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Sammanfattning 
Idag finns det många systemutvecklingsprojekt som varken håller tidsplan eller budget. Ofta kan 
detta bero på defekter i informationssystem som kan förebyggas. Kostnaden för test kan uppgå 
till hälften av ett projekts totala kostnad, och är en viktig del av systemutvecklingsprocessen. 
Test har gått från fokus på mjukvaran själv och dess fel till att bli ett helhetsperspektiv på IT-
infrastrukturer där man säkerställer kvalitet. 
 
Sogeti i Nederländerna har utvecklat en testmetod som heter TMap(Test Management Approach) 
och som används för strukturerade tester av informationssystem. TMap har inte använts i den 
omfattning som man önskat på Sogeti kontoret i Borlänge. I samband med att Microsoft släpper 
en ny version av plattformen Visual Studio Team System (VSTS 2010), håller ett par kollegor 
vid Sogeti i Nederländerna på att ta fram en processmall som skall stödja användandet av TMap i 
VSTS 2010. Denna processmall är vid skrivandets stund inte helt färdigutvecklad. 
   
Målet för Sogeti var att ta reda på skillnaden för testdelen i VSTS 2008 och 2010. Genom att ta 
hjälp av syftet med examensarbetet som var att analysera testprocessen i VSTS 2008 med TMap 
mot testprocessen i VSTS 2010 tillsammans med den framtagna processmallen fick vi god hjälp 
att uppnå målet. Analysen gjordes utifrån fyra aspekter; TPI- och TMMi-modellen, problem- och 
styrkeanalys samt olika frågeställningarna. TPI- och TMMi-modellen används för att analysera 
och utvärdera testprocesser. Utifrån analysen kom vi fram till att det fanns skillnader mellan 
testprocesserna. VSTS 2010 tillsammans med processmallen ger ett bättre stöd för att använda 
TMap och utföra testning. I VSTS 2010 är testverktyget Camano kopplat till TFS och 
testverktyget underlättar även exekvering samt loggning av tester. Detta leder till mer hanterbar 
testprocess med ett större stöd för att använda testmetoden TMap.  
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Summary 
Today there are many system development projects that break both budget and time plan. Often 
this depends on defects in the information systems that could have been prevented. The cost of 
test can in some cases be as high as 50 % of the projects total cost and it's at the same time an 
important part of development. Test as such has moved its focus from the software it self and its 
faults to a wider perspective on whole infrastructures of information systems where assure a 
good quality is important. 
  
Sogeti in the Netherlands have developed a test method called TMap (Test Management 
approach) that can be used for structured testing of information systems. TMap haven't been used 
as much as desired in the office in Borlänge. Because Microsoft is releasing a new version of 
their platform Visual Studio Team System (VSTS 2010) some colleges at Sogeti in the 
Netherlands are about to develop a template that can support the use of TMap in VSTS 2010. 
When we write this the template is still in development.  
  
The goal for Sogeti was to find out the differences between the test functionality in VSTS 2008 
and 2010. By using the purpose with this essay, which was to analyze the test process in VSTS 
2008 with TMap against the test process in VSTS 2010 together with the template we got much 
help to achieve the goal. The analysis was done with four different aspects: The TPI and TMMi 
models, problem and strength analyses and a few question formulations. The TPI and TMMi 
models where used to analyses and evaluate the test process. The analysis showed that there were 
differences between the both test processes. VSTS 2010 together with the template gave a better 
support to use TMap and perform test. In VSTS 2010 the test tool Camano is connected to TFS 
and the tool is also to make the execution and logging of tests easier. This leads to a test process 
that is easier to handle and has a better support for TMap. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till detta examensarbete. Ytterligare avsnitt som ingår är 
uppdragsgivare, problemformulering, syftet och målet med detta examensarbete samt 
avgränsning. Kapitlet avslutas med en definitionslista över vanliga ord som förekommer i 
uppsatsen. 
 

1.1 Bakgrund 
Det finns många organisationer som är tyngda av systemutvecklingsprojekt som varken håller 
tidsplan eller budget. Detta beror ofta på de defekter som finns i de utvecklade 
informationssystemen.1 Kostnaden för test står idag för cirka 30-50 % av ett projekts totala 
kostnad.2 Att man skall testa ett informationssystem innan det går över i produktion är för många 
organisationer en självklarhet. Eftersom de flesta projekt inte har oändligt med resurser och 
pengar så måste man välja vilka delar som bör testas i ett system. Vid test med resoneras det om 
vilka risker som skall täckas och därmed de delar som skall testas i systemet. Test har gått från 
fokus på mjukvaran själv och dess fel till att bli ett helhetsperspektiv på IT-infrastrukturer där 
man säkerställer kvalitet. Trots detta är uppfattningen hos många att test är en aktivitet som 
innebär att hitta buggar som behöver rättas till i en mjukvara.3  
  
Test Management approach, fortsättningsvis kallat TMap är en metod för strukturerade tester av 
informationssystem. Denna metod utvecklades av en grupp personer som arbetade för Sogeti i 
Nederländerna och publicerades 1995. TMap har under senare år blivit en standard för testning 
av informationssystem och är ett internationellt bekant koncept i olika testsammanhang. 4 För att 
testprocessen skulle bli lättare att hantera för både testledare och kunder vidareutvecklades TMap 
och Business Driven Test Management skapades, fortsättningsvis kallat BDTM. BDTM är 
kopplat till organisationer och fokuserar på resultat, risker, tid och kostnad. 
 

På Sogeti i Borlänge har det nyligen öppnats ett Team System Center. Enligt Sogeti är centret till 
för att hjälpa eventuella kunder att bli effektivare i systemutvecklingsprocessen.5 Plattformen 
som används för detta är Visual Studio Team System som består av följande fem delar: 

• Team Foundation Server, TFS, som bland annat tillhandahåller spårning av ”work 
items”, rapportering och vägledning i processen.  

• Architecture Edition tillhandahåller verktyg för design av tjänsteorienterad 
utveckling.  

• Development Edition är till för utveckling av applikationer.  
• Database Edition innehåller verktyg för att hantera databaser.  
• Test Edition tillhandahåller verktyg för att kunna testa en applikation.6  

 
Microsoft skall lansera en ny version av sin produkt Visual Studio Team System, fortsättningsvis 
kallat VSTS 2010, som kommer vara ute på marknaden i slutet av 2009. Med anledning av detta 
vill Sogeti i Borlänge testa VSTS 2010 med fokus på test edition.  
 
Den största nyheten i test edition är testverktyget Camano som skall underlätta testningen.  Det är 
svårt att hitta ett bra samarbete mellan testare och utvecklare och det finns ofta en klyfta mellan 
dessa två roller. Testaren fokuserar på att testa systemet enligt specificerade krav medans 
utvecklaren fokuserar på att utveckla och rätta de fel som uppkommer. Ibland är det svårt för 
                                                 
1 Van der Aalst, Leo (2008) TMap NEXT Business Drivet Test Management s.28  
2 Ibid sid 13 
3 Lewis, William E., (2009) Software Testing and Continuos Quality Improvement 
4 Van der Aalst, Leo (2008) TMap NEXT Business Drivet Test Management s.9, 16 
5 Sogeti, http://www.sogeti.se/templates/Sogeti_LokalStartsida____5636.aspx 
6 Microsoft, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/fda2bad5.aspx 
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testaren att komma med bra information kring fel som uppstått vid test och det kan därför vara 
svårt för utvecklaren att veta vart felet ligger. Det skulle finnas mer förståelse om en testare och 
utvecklare fick mer inblick i varandras arbete. Detta är ett par av anledningarna till varför VSTS 
2010 kan komma att förbättra detta samarbete genom att ge testaren stöd för at kunna utföra sina 
arbetsuppgifter och genom att involvera testaren i TFS. I testverktyget Camano finns en hel del 
funktionalitet som testare tidigare saknat.1 
   
Sogeti har ett nära samarbete med de holländska kollegorna Clemens Reijnnen, Team System 
Most Valuable Player 2009, och Rob Kuijt, testexpert med specialitet TMap och Team System. 
Rob och Clemens arbetar med att ta fram en processmall, en ”template”, som skall underlätta 
användandet av TMap i VSTS 2010. Denna processmall kommer antingen finnas med som 
standard processmall i VSTS 2010 eller så kommer den att finnas tillgänglig för nedladdning. 
Processmallen är i dagsläget inte helt färdigställd och har hittills inte utvärderats i många projekt. 
Med anledning av detta blir vårt uppdrag att testas samt analysera denna processmall tillsammans 
med VSTS 2010. Detta för att se hur den fungerar och om den kan vara till någon hjälp i 
projekten hos Sogeti i Borlänge som velat få in TMap i systemutvecklingsprojekten men inte haft 
något bra verktyg för det.  
 
En av Sogetis kunder är Transportstyrelsen och dess järnvägsavdelning som är till för att se över 
säkerheten på järnvägarna. Avdelningen utformar regler, prövar och ger tillstånd samt granskar 
järnvägs-, spårvägs- och tunnelbanesystemet.2 Transportstyrelsen vill ha ett system utvecklat för 
att hantera tillsyn av tillstånd som de delar ut till olika företag. Tillsyn innebär att 
Transportstyrelsen tar reda på om företagen har de kriterium som behövs för att behålla 
tillståndet eller få ett nytt. Projektet innebär att utveckla grundläggande funktionalitet för att 
skapa tillsyner samt hantera/planera dessa. 
 
Carin Johannesson är en av våra handledare på Sogeti och en av projektledarna för projektet 
Tillsynsregistret. För att vi skulle få så bra förutsättningar som möjligt inför examensarbetet fick 
vi vara med i en del av projektet och ta del av nödvändig information.  
 

1.2 Uppdragsgivare 
Sogeti grundades av Serge Kampf 1967 och finns idag i 14 länder med ca 20 000 anställda. 

Sogetikoncernen levererar IT-tjänster på den lokala marknaden. Koncernen har sitt huvudsäte i 
Paris, Frankrike. Sogeti finns i Benelux-länderna, Danmark, Frankrike, Indien, Irland, Norge, 
Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. Cap Gemini S.A. som är 
moderbolag till de helägda företagen är noterat på Parisbörsen. I Sverige finns Sogeti på 21 orter 
och har ca 1000 anställda.3 Tidigare bar Cap Gemini-koncernens svenska bolag namnet Cap 
Gemini Sogeti men 1992 bildades Cap Programator som fortsättningsvis kom att heta Cap 
Gemini och Cap Gemini Ernst & Young. År 2002 bildade Cap Gemini-koncernen dotterbolag 
med namnet Sogeti i sex länder och Sogeti Sverige AB bildades 1 januari 2003.4 
 
Sogeti i Sverige har 20 kompetenscenter på olika orter. På dessa kompetenscenter skall det enligt 
Sogeti finnas experter på respektive område där man också kan ta del av demos av verktyg och se 
hur lösningar fungerar i praktiken.5 
 
På Sogeti i Borlänge finns det ca 70 anställda. Sogetis kunder i Borlänge är bland annat stora 
företag som SSAB, Sandvik, Vägverket, Banverket och Transportstyrelsen. Vanligast är att 

                                                 
1 Clemens Reijnne, Sogeti 
2 Transportstyrelsen, http://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-oss/ 
3 Sogeti, http://www.sogeti.se/templates/Sogeti_LokalStartsida____2061.aspx 
4 Sogeti, http://www.sogeti.se/templates/Sogeti_LokalStartsida____2062.aspx 
5 Sogeti, http://www.sogeti.se/templates/Sogeti_LokalStartsida____3969.aspx 
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konsulter sitter ute hos kunder men det finns även så kallade ”in-house” projekt som innebär att 
Sogetis konsulter sitter på kontoret och uträttar åtagandet. 
 

1.3 Problemformulering 
Det är vanligt att projekt varken håller sig till tidsplan eller budget och detta beror ofta på att det 
upptäcks defekter i informationssystemet som hade kunnat undvikas. Detta innebär problem för 
både projektet och verksamheten. Det finns ett behov av att använda sig av en metod för att 
bättre kunna testa informationssystem, detta för att minimera dessa typer av problem. TMap är, 
som tidigare nämnts, Sogetis metod för strukturerade tester av informationssystem. På Sogeti i 
Borlänge vill man gärna få in denna metod i ett tidigt skede i systemutvecklingsprojekt. Ett 
problem idag är det inte finns något elektroniskt verktyg som stödjer användandet av TMap. Som 
det ser ut idag är det svårt att få testrelaterad information samlad på ett ställe. Detta gör att 
testprocessen blir svårare att hantera enligt Carin Johannesson på Sogeti.1  
 
Enligt Mattias Sköld på Sogeti medför VSTS 2010 stora förbättringar av funktionaliteten för test. 
Tillsammans med TMap tror han att det går att utveckla informationssystem med högre kvalitet. 
Processmallen, som tidigare nämnts, har utvecklats för att kunna använda TMap i VSTS 2010. 
Problemet är att man inte vet om användandet av processmallen med VSTS 2010 effektiviserar 
testprocessen. Detta i kombination med det faktum att processmallen är ny och inte är färdig 
finns det ett behov av att använda processmallen i praktiken.2 
 

1.4 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att analysera testprocessen i VSTS 2008 tillsammans med TMap 
tolkat utifrån litteraturen mot testprocessen i VSTS 2010 tillsammans med processmallen för 
TMap. Analysen kommer att göras utifrån fyra kriterier, TPI- och TMMi-modellen, problem- och 
styrkeanalys samt de frågeställningar vi anger i avsnitt 1.6.  
 

1.5 Mål 
Målet med examensarbetet är att, på uppdrag av Sogeti, utreda skillnaden för testdelen i VSTS 
2008 och 2010. För att omfattningen skall bli tillräckligt snäv så kommer fokus att ligga på 
användarfallen i iteration1 för Tillsynsregistret3. Det Sogeti efterfrågar är en jämförelse mellan 
2008 utan TMap processmall mot 2010 med tillhörande TMap processmall. TMap kommer att 
vara den testmetod som används i de båda delarna.   
 

1.6 Frågeställningar  
Den övergripande frågeställningen för målet är följande:  
Vad och vilka förändringar kan VSTS 2010 och dess TMap processmall tillföra dagens 
testprocess i VSTS 2008? 
 
De frågeställningar som hjälper oss att uppnå detta är följande:  
Reduceras användningen av externa dokument? 
Förändras skapandet av testfall? 
Förändras exekvering och utförandet av testfall? 
 

1.7 Avgränsning 
I detta arbete avgränsar vi oss till att använda Test edition av VSTS 2008 och Test Edition av 
VSTS 2010 Community Technology Preview i samråd med Sogeti. Vid riskbedömningen 
avgränsar vi oss till den första iterationen av Tillsysnsregisterprojektet. Baserat på 

                                                 
1 Carin Johannesson, Sogeti 
2 Mattias Sköld, Sogeti 
3 Se bilaga 1 för närmare information om användningsfallen i iteration 1 
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riskbedömningen kommer vi att utforma ett antal testfall som testar viss funktionalitet av 
Tillsysnsregisterprojektet. Riskbedömningen och själva testerna kommer att fokusera på 
systemtester som innebär att man testar att de olika delarna av systemet fungerar tillsammans, att 
kraven är uppfyllda och att kvalitén är enligt förväntningarna. 
 

1.8 Definitioner och begrepp 
BDTM 
Business Driven Test Management 
Är en del av TMap samt är en affärsdriven ansats kopplad till organisationen för det aktuella 
projektet. BDTM fokuserar på följande aspekter: resultat, risker, tid och kostnad.1  
 
Camano 
Camano är kodnamnet på det testverktyg som Microsoft planerar att släppa tillsammans med 
VSTS 2010.2 
 
CTP 
Community Technology Preview 
Är en förkortning som anger att ett program är en testversion som inte är redo att släppas än då 
det är för instabilt.3 
 
MTP 
Master Test Plan  
MTP är ett dokument som tas fram i samråd mellan testledaren och beställaren. Där finns 
information som rör hela testprocessen för det aktuella projektet. Exempel på vad som kan 
beskrivas i MTP är vad som skall testas och hur intensivt det skall testas.4  
 
Processmall 
Är en mall som har skapats av Sogeti kollegorna Clemens Reijnnen och Rob Kuijt i 
Nederländerna. Processmallen är till för att underlätta användandet av TMap i VSTS 2010 och är 
i skrivande stund under utveckling. Processmallen syftar även till att tillhandahålla anpassade 
”work items”.5 
 
SharePoint 
SharePoint är en webbaserad portal utvecklad av Microsoft för Internet Explorer som kan 
användas för att lägga upp olika filer och vara en gemensam resurs för gruppen/företaget.6  
 
Testprocess 
En samling verktyg, tekniker, och tillvägagångssätt för att utföra test.7   
 
TFS 
TFS står för Team Foundation Server och är den bakomliggande databasen för VSTS. 8 
 
TMMi 
Test Maturity Model Integration 
TMMi är ett ramverk som tillhandahåller riktlinjer att kartlägga och förbättra testprocesser.1 

                                                 
1 van der Aalst,  Leo (2008) TMap NEXT Business Drivet Test Management 
2 Ozgrant, http://ozgrant.com/2007/12/09/november-rosario-ctp-planning-a-testing-effort-with-camano/ 
3 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Software_release_life_cycle#Beta 
4 van der Aalst, Leo (2008), TMap NEXT Business Drivet Test Management s.44 
5 Mattias Sköld, Sogeti  
6 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Sharepoint 
7 Koomen, Tim & Pol, Martin (1999) Test Process Improvement s202 
8 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Team_Foundation_Server 
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TMap  
Test Management approach  
Är Sogetis framtagna metod för strukturerade tester av informationssystem.2 
 
TPI 
Test Process Improvement 
Är en modell som kan användas till att hitta svaga och starka punkter i en organisations 
testprocess så att man kan komma med förbättringsförslag.3  
 
Work item 
Ett work item är en arbetsuppgift som måste utföras och är den grundenhet som används i TFS 
för att dela ut och hålla koll på olika uppgifter som bör göras i ett projekt.4  
 
VSTS 
Visual Studio Team System 
Är en plattform som innehåller verktyg för mjukvaruutvecklingen och dess livscykel. Plattformen 
hjälper arbetslag genom att förbättra kommunikation och samarbete inom 
mjukvaruutvecklingsprocessen.5  
 
VSTS 2008 
Visual Studio Team System version 2008.6   
 
VSTS 2010 
Visual Studio Team System version 2010 och är än så länge en Community Technology 
Preview.7 

                                                                                                                                                             
1 TMMi - version 1.0, http://www.tmmifoundation.org/downloads/tmmi/TMMi%20Framework.pdf 
 
2 van der Aalst,  Leo (2008) TMap NEXT Business Drivet Test Management 
3 Koomen, Tim & Pol, Martin (1999) Test Process Improvement – A practical step-by-step guide to structured 
testing 
4 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Team_Foundation_Server 
5 Microsoft, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/fda2bad5.aspx 
6 Microsoft, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/fda2bad5.aspx 
7 Microsoft, https://connect.microsoft.com/VisualStudio/content/content.aspx?ContentID=9790 



 6

 

2 Metod 
Detta kapitel syftar till att redogöra för vilka metoder och tillvägagångssätt vi använt oss av 
under arbetets gång. Här kommer våra val av metoder att diskuteras och motiveras. För att få en 
heltäckande bild av det praktiska tillvägagångssättet bör läsaren även studera kapitel 4 där detta 
redogörs mer noggrant. 
  

2.1 Metodansatser och synsätt 
Det finns många olika synsätt och tillvägagångssätt för att genomföra vetenskapliga studier. Det 
finns fyra vanliga former för att genomföra en studie. Den första formen kallas explorativa 
studier vilket innebär att det görs en utforskande studie där det finns lite kunskaper inom området 
och där syftet är att få en grundläggande förståelse för området. Den andra formen är deskriptiva 
studier där man beskriver ett område där det finns kunskaper och en grundläggande förståelse 
och där syftet är att beskriva relationer inom området. Den tredje formen är explanativa studier 
där man vill få en djupare kunskap och förståelse för att kunna beskriva och förklara området. 
Den fjärde formen är normativa studier innebär att man undersöker ett område där det redan finns 
viss kunskap och förståelse med syftet att ge vägledning och ge förslag på åtgärder.1  
 
Vi kommer att genomföra studien med en deskriptiv ansats. Detta då vi först inhämtar kunskaper 
från litteraturen om TMap och test för att sedan omsätta dessa i praktiken för att kunna beskriva 
och analysera testprocesserna i VSTS 2008 och VSTS 2010 med processmallen.     
 
Det finns i samband med vetenskapliga arbeten tre olika synsätt man kan ha, analytiskt, system- 
och aktörssynsätt. Det analytiska synsättet innebär att man försöker hitta orsak-verkan-relationer 
genom att förklara sanning så objektivt och verkligt som möjligt. Sanningen är konstant och 
oberoende av observatören. Systemsynsättet innebär att man undersöker relationerna och 
samband mellan ett systems olika delar för att kunna förstå de bakomliggande faktorerna till ett 
eller flera beteenden. Genom detta synsätt förklaras verkligheten objektivt. Aktörssynsättet 
innebär att den beskrivning av verkligenheten som skildras av författaren är beroende och 
påverkad av dennes erfarenheter och handlande.2        
 
Vi har ett aktörssynsätt då vi är medvetna om att våra kunskaper inom testområdet är begränsade 
och inte kan likställas mot de kunskaper en erfaren testare har. Vi är även medvetna om att våra 
kunskaper och tolkningar av TMap kan vara av betydelse för resultatet av detta examensarbete.  
 

2.2 Praktiskt tillvägagångssätt 
Arbetet kommer att inledas med en litteraturstudie inom området test och testmetoden TMap 
med fokus på testprocesser. Efter detta tar vi fram en Master Test Plan, fortsättningsvis kallat 
MTP, för den del av systemet som skall testas under examensarbetets gång. I samband med 
framtagandet av en MTP kommer vi att genomföra en produktriskanalys baserat på 
kravspecifikationen3. När denna skapats kommer en ostrukturerad intervju med en utvecklare 
som har god kännedom om systemet att genomföras. Detta för att kunna förbättra vår 
produktriskanalys, som är en del av MTP, och samla in nödvändig information för att få en 
förståelse för mjukvaran som skall testas. Eftersom vi inte har tillräckliga kunskaper om systemet 
så kunde vi inte specificerade frågor till intervjun på förhand. Det kommer istället att bli ett 
samtal baserat på den första produktriskanalysen. När vi reviderat produktriskanalysen utifrån 
intervjun kommer vi sedan att ställa denna mot den tekniska projektledarens produktriskanalys. 
Detta sker genom ett seminarium där vi diskuterar våra produktriskanalyser och utbyter tankar 
                                                 
1 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2003) Seminarieboken s.58 
2 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2003) Seminarieboken s. 59 
3 Bilaga 1 
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och erfarenheter. Se avsnitt 2.2.2 för en detaljerad beskrivning av hur produktriskanalysen 
genomfördes.  
 
Utifrån den slutgiltiga produktriskanalysen kommer sex testfall att utformas enligt TMap. Dessa 
testfall kommer sedan att exekveras i två etapper. I den första etappen kommer testfallen utföras 
av oss i VSTS 2008. Dokumentationen av detta kommer att bygga på de dokument vi utformat, 
baserat på vår tolkning av TMap. I den andra etappen kommer testfallen att exekveras i 
testverktyget Camano, som ingår i VSTS 2010, med tillhörande processmall och all 
dokumentation kommer att ske enligt dess riktlinjer. När de båda etapperna är avklarade kommer 
de dokumenterade resultaten att ställas mot varandra genom att vi utför ett antal analyser för att 
kunna dra rimliga slutsatser. Vi kommer att analysera testprocesserna genom att använda TPI- 
och TMMi-modellen, problem- och styrkeanalys samt de frågeställningar vi angivit i avsnitt 1.6. 
Se avsnitt 2.6 för information närmare information om analysmetodiken och se avsnitt 4 för en 
detaljerad redogörelse med resultat om hur de olika testprocesserna genomfördes.   
 

2.2.1 Miljön och processmallen 
För att kunna utföra alla tester var vi tvungna att sätta upp miljön korrekt och inhämta kunskaper 
om processmallen. Miljön för VSTS 2008 sattes upp genom att vi installerade mjukvaran på våra 
datorer och fick behörighet till nödvändigs servrar. Miljön för VSTS 2010 sattes upp i en virtuell 
maskin då denna version av VSTS är en CTP och kräver det. Att den kräver det beror på att 
Microsoft att valt att släppa den endast som en virtuellavspegling.     
 
När vi hade satt upp de olika miljöerna behövde vi dock kunskaper om hur vi skulle använda de 
olika miljöerna. Kunskaperna inhämtades på olika sätt. Dels var vi till viss del bekanta med 
gränssnittet i VSTS 2008 men vi fick även hjälp av utvecklare i utvecklingsgruppen på Sogeti för 
att få grundläggande kunskaper om hur miljön är uppbyggd och skall användas. För att kunna 
hantera VSTS 2010 med tillhörande processmall hade vi telefonkonferenser och mailkontakt 
med Clemens Reijnnen och Rob Kuijt som varit med och utvecklat processmallen och är kunniga 
på VSTS 2010.    
 

2.2.2 Produktriskanalys 
Utifrån de användarfall som finns i kravspecifikationen1 samlade vi in testmål. Dessa testmål 
resulterade i en testmålstabell som också dokumenteras i MTP. Testmålen analyserades enligt 
TMap utifrån två kriterier, risk för skador och skadeomfånget. Det ena kriteriet, risk för skador, 
bygger på hur ofta funktionen kommer att användas, hur pass erfarna systemutvecklarna är och 
hur komplicerad funktionen är. Det andra kriteriet, skadeomfånget, bygger på vilka och hur 
kritiska skadorna blir för en verksamhet ifall ett fel inträffar. Dessa skador kan exempelvis vara 
att personalen inte kan fortsätta sitt arbete eller att en webbshop står still vilket leder till förlust 
av intäkter. Båda kriterierna bedömdes var för sig och kan vara av typen vara low, medium eller 
high. Därefter prioriterade vi riskklassen för varje testmål. Riskklassen kan vara A-C, där A är 
högsta prioritet. För varje testmål tog vi hänsyn till kriterierna risk för skador och skadeomfång.  
 
Utifrån TMap bedömdes risklassen enligt kriterierna nedan: 
A - båda kriterierna måste vara high. 
B - ett av kriterierna måste vara high eller att båda är medium. 
C - båda kriterierna är low eller om ett är low och det andra är medium.   
 
Resultatet av detta arbete blev en risktabell som användes när vi skrev testfallen. 
 
                                                 
1 Se bilaga 1 
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2.3 Testmetoden TMap 
TMap är som tidigare nämnts en testmetod för strukturerade tester av informationssystem. En 
stor del av TMap består av BDTM som är en affärsdriven ansats som är kopplad till 
organisationen för det aktuella projektet. BDTM bygger på att ta fram vilka risker som skall 
täckas, resultat som ska uppnås, tid och kostnad för det aktuella projektet. Genom BDTM får 
organisationen för det aktuella projektet återkoppling och rapporter om hur testprocessen 
framskrider utifrån aspekterna i BDTM.  Testprocessen i TMap är strukturerad och innehåller 
bland annat en MTP där nödvändig information för hela testprocessen beskrivs. TMap 
tillhandahåller en komplett verktygslåda som skall stödja testprocessen. Denna består av följande 
delar:  

• Tekniker för hur det skall testas. 
• Infrastruktur för vart och med vad det skall testas. 
• Organisation för vem som skall testa.  

 
TMap har för avsikt att vara en anpassningsbar metod där metoden anpassas till situationen och 
projektet. 1 
 
På grund av vårt projekts storlek kommer vi inte att använda alla delar ur TMap då metoden 
innehåller många delar som vi anser irrelevanta för detta examensarbete. Vi kommer endast 
använda de delar vi anser nödvändiga för att vara till hjälp i vårt examensarbete. De delar vi valt 
att använda oss av är en modifierad MTP och systemtestplan. Att vi valt dessa delar beror på att 
vi kommer att börja testa mitt i ett pågående projekt och i enlighet med avgränsningen endast 
skall fokusera på systemtest. MTP kommer heller inte att bli fullskalig då denna täcker alla 
möjliga aspekter av en testprocess, aspekter som inte ryms inom avgränsningen. Det faktum att 
MTP blir avskalad samt att vi endast kommer att utföra systemtester anser vi gör det omotiverat 
att ha en separat systemtestplan för systemtester och väljer därför att lägga in denna i MTP.   
 
MTP är ett centralt dokument i TMap för att hantera hela testprocessen. Då MTP täcker hela 
testprocessen, och innehåller många delar, däribland produktriskanalys, och är ett centralt inslag i 
processmallen anser vi det viktigt att ha med MTP och tillhörande produktriskanalys. 
 
Att vi använder TMap som testmetod beror på att det är den testmetod som Sogeti arbetar med 
och vill använda i sitt dagliga arbete. En annan bidragande faktor är att processmallen som vi 
skall använda bygger på TMap. I VSTS 2008 finns det alltså inget krav på att använda TMap 
men vi har valt att göra det ändå på grund av en rad olika anledningar. Den största anledningen är 
att det i enlighet med målet är den testmetod som Sogeti vill att vi använder. Även för att bättre 
kunna jämföra de olika testprocesserna samt för att se om användandet av processmallen 
påverkar användandet av TMap. En annan anledning är att tiden är begränsad och vi känner att 
det är bättre att fördjupa våra kunskaper i en testmetod. 
 

2.4 Validitet, reliabilitet och objektivitet 
Validitet, reliabilitet och objektivitet är tre viktiga aspekter som kan ses som ett mått på en 
uppsats trovärdighet. Validitet mäter i vilken grad verkligen mäts och studeras. Reliabilitet mäter 
i vilken grad samma resultat skulle uppnås om man gjorde undersökningen igen. Objektivitet 
mäter i vilken grad olika värderingar påverkar undersökningen.2 
 

                                                 
1 van der Aalst,  Leo (2008) TMap NEXT Business Drivet Test Management 
2 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf  (2003) Seminarieboken s.59-60 
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2.4.1 Validitet 
För att öka validiteten i vår uppsats kommer vi att vidta en del åtgärder. Vi kommer att ange ett 
tydligt syfte med tillhörande avgränsningar för att begränsa undersökningsområdet. Vi kommer 
även att sätta upp en rad olika kriterier som skall hjälpa oss att jämföra de avsedda aspekterna 
både i teorin och i empirin. Med kriterier menar vi de frågeställningar som finns i avsnitt 1.6 
samt de olika kriterier för TMMi- och TPI-modellen som förklaras närmare i kapitel 3.  
 

2.4.2 Reliabilitet 
För att öka reliabiliteten i vår uppsats kommer vi att, så långt det är möjligt, bifoga den 
dokumentation om testprocesserna som finns och tillhörande motiveringar till varför vi valde att 
ta med just de delarna från TMap. Även i kapitel 4 och avsnitt 2.2 finns detaljerade beskrivningar 
av det praktiska tillvägagångssättet för att öka realiteten.   
 

2.4.3 Objektivitet 
Objektiviteten kommer vi att öka genom att motivera de olika val vi gjort så att läsaren kan få en 
förståelse för våra val. Det kommer att bli svårt att hålla en objektiv bild mot TMap då det är 
företaget Sogetis egen testmetod. För att lösa detta kommer vi att använda denna testmetod i 
båda testprocesserna.      
 

2.5 Val av källor 
Objektiviteten och riktigheten för en del källor i denna uppsats kan ifrågasättas och väcka en del 
funderingar hos läsaren. Därför anser vi det nödvändigt att förklara en del av de val vi gjort. 
Wikipedia anses som en osäker källa som ej bör användas vid akademiska arbeten enligt 
Hultgren.1 Vi är medvetna om detta men enligt vår erfarenhet är Wikipedia en bra och pålitlig 
källa när det kommer till området data och IT. Den mesta kunskapen finns samlad på ett ställe 
och blir då väldigt lättillgänglig för oss. Vid de tillfällen vi använder Wikipedia som källa gör vi 
det i samråd med andra källor. Vi kontrollerar kunskapen på Wikipedia mot den kunskapen vi 
själva besitter och/eller mot andras kunskaper för att avgöra om det är en trovärdig kunskap som 
förmedlas. Om det är möjligt hänvisar vi direkt till de källor som Wikipedia bygger den aktuella 
kunskapen på. Finns kunskapen på andra platser än Wikipedia försöker vi att hänvisa till dessa i 
första hand. I de fall Wikipedia har en bättre redogörelse för den kunskap vi vill förmedla än 
andra källor eller då kunskapen endast finns på Wikipedia, hänvisar vi direkt till Wikipedia. Vårt 
synsätt delas av en studie som publicerats i tidskriften Nature där man påvisat att Wikipedia är 
pålitlig källa i klass med Britannica. Britannica är Storbritanniens största och mest erkända 
uppslagsverk.2 
 

2.6 Analysmetodik 
Testprocesserna som skall analyseras inkluderar TMap utifrån litteraturen eller processmallen 
tillsammans med VSTS 2008 eller 2010. Med detta menar vi att det material som tagits fram 
enligt TMap/processmallen, fram till att man exekverar testfallen och dokumenterar resultatet av 
dessa. 
  
För att kunna utvärdera och analysera de olika testprocesserna ansåg vi att det var nödvändigt att 
bredda analysen och analysera testprocesserna utifrån andra kriterier än de som 
frågeställningarna i avsnitt 1.6 anger. För att få en bredare analys har vi valt att använda oss av 
två olika modeller för att utvärdera testprocesserna och metoden FA/SIM.  
 

                                                 
1 Göran Hultgren, Högskolan Dalarna 
2 http://news.cnet.com/study-wikipedia-as-accurate-as-britannica/2100-1038_3-5997332.html 
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Den första modellen vi har valt är TPI-modellen som används för att utreda en testprocess olika 
fördelar och nackdelar. Denna modell har dock en nackdel i att den är, i likhet med TMap, 
framtagen av Sogeti och bygger till viss del på TMap. Detta kan ses som en nackdel men vi anser 
att det inte behöver bli det. Den största nackdelen, som vi ser det, är att testprocesser som 
använder TMap kan få ett bättre resultat än testprocesser med andra metoder. Då vi använder 
TMap som testmetod i de båda testprocesserna utjämnar detta de skillnader som kan uppstå vid 
användandet av olika testmetoder. Som tidigare nämnts används flera olika metoder och 
modeller för att analysera empirin, detta för att minska riskerna med att använda TPI-modellen.  
 
Den andra modellen vi har valt är TMMi-modellen. Denna modell används i likhet med TPI-
modellen för att utvärdera en testprocess. Att vi valde TMMi-modellen beror på olika faktorer.  
En faktor är att TMMi-modellen är en stor konkurrent till TPI-modellen då dessa båda modeller 
används av många olika aktörer för utvärdering och förbättring av testprocesser1. En annan faktor 
är att den inte bygger på testmetoden TMap vilket gör att den inte ger en fördel för testprocesser 
som använder TMap som testmetod.  
 
TPI- och TMMi-modellen är komplexa och täcker stora områden av testprocessen. Många av 
dessa områden kommer vi inte att beröra i vår studie. På grund av detta har vi valt att endast 
redogöra detaljerat för de områden i respektive modell som vi anser att vi kommer att beröra 
tillräckligt mycket för att det skall bli relevant. De övriga områdena kommer naturligtvis att få en 
översiktlig redogörelse för att läsaren skall få en helhetsförståelse för respektive modell. TPI- och 
TMMi-modellen förklaras närmare i kapitel 3.  
 
Från TPI-modellen kommer vi att välja ut nio nyckelområden och utifrån dessa göra en förenklad 
testmognadsmatris för att jämföra de olika testprocesserna. Vi kommer att följa alla de 
kontrollpunkter som finns i avsnitt 3.6 för respektive nyckelområde för att avgöra på vilken nivå 
respektive testprocess hamnar. Kontrollpunkterna kommer att tolkas utifrån vårt perspektiv och 
vi kommer att motivera varför vi bedömt varje kontrollpunkt som uppfylld eller inte. Detta för att 
ge läsaren en förståelse för våra val och motiveringar så att denne, om den så skulle önska, kan 
göra en egen bedömning. Utifrån vår bedömning redovisar vi sedan en testmognadsmatris med 
de nio valda områdena för varje testprocess.  
 
I TMMi-modellen kommer vi att välja ut mognadsnivå 2 med tillhörande processområden. Där 
kommer vi att jämföra hur långt de olika testprocesserna har kommit inom varje processområde 
på nivå 2 utifrån varje processområdes specifika mål och uppgifter. Vi kommer att bedöma och 
motivera varför vi anser de olika målen för respektive processområde som uppfyllda eller inte 
beroende på hur vi bedömer de olika uppgifterna som uppfyllda eller inte. Vi utgår ifrån de 
kriterier som finns för de olika målen och uppgifterna i avsnitt 3.4. För respektive testprocess 
kommer vi att skapa en matris liknande den som finns för TPI-modellen. Denna matris tar vi 
fram för att underlätta en jämförelse mellan de olika testprocesserna avseende TMMi-modellen 
då det kan vara svårt att jämföra ren text.   
 
Vi har även valt att analysera testprocesserna med hjälp av FA/SIM-metoden och dess delar 
problem- och styrkeanalys. Problem- och styrkeanalys är egentligen till för att analysera en 
verksamhet men vi anser att denna metod går att applicera på testprocesserna. Detta då 
testprocesserna liksom verksamheterna består av att visst flöde av handlingar där det finns olika 
problem som upplevs men även en del styrkor. Detta vill vi göra för att försöka täcka eventuella 
områden som övriga analyser missat.  Se avsnitt 2.7 för en utförligare beskrivning av FA/SIM-
metoden och problem- och styrkeanalys.    
 

                                                 
1 http://sstb.se.loopiadns.com/pub_documents/SSTB_ordlista_v2.0.pdf 
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Som sista analysmetod kommer vi att ställa frågeställningarna i avsnitt 1.6 mot de båda 
testprocesserna för att få fram skillnader i testprocesserna. 
 
Figuren nedan illustrerar hur de olika analyserna kommer att användas för att få en så 
heltäckande analys som möjligt. 
 
Figur 1 - Illustration av analysmetodiken 

 
 

2.7 FA/SIM-metoden 
FA/SIM-metoden är en metod för förändringsanalys som härstammar från SIM. SIM står för 
”Samverkan genom Ifrågasättande och Idéutveckling med stöd av metodik”. FA/SIM har tre 
grundstenar. 

• Förhållningssätt innebär grundläggande strategier, värderingar och uppfattningar som 
finns inom metoden.  

• Arbetsmetodik beskriver vad som görs i förändringsanalysen med fokus på vilka 
dokumentationsformer och arbetssätt som användes.   

• Principer för samarbetsformer anger vilka som gör vad under arbetet.  
 
Syftet med metoden är att genomföra en bra förändringsanalys men detta är ingen garanti då 
olika människor har olika erfarenheter och kunskaper. Det som görs i en förändringsanalys enligt 
FA/SIM är att belysa de problem som finns i verksamheten, vilka mål och styrkor som finns. 
Utifrån detta kommer man sedan med förändringsförslag som minskar problemen, ökar chansen 
att uppnå sina mål och utvecklar styrkorna. Detta är målet med FA/SIM förändringsanalys. För 
att uppnå detta använder man olika verktyg och i de två kommande avsnitten beskrivs de två 
verktyg som kommer att användas i denna uppsats: Problem- och styrkeanalys.1 
 

                                                 
1 Goldkuhl, Göran & Röstlinger, Annie (2009) Förändringsanalys Arbetsmetodik och förhållningssätt för goda 
förändringsbeslut Kapitel 2 
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2.7.1 Problemanalys 
En problemanalys innebär att man studerar och tar reda på de problem som finns inom ett valt 
område av verksamheten. Problemanalysen genomförs i följande fyra steg:  

• Avgränsa problemområden. 
• Identifiera och formulera problem. 
• Indelning i de avgränsade problemområdena. 
• Analysera sambanden mellan problem. 

 
Först bestäms vilket område som skall studeras, sedan identifieras de problem som eventuellt 
finns. När detta gjorts delas problemen in i respektive problemområde. Analysen av problem 
består i att hitta samband och orsaker mellan de olika problemen. Denna analys brukar resultera i 
en eller flera problemgrafer med tillhörande problemlista. 1 
 

2.7.2 Styrkeanalys 
En styrkeanalys innebär att verksamheten studeras och olika positiva egenskaper som kan hittas 
lyfts fram. Som motpol till problem fokuserar man i en styrkeanalys på positiva saker som om 
möjligt skall tas med och utnyttjas i de föreslagna förändringsåtgärderna. Liksom vid 
problemanalys försöker man se sambanden mellan de olika styrkorna och redovisar dessa i en 
eller flera styrkegrafer med tillhörande styrkelista. 2 

                                                 
1 Goldkuhl, Göran & Röstlinger, Annie (2009) Förändringsanalys Arbetsmetodik och förhållningssätt för goda 
förändringsbeslut Kapitel 5.2 
2 Leif Åkerblom, Högskolan Dalarna 
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3 Teori 
I detta kapitel kommer vi att beskriva testmetoden TMap som testprocesserna använder. Vi 
kommer även att redogöra för testprocessutvärderingsmodellerna TMMi och TPI med fokus på 
de olika områden som vi kommer att analysera. I avsnitt 3.2 refereras teorin till TMap Next for 
result-driven testing. Om inget annat anges refereras teorin i avsnitt 3.3 och 3.4 till TMMi-
stiftelsens officiella dokumentation. I avsnitt 3.5 och 3.6 refereras teorin till boken Test Process 
Improvement.  
  

3.1 Testprocess 
Vad är en testprocess? Det finns många definitioner av vad en testprocess är. Swedish Software 
Testing Board beskriver en testprocess på följande sätt: ” En grundläggande testprocess 
innehåller planering, specificering, exekvering, loggning och avslut.”1. 
 
Enligt TPI-modellen är en testprocess ”The collection of tools, techniques, and working methods 
used to perform a test.” 2.   
 
TMMi-modellen beskriver en testprocess med följande: ”The fundamental test process 
comprises test planning and control, test analysis and design, test implementation and execution, 
evaluating exit criteria and reporting, and test closure activities.” 3. 
 

3.2 TMAP 
I de båda testprocesserna används TMap som testmetod och beskrivs nedan för att ge läsaren en 
djupare förståelse för hur TMap fungerar och vilken teori vi baserat våra testprocesser på.  
 
TMap står för Test Management approach och har funnits sedan 1995. TMap är Sogetis metod 
för strukturerade tester av informationssystem och är ett internationellt bekant koncept i olika 
testsammanhang. Vidare berättas det att TMap har blivit en standard för testning av 
informationssystem och tillämpas i hundratals olika företag runt om i världen.  För att 
testprocessen skulle bli lättare att hantera för både testledare och kund utvecklade TMap 
Business Driven Test Management, fortsättningsvis kallat BDTM . 
   
De aktiviteter som finns i TMaps testprocess är följande: 

• MTP och hantering av totala testprocessen 
• Acceptans- och systemtester 
• Utvecklingstester 

 
En MTP är en huvudtestplan där hantering av den totala testprocessen beskrivs. Här bör 
testledare i konsultation med kunder och andra involverade göra en översikt över vad som skall 
testas, när det skall testas och hur grundligt det skall testas. Överenskommelsen skall 
dokumenteras i MTP. Målet med MTP är att upptäcka viktiga fel så tidigt som möjligt och 
därmed också minska kostnaderna. Det är viktigt att sätta upp en väl planerad testprocess för att 
skapa en testplan samt förbereda, utföra och hantera aktiviteter. Testprocessen delas in i två faser, 
planeringsfasen och kontrollfasen. 
 
I planeringsfasen formuleras uppdraget i konsultation med kunden och med hänsyn till de fyra 
BDTM aspekterna resultat, risker, tid och kostnad. I denna fas görs en produktriskanalys, en 
                                                 
1 http://sstb.se.loopiadns.com/pub_documents/SSTB_ordlista_v2.0.pdf s.41 
2 Koomen, Tim & Pol, Martin (1999) Test Process Improvement – A practical step-by-step guide to structured 
testing, s.202 
3 http://www.tmmifoundation.org/downloads/tmmi/TMMi%20Framework.pdf s.90 
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teststrategi skapas och en uppskattning och planering av uppdraget fastställs. De risker som finns 
och möjliga åtgärder för att hantera dessa risker listas. Sista steget i denna fas är när 
projektledaren skickar iväg MTP för ett kundgodkännande. 
 
I kontrollfasen är målet att kontrollera testprocessen, infrastrukturen och testobjektet på en 
övergripande nivå. Detta skall ge insikt i framstegen och kvaliteten av den totala testprocessen 
men även insikt om kvaliteten på testobjektet. Test inkluderar ett antal testaktiviteter där 
resultatet skickas till kunden i form av rapporter. Justeringar görs därefter vid behov. 
Acceptans- och systemtester betraktas som självständiga processer som skall organiseras. De har 
sin egen testplan, budget och ofta en egen testmiljö. De är processer som körs parallellt med 
systemutvecklingsprocessen, som startas vid skapandet av kravspecifikationen.  Precis som en 
systemutvecklingsprocess innehåller en testprocess ett antal olika aktiviteter. För att kunna 
strukturera aktiviteterna, dess beroenden och dess gemensamma ordning är en 
testlivscykelmodell nödvändig. Testlivscykelmodellen är enligt TMap generell och kan användas 
på alla typer av test. Denna testlivscykel sker ofta parallellt med livscykeln för systemutveckling 
men beroende på metod som används i systemutvecklingsprocessen kan fallet vara ett annat.  
 
Utvecklingstester innebär att testning börjar med test av små delar av systemen som rutiner, 
enheter, program, moduler och objekt. Utvecklingstester är en del av utvecklingsarbetet och 
utförs av utvecklaren själv. Testerna brukar inte vara organiserade som självständiga processer. 
De fel som upptäcks kan ofta åtgärdas av systemutvecklaren själv. Alla fel som upptäcks rättas 
till innan överlämning av mjukvaran. 
 
BDTM-delen är direkt relaterad till att IT blir allt mer viktig för en verksamhet och därmed 
motivering till att bedriva IT-projekt för en växande verksamhet. BDTM kan ses som en röd tråd 
i TMaps strukturerade testprocess. Ur testningsperspektiv innebär det att välja vilka risker som 
skall täckas, vilket resultat som skall levereras, hur mycket tid och kostnader som skall baseras 
på rationella och ekonomiska skäl.  
 
Enligt TMap skall BDTM göra det möjligt för kunden att följa testprocessen som baseras på 
BDTM aspekterna risker, resultat, tid och kostnader. Resultat levereras ofta i form av rapporter 
från testledaren. Den totala testinsatsen är relaterad till de risker som finns för verksamheten. 
Fokus ligger på de delar av systemet som är mest kritiska för verksamheten. 
 
Enligt TMap finns det antal steg i BDTM som kan vara till hjälp för testledaren vid skapandet av 
en MTP. Dessa steg är följande: 
  

1. Upprätta uppdraget och att samla testmål 
Kunden formulerar uppdraget med hänsyn till de fyra BDTM aspekterna resultat, risker, 
tid samt kostnad. Testmål upprättas med avsikt att bestämma önskat resultat av 
testaktiviteterna utifrån kundens perspektiv.  Resultatet av detta steg blir ett formulerat 
uppdrag och en testmålstabell. 

 
2. Bestämma riskklass 

Baserat på produktriskanalysen fastställs det vad som skall testas och vad som skall 
undersökas. Steget resulterar i en risktabell. 

 
3. Bestämma testintensitet 

Steg 3-4 ingår i en iterativprocess.  Här bestäms det hur grundligt ett testobjekt skall 
testas.  Principer man går efter är ju större risk som finns desto mer nödvändigt är det med 
grundliga tester.  

 
4. Uppskattning, planering och feedback 
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En övergripande budget upprättas för den planerade testningen. Detta är en 
överenskommelse med kunden och kan justeras vid behov. Vid justering skall steg 3 och 
steg 4 göras om. Kundens delaktighet gör det möjligt att upprätthålla en balans mellan 
resultat och risk i jämförelse mot tid och kostnad. Resultatet av steg 3 och 4 blir en 
strategitabell. 

 
5. Allokera testdesigntekniker (skapa testfall och utföra tester) 

När budget och planering är klara översätts testintensiteten till en konkret uppgift över 
den önskade täckningen. Detta involverar allokering av testdesigntekniker som senare 
används vid utformning av testfall. Resultatet av detta steg blir en testdesigntabell för 
varje testnivå. 

 
6. Kunden ser över resultat, risker, tid och kostnad 

  
Enligt TMap stöds utförandet av den strukturerade testprocessen med en komplett verktygslåda. 
Verktygslådan består av tekniker för hur det skall testas, infrastruktur för vart och med vad det 
skall testas med och vem som utföra testerna. 
Tekniker innebär de tekniker som kan användas i en testprocess. Enligt TMap tillhandahålls det 
tekniker för bland annat testuppskattning, defekthantering, produktriskanalys, testdesign och 
produktbedömning. 
Infrastruktur består av testmiljöer, testverktyg och arbetsplatser som är nödvändiga för att kunna 
utföra tester.  En passande testmiljö är nödvändig för dynamisk testning av ett testobjekt. En 
testmiljö är ett system av komponenter som hårdvara, mjukvara, gränssnitt, miljöbetingad data, 
verktyg och processer där tester utförs. 
.  
I TMap är testverktygen som används indelade i fyra grupper: 

• Verktyg för planering och hantering av test. 
• Verktyg för att designa test. 
• Verktyg för att utföra test. 
• Verktyg för felsökning och analys av kod.   

 

Enligt TMap är metoden anpassningsbar och kan användas i alla testsituationer samt kombineras 
med alla systemutvecklingsmetoder. Beroende på situation väljer testledaren de delar från TMap 
som testledaren behöver. 
 

3.3 TMMi 
TMMi-modellen är en testprocessutvärderingsmodell som vi kommer att använda för att 
analysera testprocesserna. Nedan kommer TMMi-modellen att beskrivas så att läsaren får en 
förståelse för hur testprocesser analyseras enligt TMMi-modellen. 
  
TMMi står för Test Maturity Model Integration och är ett ramverk som utvecklats av TMMi 
stiftelsen. Ramverket är till för att bistå med riktlinjer och referensramverk för att förbättra 
testprocessen. TMMi använder begreppet mognadsnivåer för att utvärdera och förbättra 
testprocessen. Tillämpning av TMMi kan förbättra testprocessen och ha en positiv inverkan på 
bland annat produktkvaliteten. TMMi har utvecklats för att stötta organisationer i arbetet med att 
utvärdera och förbättra deras testprocesser.  
 
TMMi är avsedd att stödja tester och testprocessförbättringar i både systemteknik och 
mjukvaruteknik. Systemteknik omfattar utveckling av det totala systemet avseende hårdvara i 
första hand men kan även inkludera mjukvara. Mjukvaruteknik omfattar utveckling av 
mjukvarusystem. Vissa av de modeller som finns för förbättringar av testprocessen, fokuserar 
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främst på högnivåkontroll eller ser bara till vissa aspekter av strukturerade tester. TMMi riktar 
sig till alla testnivåer och delar av strukturerade tester. TMMi skall även ge ett fullständigt 
ramverk för att kunna användas som en referensmodell under förbättring av testprocesser. 
 
TMMis mognadsnivåer 
TMMis arkitektur för processförbättringar innehåller faser eller nivåer som en organisation går 
igenom när testprocessen utvecklas från opåverkad till en som kan förvaltas, definieras, mätas 
och optimeras. Att uppnå varje steg säkerställer att en tillräcklig förbättring har lagts till grund 
för nästa steg. Det finns fem nivåer i TMMi som beskriver en mognadshierarki som anger i 
vilken ordning de olika åtgärderna skall utföras för att uppnå olika processförbättringar. Varje 
nivå har en rad olika processområden och organisationen måste fokusera på att uppnå mognad på 
den nivån. Enligt TMMi stiftelsen har det visat sig att organisationer gör sitt bästa när de riktar in 
sin testförbättringsprocess på ett antal processområden åt gången. Detta eftersom varje 
mognadsnivå utgör en nödvändig grund för nästa nivå. Ett försök att hoppa över en nivå 
motverkar vanligtvis sitt eget syfte. Samtidigt måste man inse att testprocessförbättringsarbetet 
bör riktas in på de behov som organisationen har.  
 
TMMi har inte ett särskilt processområde för testverktyg eller automatiska tester. Inom TMMi 
behandlas testverktyg som en stödjande resurs och är därför en del av testprocessen. 
Testverktygen skall ge stöd, exempelvis inom processområdet testdesign och exekvering på nivå 
2.  
 
Nivåer: 
Det finns som tidigare nämnts fem mognadsnivåer i TMMi. Varje mognadsnivå beskriver vad 
som skall genomföras för att uppnå en viss nivå. För att nå en viss mognadsnivå måste en 
organisation nå alla lämpliga mål. Detta gäller både specifika och generella mål för de 
processområden som finns för en specifik nivå. Alla organisationer innehar nivå 1 då denna nivå 
inte innehåller några mål som måste uppfyllas. Varje processområde identifierar ett antal 
relaterade aktiviteter.  
 
Processområden: 
Bortsett från nivå 1, innehåller varje mognadsnivå ett flertal processområden som indikerar vad 
en organisation bör fokusera på för att förbättra sin testprocess. Alla processområden som tillhör 
en viss mognadsnivå och lägre mognadsnivåer bör vara uppfyllda för att ses som utförda. 
Exempelvis ifall en organisation är på mognadsnivå 3 måste både nivå 3 och nivå 2s 
processområden vara uppfyllda för att nivå 3 skall ses som utförd. 
 
Specifika mål - SG 
Ett specifikt mål beskriver de unika egenskaper som måste finnas för att ett processområde skall 
anses vara uppfyllt. Ett specifikt mål ses som en behövd komponent och används för besluta ifall 
ett processområde är uppfyllt.  
 
Specifika uppgifter - SP 
En specifik uppgift är en beskrivning av en aktivitet som anses viktig för att uppnå associerat 
specifikt mål. Den specifika uppgiften beskriver aktiviteterna som förväntas resultera i uppnådda 
specifika mål för ett processområde. 
 
Nivå 1 - Initial 
Vid TMMi nivå 1 är test ofta en del av felsökning. Ofta tillhandahåller organisationen inte en 
stabil miljö för att stödja processerna. Testerna är utvecklade på ostrukturerat sätt efter att 
kodning är avslutad. Syftet med att testa på denna nivå är att visa att programvaran kan exekveras 
utan större misslyckanden. Vid TMMi nivå 1 finns det inga definierade processområden. Nivå 1 
kännetecknas av organisationer som har en tendens att göra mycket, överge processer i kristider 
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och en oförmåga att upprepa sina framgångar. Dessutom tenderar produkter att inte släppas i tid, 
budgetar överskrids och kvaliteten är inte enligt förväntningarna. 
 
Nivå 2 - Hanterad 
Vid TMMi nivå 2 blir test en hanterbar process och separerad från felsökning. Denna nivå bidrar 
till att säkerställa att befintliga rutiner behålls under perioder av stress. I sammanhanget för att 
förbättra testprocessen etableras en teststrategi. Testplaner utvecklas och inom denna definieras 
testansatsen som baseras på resultatet av produktriskutvärderingen. Riskhanteringstekniker 
används för att identifiera produktens risker som bygger på dokumenterade krav. Testplanen 
definierar vad som krävs för test, när, hur och av vem. Testerna övervakas och kontrolleras för att 
säkerställa att de går enligt planen och att åtgärder kan vidtas om avvikelser uppstår. Statusen för 
arbetet och leverans av resultatet av testerna visas till ledningen. 
 
Processområden på nivå 2: 
2.1 Testpolicy och strategi 
2.2 Testplanering 
2.3 Testövervakning och kontroll 
2.4 Testdesign och exekvering 
2.5 Testmiljö 
 
Nivå 3 - Definierad 
Vid TMMi nivå 3, är test inte längre en fas som följer efter kodning. Den är helt integrerad i 
livscykeln för utveckling och tillhörande delmål. Testplaneringen sker på ett tidigt stadium i 
projektet, exempelvis under kravfasen, med hjälp av en MTP. Skapandet av MTP bygger på 
testplaneringen på nivå 2. Testfall samlas in, lagras och hanteras i en central databas för 
återanvändning och regressionstestning. Testdesign på TMMi nivå 2 riktar sig huvudsakligen på 
funktionalitetstester, testdesign och testtekniker som utökas beroende på verksamhetens mål. 
Detta kan även innefatta icke-funktionella tester, exempelvis på användbarhet och/eller 
tillförlitlighet. 
 
Processområden på nivå 3: 
3.1 Testorganisation 
3.2 Testträningsprogram 
3.3 Testlivscykel och integration 
3.4 Icke-funktionella tester 
3.5 Expertgranskningar 
 
Nivå 4 - Hantering och mätbarhet 
Vid TMMi nivå 4 är organisationstestning noggrant definierad och mätbar process. Vid denna 
nivå fastställs organisation och projekt, dess kvantitativa mål för produktkvaliteten samt 
processresultaten. Produkterna utvärderas med hjälp av kvantitativa kriterier för kvalitets attribut 
som tillförlitlighet, användbarhet och underhåll.  
 
Proccessområden på nivå 4: 
4.1 Testmätbarhet 
4.2  Utvärdering av produktkvalitet 
4.3 Avancerade expertgranskningar 
 
 
 
Nivå 5 – Optimering 
De förbättringsmål som funnits i tidigare mognadsnivåer har resulterat i att test är en fullständigt 
definierad process som kan kontrollera kostnader och testeffektivitet. Bättre prestanda i 
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testprocessen sker genom stegvisa, innovativa och tekniska förbättringar. Metoder och tekniker 
är optimerade och det finns fokus på finjustering och förbättring av testprocessen. Förebyggande 
av defekter och kvalitetskontroll tillämpas. Testprocessen kännetecknas av test som baseras på 
kvalitativ mätning. En detaljerad procedur finns för att välja och utvärdera testverktyg. Verktyg 
stödjer testprocessen så mycket som möjligt under testdesign, testutförande, regressionstester, 
testfallshantering etc. Test är en process med målet att förhindra fel. 
 
Processområden på nivå 5: 
5.1 Förebyggande av defekter 
5.2 Testprocessoptimering  
5.3 Kvalitetskontroll1 
 

3.4 TMMi nivå 2 
Vi beskriver i detta avsnitt mognadsnivå 2 och dess processområden inom TMMi med fokus på 
dess specifika mål och uppgifter för att nå dessa mål.   

3.4.1 Testpolicy och teststrategi 
När en organisation vill förbättra sin testprocess bör de först definiera klart sin testpolicy. 
Testpolicyn definierar organisationens övergripande testmål, mål och strategisk syn på testning. 
En testpolicy är nödvändig för att uppnå en gemensam syn på test för alla berörda parter inom en 
organisation. Testet bör behandla både nyutveckling och underhålla testaktiviteter. 
 
Baserat på testpolicyn kommer en teststrategi att upprättas. Teststrategin omfattar generella 
tester, krav på en organisation eller ett system. Teststrategin behandlar produktrisker och är en 
process för att minska dessa risker i linje med testpolicyn. En typisk teststrategi kommer att 
innehålla en beskrivning av testsituationen och de nivåer som skall tillämpas, exempelvis enhet, 
integration, system- och acceptanstest. För varje testnivå definieras ansvar, huvuduppgifter och 
kriterier. Teststrategin fungerar som startpunkt för testning inom ett projekt. När en teststrategi 
definieras och följs blir det mindre överlappning mellan tester vilket leder till en mer effektiv 
testprocess.  
 
Specifika mål och uppgifter för detta processområde: 

• SG1 Upprätta en testpolicy 
- SP 1.1 Definiera testmål 

Definiera och underhålla testmål som baseras på verksamhetens behov. 
  
- SP 1.2 Definiera testpolicy 

Testpolicyn anpassas till verksamhetens policy, definieras och godkänns av dess 
intressenter.  

 
- SP 1.3 Distribuera testpolicy till intressenter 

Testpolicy presenteras och diskuteras med intressenter innanför och utanför 
testningen 

 
• SG2 Upprätta en teststrategi 

- SP 2.1 Definiera teststrategin 
Teststrategin definieras och identifierar testnivåer. Varje testnivå definieras och 
ansvarsområden, huvuduppgifter och andra kriterier upprättas. Detta kan göras 
genom att studera testpolicyn och målen. 

                                                 
1 http://www.tmmifoundation.org/downloads/tmmi/TMMi%20Framework.pdf 
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-  SP 2.2 Distribuera teststrategin till intressenter 

Teststrategin presenteras och diskuteras med intressenter innanför och utanför 
testningen. 

 
• SG3 Upprätta testresultatindikatorer 

- SP 3.1 Definiera testresultatindikatorer 
Testresultatindikatorn definieras och baseras på testpolicyn. 
 

- SP 3.2 Distribuera testresultatindikatorer 
Distribuera testresultatindikatorn och tillhandahåller mätbara resultat som 
presenteras för intressenter. 

 

3.4.2 Testplanering 
Syftet med testplanering är att definiera testansatsen baserad på de identifierade riskerna och den 
definierade teststrategin. Testplanen är också till för att upprätta och underhålla planer för att 
utföra och hantera testaktiviteter. 
 
Processområdet testplanering innebär att utföra en produktriskbedömning på testobjektet och att 
definiera en testansats som bygger på de risker som identifierats. Det innebär uppskattning av de 
test som skall utföras, fastställa nödvändiga åtaganden och att definiera samt upprätthålla en plan 
för att utföra och hantera testning. En testplan krävs för varje identifierad testnivå.  
 
Specifika mål och uppgifter för detta processområde: 

• SG1 Göra en produktriskbedömning 
- SP 1.1 Definiera produktriskkategorier och parametrar 

Produktriskkategorier och parametrar som kommer användas vid riskbedömningen 
definieras.  
 

-  SP 1.2 Identifiera produktrisker 
Produktrisker identifieras och dokumenteras. Dessa produktrisker kan bland annat 
komma från intressenter. 
 

- SP 1.3 Analysera produktrisker 
Produktrisker utvärderas, kategoriseras och prioriteras enligt fördefinierade 
kategorier och parametrar. Detta kan göras på olika sätt bland annat genom att 
kategorisera och gruppera produktriskerna enligt de definierade riskkategorierna. 

 
• SG2 Upprätta en testansats 

- SP 2.1 Identifiera föremål och egenskaper som skall testas 
Baserat på produktrisker identifieras objekt och egenskaper som skall testas och inte 
testas. Detta kan göras på olika sätt, bland annat genom att bryta ner de prioriterade 
riskerna i objekt som skall testas respektive inte testas. 
 

- SP 2.2 Definiera testansatsen 
Testansatsen definieras för att minska de identifierade och prioriterade 
produktriskerna. Detta kan göras genom att välja testdesignteknik som skall 
användas. 
 

-  SP 2.3 Definiera inträdeskriterier 
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Inträdeskriteriet för testet definieras. Detta för att förhindra att testet startar vid 
förhållanden som inte tillåter en grundlig testprocess. 
 

- SP 2.4 Definiera utträdeskriterier 
Utträdeskriteriet för testet definieras. Detta för att planera när man skall sluta testa.  
 

- SP 2.5 Definiera avstängning och återupptagande av kriterier 
Kriterier definieras som gäller vid avstängning och återupptaganden av testuppgiften 
på testföremålet. 
 

• SG3 Upprätta testuppskattning 
- SP 3.1 Upprätta en toppnivå ”workbreakdown”-struktur 

Upprätta en toppnivå ”workbreakdown”-struktur (WBS) för att tydligt definiera 
omfattningen av testuppskattningen. 

 
-  SP 3.2 Definiera testlivscykel 

Definiera testlivscykelfaser för omfattningen av planeringsarbetet. 
 

-  SP 3.3 Fastställa uppskattning av testarbetet och kostnader  
Fastställa hur intensivt testarbetet skall vara samt kostnader för testprodukten 
baserat på en rationell uppskattning.  
 

• SG4 Utveckla en testplan 
- SP 4.1 Upprätta testschema 

Ett testschema med hanterbara fördefinierade små steg upprättas och underhålls 
baserat på den utvecklade testuppskattningen samt den definierade testlivscykeln. 
 

-  SP 4.2 Planera för testpersonal 
Planering för att få testresurser med nödvändiga kunskaper och färdigheter för att 
kunna utföra tester. 
 

- SP 4.3 Planera intressenters engagemang 
Planera engagemang hos identifierade intressenter.  
 

- SP 4.4 Identifiera risker med testprojektet 
Identifiera testprojektsrisker associerade med test, analys och dokumentering. 
 

- SP 4.5 Upprätta testplan  
Testplanen upprättas och underhålls som grund för hanterbar testning. 
 

• SG5 Ordna engagemang för testplanen 
- SP 5.1 Granska testplan 

Granska testplanen och andra eventuella planer som kan påverka test. 
 

- SP 5.2 Förena arbete och resurser 
Granska testplanen för att reflektera kring tillgängliga och uppskattade resurser. 
 

- SP 5.3 Ordna testplansåtaganden 
Ordna åtaganden från relevanta intressenter som ansvarar för och utför  
testplansexekveringen. 
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3.4.3 Testövervakning och kontroll 
Syftet med testövervakning och kontroll är att ge en förståelse för testningens framsteg och 
produktkvalitet. Detta för att lämpliga åtgärder skall vidtas när testet avviker från planen eller 
från de förväntningar som finns på produktkvaliteten. 
 
En viktig del av testövervakning och kontroll är hantering av testprojektrisker. Denna hantering 
utförs för att identifiera och lösa stora problem som underminerar testplanen så tidigt som 
möjligt. När man utför hantering av projektriskerna är det viktigt att identifiera problem som är 
utanför testets ansvarsområde. 
 
Specifika mål och uppgifter för detta processområde: 

• SG1 Övervaka testets framsteg jämfört med planen. 
-  SP 1.1 Övervaka parametrarna för testplaneringen 

Övervaka parametrarnas aktuella värden jämfört med testplanen. 
 

- SP 1.2 Övervaka de resurser som finns och används i testmiljön 
Övervaka de resurser som finns för testmiljöns resurser jämfört med testplanen.  

 
- SP 1.3 Övervaka teståtaganden 

Övervaka teståtaganden mot de som identifieras i testplanen. 
  

- SP 1.4 Övervaka risker med testprojekt 
Övervaka risker med testprojektet gentemot de som är identifierade i testplanen. 
  

- SP 1.5 Övervaka intressenternas engagemang 
Övervaka intressenternas engagemang gentemot de som finns identifierade i 
testplanen. 
 

- SP 1.6 Genomföra granskning av testningsframsteg 
Regelbundna granskningar av testningens framsteg, resultat och problem. 
 

- SP 1.7 Genomföra granskning av testningens framsteg och dess milstolpar 
Granska resultat och framstegen i testningen vid utvalda milstolpar. 
 

• SG2 Övervaka produktkvaliteten mot förväntningar och testplanen 
- SP 2.1 Kontroll av inträdeskriterier 

Vid start av testexekveringsfasen skall status kontrolleras mot inträdeskriterier. 
  

- SP 2.2 Övervaka testincidenter 
Övervaka åtgärder för de incidenter som hittas gentemot de förväntningar som finns. 

 
- SP 2.3 Övervaka produktrisker 

Övervaka produktrisker mot de som finns identifierade i testplanen. 
 

- SP 2.4 Övervaka utträdeskriterier 
Övervaka status för utträdeskriterier mot de som finns identifierade i testplanen. 

 
- SP 2.5 Övervaka avstängningskriterier 

Övervaka status för de avstängningskriterier som finns gentemot de som finns 
identifierade i testplanen. 
 

- SP 2.6 Granska produktkvaliteten 
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Regelbunden granskning av produktkvaliteten. 
 

- SP 2.7 Granska produktkvalitetens milstolpar 
Granska produktkvalitetens status vi de utvalda milstolparna. 

 
• SG3 Hantera korrigerande åtgärder vid avveckling av defekter 

- SP 3.1 Analysera problem 
Samla och analysera de problem som finns samt besluta vilka korrigerande åtgärder 
som bör vidtas för att lösa problemen. 
 

- SP 3.2 Vidta korrigerande åtgärder 
Vidta korrigerande åtgärder för identifierade problem. 
 

- SP 3.3 Hantera korrigerande åtgärder 
Hantera korrigerande åtgärder för nedläggning. 
 

3.4.4 Testdesign och exekvering 
Syftet med testdesign och exekvering är att förbättra testprocessen. Detta görs genom att upprätta 
en specifikation för testdesign genom att använda testdesigntekniker, genom att utföra en 
strukturerad testexekveringsprocess samt hantering av testincidenter vid nedläggning. Detta 
processområde är till för testförberedelsefasen där testdesigntekniker används för att välja 
testförhållanden och testfall. 
 
Specifika mål och uppgifter för detta processområde: 

• SG1 Utföra testanalys och design genom att använda testdesigntekniker. 
- SP 1.1 Identifiera och prioritera testförhållanden 

Testförhållanden identifieras och prioriteras genom användandet av 
testdesigntekniker. Detta baseras på en analys av testföremål som specificerats i 
grunden för testet. 

 
- SP 1.2 Identifiera och prioritera testfall 

Testfall identifieras och prioriteras genom användandet av testdesigntekniker. 
 
- SP 1.3 Identifiera testdata som är specifik och nödvändig 

Identifiering av specifik testdata som är nödvändig för att stödja testförhållanden och 
testfall. 
 

- SP 1.4 Bibehålla horisontell spårbarhet med krav 
Bibehålla spårbarhet från krav till testförhållanden 

 
• SG2  Utföra testimplementation  

- SP 2.1 Utveckla och prioritera testförfaranden 
Testförfaranden utvecklas och prioriteras 

 
- SP 2.2 Skapa specifik testdata 

Skapande av specifik testdata vid testanalys och designaktiviteter. 
 
- SP 2.3 Ange intag för testförfaranden 

Utförande av intagstest, för att avgöra om testobjektet är redo för detaljerad och 
fortsatt testning  
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- SP 2.4 Utveckla testexekveringsschema 
Ett testexekveringsschema utvecklas och beskriver i vilken ordning som testen skall 
exekveras. 

 
• SG3 Utföra testexekvering 

- SP 3.1 Utföra intag av test 
Utföra intagstest för att kunna avgöra om testobjektet är redo för detaljerad och 
fortsatt testning 
 

- SP 3.2 Exekvera testfall 
Testfallen exekveras manuellt med hjälp av dokumenterade testförfaranden och / eller 
automatiserade testscript. 
 

- SP 3.3 Rapportera testincidenter 
Avvikelser rapporteras som testincidenter när det är skillnader mellan aktuellt och 
förväntat resultat. 
 

- SP 3.4 Skriva testlogg 
Testloggar skrivs för att tillhandahålla kronologisk förteckning över detaljer kring 
exekvering av tester. 

 
• SG4 Hantera testincidenter vid nedläggning 

- SP 4.1 Konfigurationskontrollstyrelsen tar beslut gällande testincidenter  
En konfigurationskontrollstyrelse bestämmer lämpliga åtgärder gällande 
testincidenter. 

 
- SP 4.2 Utföra lämpliga åtgärder för att åtgärda testincidenten 

Lämpliga åtgärder vidtas av för att rätta, testa igen och stänga testincidenterna. 
 

3.4.5 Testmiljö 
Syftet med testmiljön är att upprätta och underhålla en lämplig miljö där testdata ingår. Det skall 
vara möjligt att exekvera och repetera testerna på hanterbart sätt. Detta processområde är till för 
alla aktiviteter gällande krav för testmiljön, implementering av testmiljön, hantering samt 
kontroll av testmiljön. Hantering och kontroll av testmiljön innebär aspekter som 
konfigurationshantering och att försäkra tillgänglighet.  
 
Specifika mål och uppgifter för detta processområde: 

• SG1 Utveckla testmiljöns krav 
- SP 1.1 Få fram vad testmiljön behöver 

Få fram vad testmiljön behöver, som generell testdata, förväntningar och 
begränsningar. 

 
- SP 1.2 Utveckla krav för testmiljön 

Omvandla testmiljöns behov till testmiljöns krav. 
  

- SP 1.3 Analysera testmiljöns krav 
Analysera kraven för att försäkra sig om att de är nödvändiga, tillräckliga och kan 
realiseras. 
 

• SG2 Implementera testmiljöerna 
- SP 2.1 Implementera testmiljön 
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Implementera testmiljön enligt testmiljöns specificerade krav och till den definierade 
planen. 
 

- SP 2.2 Skapa generell testdata 
Skapa generell testdata enligt de specifierade kraven. 
 

- SP 2.3 Ange intagen för testförfaranden i testmiljön  
Ange testmiljöns intagstest för att avgöra om testmiljön är redo att användas för 
testning. 

 
-  SP 2.4 Utföra intagstest i testmiljön 

Utföra testmiljöns intagstest för att avgöra om testmiljön är redo att användas för 
testning. 
 

• SG3 Hantera och kontrollera testmiljöerna 
- SP 3.1  Hantering av system 

Systemhantering utförs på testmiljön för att effektivt stödja testexekveringsprocessen. 
 

- SP 3.2 Hantering av testdata 
Testdata hanteras och kontrolleras effektivt så att den kan stödja 
testexekveringsprocessen. 
 

- SP 3.3 Koordinera tillgänglighet och användandet av testmiljön 
Tillgängligheten och användandet av testmiljön koordineras. 

 
- SP 3.4 Rapportera och hantera testmiljöincidenter 

De problem som uppstår vid användning av testmiljön rapporteras in som 
incidenter.1 

 

3.5 TPI 
TPI-modellen är en testprocessutvärderingsmodell som vi kommer att använda för att analysera 
de olika testprocesserna. Nedan kommer TPI-modellen att beskrivas så att läsaren får en 
förståelse för hur testprocesser analyseras. 
 
TPI är en modell för att utvärdera en testprocess och påvisa dess starka respektive svaga aspekter. 
För att kunna göra detta utvärderar TPI-modellen utifrån ett antal olika områden som t.ex. 
testverktyg och rapportering. Dessa områden benämns som nyckelområden och varje 
nyckelområde delas in i en specifik nivå av mognad. Nivåerna kan vara från A-D beroende på 
nyckelområde, där D är högre än C, B högre än A o.s.v. För att säkerställa objektivitet när man 
anger en viss nivå på de olika nyckelområdena har olika kontrollpunkter tagits fram. Dessa 
kontrollpunkter anger vad som måste ha uppnåtts för att nyckelområdet skall klassificeras för 
respektive nivå. Det finns även ett antal förbättringsförslag som anger vad man bör göra för att 
uppnå högre nivåer på de olika nyckelområdena.   
 
Enligt TPI har nyckelområdena olika stor betydelse för den totala testprocessen. Nyckelområdena 
i sig själva och dess olika nivåer har olika beroenden mellan varandra. Alla nyckelområden 
åskådliggörs i en testmognadsmatris. 
 
TPI-modellen har valt att utgå från den strukturerade testmetoden TMap och även andra metoder 
för att täcka så många aspekter som möjligt. Med inspiration från TMap har man skapat fyra 

                                                 
1 http://www.tmmifoundation.org/downloads/tmmi/TMMi%20Framework.pdf 
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olika hörnstenar som utgör grunden för en testprocess. Ju mer balanserad dokumenteringen av 
dessa stenar är desto mer balanserad blir testprocessen. Just dessa fyra hörnstenar har man valt att 
använda som grund för TPI- modellen och de 20 olika nyckelområden som finns är relaterade till 
dessa hörnstenar. De fyra hörnstenarna som finns är följande: 

• Livscykelstenen som beskriver testaktiviteter relaterade till systemutvecklingslivscykeln. 
• Organisationsstenen som beskriver det som är relaterat till organisationen runt 

testprocessen. 
• Infrastruktur- och verktygsstenen som beskriver det som har med infrastrukturen och 

verktygen för testprocessen att göra. 
• Teknikstenen som beskriver de olika tekniker som används för att utföra de olika 

testaktiviteterna.  
 
Nedan illustreras sambandet mellan de olika hörnstenarna och de 20 nyckelområdena med 
tillhörande beskrivning. 
        
Tabell 1 - Nyckelområden enligt TPI 
Hörnsten Nyckelområde Beskrivning 
Livscykel Teststrategi En teststrategi anger vilka 

krav och risker som skall 
täckas med vilka tester. Ju 
bättre definierade de olika 
testnivåernas strategier är och 
ju mer sammanbundna de är, 
desto högre kvalitet får 
teststrategin. 

Livscykel Livscykelmodell Beskriver vilka faser en 
testprocess kan gå igenom och 
dessa är: planering, 
förberedelse, specificering, 
exekvering och slutförande. 

Livscykel Tidpunkt för införande av 
testning 

Anger när i livscykeln som 
testdelen kommer in, ju 
tidigare desto bättre. 

Teknik Beräkning och planering Hur man beräknar och 
planerar testprocessen samt 
där man anger vilka aktiviteter 
som skall utföras när och vilka 
personer som behövs. 

Teknik Testspecificeringsteknik Testspecificeringstekniken ger 
insikt om kvalitet och djup i 
testen samt ökar 
återanvändbarheten av test. 

Teknik Statisk testteknik Beskriver allt som har med 
statiska tester att göra där man 
testar sådant som inte kan 
köras dynamiskt.  
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Teknik Måttenheter Beskriver testprocessen 
utifrån observerade 
kännetecken/mätvärden.  Det 
är främst kännetecken för 
framsteg i processer och 
kvaliteten på testade system 
som är intressanta. De 
möjliggör även jämförelse 
mellan olika processer och 
system.     

Infrastruktur och verktyg Testverktyg Med testverktyg menar man 
automatiserade verktyg för att 
underlätta testprocessen. Kan 
ha följande mål: 

• Kortare tid 
• Kortare ledtider 
• Djupare tester 
• Ökad flexibilitet 
• Ökad motivation 

Infrastruktur och verktyg Testmiljö Beskriver den miljö som 
testprocessen bedrivs i 
avseende: hårdvara, mjukvara, 
kommunikationsmedel, 
procedurer, byggnader samt 
databaser och filer.   

Infrastruktur och verktyg Kontorsmiljö Beskriver hur kontorsmiljön 
är uppbyggd avseende t.ex. 
kontor, skrivbord, telefoner, 
datorer, faxar, skrivare osv. 
Bättre arbetsmiljö ger högre 
kvalitet på testningen. 

Organisation Engagemang och motivation Beskriver hur engagerade och 
motiverade alla personer som 
är involverade i testprocessen 
är.  

Organisation Testfunktioner och träning Beskriver hur väl testgruppen 
är komponerad.  

Organisation Metodik Beskriver den metod som 
används under testprocessen. 
Metoden skall helst vara så 
generell så att den går att 
använda i många fall men 
samtidigt specifik fast inte så 
specifik att allt måste designas 
om för varje ny sak.  

Organisation Kommunikation Beskriver hur 
kommunikationen mellan alla 
involverade i testprocessen 
fungerar och går till.  
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Organisation Rapportering Tittar på hur man rapporterar 
och speciellt hur man 
rapporterar till kund så att 
denne får insikt i hur 
kvaliteten på produkten blir 
samt en insikt i hur 
utvecklingen går.  

Organisation Defekthantering Beskriver hur man hanterar 
defekter och hur deras 
livscykel kan följas.  

Organisation Hantering av produkter från 
testningen 

Hur man hanterar produkterna 
av testningen så att de blir 
återanvändbara.  Kan vara 
t.ex. testplaner, testfall, 
databaser och filer.     

Alla Testprocesshantering Beskriver hur man hanterar 
testprocessen och dess 
aktiviteter. För högsta betyg 
bör varje aktivitet genomgå 
följande fyra steg: planera, 
utföra, kontrollera och handla. 

Alla Utvärdering Innebär inspektering av 
mellanliggande produkter 
såsom krav och 
funktionsdesign.  

Alla Lågnivåtest Beskriver hur lågnivåtesterna 
hanteras av utvecklarna i form 
av integrations- och 
enhetstester.   

 
För att kunna analysera och utvärdera testprocessen samordnas dessa nyckelområden som 
tidigare nämnts i en testmognadsmatris. I denna matris sammanställs alla nyckelområden och 
deras mognadsnivå för att få en bra översikt av testprocessen. 1 Se figuren nedan för att se hur 
testmognadsmatrisen kan se ut.2 Nyckelområden i matrisen anger de tidigare uppräknade 
områdena. Matrisen skall läsas från vänster till höger. Varje nyckelområde kan sedan rankas från 
A-D enligt de kriterier, som finns uppsatta enligt TPI-modellen. Till kriterierna för varje nivå 
finns även förslag på åtgärder som ger tips på hur man kommer vidare till nästa nivå. För att 
uppnå en viss nivå måste alla kriterier vara uppfyllda, saknas något kriterium blir det en lägre 
nivå och man kan aldrig hamna mellan två nivåer, det är antingen den ena eller den andra. De 
tomma rutorna mellan är inget som skall fyllas i, de finns där endast för att illustrera beroendet 
mellan de olika nyckelområdena och hur viktiga de är. Ju högre värde på skalan desto viktigare 
är nyckelområdet på just den nivån. Skalan är graderad från 1-13 och den har tre olika grupper. 
Den första gruppen, 1-5, är de nivåer som skall uppnås för att testprocessen skall bedömas som 
kontrollerad. Den andra gruppen, 6-10 anger de nivåer som beskriver hur effektiv testprocessen 
är och kommer med förslag på hur den kan effektiviseras. Har man kommit till den andra nivån 
har man en effektiv testprocess. Den tredje och sista gruppen, 11-13, anger att testprocessen nu 
har kommit så pass långt att det man kan göra på dessa steg är att optimera redan tidigare delar så 

                                                 
1 Koomen, Tim & Pol, Martin (1999) Test Process Improvement – A practical step-by-step guide to structured 
testing, Kapitel 5 
2 Koomen, Tim & Pol, Martin (1999) Test Process Improvement – A practical step-by-step guide to structured 
testing, s.46 
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att testprocessen även kommer att vara effektiv i framtiden. Skalan där man anger 1-13 är 
bestämd på förhand, det man gör är att ange vilket av kriterierna A, B, C, D som är uppfyllda.1  
 
Tabell 2 - Testmognadsmatrisen 

Nyckelområde Skala 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    Kontrollerad Effektiv Optimerad 

Teststrategi   A         B       C   D   

Livscykelmodell   A     B                   

Tidpunkt för införande av testning     A       B       C   D   

Beräkning och planering       A             B       

Testspecificeringsteknik   A   B                     

Statisk testteknik         A   B               

Måttenheter           A     B     C   D 

Testverktyg         A     B     C       

Testmiljö       A       B           C 

Kontorsmiljö       A                     

Engagemang och motivation   A       B           C     

Testfunktioner och träning       A     B       C       

Metodik         A           B     C 

Kommunikation     A   B             C     

Rapportering   A     B   C         D     

Defekthantering   A       B   C             

Hantering av produkter från 
testningen     A     B       C       D 

Testprocesshantering   A   B               C     

Utvärdering             A     B         

Lågnivåtest         A   B   C           

 
För att få en förståelse för hur matrisen kan användas kommer det att anges ett enkelt exempel 
nedan. 
 
Vi har ett företag som har utvärderat sin testprocess enligt TPI-modellen. I tabell 3 ser vi en 
matris som visar hur långt och på vilken nivå de olika nyckelområdena ligger enligt analysen. 
Den gröna färgen sträcker sig så långt som till vilken nivå man har kommit på de olika 
nyckelområdena och man ser att en del men inte alla nyckelområden har nått upp till nivå A. 
Därför beslutar företaget sig för att förbättra sin testprocess så att alla nyckelområden kommer att 
ligga på nivå A. Tabell 4 visar hur matrisen ser ut efter att företaget vidtagit en rad olika åtgärder 
som TPI-modellen förslagit och gjort en ny analys av testprocessen. De röda färgerna visar de 
nyckelområden som har förbättras och man kan nu se att alla nyckelområden ligger på nivå A. 
Målet är alltså uppnått.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Koomen, Tim & Pol, Martin (1999) Test Process Improvement – A practical step-by-step guide to structured 
testing, s.44-49 
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Tabell 3 - Testmognadsmatris före förbättringar 

Nyckelområde Skala 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    Kontrollerad Effektiv Optimerad 

Teststrategi   A         B       C   D   

Livscykelmodell   A     B                   

Tidpunkt för införande av testning     A       B       C   D   

Beräkning och planering       A             B       

Testspecificeringsteknik   A   B                     

Statisk testteknik         A   B               

Måttenheter           A     B     C   D 

Testverktyg         A     B     C       

Testmiljö       A       B           C 

Kontorsmiljö       A                     

Engagemang och motivation   A       B           C     

Testfunktioner och träning       A     B       C       

Metodik         A           B     C 

Kommunikation     A   B             C     

Rapportering   A     B   C         D     

Defekthantering   A       B   C             

Hantering av produkter från 
testningen     A     B       C       D 

Testprocesshantering   A   B               C     

Utvärdering             A     B         

Lågnivåtest         A   B   C           
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Tabell 4 - Testmognadsmatrisen efter förbättringar 

Nyckelområde Skala 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    Kontrollerad Effektiv Optimerad 

Teststrategi   A         B       C   D   

Livscykelmodell   A     B                   

Tidpunkt för införande av testning     A       B       C   D   

Beräkning och planering       A             B       

Testspecificeringsteknik   A   B                     

Statisk testteknik         A   B               

Måttenheter           A     B     C   D 

Testverktyg         A     B     C       

Testmiljö       A       B           C 

Kontorsmiljö       A                     

Engagemang och motivation   A       B           C     

Testfunktioner och träning       A     B       C       

Metodik         A           B     C 

Kommunikation     A   B             C     

Rapportering   A     B   C         D     

Defekthantering   A       B   C             

Hantering av produkter från 
testningen     A     B       C       D 

Testprocesshantering   A   B               C     

Utvärdering             A     B         

Lågnivåtest         A   B   C           

 

3.6 Kriterier och nivåer för nyckelområden i TPI 
Nedan redogör vi för de olika nyckelområdena och vad som krävs för att dessa skall nå upp till 
respektive nivå.  
 

3.6.1 Tidpunkt för införande av testning 
Nivå A - Slutförande av testgrunden 
På denna nivå kan testfall skapas innan systemet är redo för testning. Detta minskar tiden det tar 
när systemet väl skall börja testas. 
   
Kontrollpunkter: 

• Aktiviteten testning startar parallellt med eller tidigare än slutförandet av testgrunden för 
en avgränsad del av systemet. 

 
Nivå B – Start av testgrunden 
På denna nivå införs testningen tidigare än på nivå A vilket ökar koordineringen mellan vem som 
skall testa vad och när. När förberedelserna startas tidigare och koordineras ökar chansen att fel 
upptäcks i ett tidigare skede.  
  
Kontrollpunkter: 

• Aktiviteten testning startar parallellt med eller tidigare än fasen där funktionalitet för 
systemet definieras. 
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Nivå C – Start av kravdefinition 
På denna nivå involveras testningen redan när kraven definieras för systemet. Detta bidrar till att 
det blir lättare att säkerställa kvaliteten. Man kan i kraven se till att systemet utformas och 
designas efter kvalitetskraven och designar det så att testningen underlättas.  
  
Kontrollpunkter: 

• Aktiviteten testning startar parallellt med eller tidigare än fasen där kraven för systemet 
definieras. 

 
Nivå D – Projekt initiering 
På denna nivå tas testningen verkligen med från början. Redan vid valet av metod, ansatser och 
liknande tas utgångspunkten från ett testperspektiv och har det med sig hela vägen.  
  
Kontrollpunkter: 

• Aktiviteten testning startar samtidigt som projektet påbörjas. 
 

3.6.2 Testspecificeringsteknik 
Nivå A – Informella tekniker 
På denna nivå har personerna som skriver testspecifikationerna stora friheter att designa 
testfallen lite som de vill. Detta gör att testspecifikationerna och testningens kvalitet blir mycket 
beroende av personernas erfarenheter och kunskaper.  
 
Kontrollpunkter: 

• Testfallen designas utifrån en bestämd beskrivningsteknik 
• Beskrivningstekniken skall beskriva förutsättningarna för testet, vilka steg som skall 

utföras och vad det förväntade resultatet är.  
 
Nivå B – Formella tekniker 
På denna nivå används formella testspecificeringstekniker. Detta ger fördelar i form av bl.a. 
minskat beroende av författare, ökad återanvändbarhet, bättre planering och uppskattning.     
  
Kontrollpunkter: 

• Utöver informella tekniker används formella tekniker vilka ger en entydig väg att gå från 
testgrund till testfall. 

• Produkterna av testningen är återanvändbara genom en enhetlig arbetsmetod. 
• Det är möjligt att ge ett verifierat omdöme om hur stor täckningen är med de olika 

testfallen.    
    

3.6.3 Måttenheter 
Nivå A – Projektmåttenheter för produkter 
På denna nivå används måttenheter för in- och utdata.   
 
Kontrollpunkter: 

• Måttenheter används i rapporteringen för testningen. 
• Indata måttenheter i form av följande samlas in: 

o Använda resurser i timmar.  
o Utförda aktiviteter i timmar.  
o Storlek och komplexitet på testade system i form av antal funktioner, funktion 

poäng mm.  
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• Utdata måttenheter i form av följande samlas in: 
o Testprodukter i form av specifikationer och testfall. 
o Testframgångar i form av utförda test och status. 
o Antal defekter som grupperas efter t.ex. testnivå, delsystem, orsak, prioritet och 

status. 
 
Nivå B – Projektmåttenheter för processer 
På denna nivå studeras även rapportens måttenheter utöver de tidigare på nivå A. 
  
Kontrollpunkter: 

• Måttenheter används i rapporteringen för testningen. 
• I projektet mäts resultat utifrån minst två av nedanstående punkter: 

o Jämförs antalet funna defekter mot antalet nuvarande defekter i %.  
o Analyserar vilka tidigare tester som borde ha funnit defekterna.  
o Mäter antalet defekter funna per timme över en eller flera testperioder. 
o Kvalitetsmätningar i form av utvärderingar och intervjuer med användare, testare 

och annan involverad personal. 
o Mäter antalet testmål som täcks per testfall jämfört med antalet möjliga testmål.  

    
Nivå C – Systemmåttenheter 
På denna nivå mäter man måttenheter i produktionen och inte enbart i utvecklingen av systemet. 
  
Kontrollpunkter: 

• Måttenheter inhämtas från utveckling, underhåll och produktion. 
• Måttenheter används i arbetet med att effektivisera och förbättra testprocessen.  

 
Nivå D – Organisationsmåttenheter 
På denna nivå mäts antalet måttenheter mellan olika system. Detta för att kunna analysera vad 
som är bra och dåligt i de olika systemen och förhoppningsvis kan det användas för att förbättra 
testprocessen.  
  
Kontrollpunkter: 

• Måttenheter som kan jämföras över hela organisationen finns för måttenheter på de 
tidigare nivåerna. 

• Måttenheter används till att effektivisera testprocessen, till att optimera den generella 
testmetoden och framtida testprocesser.  

3.6.4 Testverktyg 
Nivå A – Planering- och kontrollverktyg  
På denna nivå finns det verktyg för att kunna hantera följande områden: budgetering, planering, 
defekthantering, konfigurationshantering eller framstegskontroll. Det är alltså inte verktyg för 
testningen specifikt som avses, det är verktyg för projektet som underlättar arbetet.    
 
Kontrollpunkter: 

• Andra verktyg än standard ordbehandlingsprogram används för defekthanteringen och 
minst två av de andra områdena nämnda ovan.  

 
Nivå B – Exekverings- och analysverktyg 
På denna nivå finns det en rad olika verktyg för att stödja testexekvering och analys. De 
verktygen delas in i följande områden: 

• Inspelning och uppspelning 
• Last och stress 
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• Testtäckning 
• Testdatagenerering 
• Simulatorer 
• Drivrutiner 
• Kompilator 
• Jämförare 
• Statisk analys 
• Frågespråk 
• Debugger 
• Övervakning 

  
Kontrollpunkter: 

• Det finns verktyg inom minst två av de nämnda områdena. 
• Testgruppen har en grundläggande insikt i hur kostanden för verktygen står sig mot 

vinsten.  
    
Nivå C – Omfattande automatisering av testprocessen 
På denna nivå finns även verktyg för planering och specifikation. Det finns verktyg för testdesign 
samt testfallsanalys.   
  
Kontrollpunkter: 

• Andra automatiserade verktyg än standard ordbehandlingsprogram används för att 
uppskatta tid för olika aktiviteter, planering, framstegskontroll, konfigureringshantering, 
defekthantering, förberedelser, specificering och exekvering. Fem av dessa aktiviteter 
skall ha något verktyg som stöd. 

• Testgruppen har en grundläggande insikt i hur kostanden för verktygen står sig mot 
vinsten.  

 

3.6.5 Testmiljö 
Nivå A – Administrerad och kontrollerad testmiljö 
På denna nivå är testmiljön administrerad och kontrollerad. 
 
Kontrollpunkter: 

• Förändringar och/eller leveranser kan endast göras med testledarens tillstånd.  
• Miljön måste sättas upp i tid. 
• Sparandet och återskapandet av specifika testsituationer kan göras snabbt och enkelt  
• Testmiljön hanteras med hänsyn till installation, tillgänglighet, underhåll, 

versionshantering, felhantering mm.  
• Testmiljön är tillräckligt representativ för de test som skall utföras vilket innebär att ju 

närmare testen är designade för produktionen, desto närmare blir testmiljön.  
  
Nivå B – Testning i den mest passande miljön 
På denna nivå finns det olika testmiljöer som kan vara anpassade för olika typer av test och 
testledaren kan välja att utföra test i den mest lämpade av dessa miljöer.  
  
Kontrollpunkter: 

• Testmiljön färdigställs i tid och testningen störs inte av andra aktiviteter under själva 
testningen.  

• Varje test utförs i den mest lämpade miljön för det specifika testet. Antingen genom att 
det exekveras i en annan miljö eller att den egna miljön anpassas snabbt och enkelt. 
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• Risker som tas analyseras och adekvata åtgärder vidtas. 
    
Nivå C – Miljön förändras vid behov 
På denna nivå bestämmer testgruppen vilka test som skall göras när samt vilka villkor som 
testmiljön måste uppfylla. Risken för störningar är minimal, det är flexibelt och snabbt att 
förändra testmiljön för att möta nya krav.  
  
Kontrollpunkter: 

• Testmiljön är den mest anpassade för varje test och är mycket flexibel och kan snabbt 
förändras när nya krav tillkommer.   

 

3.6.6 Kommunikation 
Nivå A – Kommunikation internt 
På denna nivå finns en god kommunikation internt mellan de som är inblandade i själva 
testningen. En bra kommunikation kan ge ökad motivation och förståelse, bättre relationer samt 
ökad chans att upptäcka problem i tid så att dessa kan förebyggas.    
 
Kontrollpunkter: 

• Avvikelser från testplanen meddelas och dokumenteras. 
• Testgruppen har regelbundna möten. På mötena följs en fast agenda med fokus på 

framstegen och kvaliteten på de testade objekten.  
• Alla medlemmar deltar regelbundet på testgruppens möten. 

 
Nivå B – Kommunikation inom projektet 
På denna nivå involveras alla som ingår i projektet och kommunikationen blir bättre genom att 
bättre relationer uppstår. Involverandet ger mer tid och möjlighet att förutse eventuella problem i 
projektet.  
  
Kontrollpunkter: 

• Testgruppen skriver mötesprotokoll. 
• På testgruppens regelbundna möten är även kvaliteten på testprocessen en viktig punkt.   
• Testningen är involverad i förändringskontrollen för att bättre kunna bedöma 

konsekvenserna vid en föreslagen förändring. 
•  Regelbundna möten där man diskuterar och analyserar defekter genomförs och 

representanter från de olika grupperna deltar. 
• Testledaren informeras om förändringar gällande leveransdatum. 
• Testledaren rapporterar regelbundet om kvaliteten på testprocessen samt framsteg och 

kvaliteten på testade objekt. Detta rapporteras på ett projektmöte. 
• Projektmöten finns och dokumenteras. 

    
Nivå C – Kommunikation inom organisationen om kvaliteten på testprocessen 
På denna nivå inser organisationen att förbättring av testprocessen är en fortgående aktivitet och 
om den är välorganiserad underlättar den hanteringen av kvalité och kostnader.    
  
Kontrollpunkter: 

• Det finns regelbundna möten där förslag diskuteras på hur testmetodiken skall användas 
och hur testprocessen fungerar. 

• Representanter från testgruppen och övriga organisationen finns med på mötena. 
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3.6.7 Rapportering 
Nivå A - Defekter 
På denna nivå rapporteras resultaten från testningen och minimikravet är att man rapporterar de 
defekter som hittas och om de är lösta eller inte. Detta för att ge ett första intryck av kvaliteten på 
ett system.  
 
Kontrollpunkter: 

• Defekter som hittas rapporteras regelbundet indelade i lösta och olösta defekter.  
 
Nivå B – Framsteg, aktiviteter, defekter med prioritet 
På denna nivå innehåller rapporteringen även information om planerad tid, spenderad tid, hur 
mycket tid och pengar som kommer att behövas framöver.  Detta ger kunden en bättre insikt i 
testprocessen, en förståelse för testprocessen och produktens kvalitet.   
  
Kontrollpunkter: 

• Defekterna rapporteras och grupperas utifrån bestämda och tydliga kriterier. 
•  Framstegen för varje testaktivitet rapporteras regelbundet. Information som förekommer 

är t.ex. tid, vilka tester som har blivit specificerade, vad har testats, vad fungerar och vad 
gör det inte, vad behöver testas mer?   

    
Nivå C – Risker och rekommendationer, kompletterat med måttenheter  
På denna nivå kompletteras rapporteringen med risker och rekommendationer. Dessa 
kompletteras med olika måttenheter.   
  
Kontrollpunkter: 

• Rapporteringen innehåller risker för kunden och rekommendationer om vad som bör 
göras åt dessa. 

• Möjliga trender med hänsyn till framsteg och kvalitet rapporteras regelbundet 
• En kvalitetsbedömning görs på de olika testobjekten. Bedömningen baseras på eventuella 

acceptanskriterier och baseras på teststrategin. 
• Kvalitetsbedömningen och trenderna kompletteras med måttenheter från defekthantering 

och framstegsövervakning.     
 
Nivå D – Rekommendationer har en förbättringskaraktär för mjukvaruprocessen  
På denna nivå hanterar rapporteringen inte bara testaktiviteter, utan även aktiviteter utanför 
testningen. Dessa andra aktiviteter berör hela utvecklingsprocessen. På denna typ av rapportering 
fokuserar testningen lite mer på att förbättra testprocessen och förhindra defekter.     
  
Kontrollpunkter: 

• Råd ges inte bara inom testområden utan även andra delar av projektet. 
 

3.6.8 Defekthantering 
Nivå A – Intern defekthantering 
På denna nivå administreras och sammanställs defekterna. Detta ger viss information om 
systemets kvalitet.  
 
Kontrollpunkter: 

• Defekter administreras i olika steg i livscykeln. 
• Följande information samlas in om en defekt:  

o Unikt nummer 
o Person som hittade defekten. 
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o Datum 
o Prioritet 
o Problembeskrivning 
o Status 

 
Nivå B – Omfattande defekthantering med flexibel och enkel rapportering. 
På denna nivå insamlas relevant data för olika defekter. Denna används för att lösa och göra nya 
tester på de testfall där defekterna hittats.  
  
Kontrollpunkter: 

• Någon ansvarar för att defekthanteringen sköts korrekt och konsekvent. 
• Rapporterna kan väljas och sorteras på olika sätt. 
• Data om defekter som samlas in är följande: 

o Testfall 
o Test 
o Delsystem 
o Prioritet 
o Programversion 
o Testgrundsversion 
o Anledning 
o Beskrivning av problemsituationen. 
o Version på testobjektet. 
o Vem som löste problemet. 
o Statushistorik över defekterna med datum. 

    
Nivå C – Defekthantering i projekt 
På denna nivå har man en stor central defekthantering för hela projektet. Detta underlättar 
kommunikationen och gör det lättare för alla inblandade att rapportera defekter. 
  
Kontrollpunkter: 

• Defekthanteringen är integrerad i hela projektet. 
• Behörigheter säkerställer att varje användare endast kan göra vad han eller hon är 

tillåten att göra.  
 

3.6.9 Testprocesshantering 
Nivå A – Planering och exekvering 
På denna nivå planerar man när de olika aktiviteterna skall äga rum. Detta gör att det blir klarare 
och snabbare att veta vad som måste göras, när det skall göras samt hur mycket resurser och tid 
som krävs. 
 
Kontrollpunkter: 

• En testplan upprättas där alla aktiviteter som skall utföras finns med. För varje aktivitet 
står det vilken period den skall utföras, vilka resurser som behövs och vad som skall 
levereras.  

 
Nivå B – Planering, exekvering, övervakning och justering. 
På denna nivå övervakas exekveringen av de planerade aktiviteterna. Detta för att säkerställa att 
allting har exekverats korrekt och justeringar görs vid behov. 
  
Kontrollpunkter: 

• Avvikelser dokumenteras. 
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• När avvikelser finns utförs justeringar antingen genom att planen justeras eller 
aktiviteter utförs igen enligt planen. 

• Alla planerade aktiviteter som exekveras övervakas. 
• Varje aktivitet övervakas även avseende tid och pengar. 

    
Nivå C – Övervakning och justeringar inom organisationen. 
På denna nivå övervakas och justeras de olika testprocesserna. Detta för att kontrollera kvalitén 
av testprocesserna. 
  
Kontrollpunkter: 

• Avvikelser dokumenteras och rapporteras till testprocessen. 
• På organisationsnivå övervakas användningen av metodiken inom organisationen. 
• I de fall där avvikelser identifieras, analyseras riskerna och nödvändiga justeringar 

görs.1  
 

3.7 TMap processmall 
TMap processmall är en mall som stödjer användandet av TMap i VSTS 2010. Tanken är att man 
kan välja att använda denna mall i ett nytt projekt eller att ta in den i ett redan befintligt projekt. 
Med mallen kommer ett antal ”work items” av typen ”task” som främst är för testledaren. Dessa 
”task”, som även finns i TMap litteraturen, är steg som bör utföras för en strukturerad 
testprocess.  
 
Processmallen består av fem ”user stories” där varje story är en fas med ett antal moment som 
bör utföras. Vid skrivandets stund är inte story 5 implementerad i processmallen. 
 
Story 1 är planeringsfasen där testledare planerar testprocessen i 14 olika steg enligt MTP och 
ger ”work items” med olika uppgifter till testarna i projektet. Story 2 är förberedelsefasen där 
testarna utformar testfall baserade på teststrategin från MTP. Story 3 är exekveringsfasen där 
testarna exekverar testfallen från testverktyget Camano. Story 4 är kontrollfasen där testare 
rapporterar buggar och prioriterar dessa. Testaren rapporterar buggar till testledaren som i sin tur 
gör en prioritering och överlämnar dessa till utvecklarna för åtgärder av fel. Story 5 är 
slutförandefasen där testbibliotek väljs för framtida testplaner. Här är det tal om att kunna 
återanvända testfall för regressionstester. Detta kommer inte att implementeras innan version 2.0 
av processmallen kommer.2  
 

                                                 
1 Koomen, Tim & Pol, Martin (1999) Test Process Improvement – A practical step-by-step guide to structured 
testing 
2 Clemens Reijnnen & Rob Kuijt, Sogeti 
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4 Test 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur de olika testprocesserna genomfördes och 
resultaten av dessa. Vi kommer att benämna oss själva som testare som är en del av hela 
projektet för att lättare kunna jämföra de olika testprocesserna mot TMMi- och TPI-modellen.   
    

4.1 Förarbete för de båda testprocesserna 
TSJ-projektet bedrivs i ett kontroslandskap i Sogetis lokaler i Borlänge. Där finns en 
utvecklingsgrupp för hantering av utveckling och projektadministration. Utvecklarna gör 
grundläggande testning av koden med enhetstester, last- och stresstester samt debuggning. 
Projektledaren i utvecklingsgruppen agerar även testledare och är ansvarig för leveranser och 
rapportering till kunden. Det finns även en testare som jobbar och sitter nära utvecklingsgruppen. 
För att upprätta och administrera hela testprocesserna finns en gemensam SharePoint-portal där 
alla användare har olika behörighet. I portalen lagras alla dokumentation rörande testprocesserna 
i form av olika dokument. Under arbetet förekom även möten för att stämma av och se hur det 
gick med testningen för testarna. Testarna fick även information av andra i utvecklingsgruppen 
om hur det gick för dem och projektets framfart och kvalitet i stort.          
 
En modifierad MTP med en tillhörande produktriskanalys och modifierad systemtestplan 
skapades vid testprocessens början. Produktriskanalysen genomfördes utifrån TMap. Först 
identifierades vilka testmål som fanns och det bestämdes att de användningsfall som fanns i 
kravspecifikationen(se bilaga 1) låg till grund för de olika testmålen. Förenat med dessa testmål 
analyserades de olika riskerna på olika sätt. Först gjordes en produktriskanalys utifrån 
kravspecifikationen och de samlade testmålen. De faktorer som togs i beaktande var risk för fel 
och skadeomfång. Sedan genomfördes en intervju med en utvecklare som hade god kännedom 
om systemet. Under denna intervju kom det fram att det fanns ytterligare risker med de olika 
testmålen som inte framkommit tidigare och en reviderad produktriskanalys gjordes. När 
produktriskanalysen färdigställts diskuterades denna och den ursprungliga med projektets 
tekniska projektledare. Under mötet med den tekniska projektledaren kom vi fram till att båda 
produktriskanalyserna var likvärdiga men att det fanns skillnader i hur vi hade tänkt på vissa 
områden. Då den tekniska projektledaren har kunskaper om systemet som vi inte besitter 
beslutades det att ändra vissa risker i analysen och tabell 5 visar den slutgiltiga risktabellen som 
kommer från produktriskanalysen: 
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Tabell 5 - Risktabell 

ID Testmål/Användningsfall 
Risk för 
fel Skadeomfång Riskklass 

AF02.0 Sök ut tillsynsförslag High High A 
AF02.4 Planera tillsyn samma företag High High A 
AF02.5 Planera tillsyn flera företag High High A 
AF03 Utsökning av företag som bör få en tillsyn High High A 
AF03.1 Skapa en tillsyn för ett företag High High A 
AF03.3 Skapa tillsyner för flera företag High High A 
AF04.2/4.6 Planering av årets tillsyner High High A 
AF14 Sök ut tillsyner High High A 
AF01.0 Registrera tillsynsförslag High Medium B 

AF01.3 Visa tillsynsförslag Medium Medium B 
AF02.1 Behandla(ändra) förslag till tillsyn i tillsynsbank Medium Medium B 
AF 4.4 Planera aktiviteter Low High B 
AF17 Administrera värdeförråd Low High B 
AF18 Administrera behörighet Low High B 
AF4.1 Ta bort tillsyn Medium Medium B 
AF01.1 Radera tillsynsförslag Low Low C 
AF4.3 Kopiering av tillsyn Low Low C 
AF13.0 Visa tillsyn(grunduppgifter) Medium Low C 
AF13.1 Visa tillsyn(övergripande) Low Medium  C 
       
Utifrån denna produktriskanalys kompletterades MTP med en planering för när de olika testerna 
skulle utföras. Då det endast skall utföras systemtester valde vi att integrera en systemtestplan i 
MTP för att få dokumentationen samlad. Utifrån TMaps kriterier om hur testfall bör utformas 
skapades sex olika testfall med syfte att vara systemtester som skall testa hela systemet och där 
de hög-risklassade testmålen testades mer noggrant. Testfallen utformades för att vara en steg för 
steg lista med aktiviteter att utföra. Inför utförande av varje testfall finns en beskrivning för vilka 
eventuella inställningar som kan behöva göras. Efter varje steg finns en beskrivning av vad som 
skall matas in samt vilket resultat aktiviteten bör generera. Det finns även en hänvisning till de 
olika testmålen som varje testfall berör samt en versionshistorik. Vid utformningen av de olika 
testfallen bestämdes det att de olika stegen inte skulle vara alltför styrda och precisa. Detta för att 
ge varje testare möjlighet att utnyttja sin potential och utforska applikationen till viss del och på 
så sätt hitta eventuella defekter som ej hittats tidigare.  
 
När all planering och design var färdig separerades testprocessen nu upp i två olika förfaranden 
med olika verktyg, VSTS 2008 utan TMap stöd och VSTS 2010 med TMap stöd.  
 

4.2 Testprocessen med VSTS 2008 
VSTS 2008 installerades på testarnas klientdatorer. Datorerna kopplades även upp mot 
gemensamma databaser och TFS, Team Foundation Server vilket är en del av VSTS 2008. TFS 
tillhandahöll en gemensam plats där all information kunde lagras centralt och kommas åt av alla i 
projektet. En isolerad testmiljö innehållandes en separat testdatabas med testdata sattes upp för 
att kunna utföra testerna utan att störa den pågående utvecklingen. Denna testmiljö var statisk 
och svår för testarna att förändra efter specifika behov.  
 
Då testarna ansåg att det inbyggda stödet för att exekvera manuella tester i VSTS 2008 inte var 
till någon hjälp utan mest till besvär, beslutade testarna att realisera testfallen på annat sätt. 
Testarna realiserade testfallen enligt en specifik mall som medföljer VSTS 2008 med vissa 
justeringar(Se bilagan om testfallen för att se hur mallen såg ut). Testfallen sparades som 
textdokument på den gemensamma portalen. Testfallen exekverades sedan genom att 
applikationen startades via testmiljön och rätt konfigureringar gjordes. Dokumenten med 
testfallen öppnades och utfördes i applikationen och eventuella defekter noterades i dokumenten. 
När testfallen hade exekverats rapporterades eventuella defekter i TFS genom att skapa ”work 
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items” av typen ”task” och disciplinen defekt. Varje ”task” länkades till aktuellt 
testfallsdokumenten som sparats på portalen. Dessa defekter innehöll ett id, kort beskrivning av 
defekten, vem som rapporterat den, prioritet, status, riskklass samt länk till aktuellt 
testfallsdokument. Dessa defekter kontrollerades sedan av den tekniske projektledaren för att 
avgöra om dessa verkligen är buggar eller något som testarna missuppfattat.  
 
Testarnas åsikter 
Testarna har under arbetets gång upplevt att kontakten mellan varandra och övriga i 
utvecklingsgruppen har fungerat bra. Dokumentationen har skötts på ett bra sätt och det har alltid 
varit aktuella dokument. De uppger att det under utförandet av testerna ibland uppstod en del 
defekter som inte gick att återskapa fast de försökte att göra om exakt samma steg.      
 
Figuren nedan illustrerar översiktligt hur testprocessen realiserades. 
 
Figur 2 – Steg i testprocessen i VSTS 2008 
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4.3 Testprocessen med VSTS 2010 
VSTS 2010 installerades på testarnas klientdatorer och kördes som en virtuell maskin. Den 
virtuella maskinen kopplades även upp mot den gemensamma testmiljön och den lokala TFS. 
Samma testmiljö som användes i den första testprocessen användes även i denna testprocess.  
 
Figur 3 - En översikt över hur de olika delarna relaterar till varandra 

 
 
Som beskrivit tidigare gjordes förarbetet med planering av testningen genom en MTP gemensamt 
för de båda testprocesserna och sparades i form av dokument på den gemensamma portalen. 
Processmallen förespråkar utförande av samma steg fast dokumenterar dessa i olika ”work 
items” med tillhörande länkar. Då testarna redan hade all information sparad i olika dokument 
valde de att lägga upp ett ”work item” av typen ”task” som de kallade ”planering av test” där de 
länkade alla tidigare dokument. När detta var klart skapade testarna ”work items” av typen ”user 
story”. Dessa skapades för att kunna koppla ihop varje samling användningsfall/testmål med 
tillhörande ”work items”. Sedan följde de mallens rekommendationer och skapade en task för 
varje testfall som skulle skapas och tilldelade dessa till tilltänkt utförare. Varje task kopplades till 
aktuell ”user story”. Sedan skapade den tilltänkta testaren de olika testfallen i Camano utifrån det 
som framkommit i förarbetet om testfallen. Varje testfall sparades som ett ”work item” av typen 
”test case” och kopplades till relevant ”user story”. När testfallen sedan skapats tilldelades de till 
de tilltänkta testarna för testning. När testfallen är skapade måste dessa förberedas för testning. 
Först skapas en ”test suite”, sedan läggs de testfall som är relevanta till i ”test suite”. En ”test 
suite” kan ses som en grupp av relaterade testfall som bör köras någorlunda samtidigt. En 
testplan läggs sedan upp och till den läggs en ”test suite” som skapats till. Det går att lägga till 
flera ”test suite” om man vill men testarna hade bara en denna gång. Sedan konfigurerades 
testinställningarna så att all information insamlades under testning utom videoinspelning. Det 
finns även möjlighet att lägga upp olika testkonfigureringar för att testa med olika miljöer och 
konfigureringar till varje testplan. 
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Testningen utfördes sedan genom att testplanen valdes och önskade testfall exekverades i 
Camano. Testarna använde den inbyggda funktionaliteten för att spela in de steg de tog.  
Inspelningarna användes vid behov för att göra om vissa steg och på så sätt kunna återskapa 
sådant som verkar orsaka buggar. När en defekt hittades skapades ett ”work item” av typen ”bug” 
via Camano som rapporteras per automatik in i TFS. Varje defekt har följande information om 
sig: id, kort beskrivning av defekten, vem som rapporterat den, prioritet, status, riskklass samt 
länk till testfallet från vilket defekten hittades. Defekterna hanterades och filtrerades av den 
tekniska projektledaren. 
 
Figuren nedan illustrerar översiktligt hur testprocessen realiserades. 
 
Figur 4 – Steg i testprocessen i VSTS 2010 
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5 Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera och relatera empirin till befintliga teorier i kapitel 3 om 
hur testprocesser utvärderas. 
 

5.1 TPI-modellen 
Här kommer vi att analysera de två testprocesserna mot de kriterier som finns för de nio olika 
nyckelområdena vi har valt.  

5.1.1 Tidpunkt för införande av testning 
VSTS 2008 
I denna testprocess påbörjades testningen i slutskedet av utvecklingen av systemet och alla krav 
var satta. Systemet var inte redo för testning av alla funktioner när införandet av testningen 
skedde vilket är i enlighet med kravet för att uppnå nivå A på detta område. Nivå B anger att 
testningen skall införas när man definierar funktionaliteten, detta sker inte för denna testprocess.  
 
VSTS 2010 
Denna process infördes i likhet med den andra testprocessen i slutskedet av utvecklingen av 
systemet och når därför upp till nivå A.  
 

5.1.2 Testspecificeringsteknik 
VSTS 2008 
Testarna som utformar testfallen i denna testprocess har en del friheter att utforma testfallen så 
att dessa kan tillåta utrymme för utforskning och frihet för testaren som exekverar testfallet. De 
följer även en modifierad mall för de olika testfallen. Enligt nivå A skall testfallen utformas 
enligt en bestämd beskrivningsteknik och det motsvarar i detta fall den mall testarna följer. 
Mallen ger i enlighet med den andra kontrollpunkten för nivå A svar på vilka förutsättningar som 
måste gälla, vilka steg som skall utföras samt vilket resultat dessa skall generera. Följaktligen 
uppfyller denna testprocess nivå A. Nivå B beskriver att beskrivningstekniken skall vara mer 
formell och styrd med fokus på återanvändbarhet. Här uppfyller testprocessen kravet att ge ett 
omdöme om täckningen, detta då varje testfall innehåller hänvisningar till testmålen de berör. 
Kravet om återanvändning är delvis uppfyllt då vissa testfall till viss del går att återanvända i 
likhet med deras mall. Det används endast en informell teknik, inga andra informella eller 
formella tekniker används. Följaktligen uppnår inte denna testprocess nivå B till fullo.            
 
VSTS 2010 
I denna testprocess utformas testfallen i likhet med den tidigare testprocessen av testarna själva 
med utrymme för utforskning och frihet för den testare som kommer att exekvera testfallet.  Man 
följer även den mall som finns uppsatt för hur ett testfall skall skapas i VSTS 2010 med hjälp av 
processmallen. Alltså uppfyller man nivå A. Då man följer processmallen som bygger på TMap 
och dess riktlinjer för att utforma testfall kan det tolkas som att testarena följer en formell teknik 
vilket är en kontrollpunkt för nivå B. När det gäller kontrollpunkten om att man kan se 
täckningen av de olika testfallen bedömer vi att den uppfylls väl då varje testfall är kopplat till en 
eller flera ”user stories”. Den sista kontrollpunkten för att nå upp till nivå B anger att testfallen 
skall göras återanvändbara genom en enhetlig arbetsmetod. Detta uppfylls inte till fullo idag men 
då de två tidigare kontrollpunkterna är uppfyllda och tanken är att processmallen skall utökas 
med stöd för återanvändbarhet i nästa version bedömer vi den sista kontrollpunkten som uppfylld 
och därmed uppnår denna testprocess nivå B.   
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5.1.3 Måttenheter 
VSTS 2008 
Denna testprocess uppfyller inte kontrollpunkterna för att nå upp till nivå A. Den första 
kontrollpunkten uppfylls då man mäter vissa måttenheter. Den andra kontrollpunkten uppfylls 
inte då man inte mäter antalet timmar som används. Den tredje kontrollpunkten uppfylls då 
testfall samlas in, defekter grupperas och samlas in och statusen samt resultaten på testfallen 
insamlas. Testprocessen uppnår alltså inte nivå A.     
 
VSTS 2010 
Denna testprocess uppfyller inte tillfullo de kontrollpunkter som krävs för att nå upp till nivå A. 
Måttenheter insamlas och används i rapporter vilket påvisar att den första kontrollpunkten 
uppfylls. Antalet använda timmar mäts inte vilket gör att man inte uppfyller den andra 
kontrollpunkten. Testprocessen uppfyller dock den tredje kontrollpunkten då testfallen och dess 
resultat insamlas, defekter grupperas och insamlas. Alltså uppnår man inte nivå A. 
 

5.1.4 Testverktyg 
VSTS 2008 
Verktyg för att hantera budgetering, planering och defekthantering finns redan installerade för 
Sogeti. För att uppnå nivå A måste det finnas minst två andra verktyg än vanliga 
ordbehandlingsprogram för hantering av budgetering, konfigurationshantering, planering och 
framstegskontroll. Två av dessa områden måste hanteras samt defekthantering. Detta göra i 
denna testprocess där TFS och VSTS 2008 hanterar defekterna och planeringen, budgeteringen 
sköts av Sogetis ekonomisystem. Alltså uppfyller testprocessen nivå A. För att uppnå nivå B 
skall det finnas verktyg för två av de olika områden som nämns i avsnitt 3.6.4. Detta finns hos 
utvecklarna som använder bl.a. kompilator genom enhetstester, debugger, last- och stresstester 
för att testa grundläggande. Följaktligen uppfyller man nivå B. Den andra kontrollpunkten som 
berör huruvida testgruppen är medveten om kostanden för verktygen saknas det information om 
och vi bedömer den därför som uppfylld i de båda testprocesserna.  För nivå C krävs det verktyg 
för fem av följande områden: uppskatta tid för olika aktiviteter, planering, framstegskontroll, 
konfigureringshantering, defekthantering, förberedelser, specificering och exekvering. VSTS 
2008 med TFS och tillhörande SharePoint portal underlättar planering, framstegskontroll och 
defekthantering. För exekveringen av testfallen finns det teststöd i VSTS 2008 men då det inte 
används av testarna i denna testprocess väljer vi att inte räkna in det. Det saknas även stöd för 
specificering och konfigurationshantering. Följaktligen uppfyller man inte nivå C.   
 
VSTS 2010 
I likhet med den andra testprocessen finns samma verktyg för planering och kontroll och nivå A 
är uppfylld. För att uppnå nivå B krävs att två olika områden av de uppräknade i avsnitt 3.6.4 har 
verktyg och stöd. Detta uppfylls till fullo då VSTS 2010 ger stöd för in- och uppspelning, last- 
och stresstest, kompilator, enhetstester, debugger m.m.  Den andra kontrollpunkten som berör 
huruvida testgruppen är medveten om kostanden för verktygen saknas det information om och vi 
bedömer den därför som uppfylld i de båda testprocesserna. Alltså är nivå B uppfylld. För nivå C 
krävs det verktyg för fem av följande områden: uppskatta tid för olika aktiviteter, planering, 
framstegskontroll, konfigureringshantering, defekthantering, förberedelser, specificering och 
exekvering. VSTS 2010 med TFS och tillhörande SharePoint portal underlättar planering, 
framstegskontroll, defekthantering, konfigurationshantering samt exekveringen av test. 
Processmallen hjälper till viss del till med specificeringen av testen. Alltså är nivå C uppfylld för 
denna testprocess.  
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5.1.5 Testmiljö 
VSTS 2008 
Den första kontrollpunkten uppfylls av denna testprocess då alla leveranser och förändringar av 
testningen måste gå via projektledaren. Miljön sattes upp i tid och det motsvarar den andra 
kontrollpunkten. Den tredje kontrollpunkten om återskapande är mera tveksam. Det går lätt att 
återskapa hela testfall. Skulle man fallera på något steg skulle det dock bli svårare att gå tillbaka 
och kontrollpunkt tre anser vi med viss tvekan som uppfylld. Då testfallen har versionsnummer 
och historik är den fjärde kontrollpunkten uppfylld. Den femte kontrollpunkten om huruvida 
testmiljön är tillräckligt anpassad uppfylls då det finns en testmiljö med testdata uppsatt som 
fungerar och är isolerad från övriga miljöer. Nivå A uppfylls alltså av testprocessen, dock med 
viss tvekan på en kontrollpunkt. Nivå B uppfylls inte då det endast finns en testmiljö och denna 
är svår att förändra på ett enkelt sätt. Risker analyseras inte i tillräcklig utsträckning. Dock är 
testmiljön isolerad och stör inte andra aktiviteter.       
 
VSTS 2010 
I denna testprocess används samma testmiljö som i den andra testprocessen och den uppnår 
därmed också nivå A.  
 

5.1.6 Kommunikation 
VSTS 2008 
Inom denna testprocess finns en grundläggande kommunikation som testarna anser fungerar bra. 
Den första kontrollpunkten för nivå A har uppfyllts då alla avvikelser verkar ha rapporterats och 
dokumenterats. Alla medlemmar har även deltagit regelbundet på de möten som hållits. Det har 
inte alltid varit fokus på kvalitet och framsteg men det har varit ett inslag i de olika mötena vilket 
vi anser gör att den sista kontrollpunkten uppfylls. Således uppnår denna testprocess nivå A. 
Nivå B uppfyller testprocessen inte till fullo då det inte dokumenteras eller protokollförts något 
från de olika mötena. Testledaren uppfyller dock viss rapportering men de flesta 
kontrollpunkterna är inte uppfyllda.    
 
VSTS 2010 
Kommunikationen inom denna testprocess upplevs och genomförs på samma sätt som i den 
andra testprocessen. Detta gör att även denna testprocess uppfyller nivå A till fullo och nivå B till 
viss del.  
 

5.1.7 Rapportering 
VSTS 2008 
Denna testprocess uppfyller nivå A och kontrollpunkten eftersom att defekter som hittas 
rapporteras och gås igenom. Nivå B uppfyller man delvis då de olika defekterna i enlighet med 
den första kontrollpunkten grupperas i olika riskklasser. Dock så rapporteras inte tidsaspekten i 
någon utsträckning och således uppfyller testprocessen inte den andra kontrollpunkten.   
 
VSTS 2010 
För att nå upp till nivå A måste defekter som hittas rapporteras regelbundet och grupperas i lösta 
och olösta. Detta uppfylls av denna testprocess. För att uppnå nivå B krävs att defekterna 
grupperas utifrån bestämda och tydliga kriterier. Detta uppfylls då defekterna prioriteras i olika 
grad för att avgöra vad som är viktigast att lösa samt information om status på själva defekten. 
Den andra kontrollpunkten anger att framstegen för varje testaktivitet rapporteras regelbundet. 
Detta anser vi vara uppfyllt då alla testfall och aktiviteter finns som ”work items” i systemet och 
dessa har olika status och informationer som anger hur långt de kommit, vilken tid som lagts ner 
på dem samt om de är öppna eller stängda. Alltså uppfyller denna testprocess nivå B. Nivå C 
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uppfylls inte. Detta då nivå C och dess kontrollpunkter handlar om kvalitetskontroll och 
återrapportering om risker till kunden vilket inte är något som hanterats i denna testprocess.  
 

5.1.8 Defekthantering 
VSTS 2008 
Den första kontrollpunkten för nivå A får anses som uppfylld då vår empiri endast fokuserar på 
en del av livscykeln. Den andra kontrollpunken är även den uppfylld av testprocessen då varje 
defekt har ett id, status, prioritet, datum, problembeskrivning samt information om vem som 
hittade den. För nivå B krävs att någon ansvarar för defekthanteringen och detta gör den tekniska 
projektledaren. Det finns även en rad olika rapporter att välja i SharePoint och därför är även den 
andra kontrollpunkten uppfylld. Informationen i enlighet med den tredje och sista 
kontrollpunkten samlas in och täcker i stort sett det som uppräknas. Alltså uppfyller 
testprocessen även nivå B. För att nå upp till nivå C krävs att defekthanteringen är central och 
integrerad i projektet vilket den är då alla kommer åt defekterna via den gemensamma 
SharePoint-portalen. Användarna har även olika behörighet på portalen för att de endast skall 
kunna göra och komma åt relevanta funktioner och information. Alltså uppfyller testprocessen 
även nivå C.    
 
VSTS 2010 
Denna testprocess har stora likheter med den andra testprocessen när det gäller 
defekthanteringen. Skillnaden ligger i hur man rapporterar in defekterna till den tekniska 
projektledaren. I denna testprocess finns all information i ”work items” och man behöver inte 
använda externa dokument som i den andra testprocessen. Detta är den skillnad som finns och 
därför uppfyller denna testprocess även den nivå C.   
 

5.1.9 Testprocesshantering 
VSTS 2008 
Denna testprocess anser vi uppfyller kontrollpunkten för att nå upp till nivå A. Detta då det finns 
en testplan som talar om vad som skall testas av vem och när. Dock godkänns denna punkt med 
viss tvekan då det bara är exekvering av testfall som finns beskrivet.  Nivå B uppfylls inte då 
nivå A uppfylldes med tvekan och det finns t.ex. ingen dokumentation för avvikelser, justeringar 
och hänsyn till tid och pengar. Ingen övervakning sker.  
 
VSTS 2010 
Denna testprocess uppfyller nivå A. Detta då det finns en testplan som talar om vad som skall 
testas av vem och när. Även här är den godkänd med viss tvekan. Nivå B uppfylls inte då 
testprocessen inte övervakas och avvikelser dokumenteras inte.  
 

5.1.10 Testmognadsmatriser 
I tabell 6 och 7 ser vi de två modifierade testmognadsmatriserna för respektive testprocess 
baserat på tidigare analyser i avsnitt 5.1.  
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Tabell 6 - Testmognadsmatris för VSTS 2008 

Nyckelområde Skala 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Tidpunkt för införande av testning     A       B       C   D   

Testspecificeringsteknik   A   B                     

Måttenheter           A     B     C   D 

Testverktyg         A     B     C       

Testmiljö       A       B           C 

Kommunikation     A   B             C     

Rapportering   A     B   C         D     

Defekthantering   A       B   C             

Testprocesshantering   A   B               C     

 
Tabell 7 - Testmognadsmatris för VSTS 2010 

Nyckelområde Skala 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Tidpunkt för införande av testning     A       B       C   D   

Testspecificeringsteknik   A   B                     

Måttenheter           A     B     C   D 

Testverktyg         A     B     C       

Testmiljö       A       B           C 

Kommunikation     A   B             C     

Rapportering   A     B   C         D     

Defekthantering   A       B   C             

Testprocesshantering   A   B               C     

 
Dessa två testmognadsmatriser summerar hur de olika testprocesserna bedöms enligt TPI-
modellen. Vid en snabb överblick verkar de två testprocesserna snarlika och skillnaderna är små 
eller inga. Detta är förvisso sant, många av de olika aspekterna i testprocessen är lika vilket gör 
att de båda testprocesserna bedöms lika enligt TPI-modellen på många nyckelområden. De 
nyckelområden som skiljer dem åt är testspecificeringsteknik, testverktyg och rapportering. På 
samtliga av dessa nyckelområden lyckas testprocessen med VSTS 2010 och processmallen nå en 
nivå högre. Detta betyder att enligt TPI-modellen bedöms testprocessen med VSTS 2010 som en 
något bättre testprocess. Det som är bättre i denna testprocess är då framförallt testverktygen, 
rapporteringen av testprocessen och dess framsteg samt testspecificeringstekniken som blir något 
mer formell i och med användandet av en processmall.     
 

5.2 TMMi-modellen 
Här kommer testprocesserna analyseras enligt TMMi nivå 2. Denna nivå innehåller fem 
processområden där det finns ett antal specifika mål. För att uppfylla dessa mål finns det ett antal 
specifika uppgifter som skall utföras för att nå det respektive mål.  

5.2.1 Testpolicy och strategi 
För detta processområde finns det tre specifika mål. 
 

• Första målet är att upprätta en testpolicy, genom att samla in testmål, definiera testpolicyn 
och distribuera ut denna till intressenter.  
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• Andra målet är att upprätta en teststrategi. Detta görs genom att definiera teststrategin och 
distribuera denna till intressenter. 

 
• Tredje målet är att upprätta testresultatindikationer genom att definiera och distribuera 

dessa till intressenter. 
 
VSTS 2008 
I testprocessen samlade testarna in testmål utifrån kravspecifikationen som baseras på 
verksamhetens behov. Ingen testpolicy definierades för testprocessen. Utifrån testmålen 
dokumenterade sedan testarna teststrategin i MTP. I teststrategin beskriver testarna att det är 
testnivån systemtest som är i fokus med tillhörande ansvarsområden samt andra kriterier. När 
testarna dokumenterat klart MTP distribuerades denna ut för ett godkännande av projektledaren. I 
testprocessen har inga testresultatindikationer definierats. 
 
Av de tre specifika målen som finns för detta processområde uppfyllde testarna det andra målet 
som är att upprätta en teststrategi. 
 
VSTS 2010 
På samma sätt som i VSTS 2008 samlade testarna in testmål utifrån kravspecifikationen. Inte 
heller i denna testprocess definierades en testpolicy. Den definierade teststrategin som tidigare 
skapats länkades in i VSTS 2010 som ett ”work item” av typen ”task”. De intressenter som finns 
har tillgång till detta ”work item” via TFS och på så sätt distribueras teststrategin ut. Som i 
testprocessen ovan har inga testresultatindikationer definierats. 
 
Det mål som uppfylldes i denna testprocess är det andra målet som är att upprätta en teststrategi.  
 

5.2.2 Testplanering 
I detta processområde finns det fem specifika mål att uppfylla. 
 

• Första målet är att göra en produktriskanalys. Detta görs genom att definiera 
produktriskkategorier och parametrar, identifiera produktrisker samt analysera dessa. 

 
• Andra målet är att upprätta en testansats. Detta mål uppfylls genom att identifiera föremål 

och egenskaper som skall testas, en testansats definieras, inträdeskriterier, 
utträdeskriterier, avstängning och kriterier för återupptagande definieras. 

 
• Tredje målet är testuppskattning genom att upprätta en ”workbreakdown” – struktur, 

definiera testlivscykel, fastställa uppskattningen av testarbetet och kostnader. 
 

• Fjärde målet är att utveckla en testplan. Denna testplan utvecklas genom att upprätta ett 
testschema, planera för testpersonal och intressenter, identifiera risker med testprojektet 
samt upprätta en testplan. 

 
• Femte och sista målet för detta processområde är att ordna engagemang för testplanen 

vilket innebär att granska testplanen, förena arbete och resurser samt att ordna 
testplansåtaganden. 

 
VSTS 2008 
I testprocessen har testarna identifierat produktrisker och dokumenterat dessa i en tabell. Sedan 
har testarna analyserat produktriskerna och utgått från litteraturen i TMap när de definierat 
produktriskkategorier som användes i analysen. Analysen resulterade i en prioritering av riskerna 
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som dokumenterades i en risktabell som ingår i MTP. Testarna identifierade vad som skulle 
testas och utifrån produktriskanalysen upprättades en testansats där riskerna med hög prioritet 
testades mer grundligt. I testprocessen definierades inga kriterier. I testprocessen har man haft en 
mycket modifierad testplan i form av en systemtestplan i MTP. Denna har inte granskats av 
någon annan än testarna och därför är inget engagemang ordnat.    
 
I detta processområde har testarna uppfyllt första målet som innebär att göra en 
produktriskanalys. Andra målet är till viss del uppfyllt, inga kriterier sattes upp för inträde och 
utträde men det behövdes inte för denna testprocess. Det fjärde målet är uppfyllt då det finns en 
testplan.  
 
VSTS 2010 
På samma sätt som i VSTS 2008 har testarna identifierat produktrisker och dokumenterat dessa i 
en tabell. Sedan har testarna analyserat produktriskerna och utgått från litteraturen i TMap när de 
definierat produktriskkategorier som användes i analysen. Som i testprocessen i VSTS 2008 
resulterade analysen i en prioritering av riskerna som dokumenterades i en risktabell som ingår i 
MTP. När risktabellen var klar länkades den in som ett ”work item” av typen ”task”. 
Testansatsen som kort beskrevs byggde på vad man skulle testa och hur grundligt föremålet 
skulle testas. Detta dokumenterades och länkades in i ett ”work item” av typen ”task”. I likhet 
med testprocessen i VSTS 2008 definierades inga kriterier i denna testprocess. En testplan 
skapades i testverktyget Camano där testarna upprättade ett testschema och lade till de samlade 
testfall som skulle exekveras. Det gjordes inga planeringar för testpersonal då testarna endast 
bestod av två personer. Inga risker kunde identifieras med testprojektet. I testprocessen gjordes 
varken en testuppskattning eller granskning av testplanen då det endast var testarna som var 
berörda av denna.  
 
I likhet med testprocessen i VSTS 2008 har första målet som innebär att göra en 
produktriskanalys uppfyllts. Andra målet är också till viss del uppfyllt, inga kriterier sattes upp 
för inträde och utträde men det behövdes inte för denna testprocess. Fjärde målet är uppfyllt 
eftersom man upprättat en testplan men att denna inte är lika detaljerad enligt TMMi. 
 

5.2.3 Testövervakning och kontroll 
I detta processområde finns det tre specifika mål att uppfylla. 

 
• Första målet är att övervaka testets framsteg jämfört med testplanen. Detta innebär ett 

antal uppgifter som att övervaka parametrar, resurser, teståtaganden, risker med 
testprojektet, intressenternas engagemang samt genomföra granskning av testningens 
framsteg och dess milstolpar. 

 
• Andra målet innebär att övervaka produktkvaliteten mot förväntningar och testplanen. 

Detta innebär att man kontrollerar inträdeskriterier samt granskar produktkvaliteten. 
Ytterligare uppgifter är att övervaka testincidenter, produktrisker, utträdeskriterier samt 
avstängningskriterier. 

 
• Tredje målet är att hantera korrigerande åtgärder vid nedläggning av problem. Detta 

innebär analys av problem för att besluta vilka åtgärder som bör vidtas samt att hantera 
och vidta korrigerande åtgärder 
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VSTS 2008 
Inga övervakningar eller granskningar har gjorts i testprocessen. Inga kriterier är definierade för 
inträde, utträde samt avstängning. Inte heller görs det en regelbunden granskning av 
produktkvaliteten. 
 
Testarna har analyserat problemen till viss del men besluten för vilka åtgärder som bör vidtas 
ligger hos projektledarna.  
 
Inget mål uppfylldes i detta processområde. 
 
VSTS 2010 
Testarna övervakar testningens framsteg genom att se om de testfall som exekverats gått igenom 
eller inte. Ingen annan övervakning görs i testprocessen. I likhet med testprocessen i VSTS 2008 
analyserar testarna de problem som uppstått till viss del men testarna lämnar sedan över 
problemet till projektledarna som tar ställning till vilka åtgärder som bör vidtas.  
 
Inget mål uppfylldes helt i detta processområde. 
 

5.2.4 Testdesign och exekvering 
Detta processområde har fyra specifika mål.  
 

• Första målet är att utföra testanalys och design genom att använda testdesigntekniker. 
Detta innebär att identifiera och prioritera testförhållanden, identifiera och prioritera 
testfall, identifiera testdata som är specifik och nödvändig samt bibehålla horisontell 
spårbarhet med krav. 

 
• Andra målet är att utföra testimplementationen. Detta innebär att utföra och prioritera 

testförfaranden, skapa specifik testdata, ange intag för testförfaranden och att utveckla ett 
testexekveringsschema. 

 
• Tredje målet är att utföra själva testexekveringen. Detta innebär att utföra intagstest för 

testobjektet, exekvera testfallen, rapportera testincidenter och att skriva testlogg 
 

• Fjärde målet är att hantera testincidenter vid nedläggning av ett problem. Detta innebär att 
en styrelse tar beslut gällande de testincidenter som finns och att de bestämmer och utför 
lämpliga åtgärder för att rätta, testa och att stänga dessa testincidenter. 

 
VSTS 2008 
Testarna identifierade de testfall som det fanns behov av och därefter gjordes en prioritering av 
dessa. De testfall som hade högre prioritet testades grundligare. Testdata var inte nödvändig och 
därför identifierades ingen specifik testdata. Testfallen bygger på kravspecifikationen och 
produktriskanalysen där stegen i testfallen kan kopplas till användningsfallen i 
kravspecifikationen. Testarna utvecklade testförfaranden och prioriterade dessa i testfallen. Inga 
intagstest sattes upp. Testarna bestämde ett visst schema för exekveringsordningen då det fanns 
vissa beroenden mellan testförfarandena. Som tidigare nämnts utförde testarna inga intagstest för 
testobjektet. Testfallen exekverades manuellt med hjälp av de dokumenterade testfallen med 
tillhörande testförfaranden. När testarna upptäckte buggar dokumenterades dessa i 
testfallsdokumentet och lades upp som ett ”work item” av typen task i TFS. Testarna 
dokumenterade detaljer kring testningen i testfallsdokumentet och TFS.  
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Då testarna stötte på fel rapporterades dessa som buggar till projektledaren som har 
beslutanderätt. Projektledaren beslutade vilka åtgärder som var lämpliga. Testarna behövde inte 
testa testförfarandet igen.  
 
Alla mål uppfylldes i detta processområde med modifiering då det inte fanns behov för varken 
intagstest eller testdata.  
 
VSTS 2010 
Testarna utgick från testfallen som skapades i testprocessen i VSTS 2008. De prioriteringar av 
testfallen som gjorts följdes och byggde på samma grund som i testprocessen i VSTS 2008. Den 
teknik som användes för att skriva testfall finns integrerad i testverktyget Camano. När testarna 
skapade testfall i Camano blev detta ett ”work item” av typen ”test case” i TFS.  
 
Testarna bestämde exekveringsordningen som också fanns med i testplanen. Inga intagstest 
behövdes och exekveringen av testfallen utfördes manuellt med testverktyget Camano.  
En testlogg genererades automatiskt i Camano. När testarna stötte på en defekt dokumenterades 
denna i aktuellt steg i testfallet. Testarna rapporterade testincidenter som buggar i Camano som 
automatiskt kopplades till tillhörandes testfall samt till projektledarna. Dessa buggar är ett ”work 
item” av typen ”bug” i TFS Därefter fick projektledarna ta ställning till vilka åtgärder som bör 
vidtas. Testarna behövde inte göra om testförfarandet igen. 
 
Som i testprocessen i VSTS 2008 uppfylldes alla målen i detta processområde då det inte fanns 
behov för varken intagstest eller testdata.  
  

5.2.5 Testmiljö 
I detta processområde finns det tre specifika mål som skall uppfyllas. 
 

• Första målet är att utveckla testmiljöns krav. Detta innebär att få fram vad som behövs för 
testmiljön, exempelvis generell testdata, förväntningar och begränsningar. Testmiljöns 
behov omvandlas till testmiljöns krav och en analys av dessa görs för att försäkra sig om 
att de är nödvändiga och kan realiseras. 

 
• Andra målet är att implementera testmiljön. Detta innebär att implementera miljön enligt 

de specificerade krav som finns definierade, skapa generell testdata, ange och utföra 
intagstest för testmiljön. 

 
• Tredje målet är att hantera och kontrollera testmiljöerna. Detta innebär hantering av 

system och testdata, koordinera tillgänglighet och användandet av testmiljön samt att 
rapportera och hantera testmiljöincidenter. 

 
VSTS 2008 
Testarna behövde en isolerad testmiljö med egna databaser.  De krav som fanns för testmiljön 
dokumenterades inte. Vid analys av testmiljöns krav kom man fram till att den isolerade 
testmiljön var nödvändig då testarna inte fick göra förändringar som kunde påverka utvecklarnas 
arbete. 

 
Testmiljön implementerades men det fanns inga specificerade krav att hålla sig till. Samma sak 
gällde för testdata, inga specificerade krav fanns. Inte heller fanns det några intagstest för att 
avgöra om testmiljön var redo att användas. 
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Varken hantering av system och testdata utfördes. Det behövdes ingen koordinering av 
användandet av testmiljön då testarna bestod av två personer samt att de jobbade mot en isolerad 
miljö. Inga problem rapporterades vid användandet av testmiljön.  
 
Av processområdets tre mål kunde det första målet att utveckla testmiljöns krav till viss mån 
uppfyllas. Kraven som utvecklades dokumenterades dock inte. 
 
VSTS 2010 
Testprocessen hade samma krav på isolerad miljö och egna databaser som i testprocessen i VSTS 
2008. Detta processområde är likvärdigt för både VSTS 2008 och 2010 då testmiljön är 
densamma oavsett verktygen vi använder. 
 

5.2.6 Testmognadsmatriser för TMMi 
I tabell 8 och 9 ser vi två olika testmognadsmatriser som vi själva valt att skapa med inspiration 
från TPI-modellens testmognadsmatris. Matriserna består av en kolumn med 
Processområde/specifika mål och en kolumn med utförda uppgifter. I den första kolumnen finns 
alla processområden, dessa får ingen klassificering. Det som man tittar på där är varje mål under 
de olika processområdena. Den andra kolumnen anger hur många av de olika uppgifterna för att 
uppnå respektive mål som har uppnåtts. Varje bokstav motsvarar en siffra, A är 1, B är 2 osv. Det 
finns olika antal bokstäver för att visa hur många uppgifter som måste göras. Om alla bokstäver 
är färgade för ett mål är det uppnått.  
    
Tabell 8 - TMMi-matris VSTS 2010 

Processområde/ Specifika mål SP utförda 

  0 1 2 3 4 5 6 7 

Testpolicy och strategi                 

 - SG1   A B C         

 - SG2   A B           

 - SG3   A B           

Testplanering                  

 - SG1   A B C         

 - SG2   A B C D E     

 - SG3   A B C         

 - SG4   A B C D E     

 - SG5   A B C         

Testövervakning och kontroll                 

 - SG1   A B C D E F G 

 - SG2   A B C D E F G 

 - SG3   A B C         

Testdesign och exekvering                 

 - SG1   A B C D       

 - SG2   A B C D       

 - SG3   A B C D       

 - SG4   A B           

Testmiljö                 

 - SG1   A B C         

 - SG2   A B C D       

 - SG3   A B C D       
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Tabell 9 - TMMi-matris VSTS 2008 

Processområde/ Specifika mål SP utförda 

  0 1 2 3 4 5 6 7 

Testpolicy och strategi                 

 - SG1   A B C         

 - SG2   A B           

 - SG3   A B           

Testplanering                  

 - SG1   A B C         

 - SG2   A B C D E     

 - SG3   A B C         

 - SG4   A B C D E     

 - SG5   A B C         

Testövervakning och kontroll                 

 - SG1   A B C D E F G 

 - SG2   A B C D E F G 

 - SG3   A B C         

Testdesign och exekvering                 

 - SG1   A B C D       

 - SG2   A B C D       

 - SG3   A B C D       

 - SG4   A B           

Testmiljö                 

 - SG1   A B C         

 - SG2   A B C D       

 - SG3   A B C D       

 
Tabell 8 och 9 sammanfattar alltså hur de två olika testprocesserna ställer sig till TMMi-
modellen och dess olika kriterier. När man studerar de två matriserna ser man att de båda 
testprocesserna klassificeras exakt lika enligt TMMi-modellen. De når lika långt på de områden 
som finns för nivå 2 av TMMi-modellen. Detta tyder på att de två olika testprocesserna är lika 
bra enligt TMMi-modellens kriterier för nivå 2.   
 

5.3 Frågeställningar 
I detta kapitel kommer vi att analysera de båda testprocesserna utifrån de givna frågeställningarna 
i avsnitt 1.6.  
 

5.3.1 Reduceras användningen av externa dokument? 
Reduceras användningen av externa dokument i testprocessen VSTS 2010 i jämförelse mot 
testprocessen VSTS 2008? Svaret är ja. Med VSTS 2008 hamnar externa testfallsdokument och 
övrig dokumentation enligt TMap i den gemensamma SharePoint-portalen. Med VSTS 2010 
finns inte testfallsdokumenten, dessa har integrerats i TFS och som "test case". Dokumentationen 
om TMap finns fortfarande som externa dokument men är länkad med olika "tasks".  
  

5.3.2 Förändras skapandet av testfall? 
Förändras skapandet av testfall i testprocessen VSTS 2010 i jämförelse mot testprocessen VSTS 
2008? Skillnaderna i hur testfall skapas finns. I testprocessen VSTS 2008 skapas ett extern 
textdokument där all information rörande ett testfall finns. Detta dokument sparas sedan i den 
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gemensamma SharePoint-portalen med resterande testfalldokument. I testprocessen med VSTS 
2010 skrivs istället de olika stegen in och den övriga informationen om testfallen i ett "test case" 
genom att använda testverktyget Camono. Sedan planeras körningen av testfallet genom att skapa 
en "test suite" och sedan en testplan innan testfallet är helt redo att exekveras.  
 

5.3.3 Förändras exekveringen och utförande av testf all? 
Förändras exekveringen och utförande av testfall i testprocessen VSTS 2010 i jämförelse mot 
testprocessen VSTS 2008? Svaret är ja på denna fråga. I testprocessen med VSTS 2008 
exekveras testfallen genom att den applikation i testmiljön som skall testas öppnas. Sedan följer 
man de steg som finns i textdokumentet och noterar resultaten i detta. När testfallet är exekverat 
rapporteras eventuella defekter som "defects" med länk till aktuellt testfall i TFS. I testprocessen 
med VSTS 2010 exekveras testfallen via textverktyget Camano som samlar in önskad 
information allteftersom testfallet exekveras. Resultaten rapporteras direkt i testverktyget och så 
fort en defekt hittas rapporterar man en bugg, fyller i en kommentar och allt sparas i TFS med 
tillhörande information och länkar.  
 

5.4 Problemanalys 
I testprocessen för VSTS 2008 upplevde testarna att det inte fanns specifika ”work items” som är 
anpassade för test. Det fanns ett ”work item” av typen ”defect” som projektledaren använde för 
att lägga upp de fel som måste åtgärdas annars var de övriga ”work items” generella. Testarna 
upptäckte att det inte fanns någon koppling mellan defekterna som lades upp och det aktuella 
testfallet. Testarna fick manuellt lägga till en länk till testfallet som låg på SharePoint- portalen. 
När fel uppstod och när testarna rapporterade in en defekt genererades det inte information om 
felet utan testarna fick dokumentera nödvändig information. Ovanstående problem tillsammans 
med att det saknas stöd för TMap i VSTS 2008 ledde till att testarna anser att verktyget är 
bristfälligt. Detta leder i sin tur till manuell hantering av exekveringen av testfallen. Med manuell 
hantering menas att testningen sker manuellt och inte i VSTS 2008, testfall skrivs som externa 
textdokument, resultat av testfallsexekveringen dokumenteras i textdokument och att skapande 
av ”work items” och kopplingar sker manuellt.  
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Figur 5 - Problemgraf VSTS 2008 

 
 
I testprocessen för VSTS 2010 upplevde testarna att de hade bristfällig kunskap om testverktyget 
Camano. De hade svårt att veta vad som fanns tillgängligt och hur man gick tillväga i Camano. 
Testarna upplever att man bör ha viss kunskap om TMap för att kunna använda processmallen på 
rätt sätt. De upplever också att det finns många steg i processmallen som inte är nödvändiga i alla 
situationer. De hade svårt att veta vilka steg som behövdes i just deras situation. Ytterligare 
faktorer som de stötte på är att de inte kunde återanvända de testfall som skrivits som 
textdokument samt att det ställdes höga prestandakrav på utrustningen för videoinspelning av 
testexekveringen i Camano. Ovanstående problem leder till att det blir stora förändringar vid 
övergång till VSTS 2010 och processmallen.   
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Figur 6 - Problemgraf VSTS 2010 

 
 

5.5 Styrkeanalys 
I testprocessen för VSTS 2008 upplevde testarna ett antal styrkor. Testarna behövde inte lära sig 
något testverktyg och de fanns valmöjlighet att använda vilken testmetod man vill. Det krävdes 
ingen teknisk kunskap för skrivandet av testfall och det var lätt att sätta sig in i arbetsgången. 
Dessa styrkor leder till att det är enkelt att exekvera testerna.    
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Figur 7 - Styrkegraf VSTS 2008 

 
I testprocessen för VSTS 2010 upplevde testarna många styrkor. Processmallen var en styrka då 
denna var kopplad till TFS och hade TMap anpassade ”work items”. Detta ledde till att det fanns 
automatiska återkopplingar mellan dessa ”work items”. TMaps anpassade ”work items” bestod 
av steg som ledde till att testarna fick visst stöd för att kunna använda TMap. En stor styrka var 
testverktyget Camano som användes för att spela in testförfarandet samt för att logga information 
gällande felen. Användandet av Camano tillsammans med att allt är kopplat till TFS ledde till att 
det inte fanns några externa dokument att hålla reda på. Tillsammans ledde alla styrkorna till en 
strukturerad testprocess. 
 
Figur 8 - Styrkegraf VSTS 2010 
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6 Slutsatser och diskussion 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de slutsatser vi kommit fram till under arbetets gång. 
Vi kommer även att diskutera resultatet av examensarbetet och avsluta med att ge förslag på 
vidare studier inom området. 
 

6.1 Slutsatser 
Syftet och målet med examensarbetet har varit nära knutna till varandra. Syftet var att analysera 
de båda testprocesserna utifrån de nämnda kriterierna; TPI- och TMMi-modellen, problem- och 
styrkeanalys samt frågeställningarna nedan:  
 
Reduceras användningen av externa dokument? 
Förändras skapandet av testfall? 
Förändras exekvering och utförandet av testfall? 
 
Ovan nämnda analyser finns återgivna i kapitel 5. Målet var att utreda skillnaderna mellan de 
olika testprocesserna och för att uppnå detta formulerades ett antal frågeställningar där tre av 
dessa användes som en del av analyserna. Genom att lyfta fram olika slutsatser kommer vi att 
kunna besvara den övergripande frågeställningen ” Vad och vilka förändringar kan VSTS 2010 
och dess TMap processmall tillföra dagens testprocess i VSTS 2008?” i detta kapitel. 
 
Nedan följer en sammanfattning av våra slutsatser med fokus på de olika kriterierna: 

• Det är lättare att införa TMap som testmetod med testprocessen i VSTS 2010 och 
processmallen. 

 
• Användandet av externa dokument reduceras i testprocessen med VSTS 2010.   

 
• Skapandet av testfall förändras en del i testprocessen med VSTS 2010. Skillnaden ligger i 

att man i testprocessen med VSTS 2008 använder externa textdokument och i den andra 
använder man testverktyget Camano. 

 
• Skillnaden ligger i att i testprocessen med VSTS 2010 använder man testverktyget 

Camano som är direkt kopplat till TFS istället för externa textdokument som det finns 
länkar till i TFS. 

 
• Enligt TMMi-modellen föreligger inga skillnader mellan de båda testprocesserna. 

 
• Enligt TPI-modellen föreligger det en del skillnader mellan de båda testprocesserna där 

testprocessen med VSTS 2010 rankas något högre. 
 
TMap beskriver en strukturerad testprocess och är den metod vi använt i de båda testprocesserna. 
Problem- och styrkegraferna visar att det finns ett stöd för användandet av TMap i VSTS 2010 
men inte i VSTS 2008. Det stöd som finns i VSTS 2010 är processmallen som bygger på TMap 
och innehåller som tidigare nämnt ett antal ”work items” som beskriver flödet för hur 
testprocessen skall genomföras enligt TMap. Vid användandet av testverktyget Camano som 
finns med i VSTS 2010 främjas användandet av TMap då BDTM aspekterna resultat, risker, tid 
och kostnad kan följas på ett enkelt sätt. Vi anser därför att VSTS 2010 med processmallen 
underlättar användandet av TMap som testmetod.  
 
Utifrån analysen har vi sett att det finns färre externa dokument i testprocessen med VSTS 2010. 
Samma antal dokument används dock i de båda testprocesserna. Istället för att lagra de externa 
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dokumenten på SharePoint-portalen, vilket man gör i testprocessen med VSTS 2008, så lagras 
dokumenten som skapats i testprocessen med VSTS 2010 på TFS som ”work items”. Skillnaden 
är alltså att ”work items” är integrerade i VSTS 2010 vilket gör testningen lättare och mer 
strukturerad då allt finns på ett ställe. Vi anser därför att VSTS 2010 är ett bättre testverktyg då 
det är mycket smidigare att arbeta med.  
 
När det gäller skapande av testfall har analysen visat att det finns skillnader mellan 
testprocesserna. I VSTS 2008 skapas testfallen som ett textdokument medan i VSTS 2010 skapas 
testfallen i testverktyget Camano och blir ett ”work item” i TFS. Vi anser därför att förändringen 
i VSTS 2010 är bra då testfallen förankras med testverktyget och TFS. Detta underlättar 
testningen i framtiden.  
 
Vid exekvering och utförande av testfallen i VSTS 2008 sker allt arbete kring testningen 
manuellt och ingen direkt koppling till TFS finns. I VSTS 2010 används testverktyget Camano 
som är direkt kopplat till TFS istället för externa textdokument som i VSTS 2008. Camono 
bidrar således till att minska det manuella arbetet och underlätta att all information om testningen 
samlas i TFS. Vi anser därför att exekvering och utförande av testfallen med VSTS 2010 är 
bättre då det blir lättare att utföra exekveringen när allt finns samlat på ett och samma ställe. 
 
De båda testprocesserna analyserades med hjälp av testprocessutvärdingsmodellen TMMi. 
   
I det första processområdet var syftet att definiera en testpolicy och teststrategi. Enligt TMMi är 
en testpolicy nödvändig för att uppnå gemensam syn på test för berörda parter. Vi anser inte att 
en testpolicy enligt TMMi behövs för testprocesserna och har därför medvetet valt bort att 
definiera en testpolicy enligt TMMi-modellens kriterier. Vi valde bort denna då vi endast är två 
personer involverade i testningen och har redan en gemensam syn. Vi anser dock att de båda 
testprocesserna fått med de övergripande mål som finns för projektet genom att vi samlat in 
testmålen. Vi byggde därför upp teststrategin på dessa mål och inte på testpolicyn enligt TMMi-
modellen. Eftersom vi enbart beskrev systemtest i teststrategin för de båda testprocesserna kunde 
vi inte se hur det enligt TMMi skulle bli mindre överlappning mellan test och därmed en 
effektivare testprocess.  
 
I det andra processområdet är syftet testplanering. Detta byggde på samma grund i 
testprocesserna. Produktriskbedömning utformades på samma sätt i det båda testprocesserna och 
låg till grund för testansatsen. Den testplan som vi utformade var modifierad och vi såg inget 
behov att göra den enligt TMMi-modellen.  
 
Syftet i det tredje processområdet är testövervakning och kontroll. Detta område är till för att 
följa framstegen i testning och produktkvaliteten. Hantering av testprojektrisker skall också 
kontrolleras och övervakas. Testplanen som utformats följde inte TMMi-modellens kriterier för 
testplan.  Det identifieras inga problem utanför testets ansvarsområde samt att vi inte gjorde 
någon övervakning av testets framsteg. Vi anser att detta processområde är överflödigt för 
testprocesserna. Detta då vi inte berörde dessa delar inom ramen för examensarbetet.  
 
Syftet med det fjärde processområdet är testdesign och exekvering. Testanalysen är en del av 
detta område och gjordes på samma sätt då testansatsen var densamma i de båda testprocesserna. 
Vi hade inga intagstest för testobjektet och incidenterna rapporterades som buggar. Exekveringen 
gav samma resultat men var lättare att hantera i VSTS 2010. När det kommer till testloggen så 
utfördes detta manuellt i VSTS 2008 medan den var automatisk i VSTS 2010. Vi anser dock att 
resultatet av testprocesserna och detta processområde var densamma då vi fick samma antal 
buggar i de båda testprocesserna.    
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I det sista processområdet är syftet testmiljön. Det innebär att upprätta och underhålla en lämplig 
miljö. Testfallen är skrivna så att det skall kunna återvändas i samma typ av situation. Den 
isolerade miljön som finns i de båda testprocesserna skall stödja exekvering av testfallen och 
resultatet av dessa. Vi anser att testmiljön fungerade som den skulle och att inte fanns någon 
anledning till kontroll av testmiljön.   
 
Utifrån analysen med hjälp av TMMi-modellen kan vi dra slutsatsen att det inte fanns några 
skillnader mellan testprocesserna. Detta påvisar att vi enligt TMMi-modellen kommit lika långt i 
de båda testprocesserna. De skillnader som finns är hur man utför uppgifterna i testprocesserna. 
Med detta menas att vi använt olika verktyg för att hantera testprocesserna.  
 
Analysen påvisade att det fanns skillnader mellan de olika testprocesserna enligt TPI-modellen. 
På sex av de nio valda nyckelområdena uppnådde de båda testprocesserna samma nivå och 
bedömning. De nyckelområden där samma nivå uppnåddes var: Tidpunkt för införande av 
testning, måttenheter, testmiljö, kommunikation, defekthantering samt testprocesshantering. 
Varför blev det så, varför blev bedömningen och nivå lika? TPI-modellen syftar till att studera en 
hel testprocess och alla delar av denna. En testprocess följer många liknande steg och då målet 
med examensarbetet var att i första hand utreda skillnaderna mellan verktygen VSTS 2008 och 
VSTS 2010 ligger de stora skillnaderna i verktygen och användningen av dessa. Det faktum att 
TMap var en gemensam testmetod för de båda testprocesserna bidrog även det till resultaten blev 
likvärdiga då TMap ger riktlinjer för hur testprocessen skall hanteras. Således blev de båda 
testprocesserna likartade i många avseenden och detta speglas av att de sex nämnda 
nyckelområdena på många punkter var identiska för de båda testprocesserna. Varför det blev lika 
bedömning på de olika nyckelområdena finns väl motiverat i kapitel 5 varför vi inte ser det 
nödvändigt att redogöra för detta här.  
 
Intressant att studera och motivera är vari skillnaderna ligger på de tre nyckelområdena: 
testverktyg, rapportering och testspecificeringsteknik. Att testprocessen i VSTS 2010 bedömdes 
med nivå B istället för nivå A som testprocessen med VSTS 2008 beror till stor del på 
processmallen. Processmallen uppfyller det som saknas i den andra testprocessen, den ger en 
formell beskrivningsteknik av testfallen vilket är en kontrollpunkt enligt nivå B. Processmallen 
kommer i framtida versioner att stödja återanvändbarhet av testfall och därför bedömde vi att 
även den kontrollpunkten var uppfylld. Detta i kombination med att täckningen av de olika 
testfallen kan utläsas gjorde att testprocessen med VSTS 2010 fick en högre nivå än 
testprocessen med VSTS 2008. Det andra nyckelområdet som skiljde de båda testprocesserna åt 
var rapportering. På rapporteringen är de båda testprocesserna lika så tillvida att de rapporterar 
båda defekter och sorterar dessa med prioriteringar och grupperingar som är logiska vilket är i 
linje med kontrollpunkterna för nivå A och, till viss del, nivå B. Det som gör att testprocessen 
med VSTS 2008 inte når upp till nivå B är att rapporteringen inte är tillräckligt detaljerad. 
Tidsaspekten saknas och således framstegen, hur långt man kommit vilket är viktigt för att senare 
kunna rapportera till kunden hur det går med testningen och projektet i stort. Detta täcks in i 
testprocessen med VSTS 2010 och även här är processmallen en bidragande orsak som ger mer 
detaljerad information men även testverktyget Camano som även det samlar in information som 
bidrar till en bättre rapportering. Det tredje och sista nyckelområdet som skiljde de två 
testprocesserna åt var testverktyg. De båda testprocesserna hade grundläggande testverktyg för 
projekthantering och uppfyllde således nivå A och dess kontrollpunkter. För uppnå nivå B krävs 
att man enligt kontrollpunkten har olika verktyg för två av de uppräknade områdena. Detta är 
något som de båda testprocesserna uppfyllde fast där testprocessen med VSTS 2010 hade verktyg 
för några fler områden. För att uppnå nivå C krävs ytterligare verktyg inom fem områden. Tre av 
dessa täcks i de båda testprocesserna och det bra stödet för exekvering av testfall i Camano samt 
processmallens hjälp med testspecificering bidrar till att testprocessen med VSTS 2010 uppfyller 
nivå C men inte den med VSTS 2008. 
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Det var alltså skillnaderna och likheterna mellan de båda testprocesserna enligt TPI-modellen. 
Vad vi kan se så är det just processmallen och testverktyget Camano som bidrar till att 
testprocessen med VSTS 2010 skiljer sig till det bättre på tre nyckelområden. Detta var de stora 
skillnaderna mellan testprocesserna på förhand och med denna kunskap drar vi således slutsatsen 
att testverktygen har betydelse för hur bra testprocessen är. 
 
Vilka är då de stora skillnaderna och förändringarna i testprocessen med VSTS 2010 mot 
testprocessen med VSTS 2008? Nedan kommer vi att lista några stora skillnader och slutsatser 
för att på ett sätt sammanfatta de slutsatser som vi anser mest relevanta.  
 

• Processmallen med stöd för TMap leder till det blir lättare att använda TMap som 
testmetod. Det leder även till en ökad integration av testprocessens information där allt 
samlas på ett ställe. Processmallen bidrar totalt till en något bättre testprocess och gör den 
mera strukturerad. 
 

• Testverktyget Camano ger ett stort stöd i testfallsutformningen och exekveringen 
tillsammans med processmallen. Camano ger även automatiseringsmöjligheter av tester 
och möjliggör integration av testprocessens information så att allt hamnar på samma 
ställe. Det blir enklare att utföra testerna och lättare för utvecklarna att återskapa defekter. 
Testarna kommer att känna att de har ett bra verktyg som uppfyller deras behov vilket 
leder till mera motiverade testare som förhoppningsvis hittar ännu fler defekter.  

 
Detta är de stora förändringar som skulle ske vid införande av VSTS 2010 och processmallen. 
Dock skall man ta i beaktande att innan inför VSTS 2010 och processmallen bör man tänka på en 
del saker då även den testprocessen har sina svaga sidor utifrån ett användarperspektiv. Är man 
inte bekant med TMap som metod krävs det att man införskaffar kunskaper i detta för att kunna 
använda processmallen på ett så bra sätt som möjligt. Även VSTS 2010 med Camano kan vara 
svåra att bemästra innan man lärt sig dessa. Dock anser vi att om man införskaffar sig de 
grundkunskaper som behövs om TMap och VSTS 2010 med Camano kommer man att få en 
något bättre testprocess enligt de modeller som finns. Den kommer även att bli bättre då 
utvecklare och testare kommer att få bättre verktyg som förenklar deras kommunikation och 
arbete mellan varandra. Man skulle även få en större sammanhängande bild av testprocessen och 
denna bild kan användas för att visa kunden hur projektet fortlöper och ge information om 
kvaliteten på systemet och eventuellt hitta och analysera nya risker som annars inte skulle ha 
hittats.  
    
Hur kan då andra dra nytta av dessa erfarenheter? Även om testprocesserna är specifika så 
tillvida att de bygger på Sogetis sätt att arbeta och deras testmetod TMap så kan man dra vissa 
slutsatser. TPI-modellen visar genom att ge VSTS 2010 högre poäng att den versionen är bättre 
för testning än VSTS 2008. De främsta skillnaderna mellan de två versionerna av VSTS 2008 
och 2010 är loggningen av information, inspelning och automatiseringen av test. Utifrån detta 
kan man dra slutsatsen att ett bra testverktyg bör ha funktioner för dessa tre områden. Då 
processmallen stödjer införandet av testmetoden TMap och leder till en bättre testprocess kan 
man dra slutsatsen att om man har ett verktyg för sin testmetod blir den bättre integrerad och 
bidrar till att förbättra testprocessen. En annan slutsats vi kan dra som kan vara till nytta för andra 
är att TPI- och TMMi-modellen är bra verktyg för att analysera sina testprocesser. Man kan 
använda dessa modeller för att jämföra olika testprocesser och detta skulle kunna användas på 
följande sätt. Säg att man har en testprocess med en viss metod och ett visst verktyg. Man vill nu 
veta hur en ny metod eller ett nytt verktyg kan förändra/förbättra testprocessen. Då kan man först 
analysera sin befintliga testprocess och sedan införa de nya verktygen/metoderna och jämföra 
resultatet för att se om det blev bättre.  
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Ovanstående är några av de slutsatser vi kunnat dra genom det resultat vi fått. Vår förhoppning är 
att dessa slutsatser är användbara för Sogeti och även andra företag som befinner sig i en 
liknande situation där de överväger att införskaffa nya verktyg för att förbättra sin testprocess. 
VSTS 2010 är ett bättre testverktyg än VSTS 2008 och tillsammans med processmallen blir det 
ett bra verktyg som med fördel kan användas av alla som vill använda TMap som testmetod i sin 
testprocess.  
 

6.2 Diskussion 
Varför blev resultatet som det blev? Vi blev först förvånade över att det blev så pass små 
skillnader mellan de olika testprocesserna när vi analyserade dessa med TPI- och TMMi-
modellen. Vid närmare eftertanke var det inte så konstigt. Vi insåg att testprocesserna faktiskt var 
mycket mera lika på de områden vi valt att analysera fast vi på förhand trodde att det skulle 
finnas större skillnader. Detta kan bero på många saker. Dels kan det bero på att TMap som 
testmetod styr väldigt mycket hur testprocessen organiseras, vi kan ha valt "fel" områden att 
studera, kriterierna och målen har tolkats fel p g a vår oerfarenhet inom området etc. Detta leder 
tankarna in på nästa fundering vi haft.  
 
Under analysen av testprocesserna med hjälp av TPI- och TMMi-modellen upplevde vi att TPI-
modellen täcker ett större område än TMMi-modellen. Vid analysen av testprocesserna med 
hjälp av TPI-modellen kunde vi se att det fanns skillnader mellan de olika testprocesserna medan 
det inte fanns några skillnader enligt TMMi-modellen. Vi anser att detta har att göra med att TPI-
modellen har ett eget område för testverktyg och täcker därför det området i testprocessen. Den 
stora skillnaden var främst att VSTS 2010 hade ett testverktyg samt processmall som vi använde 
i testprocessen. Därför tycker vi att TPI-modellen är bättre när man skall analysera en 
testprocess. Eftersom testprocesserna var begränsade till systemtest i en iteration så anser vi att 
fler delar skulle kunnat användas av TMap ifall testet följde hela systemutvecklingsprocessen. 
Samma sak gäller för TPI- och TMMi-modellen, då testprocesserna var begränsade och det var 
många områden som inte berördes i dessa modeller. Därför kan man säga att TPI- och TMMi-
modellen gör sig bättre om de används för större testprocesser som berör fler testnivåer. För det 
är först när man berör alla områden i en testprocess som modellerna kan användas fullt ut och 
visa sin fulla potential. Att även tillgodogöra sig testmodellernas förbättringsförlag är något som 
skulle vara intressant. Dock så är vi medvetna om att den begränsade testprocessen kan ha 
inverkat på resultatet på TMMi-modellen. Oavsett storleken på testprocessen tycker vi att TPI-
modellen var enklare och lättare att ta till sig än TMMi-modellen. Det kan bero på TPI-modellen 
är nära förankrad till TMap vilket är den testmetod vi använt men vi tror inte att detta har haft en 
avgörande betydelse för utgången. 
 
Att VSTS 2010 med processmallen påvisades vara ett något bättre testverktyg är inget vi är 
direkt överraskade över. Det var något vi förväntat oss då nya versioner ofta brukar vara bättre 
och det vi läst och hört indikerade även det. Detta har självklart påverkat oss men vi har försökt 
att vara så objektiva som möjligt. Det faktum att processmallen och VSTS 2010 med Camano 
inte är helt färdigutvecklade kan påverka vårt resultat. Att vi redan nu i ett tidigt skede kan se att 
dessa bidrar till en bättre testprocess får oss att se ljust på framtiden. Vår förhoppning och 
uppfattning att ju mera dessa verktyg utvecklas och ju närmare det kommer färdigställande desto 
mer kan de tillföra testprocesserna. Det skulle även kunna bli motsatsen, men detta har vi svårt 
att tro. Processmallen och VSTS 2010 har stor potential och vi spår de en lysande framtid.   
 

6.3 Förslag på vidare studier 
Vår studie har varit relativt avgränsad och de båda testprocesserna har varit mycket lika. Vissa 
delar av testprocesserna har varit konstruerade för att kunna genomföra examensarbetet. Det 
skulle vara intressant att observera och delta i ett helt projekt från början till slut. Det skulle 
kunna vara olika projekt där testprocesserna har samma verktyg och metoder som de studerade 
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testprocesserna i detta arbete hade. Fokus kan då ligga på att analysera processerna med TPI- och 
TMMi-modellen till fullo där alla deras kriterier används till fullo. Kanske påvisar detta samma 
resultat som detta arbete, men det kan även hända att resultatet skulle bli annorlunda då man 
utvidgar det studerade området till två verkliga projekt med tillhörande testprocesser.  
 
Ett annat uppslag kan vara att studera skillnaderna mellan TPI och TMMi-modellen. Vad skiljer 
dessa åt och varför? Finns det kanske ett bättre sätt att utvärdera testprocesser? En tanke skulle 
vara att man studerar dessa modeller och utifrån dessa gör ett försök att ta fram en egen modell 
som kombinerar det bästa från de två ovanstående.  
 
Ytterligare ett perspektiv kan vara att studera testprocesser med olika testmetoder och inte enbart 
TMap. Sedan kan dessa testprocesser analyseras med TPI- och TMMi-modellen och på så sätt 
kan resultatet användas för att se om och hur en testmetod påverkar en testprocess.   
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Bilaga för Användningsfall 
 
AF01.0 Registrera tillsynsförslag 
 
Beskrivning 

Aktör: Tillsynshandläggare eller högre. 
På denna sida kan minst aktör tillsynshandläggare registrera eller ändra förslag till tillsyn 
som lagras i en tillsynsbank med förslag. 

Regler 
Namn Typ Oblig Värdeförråd 
Tillsynstyp Dropdown inkl 

tom 
Ja Säkerhet, Marknad  

Enhet Dropdown inkl 
tom 

Ja Infra, Järnväg 

Ämne Textbox, 
100tkn 

Ja - 

Förslagsställare Dropdown inkl 
tom 

Ja Samtliga användare i systemet från 
AD:et och sorteras efter namn och 
användarnamn. Ligger kvar 
historiskt. 

Företag Dropdown inkl 
tom, flerval 

Nej Hämtas från företagsregistret listas i 
bokstavsordning. Tillhörande dessa 
företagsroller: 
- Spårinnehavare 
- Järnvägsföretag 
- Trafikutövare 
- Infrastrukturföretag 
- Auktorisation 
- Trafikledning 

Bakgrund till 
förslag 

Textfield, 500 
tkn 

Ja - 

Risk med brist Textfield, 500 
tkn 

Nej - 

Riskbedömning Dropdown Nej Hög/Röd; Medel/Orange; Låg/Gul  
Ämnesområde Dropdown inkl 

tom, flerval 
Nej Värdeförråd beroende på tillsynstyp 

Tillsynsområde Dropdown inkl 
tom, flerval 

Nej Flerval på respektive Ämnesområde 

Sakkunnig Textbox, 
100tkn  

Nej - 

Åtgärd begärd av 
SHK 

Datumfält + 
Datumväljare 

Nej - 

Tidigare tillsyn Dropdown Nej Ja, Nej 
Kommentar Textbox, 

100tkn 
Nej - 

Behandlingsdatum Datumfält + 
datumväljare 

Nej Endast vid ändra 

Prioritet Dropdown inkl 
tom 

Nej 1, 2, 3. Endast vid ändra 

Dagens datum sparas som registreringsdatum med automatik av systemet vid 
nyregistrering. 
För tillsynsförslag är företag endast en länk till företagsuppgifter i Företagsregistret. 
 

Beroenden 
Företagsuppgifter hämtas från företagsregistret, se regler. 
 



  

Skärmbilder 

AF01.0 Registrera förslag till tillsynsbank

(knapp) Spara

Förslag

Tillsynstyp

Åtgärd begärd av SHK [datumväljare]

Företag

Sakkunnig

Ämne

Förslagsställare

[från företagsreg] + orgnr

Enhet

Riskbedömning [Hög/Röd] [Medel/Orange] [Låg/Gul]

Ämnesområde

Tillsynsområde

[systemanvändare från AD]

Tidigare tillsyn

[Infra eller järnväg]

[Säkerhet eller Marknad]

[Ja/Nej]

Bakgrund till förslag

Risk med brist

Kommentar

[max 500 tkn]

[max 500 tkn]

(knapp) Avbryt(knapp) Visa tillsyn

Visa närliggande företag, 
se AF 13

 
AF01.1 Radera tillsynsförslag  
 
Beskrivning 

Aktör: Tillsynshandläggare eller högre. 
Detta sker på samma sida som AF01.3 På denna sida kan minst aktör tillsynshandläggare 
och högre registrera ta bort ett förslag till tillsyn. 
 

Regler 
Tillsynsförslaget raderas inte utan får endast status Borttagen och kan senare sökas fram . 
Endast tillsynsförslag som inte är planerade (behandlade) skall gå att radera. Det innebär 
att även de tillsynsförslag som är kopplade till en tillsyn inte går att radera. 
Aktören måste bekräfta borttagningen av förslaget. (Ok/Avbryt). 
Valideringsmeddelande skall visas om det inte går att radera förslaget. 
 

Skärmbilder 
Se 0 nedan. 

AF01.3 Visa tillsynsförslag  
 
Beskrivning 

Aktör: Jvshandläggare eller högre. 
Denna sida finns inte definierad i kraven men ingår i AF01. På denna sida kan minst 
aktör tillsynshandläggare se de uppgifter som finns registrerade om ett förslag. 
 

Regler 
Förslag som ännu inte är kopplade till en tillsyn skall kunna ändras. För att ändra ett 
förslag så måste man tillhöra minst aktörsgruppen tillsynshandläggare. 
 

Skärmbilder 



  

 
AF02.0 Sök ut tillsynsförslag 
Beskrivning 

Aktör: Tillsynshandläggare eller högre. 
På denna sida kan aktör tillsynshandläggare och högre söka fram tillsynsförslag som 
registrerats i tillsynsbanken. Resultatet går att sortera på samtliga kolumner. Vid klick på 
pennan framför sökresultatet tar aktören direkt till att ändra tillsynsförslaget. Pennan syns 
endast om det är ett förslag. I annat fall syns den inte. Vid klick på registreringsdatumet 
tar aktören till 0 AF01.3 Visa tillsynsförslag. 
Vid markering av förslag och sedan välja knappen ”Planera markerade tillsynsförslag” tar 
sig aktören till 0 AF02.4 Planera tillsyn samma företag alternativt AF02.5 Planera tillsyn 
flera företag. 
 

Regler 
Typ Oblig Namn Värdeförråd 
Dropdown Nej Tillsynstyp Säkerhetstillsyn (Säk), 

Marknadövervakning (Mark) 
Dropdown Nej Enhet Infrastrukturenheten (Infra),  

Järnvägsföretag (Jvg) 
Dropdown Nej Företag Hämtas från tillsynsregister(Endast 

företag som har förslag) 
Dropdown Nej Riskbedömmning Värdeförråd(Hög/medel/låg) 
Dropdown Nej Prioritet Värdeförråd(1;2;3;4…) 
Dropdown Nej Visa Värdeförråd(Förslag, Planerade, 

Raderade)  
Datumväljare Nej fr.o.m.  
Datumväljare Nej t.o.m.  

Sökresultatet: 
Kolumner: 

Ordning Rubrik  Anmärkning 
1 Registreringsdatum Hämtas från tillsynsregistret 
2 Ämne Hämtas från tillsynsregistret 
3 Företag Hämtas från tillsynsregistret. 
4 Förslagställare Hämtas från tillsynsregistret 
5 Riskbedömning Hämtas från tillsynsregistret 
6 Behandlingsdatum Hämtas från tillsynsregistret 
7 Prioritet Hämtas från tillsynsregistret 



  

För att kunna söka efter förslag måste minst ett filter fyllas i. Om inte skall ett 
informationsmeddelande anges. 
Endast tillsynsförslag som inte är planerade, raderade eller kopplade till en tillsyn skall gå 
att ändra och planera. Endast förslag som går att planera ska ha penna eller valruta i 
början av raden. Man skall även kunna söka ut förslag utifrån då de har blivit 
registrerade(fr.o.m. t.o.m.).  
Endast då aktören söker på både ”Tillsynstyp” och på ”Enhet” skall aktören kunna skapa 
upp tillsyner (d.v.s. valrutorna i resultatlistan och knappen ”Skapa tillsyn från markerade 
förslag” är synliga). 
Endast företag som har ett förslag är valbart i dropdownlistan.  
 

Skärmbilder 

AF02.0 Sök ut tillsynsförslag

(knapp) Sök 

Sök tillsynsförslag

Tillsynstyp

Företag [från företagsreg]

Enhet [Infra eller järnväg][Säkerhet eller Marknad] Prioritet 1,2,3...

Riskbedömning [Hög/Röd] [Medel/Orange] [Låg/Gul]

Registrerings- Ämne Företag Förslags- Risk- Behandlings- Prioritet
datum ställare bedömning datum

2008-10-01 Har man en särredovisning SSAB CE Medel
som uppfyller lagens krav

2008-09-01 Indirekta kostaders Tågkompaniet AB KG Hög 2008-11-23 1
fördelning i särredovisningen

(knapp) Avbryt

2008-09-01 Hur särredovisas offentligt Dalaspår AB KG Hög 2008-11-23 1
stöd SSAB

Tågkompaniet AB

X

2008-09-01 Infrastrukturförvaltares Dalaspår AB KG Låg 2008-10-23 2
offentliga stöd

Visa Förslag/Planerade/Raderade

(knapp) Skapa tillsyn från markerade förslag

(knapp) Rensa fält 

fr.o.m.

t.o.m.

2009-01-01

2009-02-01

[datumväljare]

[datumväljare]

 
AF02.1 Behandla (ändra) förslag till tillsyn i tillsynsbank 
 
Beskrivning 

Aktör: Tillsynshandläggare eller högre 
På denna sida behandlar eller ändrar aktören ett befintligt tillsynsförslag. 
 

Regler 
Typ Oblig Namn Värdeförråd 
Dropdown Ja Tillsynstyp Säkerhetstillsyn (Säk), 

Marknadövervakning (Mark) 
Dropdown Ja Enhet Infrastrukturenheten (Infra),  

Järnvägsföretag (Jvg) 
Textbox, 
100tkn 

Ja Ämne - 

Dropdown Ja Förslagsställare Samtliga användare i systemet från AD:et 
och sorteras efter namn och 
användarnamn. Ligger kvar historiskt. 



  

Typ Oblig Namn Värdeförråd 
Dropdown, 
flerval 

Nej Företag Hämtas från företagsregistret listas i 
bokstavsordning. Tillhörande dessa 
företagsroller: 
- Spårinnehavare 
- Järnvägsföretag 
- Trafikutövare 
- Infrastrukturföretag 
- Auktorisation 
- Trafikledning 

Textfield, 500 
tkn 

Ja Bakgrund till förslag - 

Textfield, 500 
tkn 

Ja Risk med brist - 

Dropdown Ja Riskbedömning Hög/Röd; Medel/Orange; Låg/Gul 
Dropdown, 
flerval 

Nej Ämnesområde Värdeförråd beronde på tillsynstyp 

Dropdown, 
flerval 

Nej Tillsynsområde Flerval på respektive Ämnesområde 

Textbox, 
100tkn  

Nej Sakkunnig - 

Datumfält + 
datumväljare 

Nej Åtgärd begärd av 
SHK 

- 

Dropdown Nej Tidigare tillsyn Ja, Nej 
Textbox, 
100tkn 

Nej Kommentar - 

Datumfält + 
datumväljare 

Nej Behandlingsdatum Endast vid ändra och planera förslag 

Dropdown Nej Prioritet 1, 2, 3. Endast vid ändra och planera 

 
Systemet sparar dagens datum som Registreringsdatum endast vid nyregistrering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skärmbilder 



  

 
AF02.4 Planera tillsyn samma företag 
 
Beskrivning 
Aktör: Tillsynshandläggare och högre 
Denna rutin börjar på sida 0 AF02.0 Sök ut tillsynsförslag ovan där aktören markerar de förslag 
som ska behandlas. Därefter klickar aktören på knappen ”Skapa tillsyn av markerade förslag”. 
Det tar aktören till en ny sida, se skärmbild nedan, där aktören kan justera tillsynen innan den 
sparas. 
 
Regler 
Vid spara skapas en tillsyn upp på företaget. På respektive förslag sätts/uppdateras 
behandlingsdatum till dagens datum, prioritet sätts till 1 och status sätts till kopplad. 
I nedre delen visas en lista på förslag som tillsynen härstammar ifrån. Listan sorteras på 
registreringsdatum i fallande ordning.  
 
Skärmbilder 



  

 
AF02.5 Planera tillsyn flera företag 
 
Beskrivning 
Aktör: Tillsynshandläggare och högre 

Denna rutin börjar på sida 0 AF02.0 Sök ut tillsynsförslag ovan där aktören markerar det 
förslag som ska behandlas. Endast ett förslag kan markeras. Det markerade förlaget gäller 
flera olika företag. Därefter klickar aktören på knappen ”Skapa tillsyn av markerade 
förslag”. Det tar aktören till en ny sida, se skärmbild nedan, där aktören kan justera 
tillsynen innan den sparas och skapas. 
 

Regler 
Vid spara skapas en tillsyn upp på respektive företaget. På förslaget sätts/uppdateras 
behandlingsdatum till dagens datum, prioritet sätts till 1 och status sätts till kopplad. 
I nedre delen visas en lista med förslaget som tillsynenerna härstammar ifrån. Listan sorteras på 
registreringsdatum i fallande ordning. Fungerar på samma sätt som i 0 AF02.4 Planera tillsyn 
samma företag ovan med skillnaden att det endast kommer att listas ett förslag i det här fallet. 
 
Skärmbilder 



  

 
AF03 Utsökning av företag som bör få en tillsyn 
 
Beskrivning 
Aktör: Tillsynshandläggare och högre 
På denna sida kan aktören söka fram företag som bör få tillsyner. Utsökning sker mot 
företagsregister och tillståndsregister.  
Aktören kan sedan sortera resultatet på respektive kolumn. 
Aktören kan markera en eller fler rader av sökresultatet från samma företag och därefter skapa en 

tillsyn per markerat företag och tillstånd. 
 

Aktören kan markera en eller fler rader av sökresultatet från samma eller olika företag och 

därefter skapa en tillsyn per markerat företag och tillstånd 
 

Regler 
Sökparametrar: 

Typ Oblig Namn Värdeförråd 
Dropdown Nej Tillståndsyp Hämtas från tillståndsregister via 

webbservice 
Dropdown Nej Riskklassning på 

företag för vald 
tillståndstyp 

Hämtas från tillståndsregister på 
tillståndet 

Dropdown Nej Storleksklassning 
infraenhet 

Tillsynsgrupp IF hämtas från 
företagsregistret listas i bokstavsordning 
(Lägg till denna i företagsregistret!) 

Dropdown Nej Storleksklassning 
järnvägsenhet 

Tillsynsgrupp JF hämtas från 
företagsregistret listas i bokstavsordning 

Dropdown Nej Klassning 
Marknadsövervakning 

Hämtas från företagsregistret listas i 
bokstavsordning 

Dropdown Nej Klassning 
Särredovisning 

Hämtas från företagsregistret listas i 
bokstavsordning 

Datumfält + 
datumväljare 

Nej Beslutsdatum: 
Startdatum 

Format yyyy-mm-dd, Datumväljare 



  

Typ Oblig Namn Värdeförråd 
Datumfält + 
datumväljare 

Nej Beslutsdatum: 
Slutdatum 

Format yyyy-mm-dd, Datumväljare 

Dropdown Nej Särredovisning Hämtas från företagsregistret (Ja/Nej) 
NOTIS! 
Tillsynsgrupp IF finns i företagsregistret… dock så används den inte än.  
(Beslutsdatum) – Grundbeslutsdatum på tillståndet(beslutet måste vara beviljat!) 
(Särredovisning) – Vänta med det tills vidare 
Sökresultatet: 
Endast giltiga tillstånd visas i listan 
Kolumner: 

Ordning Rubrik  Anmärkning 
1 Tillståndsnummer Hämtas från tillståndsregistret 
2 Tillståndstyp/Tillståndsundertyp Hämtas från tillståndsregistret 
3 Företag Hämtas från tillståndsregistret. 
4 Datum för tillstånd Hämtas från tillståndsregistret 
5 Senaste tillsynsdatum Hämtas från tillsynsregistret 
6 Tillsynsform för senaste tillsyn Hämtas från tillsynsregistret 

Knappar: 
Sök 
Startar sökning. Minst en sökparameter måste anges. 
Rensa 
Nollställer samtliga sökparametrar till startläge. 
Till startsida 
Tar aktören till startsidan 
Skapa en tillsyn på markerade tillstånd (endast ett företag) 
Aktören kan markera en eller fler rader av sökresultatet från samma företag. Därefter kan aktören 
skapa en tillsyn per markerat företag och tillstånd och som tar aktören till 0 AF03.1  nedan för att 
skapa en tillsyn. 
Skapa tillsyner på markerade tillstånd (En tillsyn/företag) 
Aktören kan markera en eller fler rader av sökresultatet från samma eller olika företag. Därefter 
kan aktören skapa en tillsyn per markerat företag och tillstånd. Se 0 AF03.3  nedan för att skapa 
en tillsyn per företag och tillstånd. 
 

Skärmbilder 

 
AF03.1 Skapa tillsyner per företag 
 



  

Beskrivning 
Aktör: Tillsynshandläggare och högre 
På denna sida skapar aktören en tillsyn på ett eller flera tillstånd för ett företag. Aktören 
kompletterar med ytterligare värden för att sedan spara och skapa en tillsyn på företaget.  
En kontroll sker att en likadan tillsyn inte redan finns planerad i systemet.  
Det som särskiljer en tillsyn är: tillstånd, företag, planerat år, tillsynstyp och enhet. 
 
Regler 

Typ Oblig Namn Värdeförråd 
Dropdown Ja Tillsynstyp Säkerhetstillsyn (Säk), 

Marknadövervakning (Mark) 
Dropdown Ja Enhet Infrastrukturenheten (Infra),  

Järnvägsföretagsenheten (Jvg) 
Textbox, 100tkn Ja Ämne - 
Fast - Företag Hämtas från föregående sida 
Fast lista - TillståndsNr/ 

Tillstånd 
Hämtas från föregående sida 

Dropdown, 
flerval 

Nej Ämnesområde Värdeförråd beronde på tillsynstyp 

Dropdown, 
flerval 

Nej Tillsynsområde Flerval på respektive Ämnesområde 

Datumfält + 
datumväljare 

Nej Åtgärd begärd av 
SHK 

- 

Dropdown Ja Verksamhetsår Nuvarande år + 5 i lista. T.ex. 2009-2014 

 
Då aktören har skapat upp en tillsyn skall aktören komma till grunduppgifter för tillsynen. 
 
Skärmbilder 

 
AF03.3 Skapa tillsyner per tillstånd 
Beskrivning 
Aktör: Tillsynshandläggare och högre. 
På denna sida skapar aktören flera lika tillsyner per företag på ett tillstånd per företag. Aktören 
kompletterar med ytterligare värden för att sedan spara och skapa en tillsyn på företaget.  
En kontroll sker att en likadan tillsyn inte redan finns planerad i systemet.  
Det som särskiljer en tillsyn är tillstånd, företag, planerat år, tillsynstyp och enhet. 
 
Regler 

Typ Oblig Namn Värdeförråd 



  

Typ Oblig Namn Värdeförråd 
Dropdown Ja Tillsynstyp Säkerhetstillsyn (Säk), 

Marknadövervakning (Mark) 
Dropdown Ja Enhet Infrastrukturenheten (Infra),  

Järnvägsföretag (Jvg) 
Textbox, 
100tkn 

Ja Ämne - 

Fast lista - Företag Hämtas från föregående sida 
Fast lista - Tillstånd Hämtas från föregående sida 
Dropdown, 
flerval 

Nej Ämnesområde Värdeförråd beronde på tillsynstyp 

Dropdown, 
flerval 

Nej Tillsynsområde Flerval på respektive Ämnesområde 

Datumfält + 
datumväljare 

Nej Åtgärd begärd av 
SHK 

- 

Dropdown Ja Verksamhetsår Nuvarande år + 5 i lista. T.ex. 2009-2014 

Då aktören har skapat upp flera tillsyner skall aktören komma till utsökningssidan. 
 
Skärmbilder 

1.3.3. AF03.3 Skapa tillsyner för flera företag

(knapp) Spara (knapp) Avbryt

Planera tillsyn

Tillsynstyp

Ämne

Enhet

Ämnesområde

Tillsynsområde

Verksamhetsår [Nuvarande år + 5]

Företag / Tillstånd

[från tillsynsförslag]

[från värdeförråd]

Åtgärd begärd av SHK [datumväljare]

SSAB 1201 Spårinnehavare / Särskild trafikledning Från föregående sökning

Tågkompaniet AB 1001 Trafikutövare / Spårväg

[Infra eller järnväg]

[Säkerhet eller Marknad]

[från värdeförråd]

[från värdeförråd]

 
AF4.1 Ta bort tillsyn 
Beskrivning 
Aktör: Enhetschef och högre. 
Aktören kan ta bort en tillsyn via övergripande listan(se AF 13.1). Aktör trycker på ”Ta bort”. 
Tillsynen tas bort och aktören kommer till startsidan. 
 
Regler 
Tillsynen kan endast tas bort då den inte är låst till verksamhetsplaneringen eller godkänd till 
revisionsplanen. Den kan ej tas bort om det är ett beslut som är kopplat heller.  
Allt förutom de kopplade förslagen skall raderas helt och hållet. 

AF04.2/4.4/4.6 Planering av årets tillsyner 
 
Beskrivning 
Aktör: Tillsynshandläggare och högre 
Sida 1: Denna sida används för att dels skapa upp nya tillsyner, dels för att editera befintliga. Då 
aktören skall registrera nya tillsyner så trycker aktören på menyalternativet ”Registrera tillsyn”. 



  

Då aktören skall editera en befintlig tillsyn trycker aktören på ”pennan” för grunduppgifter i AF 
13.1. Då aktören sparar denna sida skall aktören komma till sida 2 i AF:et. 
Sida 2: På denna sida planerar aktören grovt den skapade tillsynen. Aktören kommer till denna 
sida antingen via sida 1(spara), eller ”pennan” för planera i AF13.1. 
 
Regler 
Regler 4(sida 1) 

Typ Oblig Namn Värdeförråd 
Textfield, 10 
tkn 

Nej Diarienummer - 

Dropdown Ja Tillsynstyp Säkerhetstillsyn (Säk), 
Marknadövervakning (Mark) 

Dropdown Ja Tillsynsform R1, R2, R3, FG, FM 
Dropdown Ja Enhet Infrastrukturenheten (Infra), 

Järnvägsföretagenheten (Jvg) 
Textbox, 
500tkn 

Ja Ämne - 

Dropdown, 
flerval 

Ja Företag Hämtas från företagsregistret listas i 
bokstavsordning. Tillhörande dessa 
företagsroller: 
- Spårinnehavare 
- Järnvägsföretag 
- Trafikutövare 
- Infrastrukturföretag 
- Auktorisation 
- Trafikledning 
 
Om tillsynsformen är ”Farligt gods” så är 
företag inte obligatorisk. 

Dropdown, 
flerval 

Ja Ämnesområde Värdeförråd beroende på tillsynstyp 

Dropdown, 
flerval 

Ja Tillsynsområde Flerval på respektive Ämnesområde 

Datumfält + 
datumväljare 

Nej Åtgärd begärd av 
SHK 

- 

Dropdown Ja Verksamhetsår Värdeförråd bestående av nuvarande år + 
5 

Dropdown Ja Revisionsledare Lista över handläggare (Användare från 
AD) 

Dropdown, 
flerval 

Ja Handläggare Lista över handläggare (Användare från 
AD) 

Knappar:  
Avbryt: kommer tillbaka antingen till visa-sidan eller övergripande, beroende på var ifrån man 
kommer. 
Slutför: Allt sparas och statusen för grunduppgifter sätts och användaren tas till övergripande-
sidan. 
Spara och nästa: Allt sparas och användaren kommer till planera-sidan. 
 
Regler 4(sida 2) 
Om tillsynstypen är Säkerhet, måste ett tillstånd kopplas till planeringen, undantag om 
tillsynsformen är Farligt gods. Andra tillsynstyper behöver inte koppla tillstånd. 

Typ Oblig Namn Värdeförråd 
Datumfält + 
datumväljare 

Nej Årsvecka  

Dropdown Nej Aktivitet Värdeförråd [Term = aktivitet] 
 

Typ Oblig Namn Värdeförråd 
Dropdown Se 

ovan 
Tillstånd Tillstånd ifrån tillståndsreg. Tillhörande 

företaget. Tillståndet måste vara aktuellt. 



  

Knappar:  
Avbryt: kommer tillbaka antingen till visa-sidan eller övergripande, beroende på var ifrån man 
kommer. 
Slutför: Allt sparas och statusen för planera sätts och användaren tas till övergripande-sidan. 
Spara och nästa: Allt sparas och användaren kommer till planera-sidan. 



  

Skärmbilder 
Skärmbild sida 1 

 
Skärmbild sida 2  

AF04.2/4/5 Planering av årets tillsyner

(knapp) Spara & föregående (knapp) Avbryt

Planera tillsyn

Obs! Ska endast anges för tillsyner av typen Säkerhet 
eller om tillsynsform skiljt ifrån FG(Farligt gods).
Företagets alla giltiga tillstånd i tillståndsregistret. 

Tillståndsnr, Tilllståndstyp

Tillstånd 1201 Spårinnehavare

1023 Järnvägsföretagare

Lägg till tillstånd

1201 Spårinnehavare

Tillståndsnr Tillståndstyp

Aktiviteter

200901

Årsvecka Aktivitet

[Aktivitet][årsveckoväljare]

200901 [Aktivitet][årsveckoväljare]

(knapp) Slutför

Om det är möjligt med en årsveckoväljare så implementeras 

det. I annat fall blir det en annan lösning.

 
AF4.3 Kopiering av tillsyn 
 
Beskrivning 
Aktör: Tillsynshandläggare och högre. 
Aktören kan kopiera en tillsyn via övergripande listan(se AF 13.1). Aktör trycker på ”kopiera 
tillsyn” och aktören kommer till grunduppgifter-sidan. Då aktören sparar grunduppgifterna så 
sparas nya kopian ner till databasen. Aktören kommer till den kopierade tillsynen(övergripande 
listan). 
 
Regler 
Dessa områden kopieras: Företaget, Tillsyn(grunduppgifter), Tillsyn (planering) och checklistor. 
Nya tillsynen kommer att ha denna status efter kopieringen: 



  

1. Ej låst till verksamhetsplaneringen. 

2. Ej godkänd revisionsplan. 

3. De områden som har påbörjats i originalet kommer även att ha status ”påbörjad” i 
nya kopian. 

4. Inget delmoment kommer att ha statusen slutförd. 

 
 

AF13.0 Visa tillsyn(Grunduppgifter) 
 
Beskrivning 
Aktör: JVShandläggare eller högre behörighet. 
Aktören kommer till denna sida då aktören trycker på ”Grunduppgifter” i övergripande listan. 
Sidan visar vad som har registrerats i editeringsläge för grunduppgifter. 
 
Regler 

Om aktören är Tillsynshandläggare eller högre och om tillsynen inte är låst till 
verksamhetsplanen kan aktören gå via den röda länken till editeringsläge. Om aktören 
inte har behörighet till den sidan är länken borta och endast text ”Tillsyn” visas. 
 

Skärmbilder 

 
 

AF13.1 Visa tillsyn(Övergripande) 
 
Beskrivning 
Aktör: JVSHandläggare eller högre. 
Denna sida finns inte definierad i kraven men ingår i AF13. Den visar hela tillsynen och vilken 
status den har. Varje rad presenterar ett delmoment av tillsynen. Olika aktörer har tillgång till 



  

olika delar i övergripande listan. Då en aktör slutför en del av tillsynen så ändras statusen på 
raden. Delmomenten kan påbörjas i valfri ordning. Då Enhetschefen har låst VP:n så är vissa 
data låst för editering. 
 
Regler 
 
Då användaren trycker på något av delmomenten så kommer den till ”visa-sidan” för momentet 
om den är påbörjad och till editeringssidan då den måste skapas. 
Om inte delmomentet ingår i tillsynen så syns inte raden. 
Status: Ej påbörjat delmoment = blå, påbörjad = grön, slutförd = grön med bock. 
 
Skärmbilder 

 
 

AF14 Sök ut tillsyner 
 
Beskrivning 
Aktör: JVSHandläggare eller högre. 
På denna sida kan aktör JVSHandläggare och högre söka fram tillsyner. Resultatet går att sortera 
på samtliga kolumner.  

Vid klick på ”Datum/ Diarienummer” tas aktören till AF13.1 Visa Tillsyn Övergripande. 
Om aktören har högre behörighet än JVSHandläggare kan aktören klicka på pennan 
framför sökresultatet tar aktören direkt till att ändra tillsynen(Grunduppgifter). En låst 
tillsyn(Slutförd) kan ej editeras. Aktören skall kunna sortera på samtliga kolumner. 
 

Regler 
Typ Oblig Namn Värdeförråd 
Dropdown Nej Tillsynstyp Säkerhetstillsyn (Säk), 

Marknadövervakning (Mark), ev. 
Särredovisning (Sär) 

Dropdown Nej Enhet Infrastrukturenheten (Infra),  
Järnvägsföretag (Jvg) 



  

Typ Oblig Namn Värdeförråd 
Dropdown Nej Handläggare Handläggare i tillsynsregistret 
Dropdown Nej Företag Endast företag som har en tillsyn är 

valbart i dropdownlistan. 

Dropdown Nej Ämnesområde Värdeförråd beronde på tillsynstyp 
Dropdown Nej Tillsynsform Värreförråd 
Dropdown Nej Verksamhetsår Värdeförråd bestående av 

nuvarande år + 5 
Datumfält + 
datumväljare 

Nej Beslutsdatum: from Format yyyy-mm-dd, Datumväljare 

Datumfält + 
datumväljare 

Nej Beslutsdatum: tom Format yyyy-mm-dd, Datumväljare 

Datumfält + 
datumväljare 

Nej Åtgärd begärd av SHK: 
fr.o.m. 

Format yyyy-mm-dd, Datumväljare 

Datumfält + 
datumväljare 

Nej Åtgärd begärd av SHK: 
t.o.m. 

Format yyyy-mm-dd, Datumväljare 

Dropdown Nej Tillstånd Tillståndstyper som det finns 
tillsyner på 

Samtliga handläggare visas på varje tillsyn. Revisionsledaren visas alltid först och i fetstil. 
 

Skärmbilder 

 
 

AF17 Administrera värdeförråd 
 
Beskrivning 

Samma funktionalitet som i företagsregistret. Samtliga nedan definierade skall vara låsta 
för radering. 
Följande värdeförråd skall finnas:  
Nyckel Förkortning Nummer Värdeförråd Förälder Låst 
Tillsynstyp Mar, Säk 1, 2 Marknadsövervakning, 

Säkerhetstillsyn 
- Ja 

Enhet Inf, Jvg - Infra, Järnvägsföretag - Ja 
Riskbedömning Hög,Med,Låg 1,2,3 Hög (Röd), Medel 

(Orange), Låg (Gul) 
- Nej 



  

Ämnesområde  1-5 
 
 
 
1-7 

1. Tilldelning av 
kapacitet, 
Avgifter, 
Tjänster, 
Offentligt stöd, 
Indirekta 
kostnader, 

2. Ekonomi, 
Organisation, 
Trafik, 
Personal, 
Fordon, 
Infrastruktur  

Tillsynstyp Nej 

Tillsynsområde   Definieras senare Ämnesområde Nej 
JaNej J, N - Ja, Nej - Nej 
Status förslag - - Förslag, Planerade, 

Raderade 
- Ja 

Prioritet - 1, 2, 3 1, 2, 3 - Ja 
Tillsynsform - - R1, R2, R3, FG, FM - Nej 
Aktivitet B, S, P 1, 2, 3 Brev, Svar, Planering - Nej 
 

• Ämnesområde 

-  

• Tillsynsområde 

-  

Regler 
 
Skärmbilder 
 
AF18 Administrera behörighet 
 
Beskrivning 
 
Regler 
 
Skärmbilder 

 
 


