslag.

Nyckelord: TMM, Acceptanstest, Trafikverket, Mognadsgrad, Fallstudie

Abstract
Currently at Trafikverket acceptance testing is done without knowing the test
process strengths and weaknesses. This case-study uses Test Maturity Model
(TMM) to identify a maturity level for the test process in acceptance testing. The
maturity level show how the current process operate and present the test process
current weaknesses and strengths.
Acceptance testing within ProjectWise reached a maturity level of three.
The improvement proposals were to perform continuous workshops for education
purposes, so the knowledge within the testing area does not stagnate, and to
quantify quality factors for measurement of test.
Though no model is perfect this study will attempt to do a method analysis based
on MA/SIMM, to show the strengths and weaknesses.
Some of the weaknesses are the lack of experience within the use of the criterias
of the TMM model. The criterias are fulfilled by interviews and questionnaires and
can be misinterpreted. The answers in the questionnaires are predefined and may
confuse the respondent. These weaknesses may eventually cause the wrong
maturity level being set.
There are well documented guidelines when the TMM process has begun so even
a inexperienced student may perform a TMM evaluation.
The greatest strength in TMM is that it has a scientific background, combined with
40 years of experience within the testing industry, makes it a well-founded model
with trustworthy improvement proposals.

Keywords: TMM, Acceptance testing, Trafikverket, maturity level, case
study
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Begreppslista
TMM
TMM strukturen upplyser de viktiga relationerna mellan testprocessen och nyckelpersoner
i form av chefer, testare och användare (Burnstein, 2003).
Myndighet
En myndighet är en institution som ingår i den offentliga förvaltningen eller rättskipningen
(Myndighet, 2019).
Acceptanstest
Validering, verifiering i en produktionslik miljö, kvalitetskontroll och godkännande (Sast,
2010).
Trafikverket
Ansvarar för långsiktig planering av transportsystem för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart
och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna
(Trafikverket, 2019).
IKT
Informations-och kommunikationsteknik, ansvara för Trafikverkets it-infrastruktur och
tekniknära förvaltning av it-lösningar (Trafikverket, 2019).
IKTag
“Genomföra åtgärd” är en avdelning i IKT som förvaltar och utvecklar ProjectWise
(Trafikverket, 2019).
ProjectWise
IT-system som stödjer gemensamma arbetsprocesser, informationshantering och
dokumenthantering. Systemet används för konstruktions och anläggningsinformation, men
även för det som klassas som teknisk information (Trafikverket, 2019).
Verksamheten
Användare av it-systemet ProjectWise som tillhör verksamhetsområdena Underhåll,
Investering och Stora Projekt enligt chef Minna, tekniknära förvaltare (personlig
kommunikation 19 februari 2019).
Investering
Ansvarar för upphandling, genomförande och uppföljning av investerings-och
reinvesteringsprojekt för både väg och järnväg (Trafikverket, 2019).
Stora Projekt
Ansvarar för att genomföra Trafikverkets allra största nyinvesteringar. Det handlar om
projekt som är särskilt komplexa eller var kostnader överstiger fem miljarder kronor
(Trafikverket, 2019).
TRV
Förkortning av Trafikverket
Underhåll - är verksamhetsområdet som ansvarar för att underhålla och rusta upp
omkring 10 000 mil statlig väg och 14 200 km järnväg (Trafikverket, 2019).
TFS
Team Foundation Server (TFS) är ett verktyg som används av Trafikverket vid testarbete
(Trafikverket, 2018).
MA/SIMM
Metod Analys och SIMM står för Samverkan & Situationsanpassning, Ifrågasättande &
Idéutveckling, Meningsskapande & Målstyrning och Metodisk & Metod (Huynh, 2009).

1 Inledning
I detta avsnitt presenteras bakgrund, samarbetspartner, problemområde, syfte,
frågeställning, kunskapsbidrag och avgränsning.

1.1 Bakgrund
Mjukvarusystem är en stor del av dagens samhälle som spelar en avgörande roll.
Denna betydande roll som systemen har gör det relevant att se över kvalitén på
systemen inom mjukvaruutveckling och även mjukvaruprodukter (Proceedings
International Test Conference, 1996).
Effekten av mjukvarutestning skiljer sig i nuläget från verksamheter och
arbetsgrupper. Vissa verksamheter och arbetslag utför en effektiv utveckling samt
test av mjukvarusystem. Men flera verksamheters testmetodik är inte mogna utan
utförs i ad hoc stil vilket leder till att defekter inte upptäcks och att det ökar både i
tid och kostnad på produkten (Garousi, Felderer & Hacaloǧlu, 2018).
Behovet av mjukvaruprogram av hög kvalité har tvingat de berörda inom området
att identifiera och kvantifiera kvalitéts faktorer som användbarhet, testbarhet,
underhållbarhet, pålitlighet och identifiera de praxis som tillger dessa attribut.
Dålig kvalité på mjukvara kan orsaka förlust av liv eller en produkt som ej godtas
av samhället (Burnstein, 2003). Samtidigt har storlek och komplexitet på
mjukvaruprodukter ökat samtidigt som förväntan på dem blir mer krävande
(Veenendaal, 2006).
Då att integrera individuella praxis ad hoc inte var ett bra alternativ så skapades
modeller som exempelvis CMM för att tillåta verksamheter att utvärdera dess
mjukvaruprocess och skapa ett större förstående kring det.
Utifrån modellen Capability Maturity Model (CMM), som fick stort stöd inom
mjukvaruindustrin, och andra litterära verk så skapades en ny modell kallad Test
Maturity Model (TMM) (Veenendaal, 2006).
TMM möjliggör en verksamhet att identifiera den mognadsgrad de har på sina
tester och vilka förbättringar som bör göras för att öka mognadsgraden för att
förbättra organisationens testprocess (Eshtiagh, 2014).
Det är viktigt att känna till organisationen mognadsgrad. Det kan göras med en
mognadsmodell för test. Genom mognadsmodellen blir det lättare för
organisationen att veta vad den redan är bra på och vad den behöver bli bättre på
och vidareutvecklas. För individen så tydliggör det vilka krav organisationen
ställer (Eriksson, 2008).
Innan en utvärdering kan påbörja så måste utövaren göra ett val bland många
olika modeller. En god förståelse för dessa modeller krävs för att utövaren ska
kunna välja och tillämpa dem i praktiken (Tian, 2004).
Trafikverket vet i nuläget inte sina styrkor och svagheter inom testprocessen,
vilket försvårar ett förändringsarbete. Förändring är oundvikligt eftersom både den
yttre och inre miljön är dynamisk och hela tiden i ändring. Att inte hänga med i
utvecklingen kan resultera i att redan existerande problem blir överdrivet stora
och det kan riskera företagets överlevnad (Huong, 2014).

1.2 Samarbetspartner
Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik,
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt
drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Den 1 april 2010 tog
Trafikverket över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och
Vägverket. Myndigheten har huvudkontor i Borlänge.
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1.3 Problemområde
Acceptanstester representerar kundens intressen och ger kunden förtroende att
slutprodukten har de krav som de har ställt och att slutprodukten gör det den ska
(Miller & Collins, 2002).
I nuläget utförs acceptanstester utan att veta testprocessens styrkor och
svagheter. Trafikverket upplever idag att processen för acceptanstester inte sker
friktionsfritt mellan IKT och Verksamheten. De vet dock inte var problemet ligger
eller dess orsak. Eftersom Trafikverket arbetar iterativt så har de tät kontakt med
verksamheten. Är det då något problem i kommunikationen så kan
konsekvenserna av det leda till irritation bland samtliga inblandade. Genom att
belysa vilka styrkor och svagheter som de har i nuläget så kan ett arbete med att
bibehålla styrkorna samt arbeta sig bort från svagheterna starta. Detta så att inte
förändringsarbete läggs på något som redan fungerar bra och det svaga förbises.
En testprocess inom en statlig myndighet ska inte stagnera utvecklingsmässigt
eller kunskapsmässigt. Genom att ta fram en mognadsgrad för testprocessen så
blir dessa faktorer synliga och organisationen vet vad de ska fortsätta med samt
vad som ska förbättras. Genom att kommunicera om vilka styrkor och problem
som finns så i nuläget så undviks det att folk skapar egna felaktiga antaganden
(Gesme & Wiseman, 2010). Genom att använda en modell så kan brister visas
och förbättringsförslag ges. Dock är inte någon modell fullkomlig. Genom att
använda MA/SIMM så redovisas upplevda styrkor och problem i TMM-modellen.

1.4 Syfte
Syftet med denna rapport är att utvärdera en testprocess hos större organisations
baserat på Test Maturity Model (TMM) och utvärdera dess styrkor- och problem
med användandet av TMM-modellen vid analys av en testprocess med hjälp av
MA/SIMM.

1.5 Frågeställning
Utifrån syftet att utvärdera testprocessen samt att Trafikverket inte vet styrkor och
svagheter med nuvarande testprocess så tas följande frågeställning fram.
Kan mognadsgraden på testprocessen identifieras och leda till ett
förbättringsförslag utifrån att utvärdera utförande av acceptanstester hos en större
organisation baserat på Testing Maturity Model (TMM)?
Då det finns flera olika modeller med olika styrkor och problem utöver TMM så tas
andra följande frågeställning fram. Vilka styrkor och problem mötte TMMmodellen i utvärderingen av testprocessen?

1.6 Kunskapsbidrag
Det kunskapsbidrag som genereras från denna fallstudie är om TMM kan
användas av Trafikverket för att utvärdera och förbättra deras testarbete. Genom
MA/SIMM så redovisas styrkor och problem hos TMM-modellen. Det
kunskapsbidrag som skapas av denna metodanalys kan vara till nytta för
organisationer att ha som stöd vid en eventuell implementering av TMM.

1.7 Avgränsning
Testprocessen som ska utvärderas avgränsas till acceptanstester som sker hos
Trafikverket och arbetsgruppen/IT-systemet ProjectWise.
Inom Trafikverket så avgränsas undersökningen till verksamheterna Investering,
Underhåll, Stora Projekt och IKTag.
En avgränsning har även gjorts inom TMM-modellen då bara nivå 1-4 analyseras
och diskuteras då det tidigt i studien indikerade att nivå fyra ej blir uppnådd.
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Denna avgränsning gjorde att mer tid kunde läggas på utvärderingen av TMMmodellen med MA/SIMM.
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2 Teori
2.1 Test
Testning innebär en utförd aktivitet som ska identifiera bristande
funktionsförmågor för att utvärdera och förbättra en produkts kvalitet. Bristande
funktionsförmågor i produkten kan exempelvis komma ur mänskliga
brister(misstag) eller hård eller mjukvarufel (Tarhan & Demirors, 2011).
Tester genomför för att:
■
■
■
■
■

verifiera efterfrågad och kravställd funktionalitet
identifiera fel och avvikelser så tidigt som möjligt för att kvalitetssäkra
vilket sparar tid och pengar
säkerställa att applikation, it-lösning, förvaltningsprodukt integrerar på
förväntat sätt med omgivande applikationer
kontrollera att applikation, it-lösning, förvaltningsprodukt fungerar i en
produktionslik miljö och med kravställd funktionalitet
kontinuerligt leverera en samlad bild av applikationens, it-lösningens,
förvaltningsproduktens status och de eventuella risker som finns inför
produktionssättning (Trafikverket, 2018).

2.1.1 Komponentstest
Syftet med komponentstestning enligt Eriksson (2008) är att testa systemet
minsta beståndsdelarna på den lägsta detaljnivån. Det kan handla om att testa så
att systemets grundläggande funktioner gör det de ska. Exempelvis lägga i
kundkorg. Komponenttesterna utförs vanligtvis av utvecklarna (tabell 1).
2.1.2 Integrationstest
Det som testas är integrationen av komponenter inom systemet. Testerna utförs
ofta av en utsedd utvecklare eller en liten grupp testare. I medelstora system
hoppas ibland integrationstesterna över utan att det får några större
konsekvenser (Eriksson, 2008).
2.1.3 Systemtest
Systemtestet testas i en sådan produktionslik miljö som möjligt. Först testas det
fristående och sen testat kopplingar till andra system. Testerna är omfattande och
tar ofta flera veckor att genomföra (Eriksson, 2008).
2.1.4 Acceptanstest
Acceptanstest är den sista testnivån i V-modellen (Eriksson, 2008).
Acceptanstester utförs oftast av en klient eller den tänkta användaren och vars
syfte är att identifiera hur systemet kommer bete sig samt hur mycket det kommer
hjälpa användaren innan systemet implementeras in i den verkliga verksamheten
(Mohd & Shahbodin, 2015).
Testerna ligger i kundens intresse och ger kunderna förtroendet att applikationen
har de krav som krävdes och att applikationen gör det den ska. I teorin när
acceptanstesterna är avklarade så ses projektet som klart (Miller & Collins, 2002).
Ett skäl till att använda acceptanstester är riskhantering, undvika kostsamma fel
(Hambling & van Goethem, 2013). Ett annat skäl är att se till att beställaren, i
detta fallet, Verksamheten, får en applikation som de eftersöker och som de
sedan ska sköta sitt dagliga arbete genom.
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Tabell 1. Ansvarsmatris (Eriksson, 2008)
2.1.5 V-modellen

V-modellen är en livscykelmodell, även kallad utvecklingsmodell, som beskriver
både kravhantering, konstruktion eller programmering och test i ett antal nivåer.
Modellen visar testning i sitt sammanhang och att test är en integrerad del i ett
systemutvecklingsarbete (Eriksson, 2008). Genom modellen visas vilket område
som berörs i arbetet. Beställaren representerar Verksamheten och Leverantören
är IKT i figur 1.

Figur 1. V-modellen (coggle, 2019)

2.2 Test Maturity Model
Test Maturity Model (TMM) består av fem olika nivåer av mognad som används
vid analys av en testprocess (Burnstein, 2003). Testprocessen inom en
organisation är förmodligen bättre utvecklad inom vissa områden och mindre
utvecklad inom andra områden. Det är viktigt att ta reda på testmognaden för att
organisationen ska få reda på vad den redan är bra på och vilka områden som
behöver förbättras (Eriksson, 2008).
De fem mognadsgrader som anges enligt Burnstein (2003) är enligt följande.
1) Initial
2) Phase Definition/Fas definition
3) Integration
4) Management and Measurement /Hantering och mätning
5) Optimization/Defect Prevention and Quality Control ///Optimering/defekt
förebyggande och kvalitékontroll
Sambandet med dessa nivåer och en processförbättring kring test förklaras av
Burnstein (2003) där nivåerna och dess aktiviteter stödjer en processförbättring
där att uppnå högre nivå innebär att testprocessen har förbättrats.
5

Nivåerna representerar som vad Burnstein kallar för en stegvis arkitektur för
processförbättring där varje nivå innehåller testpraxis som kan tillämpas på ett
systematiskt sätt för att förbättra det nuvarande testarbetet stegvis.
Alla nivåer förutom första följer den struktur som anges i figur 2 nedan.

Figur 2. Interna strukturen av TMM mognadsgrad källa: Burnstein (2006)

Relationerna mellan nivåerna och visualiseringen av deras struktur visas i figur 3
nedan.
Den enda nivån som går emot den interna strukturen i figur 2 ovan är nivå 1 där
tester sker på ett icke-strukturerat och kaotiskt sätt. Vid denna nivå finns det inga
testaktiviteter att jämföra emot då det inte finns någon struktur i testprocess.

6

Figur 3. 5-nivå strukturen av TMM källa: Burnstein (2003)

2.2.1 Mognadsgrad 1: Initial
Den första nivån är kaotisk där tester skapas ad hoc, är icke-definierade, med
dåliga resurser, inga utbildade testare och dokumenterade specifikationer finns ej.
Vid denna fas så utgörs det ingen skillnad mellan debugging och testning då de
sker i samma stadie då utvecklare tar bort buggar i mjukvaran för att få en
fungerande mjukvara.
Mjukvaran släpps därefter utan att försäkra sig kring dess kvalité.
2.2.2 Mognadsgrad 2: Phase Definition
Andra nivån leder till att test och debugging har separerats från varandra där test
erkänns som en fas som sker efter utveckling där målet är att bevisa att
mjukvaran uppnår de framtagna specifikationerna.
Test aktiviteter är planerade med testtekniker samt metoder implementerade,
men planeringen kan ske sent i utvecklingen pga. en omogen testprocess.
Vid nivå två så kan det uppfattas som att all kod måste vara slutför innan
testprocessen kan börja, även planeringen av dem. Burnstein anger att många fel
i denna nivå uppstår till följd av att planeringen av tester sker i ett sent stadié.
Institutionalize basic testing techniques and methods
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För att förbättra testprocessens duglighet så föreslår detta mål att grundläggande
testtekniker och metoder ska tillämpas inom testarbetet.
Exempel på metoder och tekniker som kan tillämpa är white box och black box
testing design strategier samt användning av en kravvalideringmatris.
Hur samt när tekniker, metoder och verktyg ska appliceras ska framgå i
testplanen (Burnstein, 2003).
Initiate a test planning process
Test planering innebär att definiera de målen, analysera risker, föreslå strategier
och utveckla test specifikationer och testfall.
Målet är att den framtagna testplaneringen sker över hela organisationen.
Resurstilldelning, kostnader samt de ansvar för varje typ av test som ska utföras
tilldelas inom organisationen (Burnstein, 2003).
Develop testing and debugging goals
Syftet med detta submål är att differentiera test ifrån debugging.
De mål, uppgifter, aktiviteter och verktyg för att utföra tester samt debugging, ska
identifieras och de ansvar och riktlinjer varje process har ska tas fram med hjälp
av ledningen (Burnstein, 2003).
2.2.3 Mognadsgrad 3: Integration
Vid den tredje mognadsgrad så sker inte tester efter kodningen utan
testprocessen har integrerats in i mjukvarans livscykel.
Planeringen av tester sker när kravspecifikationen av mjukvaran startar och tester
sker samtidigt som utvecklingen baserat på en version av V-modellen.
Målen med testerna tas fram baserat på de krav som har fastställts tidigare
beroende på användarens/kundens behov.
Test processen övervakas för att se till att det sker som planerat och defekter som
upptäcks kan hanteras.
Det finns även en dedikerad testorganisation inom verksamheten och testning
anses vara ett självstående yrkesområde.
Utöver detta så finns det även en teknisk tränings organisation som fokuserar på
tester.
Control and monitor the testing process
Syftet med detta mål är att utveckla ett systemövervaknings och kontroll över
testprocesserna. Detta görs för att upptäcka avvikanden från testplanen så att fel
upptäckas snabbt.
När en avvikelse upptäcks så informeras ledningen som kan därmed effektivt kan
åtgärda den. Syftet med detta system är att säkerställa att testprocessen inte går
över den satta budgeten eller tidsramen.
Integrate testing into the software life cycle
Syftet med detta mål är att förespråka utförande av tester parallellt med olika
faser i mjukvarans livscykel istället för att påbörja tester efter kodningen är utförd.
En variation av V-modellen används av ledningen, testare och utvecklare för att
vägleda integrationsaktiviteter (Burnstein, 2003).
Establish a technical training program
Skickliga testare ska utbildas för att utföra arbeten kring tester och utbildningen
baseras på den framtagna testpolicyn.
Detta mål kräver att utbildningen av testare är specificerade, samt att utbildningen
och dess material tagits fram.
Resultatet av utbildningen ska vara att testarna är utbildade i senaste tekniker,
metoder och verktyg inom testning.
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Utbildningen förbereder testare för att utföra test planeringar, arbeten kring
integration av test i livscykelmodellen, utvärderingsprocess och prioritera
testrelaterade risker.
Establish a software test organization
En grupp skickliga testare ska organiseras och få ansvar för testarbetet inom
organisationen.
Deras ansvarsområde är testplanering, utförande samt inspelning av tester, test
relaterade standarder, testmätvärden, testdatabasen, återanvändning av tester,
uppföljning av tester, övervakning av tester och utvärderingar.
2.2.4 Mognadsgrad 4: Management and Measurement
Tester vid denna nivå är mätbara samt kvantifierade och redovisningar av tester
vid alla faser är etablerade som ett testkvalité verktyg.
Mjukvaruprodukter är testade efter de kvalitéfaktorer som exempelvis pålitlighet,
användbarhet och underhållbarhet.
Testfall från alla projekt samlas in och lagras i en databas för att återanvända och
analysera dem.
Defekter som hittas dokumenteras och får en allvarlighetsgrad tilldelad.
Burnstein anger att de fel som uppstår vid denna nivå uppstår på grund av
bristande filosofi kring förebyggande av brister eller för brister som uppstår i
automatiserad insamling, analysering och sammanställning av data.
Software quality evaluation
Syftet med detta mål är att fastställa mjukvaruproblem till testernas lämplighet och
att förespråka användandet samt definiera mätbara mjukvarukvalitétéer
(Burnstein, 2003).
Establish a test measurement program
Syftet med detta mål är att identifiera, samla, analysera och tillsätta mätvärden för
att stödja en organisations testarbete.
Detta utförs genom att utvärdera samt finna mätvärden för kvalitét och effekt av
testprocessen, produktiviteten av testarna, bedöma resultatet av testprocess
förbättringar och utvärdera kvalitéten av mjukvaruprodukter (Burnstein, 2003).
Establish an organizationwide review program
Utvärdering är en typ av testteknik som används för att ta bort avvikelser från
mjukvara artefakter. Detta mål hjälper organisationen att identifiera, katalogisera
och ta bort avvikelser effektivt samt i god tid i mjukvarans livscykel.
Utöver att upptäcka fel så kan även kvalitéten utvärderas på mjukvarurelaterade
objekt (Burnstein, 2003).
2.2.5 Mognadsgrad 5: Optimization/Defect Prevention and Quality Control
Genom den infrastruktur som har byggts upp genom att uppfylla de krav som
sattes av de tidigare nivåer så är testprocessen definierad och dess kostnader
samt effekt övervakad. Vid femte nivån så kan testprocessen finjusteras och
förbättras kontinuerligt. Förebyggning av fel och kvalitetssäkring utövas och
automatiserade verktyg stödjer körning och återkörning av tester. verktyg finns
även till stöd av design och i förebyggande arbete av tester.
Statiska prov, mätningar av trovärdighet och pålitlighet driver testprocessen och
testprocesser återanvänds vid denna nivå.
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Test process opimization
Syftet med detta mål är att förespråka en kontinuerlig process av förbättring och
återanvändning av testfall. Organisationen uppmuntras att identifiera testpraxis
som är i behov av förbättringar därefter applicera en lösning för att förbättra
processen och att följa upp på dem.
Utöver processer så förespråkar Burnstein (2003) verktyg samt tekniker som
används för att stödja övergången till nya verktyg eller tekniker.
Quality control
Kavlitéetskontroll innebär att utveckla en serie av processer för kvalitétskontroller
för att stödja släppa mjukvaruprodukter av hög kvalité som uppfyller användarens
krav. Att uppnå detta mål innebär att avancerade mätningar, tekniker och verktyg
används för att förbättra testprocesser, minska fel, öka mjukvarans pålitlighet och
användbarhet. Kvantitativa värden används för att ange när en testprocess
avslutas (Burnstein, 2003).
Application of process data for defect prevention
Detta mål innebär att organisationen ska uppmuntras att formellt klassificera,
dokumentera och analysera avvikelser.
Burnstein uppmuntrar även organisationer att använda en kombination av
analysering och handlingsplanering för att stödja ändringar av processer för att
eliminera framtida fel som kan uppstå i dess produkter (Burnstein, 2003).

2.3 TMM Assessment Process
Burnstein (2003) har identifierat inparametrar (inputs) som behövs för att få ut en
TMM level (mognadsgrad), testprocess profil, styrkor och svagheter och action
plans. Vi uppfyller processens input genom vår datainsamling och får därmed ett
resultat. Se figur 4 nedan. Modellen i figur 4 nedan redovisar hur TMM bör utföras
och representerar hur denna studie har gått tillväga för att utvärdera
testprocessen kring ProjectWise. Det utfördes fyra intervjuer (interview data) med
personer inom Verksamheten och en inom IKTag. Tre personer fyllde i
frågeformuläret (questionnaire data). Dokumentstudier utfördes (related
documents). Dessa datakällor analyserades via jämförelse med Burnsteins
dokument (2003) och resulterade i en mognadsgrad (TMM Level), och styrkor och
svagheter (strengths and weaknesses). Dessa styrkor och svagheter stod till
grund för förbättringsförslag (tabell 10).
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Figur 4. TMM-processen (Burnstein 2003)

3 Metod
3.1 Litteraturstudie
Vid litteraturstudie så har väsentliga artiklar/böcker valts ut på Google Scholar.
Denna litteratur togs sedan vidare till Högskolan Dalarnas sökmotor Summon för
att finna litteratur som är peer-reviewed kring acceptanstester och TMM.
Sedan så har även litteratur som refereras i peer reviewed litteratur använts för att
finna relevanta dokument.
Vi har även använt google scholar för att finna dokument som inte finns på
Summon eller har refererats i peer-reviewed dokument men inte de heller har
funnits på Summon.
Samt så har portalen DiVA använts för att leta efter examensarbeten som är
snarlika detta uppdrag att utvärdera en testprocess baserat på en modell.
Sökorden som har använts i våra sökningar visas i tabell 2 nedan.
Sökord

Databaser

Antal träffar

Antal använda artiklar

1

Test maturity model

Summon

258 204

2

TMM

Summon

25 786

3

Acceptance testing

Google scholar

2 650 000

2

5

TMM + 1

Google scholar

3 450

11

6

How to measure
acceptance test

281 000 000

1

149 832

1

7

User acceptance
test

Google

Summon

Tabell 2. Sökordsmatris
Tidigare masteruppsatser och studentlitteratur har varit till stöd i beskrivning av
TMM, TMM questionnaire och V-modellen.
Genom att studera litteratur kring utvärdering av testprocesser via TMM modellen
så kan en större förståelse för applicering av modellen uppnås samt de aktiviteter
och definitioner som används förtydligas. Genom att basera tillämpningen av
TMM på tidigare litteratur så kommer chansen att en felbedömning eller
misstolkning av en definition att förhoppningsvis minskas.
Den litteratur kring acceptanstestning som användes förtydligade hur
acceptanstester utförs, vilka som bör vara med i testgruppen och syftet med att
utföra acceptanstester.

3.2 Val av forskningsstrategi
Valet av forskningsstrategi stod mellan en fallstudie och en survey. Skälet till att
det inte blev en survey var att den vill göra en representativ kartläggning av
människors åsikter, inställningar eller kunskaper. Därför valdes istället en
fallstudie där fokuset ligger på att få en djup analys inom den naturliga miljön där
det fenomenet existerar istället för en bred analys (Oates,2006). Fallstudien
definieras av en studie vars fokus ligger på det enskilda objektet, exempelvis ett
system, en avdelning eller ett projekt. Det som även skiljer en fallstudie från andra
forskningsstrategier är att de datagenereringsmetoder som används inom en
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fallstudie är ev. flera olika slag som intervjuer, observationer, dokument och/eller
frågeformulär som kan blandas (Oates, 2006).
Det finns tre olika typer av fallstudier (Yin, 2003) där den första är en utforskande
studie där studien fokuserar på att definiera en fråga eller hypotes som ska
användas i en efterföljande studie. Denna typ av fallstudie passar sig till områden
där det finns lite litteratur kring.
Den andra typen av fallstudie är en beskrivande studie som leder till en rik och
beskrivande analys av ett utvalt fenomen samt dess kontext. Den analys som
görs i denna typ ger en beskrivande diskussion om förloppet som skedde och hur
olika människor uppfattade vad som skedde.
Den tredje typ av fallstudie är en förklarande studie som går längre än en
beskrivande studie i att förklara händelser eller resultat. Denna studie försöker
kartlägga flertal av de faktorer som berör det fenomen som studeras eller jämföra
de resultat som togs fram emot teorier för att se vilken som stämmer bäst överens
med resultatet.
Den typ av fallstudie som valdes för detta arbete är en beskrivande studie då det
fenomen som ska studeras är acceptanstester hos Trafikverket och resultatet blir
en analys av testprocessen utifrån TMM och hur nuvarande testerna upplevs av
de personer som är delaktiga i processen.

3.3 Datainsamling
I detta kapitel beskrivs och definieras de datainsamlingsmetoder som används.
Valet av datainsamlingsmetoder baserades på den indata TMM-modellen kräver.
Användningen av TMM-modellen visas i figur 4 i kapitel 2.3 ovan där de
datainsamlingsmetoder som beskrivs nedan är indata till utvärderingsprocessen.
3.3.1 Intervju
Intervjuer är planerade konversationer, och intervjuarens syfte och agenda styr
intervjun
mot ett ämnesområde som hen vill få mer information om. En intervju utförs
öppet, dvs den som blir intervjuad är medveten om att den blir intervjuad och har
godkänt att bli intervjuad (Oates, 2006, s. 186-187).
Enligt Oates (2006) så finns tre olika typer av intervjuer.
Den första är strukturerade intervjuer där frågorna är identiska för varje deltagare
och noterar de svar som ges. Dessa intervjuer sker likt ett frågeformulär där
intervjuaren antecknar svaren åt den som blir intervjuad. Det är viktigt för den som
intervjuar på detta sätt att se till att frågorna ställs på samma sätt och att
respondenten inte blir påverkad av intervjuaren som kan påverka svaren som
ges.
Den andra typen av intervju är semistrukturerade intervjuer där det finns en given
ordning till frågorna, men denna ordning kan brytas och respondenten kan inleda
en konversation kring en fråga. Respondenten och intervjuaren ges mer frihet då
båda parter kan ställa och ge nya svar samt frågor under intervjun.
Den tredje typen av intervju är icke-strukturerad intervju där intervjuaren har
mindre kontroll över samtalet. Intervju inleds med att ämnesområdet introduceras
och låter den intervjuade personen prata fritt utan avbrott.
Den typ av intervju som används i detta arbete är semistrukturerade intervjuer då
frågor kring det nuvarande testarbetet att genereras på förhand men den
intervjuade personen får prata fritt kring frågorna. Detta är för att ta nytta av deras
erfarenhet av testprocessen vilket de har större erfarenhet angående.
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Planering av intervjufrågor
Framtagande av intervjufrågor började med att frågorna baserades på de
definitioner av aktiviteter som Veneendaal (2006) och Burnstein (2003) angav att
varje nivå av TMM bör ha för att anses vara uppnådd. Detta gjordes för att
försäkra sig om att varje nivå och dess aktiviteter togs upp i frågorna som ställdes
under intervjuerna. Därefter skickades frågorna ut till handledaren på Högskolan
Dalarna för återkoppling av definition samt innehåll av frågorna.
Intervjufrågor skickas ut i förväg tillsammans med de ämnen de berör. Detta gör
att respondenten hinner fundera var de står i frågeställningen. I förtexten förklaras
att det är studenter som är oberoende som sköter datainsamlingen och att
respondenternas svar är anonyma. Detta ökar förtroendet för studenterna och kan
gynna svarsfrekvensen (Oates, 2006). Intervjufrågorna skapades för att matcha
relevanta kriterier i TMM-modellen (bilaga 3. Frågor/TMM nivå).
Urval
Urvalet baserades på ett Snöbollsurval. Startperson är tekniknära förvaltare inom
ProjectWise. Hon besitter stor information över området. I sin tur namngav hon
fler väsentliga personer så att snöbollsurvalet blev att öka i storlek (Oates, 2006).
Denna metod gynnar detta arbete då respondenterna är en grupp med stor
erfarenhet kring Trafikverkets acceptanstester, vilket ger dem större insikt vid val
av personer som kan vara av värde för intervjuerna.
Tekniknära förvaltaren gav oss namnet på hennes motsvarande roll på
Verksamhetssidan. Han rekommenderade i sin tur oss till personer som är
utförare av acceptanstester.
Inspelning
För att bevara intervjun utan att enbart förlita sig på minnesanteckningar så
spelades Skype-samtal in. Allt samtalsmaterial sparades vilket kan användas av
flera personer och vid flera tillfällen. Nackdelen är att respondenten kan bli nervös
och hålla tillbaka i sina svar. Inspelningen via Skype gör att studenterna inte ser
respondentens kroppsspråk vilket kan försvåra tolkningen av samtalet (Oates,
2006).
Transkribering
För att enklare kunna söka och analysera i det funna datat så transkriberades de
inspelade intervjuerna på webbsidan oTranscribe. Med transkribering så överför
man tal från ljud eller videoinspelningar till skriftspråk (Semantix, 2019). En
respondent intervjuades samt transkriberades. Detta gjordes för att täcka upp de
andra datainsamlingarna. Bilaga 2 blev ett verktyg för att kunna gå tillbaka och
söka efter kompletterande information.
3.3.2 Dokumentstudie
Befintliga dokument kan behandlas som en datakälla enligt Oates (2006) där det
finns två olika typer av dokument.
Den första typen av dokument är funna dokument som existerar innan
forskningsarbetet.
Den andra typen är forskningsgenererade dokument som skapas för
forskningssyfte som utförs i arbetet som exempelvis anteckningar, bilder som tas
eller antecknade observationer.
Detta arbete använder sig av existerande dokument som Trafikverket besitter.
Med dokument så avgränsas det till dokument som handlade om testmiljön,
acceptanstester och testsvar inom Trafikverket. Det som var väsentligt för oss att
ta del av var, hur acceptanstesterna är uppbyggda och även se hur
respondenterna har svarat.
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Det gavs fri tillgång till testmaterial, mallar och en testhandbok. Fördelen var att vi
fick mycket data gratis, snabbt och lätt. Nackdelen var att det blev väldigt mycket
dokument, att det blev tidskrävande (Oates, 2006).
Material som var kopplat till TMM valdes ut för att stärka bilden av Trafikverkets
testprocess.
3.3.3 Frågeformulär
Ett frågeformulär är en mäng förbestämda frågor som sätts ihop och skickas till
respondenterna för dem att svara som sedan kan analyseras av sändaren (Oates,
2006).
Frågeformulär är självadministrerande enligt Oates (2006) då de kan besvaras
utan att avsändaren är närvarande och sparar därmed tid för avsändaren. Detta
passar där det finns ett behov att samla in data från många olika deltagare och
samla in små mängder icke-kontroversiella data (Oates, 2006).
Frågeformulärets frågor kan generera faktuel data som exempelvis datum,
jobbtitel och antal testare. Den andra typen av data som kan genereras är åsikter
där respondenten kan exempelvis ange sitt intryck av ett informationssystem eller
arbetssätt (Oates, 2006).
Frågorna i formuläret kan delas in i öppna eller stänga frågor där öppna frågor
tillåter respondenten att svara fritt medan stänga frågor tvingar dem att välja
mellan förbestämda alternativ (Oates, 2006).
Frågorna baseras på TMM Questionnaire av Burnstein (2003) där frågorna är
stängda med fyra fördefinierade alternativ. Svaren analyseras enligt tabell 3
nedan i kapitel 4.

3.4 Dataanalys
Enligt Oates (2006, s. 267f) är det en kvalitativ dataanalys när man letar efter
mönster i text, ljud eller i det man ser. En kvalitativ dataanalys skiljer sig från en
kvantitativ dataanalys genom att man går in mer på djupet i den data som
studeras.
En kvantitativ dataanalys, där man framför allt arbetar med att analysera data
matematiskt, ger mer bredd än djup.
Ett kvalitativt förhållningssätt har valts till dataanalysen för att motverka svagheter
i den valda strategin.

3.5 Genomförande
Figur 5 nedan illustrerar hur denna studie utfördes med syftet att skapa ett
förbättringsförslag på en testprocess inom en större organisation.
Figuren nedan visar hur syftet binds samman med forskningsfrågan som i sig
leder till att empirisk data samlas in. Därefter så analyserar den data ifrån
dokumentstudier och intervjuer för att skapa ett resultat.
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Figur 5. Illustration av genomförande av studie

3.6 Metodval
Modellen som valdes var Test Maturity Model (TMM), detta trots att det fanns en
nyare modell, Test Maturity Model integration (TMMi). TMMi arbetar med samma
mognadsgrader som TMM. Det som skiljer modellerna åt är att TMMi kräver en
erfaren utövare som objektivt kan bedöma de olika kriterierna för varje
mognadsgrad (Veenendaal & Cannegieter, 2012). Varken vi eller Trafikverket
besitter den erfarenheten. Det vi bidrog med var att vara objektiva när det
kommer till att bedöma mognadsgraderna. Vidare forskning får visa om det blir
samma resultat i bedömningarna av kriterierna om det var en erfaren utövare som
var ansvarig för utvärderingen.
Valet föll på TMM på grund av dess tydlighet när det kommer till vilken indata i
form av datainsamling som krävdes för att få det resultat vi sökte, därav vår
datainsamling.
Det fanns tydliga instruktioner, definitioner och färdiga frågeformulär
sammanställda av Burnstein (2003) som hjälper utövaren att göra en korrekt
bedömning. Den bok som skrevs av Burnstein (2003) riktar sig däribland emot
studenter inom testning av mjukvara.
Test model improvement (TPI) var ännu en modell som övervägdes. Även den
ger en mognadsgrad och visar styrkor och svagheter (Swinkels, 2000) men
modellen hade 20 huvudområden som skulle besvaras för att varje område skulle
få en mognadsgrad. Valet föll då på TMM eftersom de bidrog med enbart fem
nivåer och 13 huvudområden. Nivåerna var dessutom strukturerade i tydliga
delområden. TMM hade ett färdigt frågeformulär och TPI hade utsatta
checkpoints. Det som i slutändan gjorde var att TMM valdes var att Burnsteins
modell använde sig av tidigare forskning se figur 6. Gelperin och Hetzel (1988)
beskriver tre mognadsgrader från 1950-talet till 1990-talet. Beizers´s testmodell
beskriver utvecklingen av individuella testares tänkande och “Software Testing
Practices Survey Report som identifiera den praxis som fungerar bäst i industrier
år 1993 (Burnstein, 2003).
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Figur 6. Forskningen som ligger till grund för TMM (Burnstein 2003).

Enligt Swinkels jämförelse av test improvement modellerna så saknade TPI
vetenskaplig förankring i tidigare forskning (2000).

3.7 Metodanalys
Metodanalysen som utförs för att utvärdera TMM baseras på MA/SIMM(Metod
Analys och SIMM står för Samverkan & Situationsanpassning, Ifrågasättande &
Idéutveckling, Meningsskapande & Målstyrning och Metodisk & Metod) av
Goldkuhl och Fristedt (1994). MA/SIMM metoden ska ses enligt Goldkuhl (1995)
som en verktygslåda av metodkomponenter där metodbrukaren väljer och
anpassar vilka metodkomponenter som ska brukas.
Den typ av metodanalys som kommer utföras är en metoddiagnos som innebär
att värdera en eller flera metoder (Goldkuhl, 1995).
Innan en värdering kan utföras så behöver metoden beskrivas enligt
metodarkitekturen i figur 7 nedan.
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Figur 7. Metodarkitektur för metoddiagnos och vald metodvärdering. Källa:
(Goldkuhl, 1995)
Denna så kallade metamodell kommer att användas för att utvärdera TMMmodellen efter att en processutvärdering har utförts.
Innan en värdering kan ske så måste metoden beskrivas antingen med
metomodellering eller situationell metodanalys.
Innan metodvärderingen kan utföras så behövs metoddokumenteringen göras
vilket visades i figur 7 som antingen en metodmodellering eller situationell
metodanalys.
Metodmodellering är en idealtypisk analys av metoden vilket innebär att den
teoretiska användningen av modellen värderas. Metodmodellering består av fyra
metodkomponenter som visas i figur 7. Metoden består av följande områden
(Goldkuhl & Fristedt, 1994).
● Mål och perspektivanalys - Detta område innebär att metodens
bakomliggande synsätt studeras och detta arbetsmoment består av att
utföra följande
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●

●

●

○ Analys av metodidé
○ Intressentanalys
○ Identifiering och formulering av mål
○ Målvärdering
Analys av arbetssätt - En analys av arbetssätt innebär att de områden och
arbetsmoment som metoden består av och hur de är sammanhängande
studeras. Denna analys består av följande moment.
○ Områdesstrukuering
○ Beskrivning av arbetsmoment
○ Analys av samband mellan arbetsmoment
Dokumentanalys - Klargör hur metodens olika dokumentationsformer
hänger samman. Består av följande arbetsmoment
○ Notationbeskrivning
○ Analys av dokumentsamband
Begreppsanalys - Begreppsanalys innebär att göra en konceptuell
modellering över begrepp som ingår i metoden och dess relationer

En situationell metodanalys beskrivs av Goldkuhl (1995) som en studie som
fokuserar på hur metoden faktiskt brukas och de olika faktorer som påverkar
användningen. Enligt Goldkuhl (1995) består en situationell metodanalys av
följande moment.
● Analys av metodanvändning - Analys av den faktiska användningen av
metoden och dess faktorer.
● Situationell målanalys - Organisationens/projektets situationella mål
studeras.
● Vektygsmodellering - Beskrivning av verktygen i modellen.
● Analys av verktygsmodellering - Beskrivning av användning av verktygen i
modellen.
Efter att metoddokumenteringen är klar så kan en metodvärdering påbörjas enligt
där en värdering görs utav.
● Problemanalys - Inventerar samt studerar de problem kring metoden och
dess användning.
○ Identifiering och formulering av problem
○ Analys av problemsamband
● Styrkeanalys - Görs likt en problemanalys fast med fokus på metodens
styrkor.
○ Identifiering och formulering av styrkor
○ Analys av styrkesamband
● Metodkaraktärisering - Kriteriebaserad värdering som olikt ifrån styrkeoch problemanalys inte är orienterade mot en analys av orsak eller effekt.
● Verktygskaraktärisering - Verktygskaraktäriseringen är uppbyggd på
liknande sätt som metodkarakätriseringen.
● Sammanfattande värdering - Sammanfattning av de tidigare
arbetsmoment innan en ställning tas för förändring. De aspekter som
sammanfattas kan vara både positiva samt negativa. Sammanfattningen
kan även ange vad som anses behövas förändras med metoden.
Goldkuhl (1995) anger att metamodellen inte ska följas slaviskt utan
metodfamiljen SIMM ska ses som en verktygslåda där de metodkomponenter
som är relevanta för arbetet väljs ut.
För denna studie så valdes det att göra en metodvärdering i form av en
problemanalys och styrkeanalys.
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3.8 Metodkritik
Intervjuerna, transkriberingen och analysen av data från intervjuerna är
tidskrävande. Intervjuerna kan även ge för lite information så att ytterligare
intervjuer behövas. Det blev inte aktuellt för oss med ytterligare intervjuer.
Respondenten vet om att den är inspelad eller dokumenterad så den kan ge
artificiella svar och inte det som tycks egentligen (Oates, 2006)
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4 Resultat & Analys
Här presenteras en nulägesanalys och den data som har samlades in via de
datainsamlingsmetoder som presenterades i kapitel 3.
Resultaten delas in och presenteras under de aktiviteter som finns under varje
nivå av TMM.
Mognadsgrad 1 presenteras ej eftersom vid denna nivå finns det inga
testaktiviteter att jämföra emot då det inte finns någon struktur i testprocess.
Mognadsgrad 5 presenteras ej eftersom det tidigt i studien indikerade att nivå fyra
ej blir uppnådd.
Snöbollsurvalet resulterade i sex valda personer för intervjuer och tre personer för
att besvara frågeformuläret.

4.1 Nulägesanalys
Avdelningen IKTag (Genomföra åtgärd) verkar under verksamhetsområde IKT
(Informations-och kommunikationsteknik). De förvaltar och utvecklar IT-systemet
ProjectWise, som Verksamheten inom Underhåll, Investering och Stora Projekt
använder som dokumenthanterare. Figur 8. visar vilka avdelningar och
verksamhetsområden som berörs.

Figur 8. Övergripande organisationsstruktur Trafikverket (Trafikverket, 2019)
ProjectWise är även benämningen på arbetsgruppen som har hand om ITsystemet. Se figur 9.
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Figur 9. Organisation/roller ProjectWise (Trafikverket, 2019)

4.1.1 Iterativa utvecklingsmetoder
Trafikverket jobbar iterativt i utveckling och förvaltning. De utvecklar en liten bit
och sedan utför tester. I tabell 1, redovisas vilka aktörer som utför de olika
testerna.
En fördel med att jobba iterativt är att kontakten med Verksamheten blir tätare och
IKT får snabbare återkoppling. Kraven från Verksamheten hinner inte ändras lika
mycket som det kan göra om man utvecklar i en sekventiell metod, exempelvis
Vattenfallsmodellen, där man bygger ett komplett system på en gång (Eriksson,
2008).
4.1.2 Test i samband med underhåll/förvaltning
I IT-systemet ProjectWise sker test i underhåll/förvaltningsmiljö. Vanliga aktiviteter
som kräver test är ändringar, migrering och avslut/indragning (Eriksson, 2008).
Det är i Projectwise Verksamheten utför acceptanstesterna.
Ändringar: Exempelvis planerade förbättringar, uppdateringar av befintliga
funktioner och rättningar. Det finns planerade ändringar och akuta ändringar.
Migrering: Systemet flyttas från en teknisk miljö till en annan. Testerna kan
omfatta att se hur den nya miljön fungerar.
Avslut/indragning: En funktion eller hela systemet dras in. Krav på lagring finns
eftersom Trafikverket är en statlig myndighet och enligt Arkivlagen (SFS
1990:782) är myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet.

4.2 Sammanställning av mognadsgrad utifrån TMM-frågeformulär
Här nedan presenteras resultatet av mognadsgrad utifrån TMM-frågeformuläret.
Mognadsgrad två är uppfylld i varje delmål. Mognadsgrad tre kräver ett
förbättringsförslag på punkt 3.2 både i resultaten ifrån IKTag och verksamheten.
Snöbollsurvalet ledde till att en undersökning gjordes emot både IKTag som
bedriver tester men även emot en av verksamheterna som är delaktiga i de
acceptanstester som utförs emot ProjectWise.

21

Figur 10. Sammanställning av mognadsgrad ifrån verksamheten

Figur 11. Sammanställning av mognadsgrad ifrån IKTag

4.3 Presentation av datainsamling
Här nedan följer resultatet, specifikt för varje mognadsgrad. Resultatet baseras på
datainsamlingen se kapitel 3.3.
Svaren från frågeformuläret angående varje subgoal som skapades utifrån
Burnstein (2003) översattes enligt tabell 3 nedan.
Grad av Tillfredställning

% av “yes” svar

Mycket hög

>90

Hög

70–90

Medium

50–69

Låg

30–49

Mycket låg

<30

Tabell 3. Grad av tillfredsställelse av delmål på mognadsgraden. Källa: Burnstein
(2003)
För att få fram ett svar på mognadsgraden baserat på graden av tillfredsställelse
av alla delmål så används tabell 4 nedan.
Genom att gradera varje mognadsgrad och dess delmål så kan styrkor och
svagheter identifieras.
Områden som har en mycket hög grad av tillfredsställning kan ses som
verksamhetens starka sidor där de anses vara konsistenta, lyckade och utförda
av en organisation som beskrivs av TMM-ramverket. Områden med en yesfrekvens på 70–90 % kan även ses som starka områden enligt Burnstein (2003).
De svagaste områdena, där förbättringar bör fokuseras på, är områden med
mycket låg eller låg grad av tillfredsställelse då de indikeras vara inkonsekventa,
ofullständiga eller felaktigt utförda av organisationen.
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Mognadsgrad är tillfredsställd

% av tillfredsställelse är ≥ 50

Icke-tillfredsställd

% av tillfredsställelse < 50

Mognadsgrad är Icke-applicerbar

% av gäller ej är ≥ 50

Mognadsgrad graderas ej

% av vet ej är ≥ 50

Tabell 4. Beräkning av gradering av mognadsgraden. Källa Burnstein (2003)
4.3.1 Mognadsgrad 2: Phase Definition
Institutionalize basic testing techniques and methods
Vid utformning av tester så följs en TRV testmetodik som baseras på en
blandning av testtekniker och utforskande tester.
Utöver den tillämpade testmetodik så tas verksamhetens krav och de
specifikationer som tagits fram i utvecklingen i åtanke vid planering av tester.
Enligt testhandboken (Trafikverket, 2018) så används även en testmatris som
visas i tabell 5. De krav som har beställts av beställaren redovisas där.
Testmatrisen som används av Trafikverket tar i täcker upp de krav som ställs ifrån
beställaren men den är ej samma matris som används av Burnstein (2003) där
kraven kopplas till utförda testfall.
Testnivå: Acceptanstest förvaltningsprodukt
KAlager

Funktionella/ icke
funktionella

Integration

Prestanda

Säkerhet

P

Användbarhet
Kompletthet/
Beställda krav
Precision/
Beräkningar
Återstartbarhet

Integration/
Samverkan

-

Behörighet

I

Användbarhet
Kompletthet/
Beställda krav
Precision/
Beräkningar
Återstartbarhet

Integration/
Samverkan

Prestanda

Behörighet

A

-

-

-

-

Infra

-

-

-

-

Tabell 5. Testmatris som används av Trafikverket i tester. Källa: (Trafikverket,
2018)
Trafikverket har även tillgång till handledning av Team Foundation Server (TFS)
via PIPA-portalen som på ett enkelt och tydligt sätt ska tillhandahålla information
kring gällande processer, funktioner och arbetssätt för vår verksamhet
(Trafikverket, 2018).
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På TMM-frågeformuläret så fick denna nivå 78,6% av tillfredsställelse inom
verksamheten. Detta gör att detta delmål graderas till att vara högt och därmed en
av organisationens starka sidor.
IKTag uppvisade 100% vid denna fråga vilket kan därmed ses som en mycket
hög nivå.
Initiate a test planning process
Trafikverket har en målbild och ett dokumenterat arbetssätt när det kommer till
test. De har en leveransmodell som beskriver hur IKT strukturerar och fördelar
ansvaret vid sina leveranser.
● Vem som har vilket ansvar
● Hur sammanhängande IT-leveranser hänger ihop
● Samspelet mellan roller inom och mellan avdelningar

Figur 12. Arbetssätt test (Trafikverket,2019)
Respondenter från verksamheten anser att acceptanstester är del av deras
dagliga arbete (bilaga 1 respondenter).
Burnstein (2003) anger att det bör finnas en testplan mall för alla testnivåer som
tilldelas projektledare, utvecklare/testare för användning i organisationens projekt.
I tabell 6 nedan så visas ett exempel på en checklista ifrån Trafikverket som
används som stöd för testplanering.
Denna checklista definierar även de risker, ansvar att införskaffa resurser som
finns med projektet och de ansvariga för testplaneringen.
Testaktivitet

Ansvarig

Finns godkänd
övergripande
testplan?

[Förnamn
Efternamn]

Tidsperiod

Kommentar

Ta fram tesplan
[Testnivå]
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Godkännande av
tesplan
Beställa testmiljö
Boka resurser
Boka lokal
Beställa konton
Beställa data för
test
Boka möten
Informera om
tester i berörda
projekt/förvaltning
ar
Granska krav
Definiera
testobjekt
Definiera risker
Skapa testplan
TFS eller annan
logg
Ta fram testfall
Definiera testfall
för
regressionstest
Ta fram testscript
Skapa data för
test
Informationsmail
t.ex “inför
acceptanstest”
Verifiera testmiljö
Genomföra tester
i testmiljö
Skriva
statusrapport
Skriva testrapport
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Kommunicera
testrapport
Godkännande av
testrapport
Uppdatera
Övergripande
testrapport
Tabell 6. Checklista över aktiviteter och möten för stöd i testplanering. Källa:
Trafikverket (2018)
Testhandboken anger att vid behov kan en gemensam genomgång av
felrapporter/buggar göras för att prioritering och vidare rapportering av dem till
den externa leverantören. vid detta möte så kan även testledare och tekniknära
förvaltare definiera allvarlighetsgraden på den fel som har upptäckts.
Definitionen av allvarlighetsgrader visas i tabell 7 nedan.
Allvarlighetsgrad

Beskrivning

1 - Critical

Kritiskt fel. Fel som orsakar att
applikationen eller en viktig komponent
kraschar eller på annat sätt gör att
applikationen/ITlösningen/förvaltningsprodukten
oanvändbar. Fel som leder till att data
förstörs. Krasch, hängning eller
förlorad data.

2 - High

Allvarligt fel. Applikationen fungerar på
annat sätt än vad som är beskrivet i
dess specifikationer. Fel i beräkningar,
avsaknad av funktionalitet. Påverkar
men hindrar inte användningen av en
eller flera väsentliga/nödvändiga
funktioner.

3 - Medium

Mindre fel såsom stavfel och fel i
användargränssnittet.

4 - Low

Fel som troligtvis inte noteras av
användaren vid normala användning.

Tabell 7. Definition av allvarighetsgrader. Källa: Trafikverket (2018)
Enligt TMM-frågeformuläret så är graden av tillfredsställelse på denna nivå 60%
inom verksamheten. Detta delmål graderas därmed till att ha en medium nivå av
tillfredsställelse.
Till skillnad ifrån Verksamheten så uppvisar IKTag en hög nivå av tillfredsställelse
vid denna nivå då deras resultat blev 80%.

Develop testing and debugging goals
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Inom Trafikverket så finns det väldefinierade mål, uppgifter, dokument som visas i
tabell 8 nedan och verktyg kring testning av mjukvaruprodukter.
Detta förtydligas då IKTag hanterar tester inom Trafikverket och så finns det
dokument kring utförda tester samt en testhandbok via Trafikverkets intranät.
Acceptanstester som är i fokus i denna rapport är indelade i funktionella och ickefunktionella krav där testerna genererar enka ja/nej svar. Beroende om testfallet
är positivt eller negativt så söks ja eller nej vid test av krav som illustreras i figur
13 nedan.
Dokument

Beskrivning

Felrapport

Beskrivning av fel, förväntat resultat, eventuella
skärmdumpar, bifogade filer och länkar.

Förteckning – Fel Används för att rapportera och registrera fel som hittas
– Med diagram
under testerna, dokumentera beslut om vidare arbete för
respektive fel samt följa upp status. Via olika diagram kan
information om registrerade fel förmedlas.
Testexekveringsl
ogg – Med
diagram

Används för planering och uppföljning av resultat från
genomförda tester. Via diagram kan information om utfall
från testerna förmedlas.

Testfallsförteckni Används för att få en överblick över alla testfall som
ng
dokumenterats i ett projekt/förvaltning. När ett nytt testfall
tillkommer ska attributen på testfallet dokumenteras i
förteckningen.
Testspecifikation

Används för antingen ett eller flera testfall. För
dokumentation av flera testfall är det lämpligt att de tillhör
ett testobjekt (krav, PBI eller User story) eller samma
testnivå.

Tabell 8. Dokumenttyper vid testningsarbete. Källa: (Trafikverket, 2018)

Figur 13 Testresultat enligt Testledare (personlig kommunikation 8 maj 2019)
Enligt TMM-frågeformuläret så är graden av tillfredsställelse på denna nivå 62,5%
på både verksamhet och IKTag vilket gör att detta delmål är medium hos båda.
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4.3.2 Mognadsgrad 3: Integration
Control and monitor the testing process
Enligt TMM-formuläret så är andelen ja svar på denna nivå 75% hos
verksamheten och 83% hos IKTag. Detta delmål är därmed klassificerad som hög
i anseende av grad av tillfredsställelse hos båda.
I frågeformuläret framgår det även att det finns en grupp inom organisationen som
stödjer kontroll och uppföljning av tester.
Detta påstående stöds av information ifrån intervju med testledare inom
ProjectWise och dokumentation kring testarbete där de finns så kallade
statusgenomgång av test internt/externt. Dessa typer av möten behandlar
exempelvis status, hinder och projektets eftersläpande arbete.
Verktyg som används av utvärdering med användare av tester är pappersenkäter
och online enkäter (Trafikverket, 2016). Inom ProjectWise så används inte verktyg
i testarbetet då ProjectWise, som är ett standardverktyg, inte har den komplexitet
vid utvärdering av funktionalitet och utveckling som beskrivs i dokumentationen
(personlig kommunikation, 10 maj 2019).
Integrate testing into the software life cycle
En variation av V-modellen används av Trafikverket vid testarbetet kring
ProjectWise som visas i figur 14 nedan.
Den enda avvikelsen som görs av den modellen kring testarbetet av ProjectWise
är att enhetstestning är eftersatt i jämförelse med vad V-modellen visar enligt
testledaren (personlig kommunikation, 6 maj 2019).
Denna typ av V-modell motsvarar den teori som tillämpas i den testhandbok som
har tagits fram och används av Trafikverket enligt testledaren (personlig
kommunikation, 6 maj 2019) hos IKTag.

Figur 14. V-modell som används av Trafikverket. Källa: Trafikverket (2016)
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Enligt TMM-frågeformuläret så fick denna delmål 72,7% ja svar hos både IKTag
och verksamheten vilket gör att denna nivå har en hög grad av tillfredsställelse.
Establish a technical training program
Enligt TMM-frågeformuläret så har denna nivå 27,2% ja-svar hos verksamheten
vilket gör att denna nivå graderas till att vara mycket låg vilket antyder att detta är
en del av Trafikverkets svaga sidor och bör prioriteras vid förbättring.
Hos IKTag vart svaret 45,5% vilket graderas till en låg nivå av tillfredsställelse
vilket även är ett område som är i behov av förbättring enligt Burnstein (2003).
Enligt frågeformuläret så finns det en grupp för träning som har tillgång till stöd
och finansiering. Det som dock inte finns i träningsprogrammet är en
dokumentation av mål och policy som sedan skickas ut till de berörda.
Träningsplanen utformas inte heller utifrån testledare och projektledares input.
Utvärdering av träningsprogram finns ej och inga mätvärden finns för att definiera
kvalitéten och effektiviteten av träningsprogrammet.
I intervju med verksamheterna angående deras arbete med acceptanstester kring
ProjectWise så anges det att tester definieras och förutsättningar brukar anges för
vad det test som ska utföras har.
Utbildning kring acceptanstest finns ej då de personer som väljs ut för att utföra
dem har rätt kunskap inom systemet. Vid acceptanstester ombeds testaren att
utföra det jobb de brukar utföra i systemet för att testa acceptansen.
Sandahl (2008) anger att de som utför acceptanstester ska vara systemets
normala användare och att IT-experter ska undvikas för att utföra
acceptanstester, vilket stämmer överens med hur Trafikverket utför sina
acceptanstester.
Det är dock viktigt att i testprocessen att syftet med tester klargörs (Sandahl,
2008) vilket sker då verksamheten får en genomgång av testerna. Det kan variera
beroende på om testarna har varit med i kravställningen då syftet är i det stadiet
redan klargjort för dem.
Establish a software test organization
IKTag är den verksamhet inom Trafikverket som har hand om mjukvarutester där
de roller som anges enligt testhandboken inom test är enligt följande
● testledare IT
● testledare beställare
● testledare infra
● testanalytiker
● tester
● teknisk testare
● Integrationstestare
● Prestandatestare
● Säkerhetstestare
Enligt TMM-frågeformuläret fick detta delmål 57,1% ja svar hos verksamheten
vilket gör att detta delmål graderas till medium.
IKTag fick 64,3% ja svar vilket är en ökning men inte för att undvika att även
graderas till medium.
4.3.3 Mognadsgrad 4: Management and Measurement
Software quality evaluation
Enligt Testledaren Per så är acceptanstesterna mätbara i form av ja och nej
frågor, dock saknas rutin om att dokumentera nöjdheten i själva slutprodukten.
29

I testhandboken så anges termer som exempelvis användbarhet i tabell 8 nedan
och där exempel på frågeställningar kring dem ges. Formuleringen av dessa
frågeställningar är likt det testledaren angav då dessa kan enkelt besvaras med ja
eller nej.
Dessa mjukvarukvalitéer är mätbara i dess enklaste form då frågorna ser till att en
mjukvaruprodukt kan uppfylla alla frågeställningar. Men dessa frågeställningar
anger inget riktigt mätvärde då exempelvis två ja svar inte kan mätas mot
varandra för att se vilken som är av högst kvalité.
Trafikverket (2018) har definierat de kvalitetsegenskaper enligt tabell 9 nedan i
testhandboken som används vid testarbete. Trafikverkets definition av
kvalitetsegenskaper är tydliga men de är inte mätbara värden vilket Burnstein
(2003) förespråkar.
Beskrivning av
kvalitetsegenskaperna
Användbarhet
Egenskapen innebär att
verifiera applikationens
kravställda funktioner och att
data är användbart, korrekt och
lätt att förstå.

Förtydligande och exempel på
frågeställningar
●
●
●
●

Se även
dokumentet ”Checklista
användbarhetstest” i
Arbetsrummet för test i PIPA.

●
●
●

●
●

Flyttbarhet/Plattformar
Innebär att verifiera att
applikationen fungerar lika på
kravställda plattformar.

●

Är det lätt att förstå och förklara vad
applikationen kan göra?
Går det snabbt och lätt att lära sig hur
applikationen ska användas?
Kan information och möjligheter om
applikationen upptäckas genom att
utforska användargränssnittet?
Är applikationens texter tillräckligt
detaljerade och med ett språkbruk
som är lätt att förstå? Exempelvis
ledtexter.
Är informationsmeddelanden t.ex.
felmeddelanden i applikationen
informativa och lätta att förstå?
Kan användaren göra kravställda
inställningar i gränssnittet för att
uppnå flexibilitet i applikationen?
Finns det tillgång till och uppfyller
dokumentationen kraven på t.ex.
användarmanual eller online hjälp
som beskriver funktionaliteten i
applikationen?
Presenteras all data korrekt genom
hela applikationen?
Uppfyller applikationen ställda krav på
tillgänglighet för exempelvis
synnedsättning?
Fungerar applikationen lika på alla
kravställda plattformar t.ex. PC, Mac,
mobiler, plattor, operativsystem och
webbläsare?
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Installation, teknisk miljö
Innebär att verifiera att
applikationen är enkel att
installera och att den är enkel
att uppgradera till en ny version
utan att t.ex. tappa
konfigurationsparametrar eller
andra inställningar.

●
●
●
●
●

●
●
Integration/Samverkan
Innebär att verifiera att
applikationens kravställda
integrationer fungerar.
Verifieringen omfattar
integrationer inom
applikationen och integrationer
till och från andra applikationer.

●
●
●
●
●

Se även ”IKC - Test av
integrationslösningar –
Checklista” i arbetsrummet för
IKC[1].

●

Kompletthet/Beställda krav
Innebär att verifiera att alla
kravställda funktioner finns och
att den utvecklade
applikationen uppfyller
kravställd uppgift.

●

●

●
●
●

Likformighet
Innebär att verifiera att
applikationens kravställda
beteende och utseende är
konsekvent genom hela
applikationen.

●
●

Kan applikationen installeras på
kravställda plattformar?
Kan applikationen exekveras på
kravställda plattformar?
Finns notifiering vid installation om
installationskomponenter saknas?
Om komponenter saknas som är
kritiska för funktion notifieras detta?
Är det enkelt att uppgradera
applikationen till en ny version utan att
t.ex. tappa konfigureringar och andra
inställningar?
Vid en avinstallation av applikationen,
har samtliga filer kopplade till
applikationen tagits bort?
Kan applikationen konfigureras olika
på olika kravställda sätt eller delar?
Fungerar kravställda integrationer
mellan funktioner inom applikationen?
Fungerar kravställda integrationer till
och från andra applikationer?
Kan flera kravställda integrationer
hanteras samtidigt i applikationen?
Kan flera kravställda integrationer
hanteras samtidigt i applikationen och
över lång tid?
Hur väl integrerar applikationen med
kravställda programvaror och miljöer?
Fungerar applikationen och dess data
ihop med kravställda program som
användarna använder?
Har applikationen förmågan att passa
in och inte påverka omgivande
applikationers konfigurationer?
Är alla ställda krav implementerade
och tillgängliga?
Uppfyller implementerade funktioner
kravställda uppgifter?
Är det kravställt att det ska gå att
identifiera applikationens id och
version?
Har applikationen krav på visuell
återkoppling t.ex. när en användare
utför funktion för spara eller skapa?
Är applikationens beteende
konsekvent och förutsägbart?
Är kravställt användargränssnitt t.ex.
storlek och ordningsföljd på knappar,
färg och font konsekvent genom hela
applikationen?
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Prestanda
Handlar om att verifiera
applikationens krav på
resursutnyttjande, respons,
uthållighet och tillgänglighet.

●

Följer applikationen Trafikverkets
grafiska profil, kravställd profil
alternativt levererad tredjepartsprofil?

●

Uppfyller applikationen kravet på antal
samtidiga användare?
Uppfyller applikationen kravet på antal
samtidiga transaktioner?
Hur anpassat är applikationens
nyttjande av resurser t.ex. processor,
minne och lagring mot ställda krav?
Uppfyller applikationen kravställda
svarstider?
Uppfyller applikationen kravställda
svarstider på olika funktioner i
applikationen?
Är applikationen tillgänglig för
användande enligt kravställda
tidpunkter?
Uppfyller applikationen kravställda
nivåer avseende genomströmning av
data, ex http anrop, databasfrågor
etc?
Kan applikationen hantera last över
kravställd tid?
Kan applikationen upprätthålla en
kontinuerlig och kravställd last?
Finns krav på hur applikationen ska
bete sig med växande last?
Har applikationen krav på hur den ska
skala upp, ner eller ut?

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
Precision/Beräkningar
Handlar om att verifiera att
applikationens kravställda
beräkningar är korrekta och att
in- och utdata är korrekt och
presenterat i kravställt format.

●

Robusthet/Pålitlighet
Handlar om att verifiera att
applikationen kan hantera
felaktigheter t.ex. felaktigt
indata och felaktig hantering
utan att krascha eller orsaka
skriptfel.

●

●
●

●

Är applikationens kravställda
beräkningar korrekta?
Är applikationens in- och utdata
korrekt och presenterat i kravställt
format?
Kan flera kravställda beräkningar
hanteras samtidigt i applikationen?
Kan applikationen hantera
felaktigheter t.ex. felaktigt indata och
felaktig hantering utan att t.ex.
krascha eller orsaka skriptfel?
Agerar applikationen på kravställt sätt
när kravställda regler uppfylls?

32

Säkerhet och behörighet
Handlar om att verifiera att
användare av applikationen
autentiseras enligt ställda krav,
att autentiserade användare får
tillgång till funktioner och
information som de enligt
ställda krav ska ha behörighet
till samt
att verifiera att applikationen
uppfyller kravställd
säkerhetsstandard bl.a. genom
att motstå penetrationsförsök.

●
●

●

●
●
●

Återstartbarhet
Handlar om att verifiera att
applikationen kan återhämta sig
efter olika slag av störningar
t.ex. strömavbrott, tappad
nätverksuppkoppling eller
brand i datorhall.

●

●
●

Autentiseras användare i
applikationen enligt ställda krav?
Får användare av applikationen
endast tillgång till de funktioner som
de enligt ställda krav ska ha
behörighet till?
Får användare av applikationen
endast tillgång till den information som
de enligt ställda krav ska ha
behörighet till?
Avslöjar applikationen mer information
än kravställt om integrerande
applikationer?
Har applikationen förmågan att motstå
penetrationsförsök?
Uppfyller applikationen kravställda
säkerhetsstandarder?
Kan användaren fortsätta arbeta om
applikationen tillfälligt tappar
uppkoppling t.ex. strömavbrott eller
offlineläge enligt ställda krav?
Kan informationen uppdateras när
applikationen återfår uppkoppling
enligt ställda krav?
Är applikationens kravställda
katastrofhantering uppfylld? T.ex.
finns manuella rutiner, rutin för
återläsning av backup, finns det krav
på redundans eller krav på klustrade
miljöer?

Tabell 9. Definition av kvalitetsegenskaper. Källa: Trafikverket (2019)
Establish a test measurement program
Acceptanstesterna kan mätas genom ja och nej över lyckade/ej lyckade
instruktioner.
Själva Testprocessen saknar utvärdering och mätvärde enligt Sandahl (2008)
definition av att mäta kvalitetsfaktorerna hos acceptanstester.
Godkända acceptanstester är enligt Per (personlig kommunikation, 20 maj 2019)
en indirekt mätning av verksamhetens nöjdhet med testerna.
Utvärdering av slutprodukt och kundens tillfredsställelse är enligt Per (Personlig
kommunikation, 20 maj 2019) en indirekt mätning av godkända acceptanstester.
Establish an organizationwide review program
Saknar utvärdering av testtekniker.

4.4 TMM styrkor enligt MA/SIMM
En styrkegraf läses uppifrån och ner då de övre momenten är en eller flera
orsaker som leder ner till verkan (Huynh, 2009).
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Beskrivning av styrkegraf
Den största styrkan (1) är att TMM baseras på en vetenskaplig grund. Den har
även baserats på 40 år av erfarenhet av test i från verksamheten (2), vilket gör
den till en välgrundad modell (3) som kan ge väl motiverade förbättringsförslag
(13).
En av de styrkor med TMM som märktes av i studien var att undersökningen
kunde göras i stegvis då de mål, delmål och aktiviteter för nivå två kontrollerades
innan nivå tre undersöktes vilket gav ett naturligt strukturerat arbetssätt med att
bearbeta insamlade data (6.).
Denna styrka kombinerat med att Burnstein har givit ut litteratur som beskriver
arbetssätt samt definitioner, en modell över undersökningsprocess med TMM och
färdiggjorda frågeformulär för varje nivå gör att en av de stora styrkorna med
TMM är att icke-erfarna testare kan utföra en utvärdering med TMM (8, 9, 10).
Eftersom det finns så mycket hänvisningar i modellen så kan en utvärdering göras
av icke-erfarna testare (14, 7, 5, 11, 12).
En annan styrka som upplevdes med TMM-modellen var att de aktiviteter och
delmål som var till grund för förbättringsförslag var välgrundade i verksamhetens
behov och arbetssätt (4). Denna styrka tolkas som en förtjänst till de styrkor i att
modellen är baserad på verksamheters testerfarenheter och en vetenskaplig
modell. En annan orsak till detta är att de föreslagna testaktiviteter kan
genomföras med hjälp av olika metoder eller arbetssätt som finns beskrivna i
vetenskaplig litteratur.

4.5 TMM problem enligt MA/SIMM
En problemgraf är lik en styrkegraf då den läses uppifrån och ner där de övre
problemen är orsak till de problemen nedanför.
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De viktigaste problemen är därför de översta som är orsaken till alla andra
problem nedanför dem (Huynh, 2009).

Beskrivning av problemgraf
En av de större problem som påträffades vid arbetet av att utvärdera
testprocessen med TMM är att det kan vara en tidskrävande process (5, 9) inte
bara för de som utför analysen av testprocessen utan även för de respondenterna
vid datainsamlingen. Detta blev mest tydligt vid datainsamling via ett
frågeformulär som skulle skickas ut då varje nivå bestod av ungefär 50 frågor.
Detta problem är något som Oates (2006) tar upp där att man inte ska ta upp för
mycket av respondentens tid vid datainsamling.
Ett annat problem är att en försämrad eller misslyckad förbättring (12) kan ske
som orsak till en felgradering görs av en nivå (8), förbättringsförslaget avvisas då
verksamhetens ambitionsnivå inte matchar de aktiviteter som föreslås (10, 11)
eller av tidsbrist som orsak av en tidskrävande analys (7).
En annan anledning till att en feltolkning kan göras är att utövarna är oerfarna (13)
vilket leder till att mål, delmål eller aktiviteter av TMM-modellen feltolkas eller de
svar som ges av respondenterna.
Ett problem som kom fram när TMM-frågeformuläret fylldes i var att respondenten
saknade ett svarsalternativ. Svaren är fördefinierade och finns enbart som ja, nej,
vet ej eller gäller ej (1). Respondenten ville lägga svaret “ibland” men fick nu välja
mellan de fördefinierade svaren vilket kan leda till missvisande svar (2). Blir det
för många missvisande svar så kan det leda till att testprocessen får fel
mognadsgrad (8).
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Litteraturen är på engelska (6) vilket kan leda till feltolkning av insamlat data (3).
Även om organisationen tror sig veta att de är på en mognadsgrad 3 så går det
inte att hoppa över datainsamlingen för nivå 2 (4).
4.6 Analys
Här presenteras analys av mognadsgrader, styrkor och svagheter.
Styrkor och problem med TMM.
Analys av mognadsgrader
Trafikverket uppnådde kraven för mognadsgrad tre kring acceptanstester av
ProjectWise då graden av tillfredsställelse på mognadsgraderna två och tre
uppnåddes.
Mognadsgrad fyra uppnåddes ej då acceptanstester ej använder sig av några
kvantitativa mätvärden för att utvärdera kvalitetsfaktorer och testprocessen.
Det krävs kompletterande arbete på Technical training program inom
mognadsgrad tre, då procentsatsen hamnade som högst på 36,3% vilket är en
låg grad av tillfredsställelse. En gradökning kan uppnås genom schemalagda
workshops exempelvis en gång i kvartalet, då samtliga tar med sig kunskap från
ny forskning eller nyheter kring test. Skälet till denna punkt är att IKT inte ska
stagnera eller hamna efter i utvecklingen och att samtliga gruppmedlemmar får
kunskap. Ett annat alternativ är att någon i gruppen tar en kurs inom relevant
område och sedan delar med sig till gruppen.
Ledningen ska tillgodose gruppen med lokal och om de behöver något material.
Gruppens medlemmar som är med i “träningsprogrammet” ska identifieras så det
blir mätbart.
IKT ligger i god fas med många punkter och har möjlighet till att nå mognadsnivå
fyra.
Om de dokumenterar Verksamhetens åsikter om slutprodukten så uppfylls även
Software quality evaluation. Det kan handla om att skicka ut en enkät eller mail
“Blev slutprodukten som du önskade?” och sedan göra resultatet mätbart i form
av ja eller nej-svar.
Detta är olikt den mätbarhet som förespråkades av Sandahl (2008) där olika
metoder som exempelvis MTTF förespråkades att implementeras för att
kvantifiera kvalitetsfaktorer.
På de högre nivåerna saknas i det stora hela mätvärden över testprocessen,
verksamhetens nöjdhet och över slutprodukten. Det behövs mer specifika
mätvärden är enbart ja -och nej. Under intervju framkom att IKT ofta får någon
sort av feedback över resultatet i acceptanstesterna som kan användas som ett
mätvärde. I nivå fyra så är det Testledarens (eller annan utbildad inom området)
uppgift att ta fram mätbara resultat.
Analys av styrkor
Flera styrkor visade sig under intervjuerna och enkäterna. En av dessa var att
verksamheten såg acceptanstesterna som en del av deras arbete och att det inte
var belastande. De förstod även skälet och vikten vid att utföra acceptanstesterna
vilket stärker att verksamheten är delaktig i organisation och dess testprocess.
TMM handlar om att kommunicera och samarbeta genom hela organisationen.
Ytterligare en styrka för TMM var att två respondenter uttryckte en önskan över att
öka kommunikationen och även ha kontakt i ett tidigare skede, redan i
systemtesterna. Detta skulle kunna minska fel och missförstånd tidigare i
utvecklingsskedet av slutprodukten.
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Analys av svagheter
Några svagheter är enligt TMM-frågeformuläret etableringen av ett tekniskt
träningsprogram inom testprocessen. Frågeformuläret indikerade att detta var en
av Trafikverkets svaga sidor då andelen som presenteras i resultatdelen av
rapporten indikerar att nivån av tillfredsställelse är väldigt låg.
En svaghet som framkom vid intervjuer är att de som ska utföra acceptanstester
inte får utbildning.
“Nej det brukar man inte få, men för det mesta är det utvalda personer, som har
rätt intresse och kunskap för att utföra testerna på rätt sätt.”
(Verksamhetens respondent #2, 2019, Bilaga 1)
Det är inte graden av intresse eller kunskapen som avgör vem som ska utföra
acceptanstesterna utan det ska utföras av slutanvändaren av slutprodukten.
Trafikverket och Verksamheten ska gemensamt ta ansvar över att se till att det är
slutanvändaren som gör acceptanstesterna enligt instruktion. Förbättringsförslag
se tabell 10
Styrkor med TMM
Vid utvärdering av de styrkor som upplevdes med användningen av TMM var att
det fanns väl beskrivna arbetssätt och definitioner vilket förtydligar syfte eller
resonemanget med mål, delmål och aktiviteter. Denna uppfattning delas inte av
Jacobs, Moll och Stokes som anger att de beskrivningarna av TMM ger problem i
form av dåliga beskrivningar och ofullständiga förklaringar av termer. Detta
problem har vi inte upplevt då de beskrivningar som användes i studien baseras
på litteraturen av Burnstein (2003) som publicerades efter Jacobs, Moll och
Stokes artikel.
Jacobs, Moll och Stokes (2000) angav även att de aktiviteter som föreslogs var
för vaga men styrkan vi fann vid dessa förslag var att det fanns vetenskaplig
litteratur som exempelvis angav hur kvalitetsfaktorer kan mätas vid
acceptanstester.
Vid analysen av de styrkor som upplevdes med utvärdering med stöd av TMMmodellen så upplevdes det att de förslag som togs fram var välgrundade då teorin
bakom modellen togs fram med hjälp av verksamheternas erfarenhet av tester.
Denna styrka tas även upp av Jacobs, Moll och Stokes (2000) som anger det som
en förtjänst till de 40 års erfarenhet ifrån verksamheters testarbete som togs till
vara i skapandet av modellen.
Problem med TMM
En av de problem som lyftes fram i kapitel 4.7 var att oerfarna utövare kan leda till
en feltolkning av data. Detta påpekas av Jacobs, Moll och Stokes (2000) som
något att ha i åtanke vid utvärdering med TMM, men även för alla andra modeller
för att utvärdera en testprocess.
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5 Diskussion
Här presenteras vi en övergripande diskussion av studien samt metoden. Vi
presenterar också ett förbättringsförslag utifrån mognadsgraden för att nå en
högre grad.
Styrkor och svagheter redovisas.
Vi diskuterar styrkor och problem med TMM.
Diskussion
Fallstudiens syfte var att se över IKTags process av acceptanstesterna. Detta
gjordes med TMM-modellen som utifrån vår datainsamling gav en mognadsgrad
över vilken grad de har i nuläget. Det genererade även styrkor och svagheter.
Förbättringsförslag för att bibehålla en trea och även för att komma upp i nivå fyra
presenteras.
Vid vissa frågor i TMMs frågeformulär så saknade respondenterna alternativet
“ibland”, då de inte tyckte att ja, nej, vet ej eller gäller ej var passande alternativ.
Dock skulle valet “ibland” visa att det är ett inkonsekvent sätt att arbete och
därmed så skulle det behöva ett förbättringsförslag ändå. Detta blev även synligt i
MA/SIMMS problemgraf över TMM.
Då formuläret var cirka 50 frågor per nivå så diskuterade vi med vår handledare
på Trafikverket om möjliga respondenter samt om hur många nivåer vi skulle
kunna fråga om utan att ta upp alltför mycket av deras tid. Efter diskussionen så
beslutades det att nivå två och tre skulle undersökas via frågeformuläret.
Två respondenter från samma avdelning hade svarat olika på två frågor. Det
framkom att de hade tolkat frågorna olika. Efter de pratat ihop sig och även
googlat på de väsentliga begreppen så kom de överens om ett alternativ. Just att
frågeformulären är så massiva och skrivna på engelska så kan det bli fel svar
givna av respondenterna. Något TMM-modellen inte beskriver är hur mycket av
datainsamlingen som kan vara feltolkat utan att det ska påverka hela
mognadsgraden. Vi vet inte dess felmarginal.
Enligt Jacobs, Moll och Stokes så bör en förbättringsprocess ledas av någon med
erfarenhet inom förbättringsprocesser. Detta hade vi i åtanke vid val av modell för
studien då litteraturen vi använde oss av Burnstein vände sig till studenter och
fungerade som en handbok för att vägleda oss genom detta arbete. Detta har
förhoppningsvis lett till att minska de feltolkningar eller misstag som kan ske vid
utvärderingen av testprocessen.
Vi baserar nivå fyra på den insamlade data från utförda intervjuer och
dokumentation. Vid uppföljning och presentation av förbättringsförslag så tyckte
IKTag att förbättringsförslaget för Establishing a technical training program var
bra.
Dock ansåg de inte att förbättringsförslagen att implementera kvalitativa
mätvärden var aktuellt. Det var inte väsentligt för deras arbete i att förvalta
ProjectWise. De ansåg att befintliga mätvärden (figur 11.) med ett “passed” eller
“failed” över lyckade acceptanstester även speglade Verksamhetens nöjdhet.
För att gå vidare i att utvecklas och komma upp i mognadsgraden av TMMmodellen så krävs det att processen fortsätter, då de högre nivåerna
representerar mätbara resultat och kontinuitet.
Vid utvärderingen av de styrkor och problem som stöttes på vid användandet av
TMM så stämde stötte vi på samma saker som togs upp av tidigare artiklar kring
TMM. Vissa faktorer som vi såg som styrkor kunde de dock se som problem. Ett
exempel på det var att de aktiviteter som föreslogs av Burnstein kunde vara
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luddiga och därmed svåra att implementera. Vi tyckte att det var en styrka då vi
vände oss till annan litteratur för att få exempel på hur såna aktiviteter ser ut och
bör genomföras. Man kan säga att vi uppskattade den vaga fingersvisningen på
vad som bör göras då det gav oss frihet att utforma förbättringsförslaget. Men det
är en rättfärdig kritik som tas upp att TMM-modellen bör själv ange några exempel
på hur dessa aktiviteter ska utformas.

Mognadgrad

Brister

Förbättringsförslag
#1

Förbättringsförslag
#2

Establish a
technical
training
program

Kontinuerlig
uppdaterad
kunskap om
ämnet Test
saknas

En workshop i
kvartalet då samtliga
tar med sig frågor
Delta i relevant kurs
eller samtalsämnet och sedan hålla
kring
föredrag för gruppen
nyheter/forskning
inom test

Software
quality
evaluation

Dokumenterin
g om
Verksamheten
är nöjd med
slutprodukt
saknas

Mail eller enkät till
verksamheten efter
driftsättning " Blev
det som ni
önskade?"

Mätvärde över
slutprodukt,
Establish a
verksamheten
test
s
measurement tillfredsställels
program
e och
testprocessen
saknas.

Testledaren mailar
ut frågor till
verksamheten om
slutprodukten
representerar
Verksamhetens
önskemål. Liknande
görs med
slutprodukt och
testprocess med
samtliga inblandade.

Kvalitetsvärden
definieras och
kvantifieras för att
lagras och
analyseras för att
mäta testernas
slutresultat och mäta
effektiviteten av test
samt testare.

Tabell 10. Förbättringsförslag
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6 Slutsats
Då det inte fanns något riktigt mätvärde utöver ja och nej alternativ angående
acceptanstester så föreslås en implementering av olika mätvärden för att berika
analysen testernas kvalitetsfaktorer.
Förslagsvis så kan kvalitéts faktorer kvantifieras för att skapa mätvärden.
Exempelvis så kan ett systems användbarhet kvantifieras genom att ange antalet
gånger användaren använder sig av hjälpfunktionen i systemet.
Sandahl (2008) föreslår även att pålitligheten hos ett system ska mätas med hjälp
av Mean Time To Failure (MTTF) för att beräkna sannolikheten att mjukvaran
körs utan några systemfel under ett angivet tidsintervall.
MTTF är ett sätt att mäta feltolerans och tillgänglighet av ett system. MTTF
definieras som beräkning av den okända variabeln som håller koll av den nästa
förekomst av ett systemfel (Ghazizadeh, Florin, Zadeh & Olairu, 2016).
För att testprocessen ska ligga på mognadsnivå tre så krävs det kontinuerlig
uppdaterad kunskap inom området test. Detta görs förslagsvis genom
regelbundna workshops (tabell 10. Förbättringsförslag), eller deltar i relevant kurs.
Detta för att kunskapen i testgruppen inte ska stagnera.
Detta arbete har visat att TMM är en modell som går att följa även för ej erfarna
utövare. Tack vare de väldefinierade stegen och dokumentation så kan styrkor
och svagheter visas och en mognadsgrad kan ges. Det har även visat att ingen
modell är fullkomlig. MA/SIMM visade styrkor och problem vi mötte under arbetets
gång. Det är en balansgång att hantera alla frågor i frågeformuläret och samtidigt
inte trötta ut respondenterna.
Det vi bidrar med är att visa hur oerfarna utövare kan använda TMM för att
utvärdera sin testprocess, och hur de kan hantera modellens styrkor och problem.
Det kunskapsbidrag som presenteras till Trafikverket är att acceptanstester kring
ProjectWise uppnår en mognadsgrad tre enligt TMM samt de styrkor och problem
som stöttes på vid användande av TMM. Att testprocessen inte uppnår en nivå
fyra är för att Burnstein (2003) anger att kvalitetsfaktorer bör kvantifieras för att
kunna användas vid mätningar av tester. Kvalitetsfaktorerna kvantifieras ej i
nuläget utan testprocessens resultat är det enda som kvantifieras i form av
godkända och ej godkända tester.
Ett sätt som föreslås är att använda sig av de mätsätt som förespråkas av
Sandahl (2008) för att mäta exempelvis användbarhet och tillgänglighet.
Även om testprocessen ligger på mognadsnivå tre så krävs det kontinuerlig
uppdaterad kunskap inom området test vilket i nuläget är något som saknas.
Detta görs förslagsvis genom regelbundna workshops (tabell 10.
Förbättringsförslag), eller deltar i relevant kurs. Detta för att kunskapen i
testgruppen inte ska stagnera.
Förslag till vidare forskning
I studien valdes det att inte ta med “assassment plan” som indata i TMMprocessen. Vidare forskning får visa om det blir samma resultat om alla inputs i
TMM-processen skulle användas. Ett annat alternativ är att se om det skulle bli en
annan mognadsgrad om en erfaren utövare skulle leda arbetet då denna studie
har utförts med hjälp av litteratur som vägledning istället för en personlig
erfarenhet av att utvärdera testprocesser.
Utöver detta så kan även andra testutvärderingsmodeller tillämpas för att ta fram
dessa modellers styrkor, problem och förbättringsförslag vid utvärdering av en
testprocess. Sedan kan de jämföras emot de styrkor, problem och
förbättringsförslag som identifierades vid användning av TMM. En av de modeller
som skulle vara av intresse för vidare forskning är Test Maturity Model Integration
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(TMMI) som är en nyare modell baserad på bland annat TMM och använder sig
även av likartad modell vid utvärdering som beskrevs i figur 3 i kapitel 2.2.
Ett annat område som kan vara till nytta för vidare forskning kan vara att i
MA/SIMM analysen utföra metodmodellering och en situationell metodanalys.
Detta är för att studera användandet av TMM utifrån både teoretiskt samt praktisk
synvinkel. Genom att kartlägga den teoretiska samt praktiska implementeringen
så skulle det förtydliga användbarheten kring TMM genom att förtydliga de
skillnader och likheter mellan teori och praktik.
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Bilaga 1
Verksamheten respondent #1

Introduktion

Tycker du att acceptanstester är nödvändiga?
Jag tycker vissa tester är nödvändiga men inte tester som redan utförts i systemtesterna.
Sedan tycker jag att testerna måste utföras i en skarp miljö (produktionsmiljön) för att vara
värt något. Så att inte skillnader i konfigurationer kan visa på ett felaktigt resultat av
testen.
Vad för nytta ser du av att utföra dessa tester?
Hitta fel och misstag i hela kedjan från kravställningen till tolkningen och implementering.

Utbildning
Vad får du för information om varför du ska utföra tester?
Det här har varit lite olika beroende på vilken som varit testledare och även på vilken
grupp som utför testerna. Om ”testarna” varit del av kravställningen så har informationen
om vad som testats och varför varit mindre i omfattning. Ibland har vi fått ett komplett
testschema från testledaren ibland bygger det på fria tester baserade på den kunskap vi
som testare har i systemet.
Får ni någon utbildning för att utföra acceptanstester?
Nej. Men testerna är som jag ser det en acceptans från verksamheten (projekten) där
kunskapen om verktyget och dets användning inte ligger på rutinen ”acceptanstester”. Vill
verksamheten testa så skicka folk med goda kunskaper.
Om ni får utbildning i acceptanstester, hur tycker ni om kursinnehållet? För
lite/mycket eller oklart? (Ge gärna ett exempel)

Acceptanstesterna och din arbetsmiljö
Hur mycket tid avsättes för att utföra acceptanstester?
Räcker den avsatta tiden för att utföra acceptanstester?
Tar någon över ditt ordinarie jobb under tiden eller blir ditt ordinarie jobb
stillastående?
Nej. Detta är en del av mitt Ordinarie Jobb som jag ser det.
Vart utförs acceptanstesterna? Finns det en dedikerad plats och speglar den
platsen den miljö vid arbetsplatsen
Testerna utförs normalt på min Ordinarie Arbetsplats
Finns det något positivt med nuvarande acceptanstester?
Minimerar felen/buggar i produktionsmiljön, Verifierar kravställningen.
Finns det något som skulle kunna förbättras med nuvarande acceptanstester?
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Ja

IKT
Hur ser din kontakt ut med IKT under acceptanstesterna?
Förstår egentligen inte frågan. Om ni med IKT menar IT avdelningen (utvecklarna) så ser
jag det som testledaren är vår länk mellan verksamheten och utvecklarna finns det ett
behov av ytterligare kontakt/diskussion så tar vi den kontakten.
Skulle du vara intresserad med tätare kontakt med IKT med "proof of concept" än
så ni har idag?
I vissa fall kanske det skulle vara bra om kraven är otydliga och svåra att förstå. Bara för
att säkerställa förståelsen.
Skulle du önska ha mindre eller mer kontakt med IKT? (Resonera kring det svar
som ges)
Jag tycker det oftast fungerar bra.

Krav
Hur definieras de krav som tas fram? (Ge gärna ett exempel!)
Svår fråga vi försöker skriva kraven så entydiga och förståeliga som vi kan
Representerar slutprodukten de krav som först togs fram?
Ja. Men det händer att PW har begränsningar som gör att ursprungskravens syfte har
förändrats.

Tack för din tid och ditt engagemang! Skulle vi få återkoppla om vi har några
frågor?
Ok

Verksamheten respondent #2

Introduktion
Tycker du att acceptanstester är nödvändiga?
Ja absolut, det är nödvändigt för att kolla att det verkligen fungerar som det är tänkt
Vad för nytta ser du av att utföra dessa tester?
Man får bättre kunskap, och möjligheter till att påverka

Utbildning
Vad får du för information om varför du ska utföra tester?
Jag tycker att man får dom nödvändigaste uppgifterna för att utföra testerna för det mesta.
Får ni någon utbildning för att utföra acceptanstester?
Nej det brukar man inte få, men för det mesta är det utvalda personer, som har rätt
intresse och kunskap för att utföra testerna på rätt sätt.
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Om ni får utbildning i acceptanstester, hur tycker ni om kursinnehållet? För
lite/mycket eller oklart? (Ge gärna ett exempel)

Acceptanstesterna och din arbetsmiljö

Hur mycket tid avsättes för att utföra acceptanstester?
Beror också på när man skall testa i vilket läge och vad man skall testa, men testerna
brukar ligga på 1-2 timmar per gång om vi pratar om en len testomgång med en ansvarig.
Annars får man testa på egen tid och då blir det lite annat upplägg.

Räcker den avsatta tiden för att utföra acceptanstester?
Ja det tycker jag, ibland kan man fastna på någon punkt, men man lär sig att släppa för att
man skall hinna med dom punkterna som är uppsatta att testa.

Tar någon över ditt ordinarie jobb under tiden eller blir ditt ordinarie jobb
stillastående?
Ingen tar över mitt jobb under tiden, men kan inte säga att det blir stillastående under
tiden
jag utför testerna. Min roll är ju så frigånde att jag kan lägga upp min tid på det sätt som
passar.

Vart utförs acceptanstesterna? Finns det en dedikerad plats och speglar den
platsen den miljö vid arbetsplatsen

Ofta körs testerna via skype, men ibland sitter man samlade och testar ihop, lite beroende
på
vad det är man skall testa och hur många vi är som skall testa, och om man kan få en tid
som
passar att tex resa för testerna om det skulle behövas. Men det brukar lösa sig väldigt bra.

Finns det något positivt med nuvarande acceptanstester?
Ja men brukar ju upptäcka buggar och fel som man kanske missat

Finns det något som skulle kunna förbättras med nuvarande acceptanstester?
Kanske fasta testplatser på alla stora kontor som speglar miljöerna

IKT
Hur ser din kontakt ut med IKT under acceptanstesterna?
För min del är den bra
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Skulle du vara intresserad med tätare kontakt med IKT med "proof of concept" än
så ni har idag?
Ja en genväg till dom är aldrig fel, så man slipper ta samma väg som alla andra.
Skulle du önska ha mindre eller mer kontakt med IKT? (Resonera kring det svar som ges)

Krav
Hur definieras de krav som tas fram? (Ge gärna ett exempel!)
Ibland är man inte med på kravställningen, och då kan det vara svårt att förstå och tyda
kraven ordentligt, förstå hur dom har tänkt.
Representerar slutprodukten de krav som först togs fram?
Ja i det stora hela brukar det göra det, men oftas hittar man skaer som man missat eller
inte
förstått korrekt hur det skulle bli verklighten så då har man fått anpassa sig efter det.

Verksamheten respondent #3

Introduktion
Tycker du att acceptanstester är nödvändiga?
Ja

Vad för nytta ser du av att utföra dessa tester?
Det är ett kvitto på att IT-produkten är tillräckligt bra för att tas i drift.

Utbildning
Vad får du för information om varför du ska utföra tester?
Normalt så har man ett möte innan testen där man går igenom förutsättningarna för
testen.
Får ni någon utbildning för att utföra acceptanstester? Nej, utan man förväntas att testa
det man normalt gör i systemt.
Om ni får utbildning i acceptanstester, hur tycker ni om kursinnehållet? För
lite/mycket eller oklart? (Ge gärna ett exempel)

Acceptanstesterna och din arbetsmiljö
Hur mycket tid avsättes för att utföra acceptanstester?
Jag har varit med i många acceptanstester och vet inte vem ni menar, men generellt bura
det räcka till.

Räcker den avsatta tiden för att utföra acceptanstester?
Se svaret ovan.
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Tar någon över ditt ordinarie jobb under tiden eller blir ditt ordinarie jobb
stillastående?
Ingen tar över min ordinarie jobb under testen.

Vart utförs acceptanstesterna? Finns det en dedikerad plats och speglar den
platsen den miljö vid arbetsplatsen?
Det finns normalt en testmiljö där testen sker.

Finns det något positivt med nuvarande acceptanstester?
Det är väldigt viktigt att det görs en seriös acceptanstester innan man tar en IT-produkt i
drift för att minska framtida driftstörningar och fel.
Finns det något som skulle kunna förbättras med nuvarande acceptanstester?
Allt kan bli bättre.

IKT
Hur ser din kontakt ut med IKT under acceptanstesterna?
Det finns en testledare som leder testerna.

Skulle du vara intresserad med tätare kontakt med IKT med "proof of concept" än
så ni har idag?
Nej, jag har inte den tiden.

Skulle du önska ha mindre eller mer kontakt med IKT? (Resonera kring det svar
som ges)
Jag har en ganska tät kontakt med IKT oftast flera ggr i veckan.

Krav
Hur definieras de krav som tas fram? (Ge gärna ett exempel!)
Vi samla ihop krav och förbättringsförslag i ett IT-system TFS och seddan prioriteras och
tid sätt ändringarna av mig och mina resurser på IKT.
Representerar slutprodukten de krav som först togs fram?
I stort sett ja.

Verksamheten respondent #4

Introduktion
Tycker du att acceptanstester är nödvändiga?
Ja.
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Vad för nytta ser du av att utföra dessa tester?
Att de krav jag ställt har blivit implementerade.

Utbildning
Vad får du för information om varför du ska utföra tester?
Har fått en genomgång av ”tester”, roller, testnivåer etc.

Får ni någon utbildning för att utföra acceptanstester?
Brukar få en genomgång av det som införts i releasen.

Om ni får utbildning i acceptanstester, hur tycker ni om kursinnehållet? För
lite/mycket eller oklart? (Ge gärna ett exempel)
Har fått en genomgång av ”tester”, roller, testnivåer etc.

Acceptanstesterna och din arbetsmiljö
Hur mycket tid avsättes för att utföra acceptanstester?
Det beror på vad som införts och hur det påverkar hela miljön.

Räcker den avsatta tiden för att utföra acceptanstester?
Ja, det ingår i mina arbetsuppgifter att göra tester.

Tar någon över ditt ordinarie jobb under tiden eller blir ditt ordinarie jobb
stillastående?
Nej.

Vart utförs acceptanstesterna? Finns det en dedikerad plats och speglar den
platsen den miljö vid arbetsplatsen
Vi får tilldelat en testmiljö där vi kan testa det som införts i releasen.

Finns det något positivt med nuvarande acceptanstester?
Säkerställer att ställda krav är implementerade.
Får en uppfattning av arbetssätt.
Ser hela strukturen, med de nya kraven.

Finns det något som skulle kunna förbättras med nuvarande acceptanstester?
Gäller att man tar sig tid att testa, att man testar på rätt nivå och rätt saker. Vad påverkar
förändringen är den isolerad, är det bara det nya som införs som påverkas eller är det
hela miljön som påverkas.
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IKT
Hur ser din kontakt ut med IKT under acceptanstesterna?
Bra.

Skulle du vara intresserad med tätare kontakt med IKT med "proof of
concept" än så ni har idag?
Jag tycker det är jättebra med "proof of concept", jag är också gärna med vid
systemtesterna, jag ser då i ett tidigt skede att mina krav uppfattats rätt. Jag
skriver också handledningar och håller utbildningar, då är det bra att få se det
som införs i ett tidigt skede, om det är arbetssätt som behöver förändras etc.

Skulle du önska ha mindre eller mer kontakt med IKT? (Resonera kring det
svar som ges)
Jag tycker jag har en bra kontakt med IKT.

Krav
Hur definieras de krav som tas fram? (Ge gärna ett exempel!)
Jag brukar få in förslag på förändringar eller fel som vi inte sett i miljön, utifrån det
skriver jag krav i TFS.
Representerar slutprodukten de krav som först togs fram?

Ja, om man inte behövt ändra något krav på grund av att något inte gick att
implementera.
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Bilaga 2
Transkribering med X
John: Så
Caroline: Ja det är så här X att vi håller på att kollar på mognadsnivåer, heter det.
X: Mmm
Caroline: Då finns det 1-5 till och det låter lite, få inte panik nu, men 90% av alla ligger på
nivå ett som betyder någon sorts kaos och ostrukturering men det betyder inte att vi är
där. Men för att uppfylla ett en nivå så måste man ha alla punkter uppfyllda men det, hos
oss har vi ju upptäckt lite att man kan ha lite på lite olika nivåer. Vi har ju liksom en
struktur . Vi har ju testplaner. Vi har ju testdokumentation och sådära men det som blir att
brista lite är ju i nivå 1 det blir ju att man kanske inte riktigt har den där kommunikationen
då med verksamheten som man skulle vilja ha och sådär så att, vi har ju på flera högre
nivåer. Och det är det vi försöker få fram lite grann. Vad är det som saknas för att ettan
ska bli helt uppfylld så att vi kommer upp på en tvåa så småningom. För det känns inge
bra för när de beskriver ettan så är det ju att ju men det är ju kaos och man samarbetar
inte och sådär. Men riktigt så är det ju inte för vi har ju struktur och vi har ju dokumentation
och sådär men det är just att hela kedjan uppfylls inte.
01:23
X: Nä precis,ja aa jag nej känner igen den hära.
Caroline: Ah precis.
X: Mm
Caroline: Så det är lite där, där vi försöker luska fram lite med våra frågor. För då har vi
tagit upp punkterna, eh, utifrån nivåerna, så det är det vi försöker få upp liter mer. Så på
de första nivåerna har vi pratat lite mer med verksamheten då och nu på lite högre upp så
hör vi med dig, hur det ligger till.
X: Mmm.
Caroline: Mmm. Men nu kan jag vara tyst en lite stund så kan John prata lite mer.
01:57
John: Ja, det som Carro sa, det är de här punkterna så känns det som vi kom vi lite väl
långt ifrån testerna, så det är bättre att prata med dig eller Z som är testledare.
X: Ja.
John: Hur ska testerna tas fram. Det är en punkt tvåa men är lite mer eran och då pratade
vi om att, tekniken trvtestmetodik för och så studerar man krav från verksamheten,
studera specifikation för arkitektur för att utveckla och testfall för tsf. Det handlar ju om att
ni ska ha, som ett exempel de tog vid en restaurang, om maten blir annorlunda om man
inte följer ett fast recept, men ni verkar ha det i alla fall då eller?
X: eller. vad menar du?
02:43
John. Ja men ni har något tillvägagångssätt, alltså ni har någon typ en ram en teknik. “Nu
ska vi köra ett test. “
X: Ja men precis, det var det jag försöker beskriva.
John: Ah, så när vi prata om först, så var det en erfarenhetsbaserad modell pratade du
om.
X: ja det är ju, jag vet inte om jag skrev det här men det är ju en blandning av testtekniker
och utforskande tester som det står i underpunkten. (syftar på mailet med intervjufrågor)
John: Exakt. Så det är kraven och specifikationen, testfall.
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X: Ja precis. Så är det ju alltid. Det är sällan när man börjar gå på djupet på någonting,
som att om att man har en modell, en teoretisk modell och så jämför man som jobbar i
praktiken så måste man nästan alltid göra någon typ av offsteg. Det innebär ju inte med
säkerhet att man gör avkall på någon kvalitetssäkring för det, utan, eh man är pragmatisk
helt enkelt. Oftast, väldigt ofta handlar det bara om det.
John: Ja
X: Precis
03:50
John: Men ni har ju ändå något tillvägagångssätt alltså ni kör ju inte ad-hoc som är nivå ett
är. Att det ska funka.
X: Ja nej. Så är det ju inte.
John: Nej. Ja och sen tvåan. Det är ju just att en punk vi pratade om en testorganisation
att om man ska vara seriös med tester tycker dom att man ska vara en dedikerad grupp
inom verksamheten som fokuserar på att bara kolla bara på tester och det är väl att IKT
har hand om alla typer av tester.
X: Ja
John: Tänkte om det var något annat men då var ni fullt där.
X: Ja den där frågan är jag liksom vet jag inte riktigt vad man är ute efter där. För det var
lite svårt att svara på den där.
Eh. Alla typer av tester. Vad betyder.. vad är alla?
John: Ja alltså vad vi mest kollade på är systemtester, acceptanstester, alla ni trafikverket,
ni som har hand om testerna där, ni som är specificerade på det.
X: alltså när det står trafikverket alla, vi har ju , vi har ju knappt användare utanför
trafikverket, iaf inte kravställare, utan allt är ju inom trafikverket, men ni behöver ju inte att
allting är inom t för det.
John: nej nej nej.
05:24
X: På vad menar man med frågan?
John: det är mest att det ska skapas upp en grupp med människor som arbetar med tester
som har någon erfarenhet personer som har.
X: ja men är det någon som tycker det? som ska framgå av metodiken?
John: ja det är mest metodiken vi kollar vissa nivåerna. Det är nivå t3.4 som handlar om
en testorganisation. det är steg tre vi pratar om mer om integrering, att testerna integreras
i livscykeln i typ utveckling och liknande.
X: ja precis
John. Komma in i verksamheten på riktigt.
X: ja.
John: Det verkar vara lugnt där då i alla fall. Är det något annat som är oklart med den
frågan?
X: Jaa alltså, vad är det jag menar alltså. IKT har hand om alla typer av test. IKT är ju ITavdelningen.
JOhn: Mmm
X: Ja vi har ju inte hand om alla, vi har inte hand om alla tester. vi har inte hand om
acceptanstesterna till exempel. det är ju verksamhetens ansvar att, eh, att verifiera så att
det blir som de har beställt. Däremot är vi ju med och stödjer dom i den delen av
processen.
53

John: Jo ni vill ju att de ska bli mer självständiga tror jag också att det var. Ni pratade om
det när vi tar exjobbet.
X:Ja så det är därför jag tycker att det var, när det står att Alla typer av tester. Ja det kan
man ju både svara ja och nej på. Det beror på vart man drar gränsen. Jag vet inte.
John: Det ska vi tänka på nästa gång vi ställer någon mer fråga att vi ska vara mer tydligt
än att vara så abstrakt där.
07:17
Caroline: Ja tror vi går till nästa fråga. För det fanns också om man använder något
mätvärden och det har vi inte och det är ju inte särskilt vanligt heller, men det är bra att vi
får veta det.
X: Ja eller. Egentligen om man säger så här, om man vill ha ett ja på den frågan.
Caroline: Mmm.
X: Då kan man få det.
Caroline: Okej. Hur tänker du då?
X: Jo du tänker så här att ett mätvärde, alltså, för att vara teoretiskt strikt här nu så är det
ju så att när acceptanstesterna säger vi , godkänns så så går de från rött till grönt.
Caroline: Ja men precis! Ja men kan man. Det är ju ett mätvärde. Det kan man ju sätta
som ett numeriskt värde.
X: Ja
Caroline. Ja precis. så att ja man det faktiskt.
X: Mmm
Caroline. Ja det var bra. Ibland har man material utan att nästan tänka på det.
X: Jo men och sen är det ju svårt om man säger att man har en oneliner här, för jag
tänker mig såhär att säg att era frågor skulle vara krav in till att bygga ett system
Caroline: Ja
X: så kan man ju tolka frågorna på jättemycket sätt.
Caroline: Exakt.
X: Och så är det ju i verkligheten när kraven från verksamheten också, man måste
liksom börja bolla det här mellan varandra precis som vi gör nu.
Caroline: Ja
X: Tänker sig att det här är krav in på vår metodik eller vad man ska säga och då är det ju
så att om jag tänker mätvärde då tänker jag kanske: Okej. väldigt granulerat man ska
kunna ta statisktik över tidsperioder och någonting kraftfullt mätvärde och det har vi ju inte,
men om det inte är det man efterfrågar då kan man ju svara ja precis som vi gjorde nyss.
Caroline: Ja för om ni får mail, vi har ju fått se hur de ser ut ungefär: “så ja, nu har vi gjort
testerna det ser bra ut”. Ja men fine. det är ju en tumme upp. Det är ju skillnad om det blir
hängandes om verksamheten får " jag är inte nöjd, jag är inte nöjd, jag är inte nöjd" då får
man ju,det är ju också ett mätvärde.
X: Absolut. Och det är ju. Vi har ju. Det är ju på samma sätt här. Vi genomför ju inte tester
eller acceptanstester på likadant sätt hela tiden utan det anpassas ju efter vad är det för
förändringar som har gjorts. Då speglar ju rapporteringen. Den speglas ju också. Den
insats som, ja som är gjord. I vissa rapporteringar,testrapporter har vi ju pajdiagram
“Så här många test har vi gjort”. Så här många gröna. Kanske om någon är röd men det
är inte rött så att det är stoppande och lite den typen av grafik. Men även i ett mail med ett
okej. det kan ju också betraktas som ett mätvärde.
Caroline: ja.
54

X: För mätvärdet är ju en respons från någon som har testat på vilken nivå av acceptans
är det.
Caroline: Precis bra. Då kan vi lämna den tycker jag.
X: Ja precis.
10:43
Caroline: Och här har du skrivit utvärderings precis. Är det något du vill tillägga med
fyran?
X: Eh. Ja nej utan alltså. På det perspektivet nu har ju jag inte varit med så länge i
förvaltningen men jag upplever inte att vi utvärderar kvaliteten av produktivitet. Men det är
samma sak här. VI har ju retrospectives alltså i scrumetodiken har vi ju mötet
retrospective där man tittar på sin process och kommer med förbättringsförslag och i det
så dyker det upp produktivitetsaspekter så fångas det ju upp där, och lika effektivitet
också så jag vet inte, alltså kvaliteten är utvärderad, men det är liksom en gradskillnad där
så jag vet inte riktigt. det är svårt att svara entydigt på den här. Men på samma sätt här,
man kan svara ja för i vår metodik så finns det delprocesser som fångar upp det här och
är det man är ute efter så svarar man ju ja.
Caroline: ja precis. bra
12:11
Caroline: På femman har vi.
John: Vi kan hoppa till sexan. det är lite samma jag är rädd att fyran och sexan var där
tillsammans men det var bättre att dela upp dom de kan blandas ihop annars.
För fyran sexan handlar om utförs furan regelbundet eller är det typ vid behov. Något sånt,
som du skrev “Vet e”j om det görs kontinuerligt inom Trafikverket.
X: Ja nu låter jag som en papegoja här men det blir ju samma resonemang här också. Om
om vi säger att retrospektiv mötena, det finns ju retrospekt på lite olika nivåer då den
typen av möten är ju kontinuerligt så det finns ju ett nät av delprocesser som fångas upp,
så det är ju inte. Det är ju inte att det är lite ad-hoc kommer på: “oj nu ska vi utvärdera”
och sen glömmer man det ett halvår och sen kommer man på” Oj nu ska vi utvärdera”. Så
är ju det inte.
John: Nej.
X: Utan anledningen till att jag skrev det är det är att perspektivet jag har är ju ProjectWise
men är det så inom Trafikverket. Jag har ingen aning. det är därför det står vet ej. Men
men du Projectwise?
Caroline: Nej vi kommer avgränsa oss till det för det blir för stort annars.
X: Ja alltså för jag kan i alla fall inte svara för någon annan jag har inte den inblicken alls.
John: Mm.
X: Som sagt som jag sa nyss. För project wise så har vi ett sätt att arbeta som fångar upp
det här kontinuerligt
John: Okej.
X: Ja
John: Vi som är Projectwise vi kan säga " ni kollar kontinuerligt på det hära"
X: Precis"
14:05
John: Vad var det du sa Carro om femman?
Caroline: Ja jag tyckte det var ja det gör det.
John: Mmm
X: Ja
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Caroline: Vi kan ju ta dem vi har lite och som du vill lägga till om eller om du har någon
fråga. från båda håll.
X: Mm. För det som är intressant är ju när ni börjar plocka ihop lite sammanställningar här
och se hur verksamheten ser på vår verksamhet så att säga. För visst har ni pratat med
Monica lite granna i det här perspektivet också?
John: Monika var ledig den här veckan.
X: Okej men kanske någon annan då.
Caroline: Ja vi har börjat fått in lite folk och hon kommer svara lite senare. Hon har fått lite
dispans.
X: Det kommer vara intressant tycker jag
Caroline: Det tycker vi också för man har ju en väg som man vill att det ska gå för att vi
ska kunna lägga fram en bra sak. för det så vi har fått in ett svar och han är väldigt positivt
så att man hoppas ju de inte säger “Nej vi vill ha mindre kontakt”. Det hade ju varit otroligt
tråkigt.
X: så vi håller väl tummarna.
Caroline: Ja vi håller tummarna så det är bara att invänta svar. så om vi får rätt svar av
dom så ligger vi väldigt bra till för att få fram en mognadsnivå och förbättringsförslag.
X: Ja
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Bilaga 3
Frågor för TMM-frågeformulär vid nivå 2 & 3
MATURITY GOAL 2.1: DEVELOP TESTING AND DEBUGGING GOALS AND
POLICIES
1. Has a committee(s) on testing and debugging been established?
2. Have policies, goals, activities, and tools for the testing process been identified,
documented, and approved?
3. Have policies, goals, activities and tools for the debugging process been identified,
documented, and approved?
4. Is the process of testing defined?
5. Is the process of debugging defined?
6. Have the policy documents on testing been distributed to project managers and
developers (testers)?
7. Have the policy documents on debugging been distributed to project
managers and developers (testers)?
8. Do the software developers (testers) follow a written organizational policy for testing
when test planning?
9. Do the developers follow a written organizational policy for debugging?
10. Are basic measurements used to determine achievement of testing goals?
11. Are basic measurements used to determine achievement of debugging goals?
12. Have the testing policies and goals been developed with inputs from user/client groups
with respect to their needs?
13. Have the debugging policies and goals been developed with input and feedback from
user/client groups with respect to their needs?
14. Has a basic defect classification scheme been developed?
15. Has a defect repository been established?
16. Do developers/testers log defects into the repository on a consistent
basis?
17. Are testing/debugging policies and goals periodically reviewed?
MATURITY GOAL 2.2: INITIATE A TEST PLANNING PROCESS
1. Has an organizationwide test planning committee or group been
established?
2. Is there an organizational policy, and are there procedures for test
planning?
3. Have the policy and procedures been distributed and approved?
4. Is there adequate support and funding for test planning for all projects?
5. Are test goals/objectives used as a basis for test planning?
6. Have test plan templates been developed and distributed to project managers?
7. Are there appropriate planning tools available for test planning?
8. Have project managers been trained in the use of templates and planning tools?
9. Have developers (testers) been trained in the use of templates and planning tools?
10. Are developers (testers) trained properly to develop test specifications, test designs,
and test cases for the test plan?
11. Are test-related risks considered when developing test plans?
12. Are estimates (time, budget, tools) available from past projects for
use in test planning?
13. Is test planning done at the unit level?
14. Is test planning done at the integration level?
15. Is test planning done at the system level?
16. Is test planning done at the acceptance level?
17. Is there a procedure in place for soliciting user/client input for test planning where
appropriate (e.g., in acceptance test planning)?
18. Do developers (testers) have the opportunity to give inputs to the test plan at all
levels?
19. Is the test planning process reviewed on a periodic and/or eventdriven basis?
20. Are other test-related items such as test transmittal reports, test logs,
test incident reports, and test summary reports defined in organizational documents?
21. Are other test-related items such as test transmittal reports, test logs,
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test incident reports, and test summary reports completed for each project?
22. Does management support interactions between project (test) managers,
developers (testers), designers, and analysts to support test planning?
23. Are basic test measurements specified in the test plan at all levels?
24. Do developers (testers) collect and store basic test-related measurements?
25. Are the basic test measurements used to ensure that basic testing goals have been
met?
MATURITY GOAL 2.3: INSTITUTIONALIZE BASIC TESTING TECHNIQUES AND
METHODS
1. Has a committee or group been formed to evaluate and recommend a set of basic
testing techniques, methods, and tools?
2. Have the recommendations of the group been documented, distributed, and approved?
3. Have basic tools and techniques been included in test policies?
4. Have appropriate forms and templates been designed to support basic testing
techniques?
5. Are adequate resources provided by upper management to support the use of basic
testing techniques and methods, as well as basic testing tools?
6. Have developers (testers) been trained to apply the basic tools, forms, and methods?
7. Are basic testing techniques, and methods applied on an organizationwide basis?
8. Are basic testing tools applied on an organizationwide basis?
9. Are basic testing techniques and methods reviewed periodically?
10. Do testing policy statements include the requirement for multilevel testing?
11. Is testing planned and implemented at multiple levels (unit, integration, system, etc.)?
12. Are the basic testing techniques and tools described in policy statements applied at all
levels of testing?
13. Are the testing techniques and tools to be applied described in multilevel test plans?
14. Does upper management support interaction between analysts, designers, and
developers (testers) to ensure testing issues are addressed by these groups?
MATURITY GOAL 3.1: ESTABLISH A TEST ORGANIZATION
1. Is testing recognized as a professional activity by the organization?
2. Has a committee or task force been formed to map out a framework for a test
organization or test group?
3. Is there an organizationwide software test organization responsible for testing for each
project?
4. Is there a career path that members of the test group can follow?
5. Are adequate resources provided for the software test organization?
6. Are members of the software test organization trained in testing methods, test planning,
theory, tools and techniques?
7. Are testers adequately compensated with respect to other software engineers?
8. Are the roles and responsibilities of the group defined?
9. Are the group’s activities documented and reported to upper management?
10. Does the organizational software test group coordinate with the SQA group to
enhance test effectiveness and improve software quality with respect to the user’s
requirements?
11. Does the testing group have a communication path with developers for test planning,
test design, and code repair when problems arise?
12. Are client concerns solicited as input to test organization policies?
13. Is there a formal mechanism for tester-user/client interaction?
14. Is the test group periodically reviewed by management?
MATURITY GOAL 3.2: ESTABLISH A TECHNICAL TRAINING PROGRAM
1. Has a committee or group on technical training been established with
funding and support?
2. Are policies and goals relating to technical training documented, distributed, and
approved?
3. Does the organization follow a written organizational policy to meet its training needs?
4. Has a technical training program been established to improve skills for the technical
staff?
5. Are training plans developed with input from project/test managers?
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6. Are adequate resources provided to implement the technical training program?
7. Does management recommend training courses for technical staff on a regular basis?
8. Do training group members develop training materials and serve as instructors for the
training courses?
9. Do participants in the test group receive the training necessary for developing the skills,
and acquiring the knowledge required to perform their testing tasks?
10. Are measurements used to determine the quality and effectiveness of the training
program?
11. Are training program activities reviewed on a periodic basis?
MATURITY GOAL 3.3: INTEGRATE TESTING INTO THE SOFTWARE LIFE CYCLE
1. Has a group or committee been established to support integration of testing activities?
2. Has a software life cycle model that supports integration of testing activities been
adopted?
3. Have testing activities and testing requirements associated with each life cycle phase
been identified?
4. Has an integration policy, and a set of documented procedures based on the adopted
model, been developed, approved, and distributed?
5. Is adequate training provided for the integration of testing effort?
6. Are adequate resources provided for the integration of testing effort?
7. Are the activities for integrating testing into the software life cycle reviewed on a
periodic basis?
8. Have project and test planning procedures been modified to comply with, and to
accommodate, integration activities?
9. Does the each project follow a written organizational policy for the integration of the
testing efforts?
10. Have the test organization and SQA group developed a set of documented standards
for all test work products produced in each life cycle phase?
11. Is there a policy to handle noncompliance with standards?
MATURITY GOAL 3.4: CONTROL AND MONITOR THE TESTING PROCESS
1. Has a committee or group been established to support monitoring and controlling of
test?
2. Is there an organizational policy for monitoring and controlling of testing?
3. Are tools and training available to support controlling and monitoring of a test?
4. Has a set of basic measurements for tracking test progress been defined and
distributed?
5. Do project managers and test managers work together on controlling and monitoring
plans?
6. Does each project follow a written organizational policy for controlling and monitoring
the testing process?
7. Are test-related contingency plans developed for each project to support controlling of a
test?
8. Does the organization collect and store test tracking and controlling metrics for each
project?
9. Is test status information based on findings from regular status meetings reported to
test, project, and upper-level managers on a periodic basis?
10. Does the test organization, supported by project management, develop contingency
plans for test risks?
11. Are test items under control of a configuration management system?
12. Are the activities for controlling and monitoring the testing process reviewed on a
periodic basis?
MATURITY GOAL 2.1: DEVELOP TESTING AND DEBUGGING GOALS AND
POLICIES
1. Has a committee(s) on testing and debugging been established?
2. Have policies, goals, activities, and tools for the testing process been identified,
documented, and approved?
3. Have policies, goals, activities and tools for the debugging process been identified,
documented, and approved?
4. Is the process of testing defined?
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5. Is the process of debugging defined?
6. Have the policy documents on testing been distributed to project managers and
developers (testers)?
7. Have the policy documents on debugging been distributed to project
managers and developers (testers)?
8. Do the software developers (testers) follow a written organizational policy for testing
when test planning?
9. Do the developers follow a written organizational policy for debugging?
10. Are basic measurements used to determine achievement of testing goals?
11. Are basic measurements used to determine achievement of debugging goals?
12. Have the testing policies and goals been developed with inputs from user/client groups
with respect to their needs?
13. Have the debugging policies and goals been developed with input and feedback from
user/client groups with respect to their needs?
14. Has a basic defect classification scheme been developed?
15. Has a defect repository been established?
16. Do developers/testers log defects into the repository on a consistent
basis?
17. Are testing/debugging policies and goals periodically reviewed?
MATURITY GOAL 2.2: INITIATE A TEST PLANNING PROCESS
1. Has an organizationwide test planning committee or group been
established?
2. Is there an organizational policy, and are there procedures for test
planning?
3. Have the policy and procedures been distributed and approved?
4. Is there adequate support and funding for test planning for all projects?
5. Are test goals/objectives used as a basis for test planning?
6. Have test plan templates been developed and distributed to project managers?
7. Are there appropriate planning tools available for test planning?
8. Have project managers been trained in the use of templates and planning tools?
9. Have developers (testers) been trained in the use of templates and planning tools?
10. Are developers (testers) trained properly to develop test specifications, test designs,
and test cases for the test plan?
11. Are test-related risks considered when developing test plans?
12. Are estimates (time, budget, tools) available from past projects for
use in test planning?
13. Is test planning done at the unit level?
14. Is test planning done at the integration level?
15. Is test planning done at the system level?
16. Is test planning done at the acceptance level?
17. Is there a procedure in place for soliciting user/client input for test planning where
appropriate (e.g., in acceptance test planning)?
18. Do developers (testers) have the opportunity to give inputs to the test plan at all
levels?
19. Is the test planning process reviewed on a periodic and/or eventdriven basis?
20. Are other test-related items such as test transmittal reports, test logs,
test incident reports, and test summary reports defined in organizational documents?
21. Are other test-related items such as test transmittal reports, test logs,
test incident reports, and test summary reports completed for each project?
22. Does management support interactions between project (test) managers,
developers (testers), designers, and analysts to support test planning?
23. Are basic test measurements specified in the test plan at all levels?
24. Do developers (testers) collect and store basic test-related measurements?
25. Are the basic test measurements used to ensure that basic testing goals have been
met?
MATURITY GOAL 2.3: INSTITUTIONALIZE BASIC TESTING TECHNIQUES AND
METHODS
1. Has a committee or group been formed to evaluate and recommend a set of basic
testing techniques, methods, and tools?
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2. Have the recommendations of the group been documented, distributed, and approved?
3. Have basic tools and techniques been included in test policies?
4. Have appropriate forms and templates been designed to support basic testing
techniques?
5. Are adequate resources provided by upper management to support the use of basic
testing techniques and methods, as well as basic testing tools?
6. Have developers (testers) been trained to apply the basic tools, forms, and methods?
7. Are basic testing techniques, and methods applied on an organizationwide basis?
8. Are basic testing tools applied on an organizationwide basis?
9. Are basic testing techniques and methods reviewed periodically?
10. Do testing policy statements include the requirement for multilevel testing?
11. Is testing planned and implemented at multiple levels (unit, integration, system, etc.)?
12. Are the basic testing techniques and tools described in policy statements applied at all
levels of testing?
13. Are the testing techniques and tools to be applied described in multilevel test plans?
14. Does upper management support interaction between analysts, designers, and
developers (testers) to ensure testing issues are addressed by these groups?
MATURITY GOAL 3.1: ESTABLISH A TEST ORGANIZATION
1. Is testing recognized as a professional activity by the organization?
2. Has a committee or task force been formed to map out a framework for a test
organization or test group?
3. Is there an organizationwide software test organization responsible for testing for each
project?
4. Is there a career path that members of the test group can follow?
5. Are adequate resources provided for the software test organization?
6. Are members of the software test organization trained in testing methods, test planning,
theory, tools and techniques?
7. Are testers adequately compensated with respect to other software engineers?
8. Are the roles and responsibilities of the group defined?
9. Are the group’s activities documented and reported to upper management?
10. Does the organizational software test group coordinate with the SQA group to
enhance test effectiveness and improve software quality with respect to the user’s
requirements?
11. Does the testing group have a communication path with developers for test planning,
test design, and code repair when problems arise?
12. Are client concerns solicited as input to test organization policies?
13. Is there a formal mechanism for tester-user/client interaction?
14. Is the test group periodically reviewed by management?
MATURITY GOAL 3.2: ESTABLISH A TECHNICAL TRAINING PROGRAM
1. Has a committee or group on technical training been established with
funding and support?
2. Are policies and goals relating to technical training documented, distributed, and
approved?
3. Does the organization follow a written organizational policy to meet its training needs?
4. Has a technical training program been established to improve skills for the technical
staff?
5. Are training plans developed with input from project/test managers?
6. Are adequate resources provided to implement the technical training program?
7. Does management recommend training courses for technical staff on a regular basis?
8. Do training group members develop training materials and serve as instructors for the
training courses?
9. Do participants in the test group receive the training necessary for developing the skills,
and acquiring the knowledge required to perform their testing tasks?
10. Are measurements used to determine the quality and effectiveness of the training
program?
11. Are training program activities reviewed on a periodic basis?
MATURITY GOAL 3.3: INTEGRATE TESTING INTO THE SOFTWARE LIFE CYCLE
1. Has a group or committee been established to support integration of testing activities?
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2. Has a software life cycle model that supports integration of testing activities been
adopted?
3. Have testing activities and testing requirements associated with each life cycle phase
been identified?
4. Has an integration policy, and a set of documented procedures based on the adopted
model, been developed, approved, and distributed?
5. Is adequate training provided for the integration of testing effort?
6. Are adequate resources provided for the integration of testing effort?
7. Are the activities for integrating testing into the software life cycle reviewed on a
periodic basis?
8. Have project and test planning procedures been modified to comply with, and to
accommodate, integration activities?
9. Does the each project follow a written organizational policy for the integration of the
testing efforts?
10. Have the test organization and SQA group developed a set of documented standards
for all test work products produced in each life cycle phase?
11. Is there a policy to handle noncompliance with standards?
MATURITY GOAL 3.4: CONTROL AND MONITOR THE TESTING PROCESS
1. Has a committee or group been established to support monitoring and controlling of
test?
2. Is there an organizational policy for monitoring and controlling of testing?
3. Are tools and training available to support controlling and monitoring of a test?
4. Has a set of basic measurements for tracking test progress been defined and
distributed?
5. Do project managers and test managers work together on controlling and monitoring
plans?
6. Does each project follow a written organizational policy for controlling and monitoring
the testing process?
7. Are test-related contingency plans developed for each project to support controlling of a
test?
8. Does the organization collect and store test tracking and controlling metrics for each
project?
9. Is test status information based on findings from regular status meetings reported to
test, project, and upper-level managers on a periodic basis?
10. Does the test organization, supported by project management, develop contingency
plans for test risks?
11. Are test items under control of a configuration management system?
12. Are the activities for controlling and monitoring the testing process reviewed on a
periodic basis?
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