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Inledning
Detta kapitel är indelat i flera avsnitt där det första redogör för bakgrunden till detta arbete. Det
andra beskriver lite kort om uppdragsgivaren för arbetets praktiska del. Tredje avsnittet bygger
vidare med problemformuleringen som vuxit fram från bakgrunden. Fjärde beskriver syftet,
femte redogör för målet och i sista avsnittet beskrivs avgränsningarna för arbetet.

1.1 Bakgrund
Kraven på egenskaperna hos dagens informationssystem och webbapplikationer, är att de ska
kunna interagera, vara flexibla och kompatibla med andra system. De ska dessutom kunna
hantera hög belastning och vara skalbara vilket kräver en högre kvalitet och säkerhet. För att
säkerställa detta har testaktiviteter fått större betydelse och involvering under hela systemutvecklingsprocessen. I det traditionella tillvägagångssättet för utveckling av system kom test in först
mot slutet av utvecklingsprocessen. Detta sätt medför långa ledtider och det leder ofta till att det
lätt blir så kallade monolitiska system eller stuprörssystem som har svårt att kommunicera,
samarbeta och samverka med andra system för de har utvecklats i isolering (Halilovic, 2006).
Kostnaderna ökar vid upptäckter av fel sent in i systemutvecklingsprocessen vilket skulle ha
kunnat undvikas om det fanns en kontinuerlig testprocess kopplad till och som arbetade i takt
med systemutvecklingen (Eliason, Karnehed, 1999). Det orsakar också mer arbete för den efterföljande fasen av systemets förvaltning och drift. Nya tillvägagångssätt har vuxit fram med åren
för att möta detta problem, där test vävts in mer och mer under hela utvecklingsprocessen.
Metodiken vald för test kan komma från olika systemutvecklingsmetoder (msdn, 2005). Tillvägagångssättet kan också komma från metoder framtagna och utformade specifikt för testaktiviteterna, t.ex. Test Management Approach (förkortas TMap), vilket är en testmetod utvecklad av Sogeti.

1.2 Uppdragsgivare
Sogeti i Borlänge är uppdragsgivaren för detta arbete. Sogeti Sverige AB är ett IT-konsultföretag
med stort fokus på test. Det grundades i början av 2003 för att möta den växande lokala ITmarknaden i Sverige. Sogeti har idag cirka 20 000 medarbetare i 15 olika länder (13 europeiska
länder, Indien och USA) men har sina rötter i Frankrike.
Följande betydelse ges till namnet Sogeti på franska:
”Sogeti är en förkortning för SOciété pour la Gestion de l'Entreprise et le Traitement de
l'Information (fritt översatt: Ett företag som tillhandahåller tjänster för ledning av företag och
informationsbehandling).” (sogeti.se, 2011).
Sogeti erbjuder IT-konsulttjänster med fokus på den lokala marknaden, med cirka 1000 konsulter
som arbetar i Sogetis 22 svenska kontor. Tjänster som erbjuds rör sig om IT-styrning, IT-design,
IT-lösning, IT-förvaltning och IT-specialister (sogeti.se, 2011).
På Sogeti används Team Foundation Server (TFS) som källkodshanterare och vid ärendehantering i fler och fler projekt. TFS ger stöd för vad som ska göras, vem som ska göra det och hur
lång tid det ska ta. Vid lanseringen april 2010 av Visual Studio Team System 2010 tillkom ett
verktyg för test i form av Microsoft Test Manager (MTM). Plattformarna SharePoint 2010 och
EPiServer CMS 6 används vid lösningsutveckling. Användningen av testverktyget MTM för
dokumentation och exekvering av testfall, felhantering och uppföljning utnyttjas inte i någon stor
utsträckning vid test av lösningar på Sogeti i Borlänge.
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1.3 Problemformulering
Behovet av att vara effektiv med både tid och resurser är viktig och därför är det väsentligt att få
klarhet i svagheter och styrkor med olika tillvägagångssätt. Inom test är det bra att veta och ha
kunskap om och hur mycket ett testverktyg kan vara till stöd i testarbetet jämfört med att inte
använda testverktyg.
Problemformuleringen involverar denna frågeställning för arbetet:
Vilka styrkor och svagheter finns med att använda testverktyget MTM jämfört med att använda
en testfalls- och testloggsmall skapad av testare på Sogeti vid dokumentering och exekvering av
testfall?

1.4 Syfte
Syftet är att beskriva manuellt test. Det inkluderar även att identifiera styrkor och svagheter i
manuellt test med och utan stöd av ett testverktyg.

1.5 Mål
Målet är att ge information för hur man ska gå tillväga för att på lämpligaste sätt utnyttja
testverktyget MTM vid manuellt test av intranätslösningar baserade på olika plattformar.
Kontrollera användbarheten av testverktyget MTM.

1.6 Avgränsningar
Denna studie är avgränsad till testverktyget Microsoft Test Manager (MTM) (se 4.1.1
Testverktyget Microsoft Test Manager (MTM)). För test utan testverktyg har en avgränsning
gjorts till att använda testfalls- och testloggsmallar skapad av testare på Sogeti. Analysen har inte
gjorts baserad på hur mallarna är utformade utan i att de är baserade på Worddokument och
Excelark. Lösningarna vilka testats i detta arbete är två intranätslösningar. Dessa är avgränsade
till att vara baserade på plattformarna SharePoint 2010 och EPiServer CMS 6 (se 4.1.2
Plattformarna). För detta arbete har testmetoden för att skapa testfall avgränsats till att vara Test
Management Approach - TMap. Alla faserna för TMap användes inte utan en avgränsning
gjordes till att skapa testfall med hjälp av relevanta testdesigntekniker vilket innebär aktiviteter
från planerings-, förberedelse- och specifikationsfasen och sedan exekvera testfallen vilket sker i
exekveringsfasen se 4.2 Testmetoden TMap. Test har avgränsats till att bara ske på en
systemtestnivå (se 3.1.1 Nivåer av test). Testtypen har fastställts till test av funktionalitet vilket
rörde sig om funktionella black-box tester (se 3.4 Testtekniker). Antal testfall begränsades till
fem per intranätslösning se Bilaga 6 och Bilaga 7. Vid mätning av tidsåtgång mättes enbart
tidsåtgången från dokumenteringen av testfallen tills de är exekverade. Det var tänkt att använda
fler testdesigntekniker men de gick inte att använda på grund av att kravspecifikationerna inte
innehöll den information som behövs för att använda dessa se 2.3.2 Empirifasen.
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2 Metod
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet dvs. metoderna använda för att skapa en referensram
till området för arbetet och för att kunna uppnå syftet. Första avsnittet tar upp om metodiken,
vilket ger en övergripande beskrivning av metoderna och relationerna mellan dessa. Avsnittet
som följer förklarar mer om metoderna. I avsnittet därefter om det praktiska tillvägagångssättet
beskrivs hur metoderna använts praktiskt. (Björklund & Paulsson, 2003, s. 57, 74). Avslutar
detta kapitel med att beskriva arbetets förhållningssätt inom vetenskapliga synsätt och studier.

2.1 Metodik
Detta avsnitt redogör för och motiverar vald metodik.
”Metodiken anger den metodmässiga helheten i uppsatsen genom att fastställa de metoder för
datainsamling resp. databearbetning som används och relationerna mellan dessa.” (Björklund&
Paulsson, 2003, s. 74)
Triangulering rör sig om att kombinera olika datainsamlings metoder för att få mer täckande
dataunderlag och lämplig basis för tolkningen. Triangulering används bland annat för att öka
arbetets validitet och reliabilitet. Det finns olika typer av triangulering. För detta arbete har en
metodtriangulering av metoderna litteraturstudie och förstahandserfarenheter använts för att få
olika perspektiv i datainsamlingen, se Figur 1 (Björklund& Paulsson, 2003, s. 76-77). Litteraturstudier, intervjuer och seminarier (se avsnittet 2.2 Metod) har använts för att ge kunskap förståelse för test inom systemutveckling och för att kunna skapa testfallen. Litteraturstudier har tagit
fram data vilket använts vid analysen. Dessa data är inte direkt framtagen för detta arbete vilket
är bra att ha i åtanke vid analysen, medans förstahandserfarenheter ger data avsedda för detta
arbete. Förstahandserfarenheterna och analysen för detta arbete är påverkade av bristen på tidigare erfarenhet inom test och testmiljön. På grund av tidsbegränsningen för detta arbete fanns det
ingen möjlighet att låta flera utföra samma test.

Figur 1 Metodiken för detta arbete med involverade metoder för datainsamling och databearbetning vilket leder till en realisering
av syftet.
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2.2 Metod
Här nedan följer en beskrivning av och redogörelse för valet av använda metoder för insamling
av data för att uppnå arbetets syfte. Datainsamlingsmetoderna för detta arbete inkluderar:
litteraturstudier, seminarier, intervjuer och förstahandserfarenheter.
2.2.1 Litteraturstudier
Arbetes inledningsfas bestod av bland annat litteraturstudier. Litteraturstudierna är baserad på
relevanta böcker, rapporter, examensarbeten och artiklar. Sökningar efter artiklar och litteratur
har bland annat skett via google.com, Google Scholar, IEEE och Högskolan Dalarnas bibliotek.
Denna metod har valts för att ge en teoretisk grund för analys men även för att skapa en referensram (Björklund& Paulsson, 2003, s. 70) och förståelse för använda begrepp inom test vilka
redogörs för i kapitel 3. Har även läst om testverktyget och plattformarna intranätslösningarna
testade i detta arbete är avgränsade till se 1.6 Avgränsningar. En sammanfattning av detta redogörs för i 4.1 . Litteraturstudien ligger dessutom till grund för att kunna analysera och tolka
resultatet av manuellt test gjord med stöd av och utan stöd av testverktyg (se 5 Analys).
2.2.2 Presentationer på företaget Sogeti
Presentationer i form av seminarier är en metod som använts för att öka den teoretiska referensramen. Har tagit del av fyra seminarier vilka presenterats av testare och utvecklare på Sogeti
angående automatiserad test, KO-test (kompetensområde test), Testare & testledarens roll, och
seminariet ”Ingen vill uppfinna hjulet på nytt” vilket belyste SharePoint 2010 lösningar. Informationen vunnen från seminarierna är inte direkt ämnad att möta syftet för detta arbete men har
ändå hjälpt med att sätta begreppen inom test i sitt sammanhang och därmed varit till stöd i detta
arbete.
2.2.3 Intervjuer
Metoden intervjuer har tagits med för att kunna öka förståelsen för test, testverktyg och plattformarna intranätslösningarna är baserade på enligt avgränsningen i 1.6 Avgränsningar. Intervjuerna ger data vilket är framtaget för detta arbete (se Bilaga 2). Personer med specifika och
relevanta roller för detta arbete intervjuades. Rollerna som intervjuades är: testare som använder
testverktyg och testare som inte använder något specifikt testverktyg och utvecklare som utvecklar lösningar baserade på de olika plattformarna detta arbete är avgränsat till. Intervjuerna används för att få ett större perspektiv av test, testverktyg och problematiseringen kring detta
arbete. Två olika typer av intervjuer har använts dels strukturerade och dels ostrukturerade. De
strukturerade har innehållit fasta frågeställningar lika för alla inom samma grupp. I de ostrukturerade intervjuerna har frågeställningarna formats under själva intervjun. Intervjuerna tog
mellan 15 till 30 minuter att genomföra. För en översikt av indelningen av intervjuerna se tabell
1 här nedan.
Översikt över intervjuer
Testare som använder testverktyget MTM
Testare som använder testverktyg
Testare som inte använder testverktyg
Utvecklare av SharePoint 2010
Och EPiServer CMS 6 lösningar
Utvecklare av EPiServer CMS 6 lösningar
Utvecklare av SharePoint 2010 lösningar
Totalt

Strukturerad intervju
1
1
2
1

Ostrukturerad intervju

5

1
1
2

Tabell 1 Översiktstabell över intervjuer gjorda för att ge ökad förståelse för test och testmiljöerna.
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2.2.4 Förstahandserfarenheter
En av metoderna för detta arbete har valts att kallas för förstahandserfarenheter på grund av att
det handlar om undersökarens egna erfarenheter av test i detta arbete. Detta innebär att de data
vilket framkom från dessa förstahandserfarenheter inte är baserat på andras utförande. Förstahandserfarenheter innebär helt kort att skapa, dokumentera och sedan exekvera testfall. Dessa
aktiviteter kring testfallen är hämtade från steg i olika faser från testmetoden TMap (se 4.2.1
Faserna i TMap) vilket är testmetoden detta arbete har avgränsats till (se 1.6 Avgränsningar).
Detta genererar data direkt ämnat för detta arbete. Denna metod är väsentlig för att uppnå syftet i
detta arbete och ger underlag för analyserna i kapitel 5 Analys. Denna metod har bara utförts av
undersökaren på grund av tidsbegränsningen för detta arbete.
2.2.5 Databearbetningsmetoder
Det finns olika sätt att bearbeta och analysera data som samlats in med hjälp av de olika metoderna. (Björklund& Paulsson, 2003, s. 71). Detta arbete syftar till att beskriva manuellt test och
styrkor och svagheter med manuellt test med och utan testverktyg. Metoden vald för analysen i
detta arbete är problem- och styrkeanalyser.
Problem- och styrkeanalyser
Metodfamiljen SIMM består av flera metodkomponenter vilka utgör stöd för analys inom olika
områden bland annat förändringsanalys FA/SIMM, verksamhets- och informationsbehovsanalys
VIBA/ SIMM, metodanalys MA/SIMM, m.fl. (Goldkuhl & Röstlinger, 1994. s. 1)
”SIMM står för Samverkan och Situationsanpassning, Ifrågasättande och Idéutveckling,
Meningsskapande och Målstyrning, Metodisk och Metod.” (Goldkuhl & Röstlinger, 1994)
Bland metodkomponenterna i SIMM har problem- och styrkeanalys valts för analys av detta
arbete bland annat på grund av tidigare inhämtad kunskap och praktisk erfarenhet av denna
metod för analys. Dessutom hjälper det att uppnå arbetes syfte vilket bygger på att få fram svagheter och styrkor i manuellt test med och utan testverktyg och dessa metodkomponenter ger ett
bra stöd för att få fram och åskådliggöra detta.
Problemanalys
Syftet med en problemanalys är att urskilja och uppfatta vad som inte fungerar på ett tillfredställande sätt (problem) inom ett valt och begränsat område och analysera sambanden mellan
dessa problem. Denna analys görs genom att skapa en problemlista och sedan sammanställa
sambanden mellan de identifierade problemen i en problemgraf. (Föreläsningsmaterial
Högskolan Dalarna VT 2010)
Styrkeanalys
Styrkeanalysen utförs för att framhäva starka sidor, det som verkar mot målen och fungerar bra.
Analyserar även här sambanden mellan styrkorna. Denna analys utförs genom att först skapa en
styrkelista och sedan sätta ihop den i en styrkegraf för att sedan utvärdera den. (Föreläsningsmaterial Högskolan Dalarna VT 2010)

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt
Här nedan följer en beskrivning av arbetets tre faser och vad de innehåller. Därefter följer en
graf vilket åskådliggör hela tillvägagångssättet.
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2.3.1 Inledningsfasen
Första fasen av arbetet är en förberedande del vilket bestod av att få en grund för test i systemutveckling genom litteraturstudier och samla in data för analysen i kapitel 5 Analys. Det
involverade dessutom att få en teoretiskförståelse genom litteraturstudier om testmetoden TMap
(se 4.2 Testmetoden TMap) vilket låg till grund för skapandet av testfallen i empirifasen (se 2.3.2
Empirifasen). Information om testverktyget Microsoft Test Manager (MTM) inhämtades också
genom litteraturstudier och genom att rent praktiskt pröva på det (se 4.1.1 Testverktyget
Microsoft Test Manager (MTM)). För att få en bättre referensram varvades litteraturstudierna
med intervjuer av testare och utvecklare och genom att närvara på presentationer på företaget
Sogeti. Har även tagit del av kravspecifikationerna (se 4.1.3 Intranätslösningarna) för båda
intranätslösningarna vilka skulle testas. Relevant testmiljö (se Planeringsfasen i TMap), vilket
Sogeti gjort tillgängligt för detta arbete, installerades eller gjordes tillgänglig via en
fjärranslutning. Denna testmiljö bestod av testverktyget MTM och intranätslösningarna baserade
på plattformarna EPiServer CMS 6 och SharePoint 2010 (se 4.1 Testverktyg och övrig testmiljö).
2.3.2 Empirifasen
Under empirifasen förekom fortfarande lite litteraturstudier men på en mer detaljerad nivå rörande testdesigntekniker för skapandet av testfall. Arbetet fokuserade kring aktiviteter som
utformande och dokumentering av testfall i TMaps och exekvering av testfallen i
exekveringsfasen (se 4.2 Testmetoden TMap och Figur 7). Intranätslösningarna testade fanns i
olika miljöer. Den ena låg på en annan server och tillgång till denna blev genom fjärranslutning.
Den andra låg på en virtuellmaskin på den dator undersökaren använde för arbetet.
2.3.3 Analysfasen
Sista fasen är en analys och jämförelse av resultaten från manuellt test med och utan testverktyg.
Underlaget för detta kommer från andra fasens förstahandserfarenheter (se 2.2.4
Förstahandserfarenheter) av dokumentering och exekvering av testfallen för de båda
intranätslösningarna. En utvärdering gjordes också av dessa genom både problem- och
styrkeanalyser. Dessutom analyserades teori mot förstahandserfarenheterna. Denna fas finns
beskriven i 5 Analys.

Figur 2 Denna graf ger en överblick över huvudaktiviteter i arbetes tre faser.
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Syftet för arbetet skulle uppnås genom att först skapa grundförståelse av test, verktygen och testmiljön genom litteraturstudier, intervjuer och närvarit vid presentationer. Empirifasen låg till
grund för förstahandserfarenheterna till detta arbete. Under den fasen skapades testfallen baserat
på kravspecifikationen med hjälp av testmetoden TMaps olika testdesigntekniker. Vid test med
hjälp av testverktyg dokumenterades testfallen i testverktyget MTM och exekverades sedan. Vid
test utan testverktyg dokumenterades testfallen i testfalls- och testloggsmallarna för att sedan
exekveras utan stöd av testverktyg. Arbetet avslutades med analyser och slutsatser baserade på
problem- och styrkeanalyser och den insamlade teorin och empirin.

2.4 Arbetets förhållningssätt
Här följer en beskrivning av och motivering för var detta arbete faller in bland olika vetenskapliga synsätt.
Synsättet för detta arbete är fokuserat kring dels deskriptiva studier som beskriver och förklarar
hur test av lösningar utförs med och utan testverktyg. Dels explorativa studier som undersöker
testprocesserna för att öka förståelsen för test med och utan testverktyg och för att ge information
angående användning av testverktyg vid test av olika plattformsbaserade lösningar. Naturen av
detta arbete är både beskrivande och undersökande. (Björklund & Paulsson, 2003)
Detta arbete har inte ett analytiskt- eller ett systemsynsätt på grund av att det är svårt att undersökarens subjektiva uppfattning inte tas i akt. Vilket beror på undersökarens brist på praktiskt
erfarenhet inom test och att arbetet är fokuserat kring bara ett testverktyg. Dessutom analyserar
inte undersökaren relationerna mellan olika perspektiv och underliggande skäl. Detta arbete har
därför ett aktörssynsätt i det att redogörelsen och analysen som görs i detta arbete är baserat enbart på och begränsat till undersökarens limiterade och teoribaserade kunskap om test, utan tidigare erfarenhet inom test, vilket kan påverka resultatet av både arbetet och analysen. (Björklund&
Paulsson, 2003, s. 59)
Studiens trovärdighet kan mätas genom validitet, reliabilitet och objektivitet. För att öka validiteten och reliabiliteten i detta arbete används en triangulering av flera metoder vilka är litteraturstudier, intervjuer och seminarier. Dessa ligger till grund för att skapa en förståelse för involverade element. Arbetet beskriver dessutom vad som krävs för att kunna gå igenom faserna och
stegen som ledde fram till arbetets resultat. Objektiviteten styrks bland annat av en beskrivning
av synsätt för arbetet i andra delen av avsnittet här ovan. (Björklund& Paulsson, 2003, s. 59)
Detta arbete är huvudsak baserat på en kvalitativ ansats på grund av arbetets natur som syftar till
att kartlägga styrkor och svagheter vid test med eller utan testverktyg. Det handlar om att utreda
och analysera tillvägagångssätten för test på dessa sätt. Kvantitativa studier har också använts
vilket ger information som kan mätas numeriskt. Insamlingen av primärdata från dokumentering
och exekvering av testfallen är kvantitativ i den bemärkelsen att tidsåtgång mäts över hur lång tid
det tar att dokumentera och exekvera testfallen vid test med och utan testverktyget arbetet avgränsats till (se 1.6 Avgränsningar). Dessa kvantitativa data används sedan för att tolka resultatet
från andra kvalitativa metoder bland annat förstahandserfarenheter (se 2.2.4
Förstahandserfarenheter) av manuellt test med och utan testverktyg.
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3 Test i samband med systemutveckling
Detta kapitel redogör för teori som framkommit från litteraturstudierna. Det syftar till att ge
bakgrund till och sätta test i ett större sammanhang. Här beskrivs också teori om test, testprocessen, testtekniker och testfall. Därefter förklaras andra centrala begrepp för detta arbete.

3.1 Systemutveckling och test
Systemutvecklingen omfattar ett flertal aktiviteter och en av dessa är test. Här ges en kort
definition till test och lite bakgrund till systemutveckling för att sätta testprocessen i ett större
sammanhang.
Enligt Pressman (1992) visar test bara att det finns defekter, inte avsaknaden av defekter. Här
följer en definition för innebörden av begreppet test vilket passar för detta arbete.
”Att identifiera och eliminera felaktigheter och icke önskvärda effekter i systemet och verifiera
systemets funktionalitet.” (Christiansson, 1998)
Test är bland annat viktigt för att uppnå högsta möjliga kvalitet på systemet. Otillräcklig testning
kan leda till:
 bristande och icke tillförlitliga system
 att det blir svårt att få fram system efter kundens krav
 att det blir dyr och tidsödande utveckling och förvaltning av systemet
För att kunna få en bra överblick över var test hör hemma i systemutvecklingen beskrivs här kort
om grunden för systemutvecklingen, vilket kan ses i livscykelmodellen se Figur 3 här nedan. De
olika aktiviteterna i systemutveckling delas in i olika faser.

Figur 3 Sammanfattning av livscykelmodellen (Andersen, 1994. s.48) Bildkälla: Bergvall & Demblad (2003)
Kravhantering

Andersen (1994) beskriver faserna i livscykelmodellen och redogör för hela systemets livscykel
från idé och föranalysarbetet till avvecklingen av systemet. Det börjar med en förändringsanalys
som kan leda till att man ser behovet av ett nytt eller förändrat system. Då tar man steget in i
systemutvecklingen som delas in i fyra mindre delar. Dessa är analys, utformning (vilka
tillsammans kallas för systemering), realisering och implementering. När systemet är klart och
installerat och i drift börjar förvaltning och drift. En dag når systemet den tidpunkt då man kan
behöva avveckla systemet, därav en avvecklingsfas. Denna livscykelmodell tar inte upp något
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om test men den ligger till grund för viktiga aktiviteter inom systemutveckling och test kan
komma in vid olika delar i systemutvecklingen beroende på vilken systemutvecklingsmetod som
används. Det finns olika synsätt för systemutvecklingen. Med det sekventiella synsättet gör man
klar en fas innan man går vidare till nästa fas, t.ex. vattenfallsmodellen. Problemet med detta
synsätt är att testaktiviteter kommer in sent i utvecklingsprocessen och det är kostsamt att hitta
fel sent. Ett iterativt synsätt har vuxit fram. Systemutveckling med ett iterativt synsätt innebär att
faserna kan upprepas och man har möjlighet att gå tillbaks och ändra i tidigare faser. Gränserna
mellan faserna är inte så tydlig. Test kommer in på ett mycket tidigare stadium i systemutvecklingen med ett iterativt synsätt. Olika modeller har vuxit fram men aktiviteterna är i stora drag
ganska närliggande de traditionella modellerna. Exempel på modeller med iterativt synsätt är:
Objektorientering (t.ex. RUP – Rational Unified Process), Prototyping, DSDM (Dynamic
Systems Development Method), XP (Extreme Programming), Scrum. Den iterativa synen
kombineras ofta med en inkrementell syn. Den inkrementella synen på systemutveckling handlar
om att dela upp systemet i olika delar och sedan utveckla och sätta varje del i drift när den är klar
(Halilovic, 2006).
Enligt Eriksson (2008, s. 37) bör test komma in tidigt i systemutvecklingsprocessen. Det är bra
om testaren är med redan vid utformningen av kravspecifikationen (se Figur 3) för att se till att
den utgör en bra grund för att kunna skapa testfall (se 3.5 Testfall) från. De som är involverade i
test arbetar med att förbereda testfall under det att andra aktiviteter fortgår inom systemutvecklingen och är då redo för test när utvecklarna har gjort klart det som ska testas.
3.1.1 Nivåer av test
Det finns olika nivåer av test som sker vid olika tillfällen i systemutvecklingen. Testnivån
representerar omfattningen, räckvidden för respektive test (Mendes, m.fl., 2006). Exempel på
dessa är:





Enhetstest – testning av den minsta beståndsdelen av systemet som går att avskilja och
testa. Detta sker i anslutning till realiseringen av det som utvecklas.
Integrationstest – test av den arkitektuella designen efter integreringen av
beståndsdelarna.
Systemtest – testar helheten av systemet fungerar som det ska.
Acceptanstest – slutligt valideringstest mot systemkraven där kund och utvecklare
validerar systemet i den ”verkliga” miljön (Karnehed & Eliason, 1999)

3.1.2 Testprocessen
Testprocesser fastställer beslut för testaktivitetsflödet, när man ska börja testa, vem som ska göra
testningen, med mera (Mendes, m.fl., 2006 s. 219-260). Hela testarbetet ses som en process med
olika faser. Testprocessen kan delas in i följande tre huvudfaser: planering, genomförande och
uppföljning (Eriksson, 2008, s. 83). Dessa involverar planeringen av testfall, sedan
dokumentering och exekvering av dessa vidare till rapportering av defekter, uppföljning och
utvecklarna får rätta till defekterna. När dessa är korrigerade får testaren göra en omtest för att
verifiera att det fungerar som det ska.

Figur 4 Testprocessens i grova drag uppdelat i tre generella huvudfaser. Källa: Eriksson, 2008. s. 83.
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Testprocessen kan vara kopplad till vald systemutvecklingsprocess eller komma från en testmetod. Några exempel på testprocesser beskrivs här nedan för att ge en bild på hur det kan se ut.
Test enligt V-modellen
V-modellen beskriver en förenklad version av verkligheten, en så kallad konceptuell modell
(Ryber 2006, s.43). Det finns flera typer av denna modell. Den innefattar bara dynamiska
testtekniker. För varje test utvidgas tillämpningsområdet från att ha omfattat en liten enhet till
hela systemet.

Figur 5 Exempel på V-modellen . Källa: Skagerberg, 2002

Test enligt RUP
RUP står för Rational Unified Process och är en iterativ process. Figur 6 härnedan ger en
överblick över hur RUP är uppbyggt med dess arbetsflöden och faser.
”RUP beskriver många tester som börjar tidigt i projektet. Test börjar med testplanering och en
viss utvärdering sker redan under förberedelsefasen. Testning fortsätter under hela projektet
ända till slutlig leverans.” (Halilovic, 2006 s. 58)

Figur 6 Denna figur visar de två dimensionerna av RUP. Test finns med i alla RUPs faser. Källa: Rational Software
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Test enligt testmetoden TMap
TMap - Test Management Approach, är en strukturerad metod, skapad av Sogeti, som tar fram
vad som ska testas och hur uppföljningen under hela testprocessen går till. TMap har blivit en
standard de facto för strukturerad testning (sogeti.de, 2010). Denna testprocess kan användas
kombinerat och parallellt med den systemutvecklingsmetod man följer och i olika testsituationer.

Figur 7 Visar TMaps livscykelmodell. Källa: Sogeti Netherlands. De olika faserna beskrivs i 4.2.1 Faserna i TMap.

TMap består av fyra pelare (aspekter, principer):
 TMap baseras på BDTM vilket står för Business Driven Test Management vilket ligger
till grund för TMaps riskbaserade strategi för organisering och prioritering av testerna.
 Strukturerad testprocess – faser och aktiviteter finns för master testplan, systemtest,
acceptanstest och utvecklingstester.
 Verktygslåda för testtekniker (hur något ska testas), infrastrukturen (var och med vad det
testas, vilket rör sig om behövd testmiljö, testverktyg och arbetsplats) och organisation av
test (vem som ska testa).
 Anpassningsbar testmetod. Testaren kan välja delar av TMap som passar för aktuellt
projekt. Lätt att anpassa vid förändringar. Kan användas med olika typer av
systemutvecklingsmetoder.
(Koomen, m.fl. 2006, s. 55, 61, 73, 77)

3.2 Manuellt och automatiserad test
Test kan utföras på olika sätt. Det kan antingen ske manuellt eller automatiserat. Manuellt test
beskriver Microsoft i definition som följer, vilket tillämpas i detta arbete:
” manual test A test performed by a human, usually captured in text or a Word document that
lists the steps.” (msdn, glossary 2011)
Detta arbete baserar även definitionen av begreppet automatiserad test på följande från
Microsoft:
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“automated test A set of steps that a computer may run programmatically to test the functionality
of the system.” (msdn, glossary 2011)
För automatiserade tester använder man testprogram där man utgår från testfall skapade
manuellt. Det går snabbare att utföra automatiserade tester jämfört med manuella, men man
måste först ta fram de manuella testerna för att kunna bygga testprogrammen, vilket tar sin tid
(Eriksson 2008, s. 289-293). Craig och Jaskiel (2006) skriver däremot att det kan ta lika lång tid
att skapa manuella tester som automatiserade. Tillvägagångssättet är då annorlunda. Framställningen av manuella testfall sker samtidigt som vid automatisering av det (Craig, R. & Jaskiel, S.
2006, s. 224-225). Alla tester går inte att automatisera utan en del måste göras manuellt.

3.3 Testverktyg
Det finns många typer av testverktyg. Ibland kallas alla verktyg/hjälpmedel som används vid test
för testverktyg men i detta arbete betecknas ett verktyg för testverktyg bara om det är producerat
för att stödja och användas inom test (Huynh & Segenfeldt, 2008, s. 48). När inte testverktyg
används kan andra hjälpmedel för att dokumentera testfall och testloggsinformation användas
vilket kan röra sig om Word och Excel, vilket sker i detta arbete i manuellt test utan testverktyg
(se 4.3.1 Manuellt test utan testverktyg). Svagheter med dessa rör handhavandet av sambanden
mellan testfallsdokument och testlogg. Dessutom tillkommer att det inte finns en koppling
mellan krav, testfall och felrapporter. Paint programmet kan användas för att sköta skärmbilder
för att underlätta hantering av defekter för felrapportering (Eriksson 2008, s. 312).
Testverktyg ger stöd för olika typer av aktiviteter i de olika faserna i testprocessen. Det kan röra
sig om testverktyg för planering och kontroll av testprocessen, för design av test, för exekvering
av test och för debuggning och analys av kod (Koomen, m.fl., 2006, s. 431).
Koomen m.fl. (2006, s. 440-442) redogör vidare för olika fördelar med att använda testverktyg
(vilket i första hand rör sig om automatiserade tester). Dessa är:
 En ökad produktivitet.
 Högre testkvalité genom att den mänskliga faktorn elimineras till viss del. En människa
har svårt att utföra varje aktivitet exakt lika varje gång.
 Ge högre arbetskvalité. Testaren kan fokusera på mer trivsamma arbetsmoment.
 Ökar möjliga områden för test. Vissa tester går inte att utföra utan test t.ex. stresstester.
Testverktyg används för både manuella och automatiserade tester. Testverktyg gör det möjligt att
realisera vissa typer av test vilka inte går att göra utan testverktyg t.ex. prestandatest. Test kan
utföras snabbare med hjälp av testverktyg t.ex. vid upprepade regressionstester. Vissa arbetsmoment uträttas automatiskt av testverktyget vilket kan rörs sig bland annat om att när testaren
rapporterar en defekt syns det automatiskt hos utvecklaren. Test blir dessutom mindre uttröttade
eftersom ett testverktyg kan utföra samma aktivitet många gånger efter varandra. Testaktiviteter
som en människa inte har möjlighet att genomföra eller är monotona och enformiga kan utföras
av testverktyg (Eriksson 2008, s. 290-291). Det finns även nackdelar med testverktyg t.ex. att de
är dyra att köpa in, kräver tid för inlärning, automatisering av test behöver kodning och
förvaltning av testskript (Eriksson 2008, s. 292-294). Eriksson (2008) nämner dessutom att i
vissa testverktyg kan det vara svårt att flytta ett testfall hierarkiskt.
Huynh och Segenfeldt beskriver deras uppfattning om för- och nackdelar med testverktyg i deras
examensarbete, vilket är som följer:
”Under vår studie har vi insett fördelarna med testverktyg. Genom användning av dem kan
många aspekter inom testarbetet förbättras, exempelvis kommunikation, dokumentation,
spårbarhet, uppföljning, resursutnyttjande och arbetstiden. För varje del i testarbetet finns det
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testverktyg som kan appliceras. Men det kan dock vara tidkrävande och inte helt riskfritt att
tillämpa dem. Därför vill vi påpeka att det inte alltid är lönsamt att använda sig av testverktyg.
En noggrann utvärdering bör göras inför varje inskaffning av varje nytt sådant.” (Huynh &
Segenfeldt, 2008, s. 68).
Ryber (2006 s. 258) nämner om fördelen av att använda testverktyg särskilt när det innefattar en
central hantering av data. Fördelarna är att det går åt mindre tid för hela testprocessen, lättare att
kunna administrera vad som ska göras och följa upp och se det senaste och kommunikationen
blir bättre mellan de involverade. Det blir enklare att få fram rapporter över nuläget och kunna
analysera hur det går med hela testprocessen.

3.4 Testtekniker
Testtekniker beskriver på vilket sätt testning sker (Ryber 2007, s. 77). Testtekniker består av
regler och algoritmer som underlag för att bland annat skapa testfall. De delas in i två kategorier:


Statiska tester – granskning av kod, dokumentation och design. Testning sker utan att
systemet exekveras under testerna (Eriksson 2008, s.147). Exempel på statiska granskningstekniker är: inspektion, genomgång/walkthroughs och andra typer av granskning
(Ryber, 2006. s. 90).



Dynamiska tester – kvalitetssäkring och test av funktionalitet. Testningen sker under
exekvering av systemet. Dynamisk testning är ofta strukturerad med testfall men kan
även vara ostrukturerad. Dynamisk test inkluderar aspekten av testnivåer. Exempel på
dynamiska tekniker som kompletterar varandra är:
o Black Box – beteendebaserat som delas in i och användas i funktionella och icke
funktionella tester (Mendes, m.fl., 2006 s. 237-241).
Icke funktionella tester handlar om testning av kvalitetsegenskaper relaterat till
miljön den körs i rör sig bland annat om följande tester:
 prestandatest.
 belastningstest
 stress test
 användbarhet (Ryber, 2006. s. 96)
 säkerhetstest
(Mendes, m.fl., 2006 s. 222-225)
Funktionella tester sker bland annat för att kontrollera att funktionerna finns där
och fungerar som de ska enligt kravspecifikationerna, att den tar emot inflöde
(inmatningar) och producerar rätt utflöde (Pressman, 1992 s. 599, 617).
o White Box – strukturbaserat. Denna typ av testning går igenom det logiska flödet
av koden. Olika typer av White box testning går igenom kodsatser, beslutsvägar,
loopar och villkor (Eriksson, 2008. s. 158-159). Varje kommando i programmet
exekveras minst en gång under testningen (Pressman, 1992 s. 600). White box
teknikerna passar bäst in testnivån enhetstester.
o Gray box testning är en kombination av Black- och White box testning (Eriksson,
2008. s. 162).

För en överblicksgraf av testtekniker se Bilaga 19.
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3.5 Testfall
Här nedan följer en beskrivning av vad testfall är och hur det används i test.
Följande definition av testfall (test case) är relevant för detta arbete:
“A test case is used to examine whether the system displays the desired behavior under specific
circumstances.” (Koomen, m.fl. 2006, s. 582).
Testfall kan ses som hjärtat för testning (Craig, R. & Jaskiel, S. 2006, s. 187). Testfall är:
 ett sätt att strukturera testunderlaget, vilket rör sig om skrivna och muntligt uttryckta krav
för det som ska testas. Det inkluderar bland annat systemkrav, funktionella och tekniska
designen, användarmanualen och/eller administrativa procedurer, intervjuer, rapporter,
lagstiftning, tidigare versioner av systemet eller det gamla systemet och även ickefunktionella krav (Koomen, m.fl., 2006, s.170).
 en samling av instruktioner för hur testningen ska ske se Figur 8.
ID
Rubrik
Förberedelser
Teststeg
Förväntat resultat

TF-01
Användar inloggning
Öppna upp www.gmail.com
1. mata in användarnamn och lösenord
2. klicka på knappen ”logga in”
Sidan att användaren loggats in ska visas, med texten
”inloggad” med ”relevant namn”.

Figur 8 Exempel på dokumentation av testfall (Eriksson, 2008. s. 124).

Testfallen används dessutom vid felrapportering (Eriksson, 2008). Avsikten med test är att ge råd
angående kvalitet och risker. För att göra detta behöver testaren samla information om systemets
beteende, vilket sker genom att exekvera testfall (Koomen, m.fl., 2006).
Testaren behöver fråga bland annat följande frågor rörande designandet av testfall:
 Vilka testfall behövs? Ett urval från testunderlaget grundat på prioriteringar framtagna
från en riskanalys, kan ligga till grund för vilka testfall som behövs.
 Hur många testfall behövs? Det behövs minst ett testfall per krav i kravspecifikationen.
 Hur ska skapas testfallen? Relevanta testtekniker väljs som ser till att urvalet som ska
testas blir täckt av test för att ta fram de nödvändiga testfallen som täcker riskerna
framtagna i riskanalysen.
(Koomen, m.fl. 2006, s. 580, 595)
Ett testfall måste innehålla det som sätter igång systemet och får det att bete sig enligt dess
önskade funktioner för att kunna testa att dessa fungerar som de ska. Detta beskrivs ofta med
input- processning – output (se Figur 9). I varje testfall, oavsett vilken testdesign teknik man
använder, måste följande finnas med (Koomen, m.fl., 2006, s. 583):




Startsituation – Vad behöver förberedas? Förberedelser inkluderar det tillstånd och miljö
systemet ska vara i och ta emot nödvändig input data (inmatad av användare eller
kommer data från databas).
Action – Vad måste en testare göra? Alla steg som måste göras från att aktivera systemet
till att köra igång bearbetning t.ex. kommandot ”run” eller inmatning av data på skärmen.
Stegen kallas för teststeg.
Förväntat resultat – Vad är det förväntade resultatet? Förutspått resultat. Testaren måste
kontrollera om systemets funktion överensstämmer med förväntningarna. Vilket kan röra
sig om att verifiera att själva outputen stämmer för att se om systemet fungerar som det
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ska men även hur snabbt outputen ska visas eller att systemet ska visa meddelande som
timglas vid väntetider.

Figur 9 En generell uppbyggnad av ett testfall i relation till systemets beteende som testas. (Sogeti Solna, 2011)

Exekveringen av testfall innefattar att förbereda det som behövs, göra det som står i teststegen
och kontrollera resultatet. Ett testfall kan exekveras som ett test för det är en komplett enhet.

3.6 Testdesigntekniker för testfall
Det finns olika testdesigntekniker för att få fram de testfall som behövs och som täcker
prioriterade risker.
Denna definition beskriver vad som menas med testdesignteknik i detta arbete:
”A test design technique is a standardised method of deriving test cases from a particular test
basis that will achieve a certain coverage.” (Koomen, m.fl. 2006, s. 635)
Varje testdesignteknik är inriktad på att uppfylla en viss täckning för att hitta en viss typ av
brister och fel. Testdesignteknik är länken mellan det som prioriterats att det måste testas och
testfallen skapade för att möta dessa prioriteringar. I planeringsfasen (se 4.2.1 Faserna i TMap)
bestäms om och vilka testdesigntekniker som ska användas vid testningen.
Test kan vara allt från mycket strukturerat till ostrukturerat. Strukturerade tester följer en plan
och testfall skapas och används vid exekvering av test. En del av testdesignteknikerna kan ligga
till grund för andra testdesigntekniker. T.ex. checklisttekniken används i syntaxtester. Här följer
exempel på ostrukturerade, strukturerade och specifika testdesigntekniker. För en begreppsgraf
över olika testdesigntekniker och relationerna mellan dessa se Bilaga 20.
Ostrukturerade testdesigntekniker
Här följer två exempel på ostrukturerade testdesigntekniker.
 Felgissning (FG)/ Error Guessing
Rör sig om ostrukturerad test där man antar godtyckligt var det kan finnas defekter. Ses som
ett komplement till strukturerad testning. Kan användas i alla testnivåer och på varje kvalitetsegenskap. Testarens erfarenhet av testning påverkar användandet av denna teknik. Test15

aren försöker göra oväntade och svåra saker och hitta fel och reproducera dem. För att få
mest ut av FG bör man använda det efter viss test redan är gjord för att kontrollera
undantags- och invecklade situationer. Tillvägagångssättet involverar att identifiera
potentiella svagheter och staka ut ett flöde. Det kan handla om felhantering, illegala värden,
säkerhet, men även att lösningen som testas begär för mycket resurser. För att kunna
återanvända testfallen behöver testaren dokumentera testfallen och defekterna som hittas och
anvisa hur man reproducerar felet till utvecklarna. (Koomen, m.fl. 2006, s. 661).
 Utforskande testning (UT)/ Exploratory Testing
I ett UT utforskar testaren en del av systemet och kommer på vad som kan och ska testas
under testarbetets gång och exekverar sedan dessa. UT kan användas vid test av varje
kvalitetsegenskap och med alla typer av testunderlag även om testunderlaget inte är
tillräckligt dokumenterat (för mer information om testunderlag se 3.5 Testfall). Testaren
behöver dock ha erfarenhet och kunskap inom test. Vid UT sker ingen testfallsdokumentation. UT kan användas när det saknas tid att förbereda testfallen. Nackdelar med UT är att
viktiga delar kan förbises, det blir svårt att återskapa felen som uppstår och det finns inga
testfall och teststeg att återanvända. UT är en bra förstärkning till andra testdesigntekniker,
men bör inte användas för att testa högrisk prioriterade element. Ett system som ska testas
kan delas in i olika testområden bland annat funktion, skärm, meny, användarvänlighet, m.m.
Dessa områden kan vara fokuset vid UT.
Mellan ostrukturerad
Här följer ett exempel på mellan ostrukturerad testdesignteknik.
 Checklista
Checklistor utgörs av många korta instruktioner för vad som ska verifieras. Checklistor är ett
mellanting mellan ett strukturerat och ett ostrukturerat tillvägagångssätt (Eriksson, 2008, s.
139).
Strukturerade specifika testdesigntekniker
Dessa testdesigntekniker har specifika syften och bygger ofta på en kombination av flera mer
grundläggande testdesigntekniker (Koomen, m.fl., 2006, s. 638 och Pol, m.fl., 2000, s.61-63).
 Semantisktest (SEM)
SEM fokuserar på funktionalitet men även på kvalitetsegenskaper t.ex. säkerhet. Det används
för att validera relationer mellan data vid input, t.ex. relationen mellan rättigheter lagrade i
systemet och input data av användarnamn och lösenord. Detta test är en black-box teknik
som används vid systemtest eller acceptanstest och används ofta i kombination med syntaxtest (se här nedan). Testunderlaget utgörs av semantiska regler vilka beskrivs i funktionella
specifikationer och verksamhetsregler. SEM kan användas för att verifiera att säkerhetskrav
möts och för att verifiera användarvänlighet. Varje semantisk regel testas var för sig.
(Koomen, m.fl. 2006, s. 687)
 Syntaxtest (SYN)
SYN är ett valideringstest byggt på black-box teknik vilket används för att hitta defekter i
fönsterlayouten, i utskriftsrapporter och de valideringar som görs i inmatningsfälten. Denna
typ av test baseras på layoutbilder och beskrivningar av dessa. SYN visar på hur säkert
systemet är mot ogiltig eller nonsens inmatning men validerar dessutom utmatningsdata som
listor och rapporter. Fokus ligger på bland annat inmatningsfält. Testunderlaget är baserat på
syntaxregler. Dessa regler specificerar vad ett attribut ska rätta sig efter och inom vilka
värden det ska vara för att bli accepterad som giltig inmatning. Inmatning som klassas som
ogiltigt värde ska stoppa processen och visa felmeddelande. Om giltig inmatning sker
bearbetar systemet detta genom att skapa eller förändra visst data i systemet. SYN fungerar
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bra i automatiska tester. (Koomen, m.fl. 2006, s. 690-695). För att skapa testfall skapas
kontroll/checklistor för både attribut och layout kontroll se exempel på en kontrollista i
Bilaga 3.
 Användningsfallstest (AFT)/ Use Case Test
AFT används främst för att testa kvalitetsegenskaper som lämplighet, produktivitet och
användarvänlighet. Testunderlaget bygger på användningsfallen och användningsfallsdiagram som ger en översikt över interaktion mellan användare och systemet och dess
funktionalitet. Den vanliga grundtestdesigntekniken för AFT är checklistor, men även
flödestester, beslutspunkter och alla-pars-tester kan användas. AFT är koncentrerat på att
innefatta interagerandet mellan användaren och systemet. Testfall skapas för AFT baserat på
användningsfallen. (Koomen, m.fl. 2006, s. 700-702)

”A use case contains a typical interaction between a user and a system. The use case
describes a complete piece of functionality that a system offers to a user and that delivers an
observable result for the user.” (Koomen, m.fl. 2006, s. 696).

3.7 Begreppsdefinitioner kopplade till testmiljön
Det är lösningar baserade på olika plattformar som testas i detta arbete därav beskrivs kort om
begrepp relaterat till detta (se 1.5 Mål).
Lösning
“A solution is a product, combination of products, services, or a mix of products and services
that a vendor, service provider or value added reseller (VAR) will offer to their client.”
(TechTarget, 2007) En lösning är ämnad att möta ett behov hos en kund.
Lösning är det begreppet som valts att användas för att referera till de applikationer vilka
producerats i SharePoint 2010 och EPiServer CMS 6 (se 4.1.2 Plattformarna).
CMS
Står för Content Management System, vilket kallas för innehållshanteringssystem på svenska
(EPiServer Community 3.2, 2010). CMS används för att skapa och hantera webbplatser.
EPiServer CMS och SharePoint är två av många kommersiella CMS verktyg på marknaden (se
4.1.2 Plattformarna). Exempel på några icke kommersiella CMS verktyg är WordPress, Joomla
och Drupal.
Plattform
En plattform är det som utgör grunden för att köra applikationer/program (Hitachi ID Systems,
Inc., 2011). Begreppet plattform används för både hårdvaru- och mjukvaruarkitektur som utgör
basen på vilket allt byggs på och måste vara kompatibelt med för att fungera. Miljö är ett annat
begrepp som beskriver samma sak (PC magazine digital edition encyclopedia, 2011).
Exempel på typer av plattformar: operativsystem, e-postsystem, databasservrar, remote access
servers och routers (Hitachi ID Systems, Inc., 2011). För information om de plattformar detta
arbete avgränsats till se 1.6 Avgränsningar och 4.1.2 Plattformarna.
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4 Testverktyg, testmiljö och testmetod
Detta kapitel beskriver testverktyget vilket använts i detta arbete. Dessutom redogörs för
arbetets testmiljö, den specifika testmetod som användes, lite kort om kravspecifikationerna för
de båda lösningarna vilka testades och en kort sammanställning av arbetet och resultatet från
genomförandet av test i enlighet med de avgränsningar som gjorts (se 1.6 Avgränsningar).

4.1 Testverktyg och övrig testmiljö
Här följer en beskrivning av infrastrukturen (se Planeringsfasen i TMap) behövd för att kunna
utföra test i detta arbete, vilket rör sig om testverktyg och annan relevant testmiljö relaterat till
intranätslösningarna.
4.1.1 Testverktyget Microsoft Test Manager (MTM)
Det nya testverktyget MTM är en del av Visual Studio Team System (VSTS) 2010 vilket är
kopplat till Team Foundation Server (TFS) via Test Case Management (se Error! Reference
source not found.). TFS är kärnan för VSTS (msdn glossary, 2011). VSTS är en
utvecklingsmiljö, en plattform för utveckling som innehåller verktyg för mjukvaruutvecklingens
livscykel från design till driftssättning inkluderat testhantering, enhets-, integration- och
systemtestning (se 3.1.1 Nivåer av test). MTM stödjer testarbetet med bland annat överskådlighet
över kravtäckning, fortskridandet av testprocessen, stöd för effektiv beslutsfattning, mäter
utvecklingen och effektiviteten av kvalitetsaktiviteter, hanterar manuell och automatiserade
tester centralt och underlättar standardiserad testning. MTM stödjer testare att bland annat ha
översikt över testplaner, skapa, organisera och exekvera testfall (se 3.5 Testfall) med individuella
teststeg, konfigurera test, rapportera buggar, övervaka hela testprocessen, utvärdera resultatet
och få det noterat i TFS (msdn, learn, 2011 och testhouse, 2011). För en mer detaljerad överblick
över processen av att skapa testfall i MTM se Bilaga 1. Funktionaliteter i MTM är bland annat:
inspelning av hela exekveringsförloppet av varje testfall, inbyggd funktionalitet att ta
skärmbilder på defekter för uppföljning, skapa delade steg (shared steps) som kan återanvändas i
andra testfall inom samma projekt. I Bilaga 16 finns skärmbilder för hur olika vyer ser ut i
MTM.

Figur 10 Visar uppbyggnaden av kopplingen mellan Team Foundation Server (TFS), funktionaliteten i VSTS 2010 och
integreringen med Microsoft Test Management (MTM) via Test Case Management. Källa: blogs.msdn.com
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TFS är en centralpunkt för alla komponenter i VSTS 2010 och erbjuder kommunikationsmöjligheter mellan olika delar. Exempel på detta är buggrapportering vilket sker av testaren via TFS till
utvecklarna så de vet vad de ska rätta till. (Testhouse, 2011). För att stödja test livscykeln innehåller VSTS 2010s test del bland annat enhetstester och kodad UI test vilket är en mjukvarulösning för test som stödjer automatiserade tester för funktions-, GUI- och regressionstester.
Testaren kan spela in testningen under exekvering. Prestandatest (Performance Testing) har en
lösning för belastnings- och stress tester. Test Manager (MTM) – Test & Lab Center, stödjer
manuellt testing. (Ibid, 2011)
4.1.2 Plattformarna
Här följer en beskrivning av plattformarna intranätslösningarna är baserade på, vilka arbetet är
avgränsat till (se 1.6 Avgränsningar). För en definition av plattform se 3.7 Begreppsdefinitioner
kopplade till testmiljön).
EPiServer CMS 6
EPiServer plattformen tillhandahålls av EpiServerAB, ett svenskt företag som arbetar globalt. En
EPiServer produkt är: EPiServer CMS vilket är en plattform för webbpublicering byggt på
Microsofts .NET plattform (episerver, 2010, s.2). EPiServer CMS 6 har bland annat en editor för
att hantera innehåll. Användarna av en EPiServer CMS 6 lösning har tillgång till delar av lösningen och rättigheter till att utföra olika aktiviteter baserat på roller. Produkten utformas efter
kundens önskemål med fokus på innehållsstruktur, webbplatsutformning, stöd för olika språk
och har fullt stöd för att integreras med SharePoint (Berg, 2009).
SharePoint 2010
SharePoint 2010 är en Microsoftplattform med stöd för utformandet och hantering av intranät,
webbplatser och extranät (Intergen, 2010). Den nya versionen 2010 med SharePoints integrerade
delar hjälper personer att samarbeta på ett effektivt sätt när det kommer till att dela information
med andra, hantera projekt med involverade parter, dokumenthantering från början till slut, att
publicera beslutsunderstödjande rapporter och publicera information till kunder (Microsoft,
2010). SharePoint 2010 fokuserar på samverkan mellan användare och integrering med andra
Microsoft Office produkter och är lämpad för intranätslösningar. SharePoint 2010 lösningar
kräver inte mycket programmering men producerar då inte fullt ändringsbara lösningar. Den är
mer komplicerad att skräddarsy. När kraven sätts och under utvecklingen behövs vissa riktlinjer
följas för att det som lösning som tas fram ska bli optimal (Berg, 2009). Microsoft Corporation
(2010, s. 35) nämner om att utformaren av olika typer av sidor eller webbplatser i en SharePoint
2010 lösning kan bestämma om rättigheter kopplade till dessa. Rättigheter kan röra sig om vilka
som har tillåtelse och tillgång till att t.ex. läsa och/eller redigera innehållet.
4.1.3 Intranätslösningarna
Lösningarna som testas i detta arbete är skapade för internt bruk inom organisationerna i fråga
och är intranätslösningar. Intranätslösningarna är inte lika i layout och upplägg av funktionalitet.
SSABs intranät Steelnet, är baserat på SharePoint 2010 och Clas Ohlsons intranät är baserat på
EPiServer CMS 6. Detta avsnitt beskriver dessa intranätslösningar och kravspecifikationerna för
båda med fokus på de relevanta delarna för detta arbete.
Kravspecifikationerna
Kravspecifikationerna beskrev kraven på intranätslösningarna angående funktionalitet och
layout, från respektive organisation. Kravspecifikationerna var utformade på olika sätt. Clas
Ohlsons kravspecifikation (se Bilaga 5) var på en mer övergripande nivå och var dokumenterad i
Excel. Det fanns även några få Worddokument med några skärmbilder. SSABs kravspecifikation
(se Bilaga 4) var dokumenterad i ett Worddokument där funktionalitet och en del skärmbilder
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fanns med. Kravspecifikationerna låg till grund för de testfall som skapades se Bilaga 6 och
Bilaga 7.
SSABs intranät
SSABs intranät heter Steelnet. Det är en SharePoint 2010 lösning. Användare av intranätet har
olika rättigheter/behörigheter, man har åtkomst till olika sidor antingen som läsare, administratör
eller redaktör. Navigationsdelen högst upp har fyra flikar, dessa är: nyheter, workroom, HR och
bibliotek. Under fliken bibliotek finns en undermeny med flera flikar som vardera länkar till en
sida, dessa flikar är: meddelanden, dokument, diskussioner, kalender, information och wiki.
Informationssidan är den fliken vilket ses som huvudfliken när bibliotekssidan visas. I detta
arbete skapades testfall relaterade till funktionaliteten på vänster sida: description, community
owner/ask to be a member, community member, och sidorna under flikarna information och
meddelanden. En skärmbild av detta finns i Bilaga 22. För en överblick över testfallen skapade
se Bilaga 6.
Clas Ohlssons intranätslösning
I Clas Ohlsons intranät vilket är en EPiServer CMS 6 kan de som har administratörsrättigheter
skapa sidor via edit mode som visas på skärmens vänstra sida genom att högerklicka inne på
någon sida i intranätet utom startsidan. En skärmbild av detta finns i Bilaga 23. För en överblick
av testfallen skapade för Clas Ohlsonsintranät se Bilaga 7.

4.2 Testmetoden TMap
Detta avsnitt redogör för testmetoden TMap vilket detta arbete är avgränsat till (se 1.6
Avgränsningar). Testfall har skapats under empirifasen (se 2.3.2 Empirifasen) med TMap som
stöd. Testfallen dokumenterades både med och utan testverktyg och sedan har testfallen
exekverats både med och utan testverktyg.
4.2.1 Faserna i TMap
Faserna (se Figur 7) vars aktiviteter beskrivs här nedan är:
 Planeringsfasen
 Kontrollfasen för hela testprocessen
 Fas för uppsättning och underhåll av infrastrukturen
 Förberedelsefasen
 Specifikationsfasen
 Exekveringsfasen
 Kompletteringsfasen
Planeringsfasen i TMap
Testplanen skapas av testledaren i planeringsfasen. I denna fas bestäms bland annat vilka
testdesigntekniker som ska användas vid varje testnivå.
Framtagandet av master testplanen sker med hjälp av 14 steg (Koomen, m.fl., 2006, s. 158).
Dessa steg involverar bland annat följande aktiviteter:
 Upprättande, formulering och en förståelse av uppdraget.
 Fastställning av testunderlag.
 Analys av produktrisker (PRA).
 Fastställning av teststrategi och baserat på denna uppskatta krav på resurser för hela
testprocessen för att fastställa planeringen.
 Allokera testenheter och testtekniker.
 Definition av testprodukterna, organisationen (roller, uppgifter, ansvar) och
infrastrukturen vilket bland annat handlar om testmiljön vilket består bland annat av
20





hård- och mjukvara, gränssnitt, interfaces, processer i vilket exekveringen av test sker,
testverktyg, hur arbetsmiljön är upplagd. (Koomen, m.fl. 2006, s. 73)
Organisera administration, hur man hanterar olika aspekter av testprocessen t.ex.
definiera hur man styr testprocessen framåt och inom ramarna, bugghantering.
Fastställa testprojektets risker och motåtgärder.
Feedback och befästande av planen.

Kontrollfasen för hela testprocessen i TMap
Kontrollfasen tar vid när planeringsfasen är klar. Denna fas utförs av testledaren.
Kontrollfasens aktiviteter rör sig om hantering, övervakning, rapportering och justering.

Figur 11 Grafen visar den generella ordningen av och beroende mellan olika aktiviteter i hela testprocessen. Källa:
Koomen, m.fl. 2006, s. 136.

Fas för uppsättning och underhåll av infrastrukturen i TMap
Denna fas har som mål att bistå med den testinfrastruktur som behövs i de olika TMap faserna
och aktiviteterna. Testinfrastrukturen handlar om: testmiljön, testverktyg och arbetsplats för
testarna. Aktiviteterna i denna fas involverar specificering och realisering av infrastrukturen,
specificering av infrastrukturens input, input till infrastrukturen, underhåll och dokumentering av
infrastrukturen.

Figur 12 Grafen visar den generella ordningen av och beroende mellan olika aktiviteter i uppsättning och underhåll av
infrastruktursfasen. Källa: Koomen, m.fl. 2006, s. 255.

Förberedelsefasen i TMap
Förberedelsefasen består av aktiviteterna insamling av testunderlag, skapande av checklistor,
bedömning av testunderlag och skapande av testbarhetsrapport på testunderlaget.

Figur 13 Grafen visar den generella ordningen av och beroende mellan olika aktiviteter i förberedelsefasen. Källa:
Koomen, m.fl. 2006, s. 274.

Specifikationsfasen i TMap
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I specifikationsfasen finns aktiviteterna skapande av testspecifikationer, identifikation av
centrala startpunkter och specifikation av testobjektets input.

Figur 14 Grafen visar den generella ordningen av och beroende mellan olika aktiviteter i specifikationsfasen. De två
första aktiviteterna utförs parallellt men har en ömsesidig påverkan på varandra. Källa: Koomen, m.fl. 2006, s. 286.

Exekveringsfasen i TMap
Exekveringsfasen innehåller aktiviteterna kontroll av testobjekt, förberedelse av startpunkter,
exekvering av (om)test och kontroll och bedömning av resultat.

Figur 15 Grafen visar den generella ordningen av och beroende mellan olika aktiviteter i exekveringsfasen. Källa:
Koomen, m.fl. 2006, s. 308.

Kompletteringsfasen i TMap
Kompletteringsfasens aktiviteter är utvärdering av testprocessen och att bevara testdata.

Figur 16 Grafen visar den generella ordningen av och beroende mellan olika aktiviteter i kompletteringsfasen. Källa:
Koomen, m.fl. 2006, s. 308.

4.2.2 Praktisk tillämpning av testmetoden TMap i detta arbete
Här följer en kort beskrivning hur relevanta steg från TMaps faser använts i detta arbete.
I detta arbete användes steg ur tre faser i TMap. Från planeringsfasen fastställdes testunderlaget
och från förberedelsefasen sammanställdes testunderlaget (se 4.2.1 Faserna i TMap). Liknande
funktionalitet från båda intranätslösningarna baserat på kravspecifikationerna valdes (forum och
community funktionerna) som grund för testunderlag. Skapade sedan fem testfall per intranätslösning se Bilaga 6 och Bilaga 7. Fastställde därefter vilka testdesigntekniker som skulle
användas baserat på frågorna i TMaps Checklist Test Design Techniques (TMap). Testdesignteknikerna som valdes var syntaxtest, semantisktest, användarfallstest, felgissning och utforsk22

ande test (se 3.6 Testdesigntekniker för testfall). Dessa valdes dels på grund av att de var de mest
relevanta för detta arbete och att de skulle fungera på testnivån vald för detta arbete vilket var
systemtest (se 1.6 Avgränsningar). Det visade sig sedan att alla de valda testdesignteknikerna
inte kunde användas på grund av att det saknades underlag för att skapa testfall i
kravspecifikationerna. Testunderlaget för användningsfallstest (AFT) bygger på användningsfallen
och användningsfallsdiagram, vilket saknades i båda kravspecifikationerna och därför inte gick att
göra. Syntaxtestets (SYN) testunderlag finns delvis som beskrivningar i båda kravspecifikationerna
och några layoutbilder i SSABs kravspecifikation. Testunderlaget för att kunna genomföra
semantisktest (SEM) saknas i båda rörande den delen vald att testa. Både felgissning (FG) och
utforskande test (UT) behöver inte kravspecifikation för att utföras, men kräver kunskap i olika
tekniker och test. UT tester utfördes på nyhetsfunktionerna i båda intranätslösningarna. För en
sammanställning av detta i en tabell se Bilaga 21. Efter det att testfallen utformats och dokumenterats i specifikationsfasen exekverades dessa i exekveringsfasen (se 4.2.1 Faserna i TMap).

4.3 Sammanfattning av manuellt test med och utan testverktyg
Här följer en sammanfattning av förstahandserfarenheterna i manuellt test med och utan testverktyg enligt de avgränsningar som gjorts (se 1.6 Avgränsningar). Erfarenheterna från att
utföra dessa aktiviteter låg till grund för de olika analyserna i 5 Analys.
4.3.1 Manuellt test utan testverktyg
För manuellt test utan testverktyg användes testfalls- och testloggsmallar (se Bilaga 8, Bilaga 11
och Bilaga 18) som testare på Sogeti själva har tagit fram och använt i tidigare projekt. Testfallsmallen är ett Worddokument och testloggsmallen är ett Excelark (se 1.6 Avgränsningar). Relevant information lades in i sidhuvud och sidfot för att användas i detta arbete för dokumentation
av testfallen vilka testades utan testverktyg. Testfallsdokumentationen innehåller information om
det specifika testfallet och dess teststeg. Testloggsdokumentationen innehåller övergripande
information om alla testfallen inom projektet. Handlingsgrafer över dokumentation och exekvering av testfall utan testverktyg finns i Bilaga 14. För exekveringen av testfallen öppnades varje
testfallsdokumentation och teststegen dokumenterade i dessa exekverades och eventuella defekter noterades i testloggen.
4.3.2 Manuellt test med testverktyg
Vid manuellt test med testverktyg användes testverktyget MTM (se 4.1.1 Testverktyget
Microsoft Test Manager (MTM)). Lade in två exekveringsplaner i testverktyget MTM. En skulle
hålla testfallen för SSABs intranätslösning och en skulle hålla testfallen för Clas Ohlsons
intranätslösning. Lade sedan till testsviterna ”forum” och ”nyheter” i Clas Ohlsons exekveringsplan och testsviten ”community” och ”news” i SSABs exekveringsplan. I varje testsvit lades
sedan de relevanta testfallen in. Därefter exekverades varje steg i testfallen. För handlingsgrafer
över dokumentation och exekvering av testfall med testverktyg se Bilaga 15. För skärmbild över
vy av testfallsdokumentation och exekveringsvy i testverktyget MTM se Bilaga 17. En överblick
över processen av att använda testverktyget MTM för dokumentering av testfall finns i Bilaga 1.

4.4 Sammanställning av dokumentering och exekvering av testfall
Här följer en sammanställning av resultaten från tidsmätningen av dokumentering och exekvering av testfallen för både SSABs intranät (SharePoint 2010 baserat) och Clas Ohlsons intranät
(EPiServer CMS 6 baserat). Tidsåtgången påverkades bland annat av hur många defekter som
hittades, hur sakta det gick att öppna upp sidorna i intranätslösningarna och hur många delade
steg som skapades och även oerfarenheten av att utföra dessa moment.
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Det kvantitativa bidraget (se 2.4 Arbetets förhållningssätt) till detta arbete samlades in genom att
mäta tiden det tog att dokumentera och exekvera testfallen både med och utan testverktyg. En
sammanställning av tidsåtgången finns i avsnitten här nedan men för en mer detaljerad sammanställning i tabellform se Bilaga 9 och Bilaga 10. Förberedelserna för testfallen togs inte med i
tidsberäkningen och inte heller tiden det tog att anpassa dokumentmallarna till de lösningar som
testades och tiden det tog att sätta upp projektet testfallen lades in i, i testverktyget MTM.
4.4.1 Sammanställning av manuellt test på SharePoint 2010 lösning
Dokumentering och exekvering av testfallen för SSABs intranätslösning (SharePoint 2010) utan
testverktyg tog totalt: 88 minuter och 35 sekunder. (Se Bilaga 9)
Dokumentering och exekvering av testfallen för SSABs intranätslösning (SharePoint 2010) med
testverktyg tog totalt: 85 minuter och 16 sekunder. (Se Bilaga 9)
Mer information om själva testfallen för SSABs intranätslösning (SharePoint 2010) finns i
Bilaga 6 och Bilaga 11.
4.4.2 Sammanställning av manuellt test på EPiServer CMS 6 lösning
Dokumentering och exekvering av testfallen för Clas Ohlsons intranätslösning (EPiServer CMS
6) utan testverktyg tog totalt: 48 minuter och 21 sekunder. (Se Bilaga 10)
Dokumentering och exekvering av testfallen för Clas Ohlsons intranätslösning (EPiServer CMS
6) med testverktyg tog totalt: 34 minuter och 16 sekunder. (Se Bilaga 10)
Mer information om testfallen för Clas Ohlsons intranätslösning (EPiServer CMS 6) finns i
Bilaga 7 och Bilaga 18. Skärmbilder på testloggen finns i Bilaga 8. Skärmbilder på testfallsdokumentation och exekvering med testverktyget se Bilaga 16 och Bilaga 17.

4.5 Sammanfattning av kapitel 4
För att sammanfatta kapitel 4 om testverktyg, testmiljö och testmetod har jag sammanställt denna
begreppsgraf. Denna begreppsgraf redogör för relationer mellan olika delar i detta arbete. Den
kopplar delar från teorikapitlet (se 3 Test i samband med systemutveckling) med delar i detta
kapitel vilket är empirikapitlet.
Här följer en beskrivning av Figur 17 vilket följer direkt efter detta stycke. Detta arbete involverar två intranätslösningar vilka är baserade på plattformarna SharePoint 2010 och EPiServer
CMS 6. Testfallen skapade för att testa dessa är baserade på kravspecifikationerna för intranätslösningarna och med stöd av testmetoden TMap. Testfallen dokumenterades antingen i testverktyget eller i testfalls- och testloggsmallarna. Vid test med testverktyg användes MTM för att
stödja testprocessens olika aktiviteter. Testverktyget använt i detta arbete är en del av utvecklingsmiljön Visual Studio Team System (VSTS) 2010 vilket arbetar mot Team Foundation
Server (TFS) och därmed är även testverktyget MTM kopplat till TFS. Test utan testverktyg
utfördes med hjälp av testfalls- och testloggsmallar i Worddokument och Excelark.
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Figur 17 Begreppsgraf över centrala begrepp för detta arbete och sambanden mellan dessa.
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5 Analys
Detta kapitel beskriver analysen gjord baserat på empirin från förstahandserfarenheterna
gjorda i manuellt test med och utan testverktyg och teorin. Därefter följer analysen gjord med
metodkomponenterna problem- och styrkeanalys (se 2.2.5 Databearbetningsmetoder). Dessa
användes för att komma fram till styrkor och svagheter i manuellt test med och utan testverktyg.

5.1 Manuellt test med och utan testverktyg i teorin och empirin.
Här nedan följer en analys av manuellt test med och utan testverktyg där teorin och empirin
ställs mot varandra. Det som empirin grundar sig på finns i 4.3 Sammanfattning av manuellt test
med och utan testverktyg och i Bilaga 12, Bilaga 13, Bilaga 14 och Bilaga 15.
5.1.1 Manuellt test med testverktyget
Här beskrivs först svagheter sedan följer styrkor i manuellt test med testverktyg från teorin och
från förstahandserfarenheterna av test i detta arbete. Testverktyget använt i detta arbete är
avgränsat till MTM (se 1.6 Avgränsningar). Svagheterna och styrkorna identifierade var ibland
svåra att veta om de kan ses som mer generella för olika typer av testverktyg eller om det bara
rör testverktyget MTM. Teorin inom området är dessutom ganska sparsam vilket har begränsat
analysmöjligheterna mot teorin.
Svagheter
Det går åt tid för att lära sig använda ett testverktyg för att kunna dra fördel av testverktygets
fulla potential vilket Eriksson (2008) nämner. Från förstahandserfarenheterna framkom hur
viktigt det var att sätta sig in i testverktyget för att få ut det mesta möjliga av testverktyget, vilket
tog viss tid att lära sig.
Styrkor
Testverktyg ger enligt Koomen, m.fl. (2006) stöd för testprocessens fasers olika typer av
aktiviteter. Även Huynh & Segenfeldt ansåg från deras studie att testverktyg har fördelar.
Viktiga aspekter vilka underlättade testarbetet var enligt dem kommunikation, dokumentation,
spårbarhet, uppföljning, resursutnyttjande och arbetstiden. Testverktyget MTM vilket användes i
detta arbete stödjer allt från planering, dokumentering av testfall och exekvering av dessa,
rapportering av defekter till uppföljning av testprocessen. Detta är något som kan skilja från
testverktyg till testverktyg.
Enligt Eriksson (2008) kan testverktyg göra att test kan gå snabbare att utföra och kan även
minska arbetsmomenten till en viss grad. Förstahandserfarenheterna från att testa med testverktyg visar att det i stort inte tog mycket mer tid att testa med eller utan testverktyg (se 4.4.1
Sammanställning av manuellt test på SharePoint 2010 lösning och 4.4.2 Sammanställning av
manuellt test på EPiServer CMS 6 lösning). Men om det slås ut på flera hundra timmar uppkommer en större skillnad vilket kan vara värt att notera. Vissa arbetsmoment minskade men nya
skapades istället t.ex. de delade stegen tog bort vissa arbetsmoment men nya tillkom för att
kunna använda dessa.
Eriksson (2008) nämner om att testarbetets mer monotona och enformiga rutinaktiviteter ofta
kan utföras av ett testverktyg och minska tråkiga arbetsmoment. Från förstahandserfarenheterna
upplevdes det att testverktyget bidrog med en minskning av enformiga arbetsmoment. Även
andra monotona arbetsuppgifter utfördes automatiskt i testverktyget som en följd av vissa
aktiviteter.
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5.1.2 Manuellt test utan testverktyg
Svagheter
Eriksson (2008) nämner om olika hjälpmedel för test. Dessa är bland annat Word, Excel och
Paint. Han beskriver att nackdelen med dessa är att krav, testfall och felrapporter inte är
kopplade. Från förstahandserfarenheterna i detta arbete vid test utan testverktyg framkom det att
flera dokument och program måste öppnas upp för att kunna dokumentera och exekvera
testfallen. Dessutom tillkom alla arbetsmoment rörande att ta och spara en skärmbild på ett
lämpligt ställe. Dokumenten saknar inbördes samband och då kan problem uppstå på grund av
den mänskliga faktorn. Det är lätt att glömma något eller spara något på fel ställe när det är
många trådar att hantera samtidigt.
Att utföra samma aktivitet många gånger efter varandra kan upplevas som monotont och enformigt enligt Eriksson (2008). Från förstahandserfarenheterna upplevdes de aktivteter vilka upprepades många gånger efter varandra som enformigt. Exempel på detta är när defekter framkom i
intranätslösningen under exekveringen av testfallen och skrämbilder togs på löpande band.
Styrkor
Inga direkta styrkor nämndes i litteraturen. Eriksson (2008) tog upp om att program som tar
skärmbilder kan användas för att underlätta testarbetet. Från förstahandserfarenheterna noterades
detta som extra arbetsmoment, men jämfört med utan möjlighet att ta skärmbilder på defekter är
det en bra tillgång. Litteraturen nämner inget om de andra styrkeaspekterna med dokumenteringen och exekveringen av testfall utan testverktyg vilka framkom från förstahandserfarenheterna (se Bilaga 13 och 5.2 Problem- och styrkeanalyser).

5.2 Problem- och styrkeanalyser
Här följer problem- och styrkeanalyser över manuellt test med och utan testverktyg baserade på
problemgraferna (se Bilaga 12) och styrkegraferna (se Bilaga 13). Detta ligger till grund för
svaret på frågeställningen i 6.1.3 Besvarande av frågeställningen för detta arbete, därav är
testverktygets egenskaper använt i detta arbete analyserade. Först analyseras svagheterna och
sedan följer en analys av styrkorna.
5.2.1 Svagheter med manuellt test utan testverktyg
Test utan testverktyg utfördes med stöd av testfalls- och testloggsmallar skapad av testare på
Sogeti (se 4.3.1 Manuellt test utan testverktyg och Bilaga 14). Här följer problemanalysen vilket
beskriver några svagheter vid test utan testverktyg uppdelat i dokumentering och exekvering av
testfall.
Vid dokumentering av testfall
En svaghet noterades för dokumenteringen av testfallen i testfalls- och testloggsdokumentationen. Denna rör sig om att informationen inte var dokumenterad i samma dokument och att
dessa dokument inte var kopplade till varandra. Informationen rörande testfalls ID, testfallsnamn, utförare, datum och testnivån måste dokumenteras i både testfalls- och testloggsdokumentationen. Detta innebar ett visst dubbelarbete och mer att hålla reda på.
Vid exekvering av testfall
Svagheter vilka noterades vid exekvering av testfallen med test utan testverktyg var att det
medförde fler arbetsmoment för att kunna starta exekveringen av ett testfall. Testaren måste
öppna upp testfallsdokumentationen, testloggen och testmiljön och komma ihåg vad som skrivits
in var och att inte information försvann på vägen. Dessutom dokumenterade testaren resultatet
och defekter i testloggen. När defekter upptäcktes under själva exekveringen av testfallet togs
skärmbilder för att dokumentera defekten för vidare uppföljning. För detta behövdes Paint
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programmet öppnas upp. Vidare följde att klistra in bilden i Paint programmet och sedan ge
skärmbilden ett namn och spara den i relevant mapp. Detta ledde till att det blev många arbetssteg för att kunna dokumentera en skärmbild på en defekt. Sammantaget var det många öppna
dokument att hantera och organisera under exekveringen och många arbetsmoment.
5.2.2 Svagheter när det gäller manuellt test med testverktyg
Test med testverktyg utfördes med MTM. Här följer problemanalysen vilket tar fram några
svagheter vid test med testverktyget uppdelade i dokumentering och exekvering av testfall. Detta
är baserat på problemgrafer (se Bilaga 12) och graf över tillvägagångssättet (se Bilaga 15).
Vid dokumenteringen av testfall
Svagheter rörande dokumentering av testfall vilka framkom under dokumentationen i detta
arbete var att testverktyget MTM inte är helt flexibelt när det kommer till ändringar i layouten
för testfall och formatering av text. Det finns ingen möjlighet att formatera texten i teststegen
som önskat. Det går inte att ändra om i layouten för teststegen efter egna önskemål vilket innebär
att det inte går att lägga till fält för kommentarer relaterat direkt till specifikt teststeg. Svårt att
anpassa efter testdesigntekniker som innefattar att rita upp trädstrukturer, tabeller, flödesscheman
och checklistor. Testverktyget MTM brister också när det gäller möjligheten att ändra om ordningen av testfallen i listan som ger en översikt av alla testfall tillhörande en testsvit. Överblickbarheten av testfallet är inte heller optimal. Testaren måste klicka på underliggande flikar för att
kunna se mer information om testfallet. Utrymmet för att dokumentera teststegen visar fem rader
åt gången och testaren måste skrolla upp eller ner för att se andra rader av teststeg. Varje teststeg
har ett begränsat antal tecken som visas under dokumentationen. Dessa begränsningar gör det
svårt att få en överskådlig bild av hela testfallet i en och samma vy. Dessa svagheter visar på att
testverktyget inte har bästa möjliga layout och inte är totalt anpassningsbart. Det möter därför
inte hela behovet en testare kan ha.
Vid exekvering av testfall
Under exekveringen av testfall upptäcktes några svagheter i testverktyget MTM. Det går bland
annat inte att ändra i teststegen under exekveringen. En annan svaghet är att det saknas möjlighet
att välja att ett teststeg inte är körbart. Därav saknas viss behövd funktionalitet. Andra svagheter
vilka orsakade dubbelarbete rörde sig om att inspelningsfunktionen måste startas igen när delade
steg ska exekveras. När ett delat steg är slut måste testaren klicka på end shared step för att
kunna avsluta och komma ut från det delade steget för att gå vidare att exekvera resten av teststegen och få dessa inspelade. När testaren lagt in en länk till testmiljön i teststeget blir det inte
till en klickbar länk i teststegslistan som visas under exekveringen. Testaren måste kopiera länken till testmiljön och klistra in den i webbläsaren. Allt detta leder till att exekveringsprocessen
inte får ett smidigt flöde.
5.2.3 Styrkor med manuellt test utan testverktyg
Test utan testverktyg utfördes med stöd av testfalls- och testloggsmallar skapade av testare på
Sogeti (se 4.3.1 Manuellt test utan testverktyg). Här följer styrkeanalysen vilket beskriver några
styrkor vid manuellt test utan testverktyg uppdelade i dokumentering och exekvering av testfall.
Detta är baserat på grafer över det praktiska tillvägagångssättet (se Bilaga 14) och styrkegraferna
(se Bilaga 13).
Vid dokumenteringen av testfall
Testfallsmallen är ett Worddokument och testloggsmallen är ett Excelark vilka båda är lätta att
anpassa och ändra i efter behov. Därav är det lätt att skapa en layout vilket ger en bra överblick
över hela testfallet. Det är enkelt att dokumentera i dessa och formatera texten som önskat. Lätt
att anpassa efter vad som behövs för olika testdesigntekniker t.ex. rita upp trädstrukturer, tabeller
och flödesscheman och skapa checklistor. Det är lätt att lägga in extra steg i steglistan. Lätt att få
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med exakt och relevant information t.ex. kommentarer och klickbar länk till testmiljön. Ger en
lättöverskådlig layout av dokumentationen av testfallet direkt anpassad efter testarens behov och
önskemål.
Vid exekvering av testfall
Det går att ta bort, ändra i och gå tillbaks i teststegen under själva exekveringen när man
använder ett Worddokument. Detta gör att exekveringsprocessen är flexibel.
5.2.4 Styrkor när det gäller manuellt test med testverktyg
Test med testverktyg utfördes med MTM. Här följer styrkeanalysen vilket tar fram några styrkor
vid test med testverktyget MTM, uppdelat i dokumentering och exekvering av testfall (se Bilaga
15). Det är baserat på styrkegraferna (se Bilaga 13)
Vid dokumenteringen av testfall
Det finns passande funktionalitet vilka förenklar testaktiviteter. Dessa involverar teststegs funktionalitet vilket rör sig om att kunna skapa delade steg som kan återanvändas i andra testfall. Det
är dessutom lätt att lägga till extra steg i steglistan genom att ställa sig i slutet på en teststegsrad
där man vill infoga nytt teststeg direkt efter och klicka på enter. Det är också lätt att flytta om
individuella teststeg i steglistan. En annan bra funktion i teststegsdokumentationen är att det går
att lägga in valda parametrar vilka ska användas under själva exekveringen av testfallet för att
fylla i olika fält. Det finns en koppling av testfallen till TFS och det finns redan förformulerade
frågor skapade för att få fram viss information men det går också att skapa egna sökfrågor. Det
är lätt att få överblick över iterationerna. Det går att lägga in extra testfallsinformation under
flikar. Det finns t.ex. utrymme för fritext under summary fliken. Testfallet kan konfigureras till
vilka webbläsare och operativsystem det ska testas i. Testverktyget MTM har en styrka i de
nämnda funktionerna vilka förenklar testfallsdokumentationen.
Vid exekvering av testfall
Styrkor med testverktyget MTM vid exekvering av testfall rör sig bland annat om att när testaren
klickat på run knappen för ett testfall visas automatiskt en lämplig layout med testfallsstegen till
vänster och testobjektet (det som ska testas) till höger. Allt som behöver visas under exekveringen är bra fördelat i samma fönster. Upplägget ger en bra överblick över var i exekveringsprocessen testaren befinner sig. Testaren kan lätt se om ett teststeg glömts då det överhoppade
teststeget blir markerat i en mörkare nyans. Testaren behöver bara notera resultatet en gång i
direkt anslutning till exekverat teststeg. Varje individuellt teststeg går att markera med PASS
eller FAIL via en drop-downmeny. Vid loggning av defekt markeras FAIL och automatiskt visas
ett textfält i teststeget där en kommentar om defekten kan noteras. Det finns en inbyggd funktionalitet i testverktyget att ta skärmbilder vilka sparas i relevant teststeg. Alla skärmbilder sparade för ett testfall finns samlat i en resultatvy över testfallet. I denna resultatvy visas dessutom
teststegen, kommentarer gjorda för defekter och klickbara länkar till sparade skrämbilder.
Inspelningsfunktion av hela testfallsexekveringen finns. All denna funktionaliteten ger stöd för
exekvering av test. (se Bilaga 16 och Bilaga 17)
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6 Diskussion och slutsatser
Detta kapitel redogör för författarens reflektioner och slutsatser kring det som analyserats i
kapitel 5 Analys. Teori och det som framkommit i detta arbete diskuteras. Sedan följer en
diskussion kring problem- och styrkeanalyserna. Därefter förs en diskussion kring det som
framkommit för att möta målet i detta arbete. Avslutar med att göra en metodutvärdering och
förslag till vidare studier inom området.

6.1 Diskussion av manuellt test med och utan testverktyg
I denna del diskuteras analyserna från kapitel 5 Analys.
6.1.1 Diskussion av teori och förstahandserfarenheterna
Här följer en diskussion av styrkor och svagheter som framkommit i analyserna i 5.1.1 Manuellt
test med testverktyg och 5.1.2 Manuellt test utan testverktyg.
Eriksson (2008) nämner om olika hjälpmedel för test utan testverktyg och dessa är bland annat
Worddokument, Excelark och programmet Paint. Han beskriver att nackdelen med dessa är att
en koppling mellan dessa saknas och att krav, testfall och felrapporter inte är kopplade. Från
förstahandserfarenheterna styrks denna svaghet. Det blir fler arbetsmoment och kopplingen
mellan Worddokument och Excelark saknas (men dessa går att koppla manuellt till work items i
TFS om projektet är upplagt där (se mer om TFS under 4.1.1 Testverktyget Microsoft Test
Manager (MTM)). Jag upplevde att det blir mer att göra i varje steg i kedjan av testaktiviteter
och dessutom fler steg att utföra än vid användandet av testverktyget detta arbete begränsats till
(se 1.6 Avgränsningar).
Eriksson (2008) nämner om att användaren behöver tid för att lära sig att arbeta med ett testverktyg för att kunna utnyttja det i dess fulla potential. Detta styrks också från erfarenheterna i detta
arbete. Om testaren inte kan och förstår testverktyget och vilka möjligheter denne har i att utforma det missar testaren mycket av det stöd testverktyget har att ge i testarbetet och det kan ge
motsatt effekt. Ju mer jag lärde mig om testverktyget insåg jag hur mycket det verkligen var till
stöd men jag insåg också att om jag inte lärt mig dessa saker kan testverktyget bli en frustrerande
faktor. Det är viktigt att lägga ner tid på att lära sig om testverktyget i fråga för att det ska kunna
utnyttjas fullt ut och verkligen vara till stöd.
Aspekten rörande tidsvinst vilket nämns i teorin (se 3.3 Testverktyg) är ofta relaterad till
automatiserade tester. Kunskapen vunnen från förstahandserfarenheterna av manuellt test i detta
arbete visade på att testverktyg kan ge en liten tidsvinst som kan bli ganska stor om det slås ut på
flera hundra timmar (se 4.4 Sammanställning av dokumentering och exekvering av testfall).
Denna jämförelse är dock gjord på det specifika testverktyget detta arbete är avgränsat till och
hur det stämmer överens med andra testverktyg vet jag inte. Testverktyg kommer med olika
funktionalitet för att stödja testarbetet och spara in tid och arbetsmoment, men i och med den
funktionalitet skapas ibland nya steg för att kunna utnyttja funktionaliteten. Detta upplevde jag
särskilt med en av funktionaliteterna med testverktyget använt i detta arbete, vilket rörde sig om
delade steg (se 5.2.2 Svagheter när det gäller manuellt test med testverktyg). Huynh &
Segenfeldt skrev att det kan vara tidskrävande att använda ett testverktyg. Från förstahandserfarenheterna framkom att vissa arbetsmoment kan vara tidskrävande, men nu är dessa observationer relaterade till testverktyget MTM vilket kan vara annorlunda med andra testverktyg.
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6.1.2 Diskussion kring problem- och styrkeanalyserna
Här följer en diskussion och jämförelse kring det som kommit fram från problem- och
styrkeanalyserna (se 5.2 Problem- och styrkeanalyser).
Styrkor och svagheter i dokumentering av testfall med och utan testverktyg.
Det finns många styrkor med testverktyget MTM. En av styrkorna är att MTM har en automatisk
koppling till TFS vilket testfalls- och testloggsmallen saknar, men dessa går att koppla manuellt
till work items i TFS. En svaghet vid test utan testverktyg är att viss information behövde
dokumenteras två gånger. Testverktyget gav stöd bland annat med att testaren inte behövde
komma ihåg att dokumentera all information i både testfallsdokumentationen och i testloggen.
Testverktyget MTM är mycket anpassningsbart till de flesta behoven men vissa viktiga aspekter
saknades. I testverktyget MTM saknades fält för att fylla i kommentarer vid varje teststeg.
Testfallsmallen går väldigt lätt att anpassa genom att lägga till de fält som behövs (i det är fallet
fanns redan fält för kommentarer vid varje teststeg i testfallsmallen). Layouten och vilka fält som
ingår kan den som sätter upp projektet i MTM i stort sett bestämma förutom fältet för teststegen.
Att göra detta kräver mer kunskap om hur man går tillväga än att lägga upp det samma i
dokumentationsmallen för testfall. Formatering av text var en annan möjlighet jag saknade vid
dokumentering av testfall med MTM. Vilket var möjligt i testfallsmallen eftersom det är ett
vanligt Worddokument där det går att markera text/fält med färg eller kursivstil/ fetstil för att
kunna betona att vissa ord i teststegen var t.ex. en funktion eller en sida. En annan svaghet i
testverktyget MTM är att jag bara kunde se fem rader av teststeg åt gången, men trotts att det går
att skrolla upp/ner för att se andra rader gav det inte en bra överblick över hela testfallet. Däremot i testfallsmallen fick jag en mycket bra helhetssyn av alla teststegen på en gång. Jag
använde testdesigntekniker vid utformningen av testfallen och en del av testdesigntekniker
behöver förberedas, dokumenteras och illustreras med hjälp av tabeller, flödesscheman, checklistor och trädstrukturer vilket inte testverktyget stöder, men är lätta att skapa i testfallsmallen på
grund av att det är ett Worddokument vilket har tillgång till all funktionalitet ett sådant har. Jag
saknade att kunna notera förutsättningar för testfall baserat på olika testdesigntekniker enligt
TMap i testverktyget MTM. Förarbetet för testfallet måste sammanställas i separat dokument
vilka sedan länkas till testfallet i fråga. Vid användandet av Worddokument kan all denna
information samlas i ett och samma dokument.
Det går inte att lägga in en checklista i MTM på grund av bristen på möjlighet att formatera text
och lägga in en punktlista inom ett teststeg. Detta är däremot inga problem i testfallsmallen där
all sådan funktionalitet finns. Teststegen dokumenterade i både testfallsdokumentationsmallen
och i testverktyget MTM är lätta att flytta runt och det är lätt att lägga till nya. MTM har en funktionalitet vilket underlättar att flytta ett teststeg vilket jag upplevde som användbart, men denna
funktionalitet kändes lite begränsad på grund av faktumet att det bara går att se fem teststegsrader åt gången. Detta innebär att om ett teststeg tog upp fem rader såg jag bara det teststeget och
det kan vara svårt att se var jag skulle behöva flytta det. Annan teststegs funktionalitet i testverktyget vilket jag använde mig av under dokumentationen av testfallen var att skapa delade steg.
Dessa steg går att återanvända i andra testfall. Även om det inte finns en sådan funktionalitet när
testaren använder testfallsmallen går det att skapa ett separat dokument med återanvändbara
teststeg, vilka kan kopieras och klistras in i de testfall där de återanvänds. Det blir då inte kopplat
på samma vis som ett delat steg i MTM är. När jag väljer att använda ett delat steg kommer automatiskt information om det noterade förväntade resultatet med.
I och med att det går att lägga upp projektet i MTM med en TMaps mall innebär det att begrepp
relaterat till TMap finns med, men det finns begrepp som inte har lika betydelse i TMaps process
jämfört med i MTM. ”Plan” i MTM är ett sådant exempel. Men med både testfalls- och testloggsmallen är det lätt att anpassa till de begrepp som används och behövs. En annan styrka med
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MTM är att det går att skapa automatiserade tester vilket inte går att göra vid användandet av
testfalls- och testloggsmallarna.
Skillnaden i tid mellan att dokumentera testfallen i en testfallsmall jämfört med att dokumentera
dessa i testverktyget involverar bland annat att skapa delade steg vilket tog lite mer tid än att
skapa ett vanligt teststeg. Denna tid borde ha sparats in när jag behövde återanvända dessa i
andra testfall, men jag noterade att jag måste klicka mig fram flera gånger för att tillslut ha lagt
till ett delat steg på den valda platsen i teststegen för testfallet och det blev inte mycket sparad
tid. Dessutom behövde jag komma ihåg vilka teststeg jag hade lagt till som delade steg. När jag
vill lägga till ett delat steg klickar jag på knappen för det och då visas listan med de delade steg
jag har tillgång till. Detta gjorde att det ibland tog mer tid att dokumentera testfall med MTM.
Styrkor och svagheter rörande exekvering med och utan testverktyg.
En svaghet under exekveringen med MTM upptäckte jag när jag behövde ändra i ett teststeg eller
ordningen på dessa. För att ändra något måste jag avbryta exekveringen och gå tillbaks till sidan
där jag skapade upp testfallet. Det går heller inte att markera ett teststeg som icke körbart. När
jag använde testfallsmallen för exekvering av testfallen kunde jag ändra om under själva exekveringen om jag behövde.
Saknade möjligheten att ha en klickbar länk till testmiljön i MTM då det inte finns något specifikt fält där länk till testmiljö som visas vid exekveringen av testfall. Jag fick lägga in URL till
testmiljön i första teststeget och kopiera det från teststeget vid exekvering. Däremot i testfallsmallen blir ett URL automatiskt en klickbar länk.
Sammantaget tidsmässigt tog det lite längre tid att exekvera testfallen dokumenterade i testfallsoch testloggsmallen än det tog med testverktyget MTM. Orsaker till detta kan bero på att jag
jobbade med flera fönster öppna och växlade mellan dessa när jag inte jobbade med testverktyget
MTM. Defekterna tog också mer tid att dokumentera när jag inte exekverade testfallen med
MTM på grund av att det blev många extra arbetsmoment med att ta skärmbilder och sedan spara
och dokumentera dessa. Testverktyget hade också arbetsmoment vilka tog mer tid att utföra än
vid test utan MTM. Exempel på detta är de delade stegen i MTM, vilka tog längre tid att
exekvera än de andra teststegen. Därav tog det ibland lite mer tid att exekvera med testverktyget
MTM jämfört med att följa teststegen via testfallsmallen vid exekveringen och sedan notera
resultatet i testloggen. En annan orsak till att en del testfall tog längre tid att exekvera med hjälp
av testverktyget var att det ibland tog längre tid att öppna upp sidorna vilka skulle testas. (Se
Bilaga 9 och Bilaga 10)
Sammanfattning
Analyserna gjorda har gjorts på användbarheten av testverktyget MTM. Trotts att testverktyget
har en del svagheter upplevde jag att de styrkor jag identifierat överväger både svagheterna hos
testverktyget MTM och de styrkor jag funnit med att använda testfalls- och testloggsmallarna för
dokumentation och exekvering av testfall. Det spar inte bara in lite tid för själva dokumentationen och exekveringen av testfallen utan det spar också in tid, stödjer och underlättar hela
testarbetet då det utför många arbetsmoment automatiskt. Testverktyget MTM har bra inbyggd
funktionalitet och är kopplat till TFS. Det är dock viktigt att ta i akt att testaren måste sätta sig in
i testverktyget vilket tar mer tid än att lära sig använda testfalls- och testloggsmallar i from av
Worddokument och Excelark.
6.1.3 Besvarande av frågeställningen för detta arbete
Här följer det jag kommit fram till i detta arbete rörande frågeställningen från problemformuleringen i kapitel 1 (se 1.3 Problemformulering). Frågeställningen är som följer:
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Vilka styrkor och svagheter finns med att använda testverktyget MTM jämfört med att använda
en testfalls- och testloggsmall skapad av testare på Sogeti vid dokumentering och exekvering av
testfall?
Detta arbete har visat på styrkorna och svagheterna för testverktyget MTM och användandet av
testfalls- och testloggsmallar vid dokumentering och exekvering av testfall. Styrkorna vilka
framkommit i analyserna i kapitel 5 Analys visar på att testverktyget MTM ger bra stöd för och
underlättar testarbetet, men även användandet av testfalls- och testloggsmallar har sina styrkor.
Styrkor hos testfallsmallen är överblickbarheten av hela testfallet, det är lätt att ändra och att
formatera text, vilket istället är en svaghet hos testverktyget MTM. Testfallsvyn i testverktyget
ger inte en bra överblick av hela testfallet då testaren bara kan se fem rader av teststeg åt gången
och det går inte att formatera texten. Testverktyget har dock styrkan i att testaren inte behöver
dokumentera i och hålla reda på flera olika dokument, som vid användandet av testfalls- och
testloggsmallarna .
De faktorer vilka ses som svagheter vid test utan testverktyg är att testfallsmallen och testloggen
orsakar fler arbetsmoment och mer att hålla i minnet än vid användandet av testverktyget MTM
för att utföra samma aktiviteter.
Tidsmässigt spar testaren in lite tid vid test med stöd av testverktyget MTM jämfört vid användandet av testfallsmallen i Word och testloggen i Excel, se 4.4 Sammanställning av
dokumentering och exekvering av testfall. Dokumentation av defekter orsakar extra arbetsmoment och ökar därmed tidsåtgången vid test utan testverktyg. De delade stegen i testverktyget
MTM tar mer tid att exekvera än vanliga teststeg. Tidsvinsten jag trodde jag skulle få av att
skapa delade steg blev inte stor när nya arbetsmoment måste utföras för att kunna använda dessa
både under dokumentation och exekvering av testfallen. De delade stegen blev därför både en
styrka och en svaghet.
Funktionalitetsmässigt har testverktyget många styrkor vilket inte finns vid användandet av testfalls- och testloggsmallen. Några exempel är inspelningsfunktionen, inbyggd printscreen och
kopplingen mellan testfallet och loggningen av resultatet från exekveringen av testfallet.
Testfalls- och testloggsmallarna behöver viss anpassning för varje nytt projekt testaren jobbar
med. Detta gäller även vid användning av testverktyg vilket också behöver sin konfigurering.
Både test med och utan testverktyget MTM har sina extra arbetsmoment. Sammantaget tog det
mindre tid att dokumentera och exekvera testfallen med testverktyget än utan. Båda tillvägagångssätten har sina svagheter och styrkor vilket är beskrivet här ovan och i 5 Analys.

6.2 Diskussion kring manuellt test av EPiServer CMS 6 och
SharePoint 2010 lösningar
Målet för detta arbete har varit att ge information för hur man ska gå tillväga för att på lämpligaste sätt utnyttja testverktyget MTM vid manuellt test av intranätslösningar baserade på plattformarna EPiServer CMS 6 och SharePoint 2010 (se 4.1.2 Plattformarna). Kravspecifikationerna för båda intranätslösningarna är olika utformade (se 4.1.3 Intranätslösningarna). Detta
har påverkat hur bra en jämförelse har kunnat göras. En annan aspekt vilket begränsat vad jag
kunnat jämföra är att testfallen jag skapade inte var lika. Detta beror på att upplägget av
funktionaliteten i båda inte är lika och det går inte att lägga upp exakt lika testfall för de måste
vara anpassade för den lösning jag testade på.
Jag upplevde inga direkta skillnader med att testa intranätslösningar baserade på dessa plattformar. Svagheterna och styrkorna som framkommit i detta arbete vid användandet av testverk33

tyget MTM (se 5.2.2 Svagheter när det gäller manuellt test med testverktyg och 5.2.4 Styrkor när
det gäller manuellt test med testverktyg) är inte relaterat till test av specifika plattformar för
intranätslösningar. De väsentliga synpunkterna jag kom fram till rör användbarheten av testverktyget MTM, vilket är lika för båda typerna av intranätslösningar.
Aspekter vilka jag tog i akt vid test av intranätslösningarna var att inhämta en förståelse för hur
EPiServer CMS 6 lösningar och SharePoint 2010 lösningar är uppbyggda både från det som
beskrivits i kapitel 4 (se 4.1.2 Plattformarna) och från intervjuer med utvecklare (se Bilaga 2).
Intranätslösningarna är utvecklade på olika sätt där SharePoint 2010 bygger på mycket redan
färdig funktionalitet medans med EPiServer CMS 6 måste funktionalitet utvecklas från början.
Det vilket upplevs som en defekt vid test kan egentligen röra sig om att det är så SharePoint
2010 lösningar ser ut. Detta gör att det kan vara svårt att testa baserat på kravspecifikationerna
när testaren testar på en SharePoint 2010 lösning. Jag insåg vikten av att som testare förstå hur
plattformen fungerar som intranätslösningen är baserad på och vad som går att göra med den.
En annan synvinkel rörande kravspecifikationerna och test angår valet av testdesigntekniker vid
utformandet av testfall. Kravspecifikationerna för intranätslösningarna testade i detta arbete var
inte så detaljerade vilket gjorde det svårt att applicera vissa testdesigntekniker (se 4.2.2 Praktisk
tillämpning av testmetoden TMap i detta arbete). Några fungerar dock bättre än andra på grund
av att de inte är baserade på en kravspecifikation. Detta rör sig om utforskandetest och felgissningstest se 3.6 Testdesigntekniker för testfall. En fördel med att använda testverktyget MTM är
att det går det att spela in hela exekveringen av testfallet och på så vis får testaren och utvecklaren stöd för uppföljningen. Vid test utfört med stöd av testfalls- och testloggsmallar blir uppföljningen svår vid användandet av de ovan nämnda testdesignteknikerna.
En annan punkt befästes som mycket väsentlig rörande egenskaper (se 4.1.2 Plattformarna)
med lösningar baserade på EPiServer CMS 6 och SharePoint 2010, vilket framkom när jag
skapade testfallen. Testaren behöver ta hänsyn till olika användares rättigheter för att kunna testa
intranätslösningarna fullt ut. Testaren skall kunna logga in och agera med olika roller och därmed kunna testa utifrån rättigheterna kopplade till dessa roller. Relevanta roller är: redaktör,
administratör och besökare /läsare. Testaren behöver t.ex. kunna skapa upp dokument/sidor från
en administratörs rättigheter men också kunna gå in och verifiera att en besökare/läsare av sidan
bara ser det hon/han ska se och kunna göra.
Tidsmässigt var skillnaden med att testa med och utan testverktyget MTM inte så stor vid test av
SharePoint 2010 lösningen då det gick cirka tre minuter snabbare med än utan testverktyg (se
4.4.1 Sammanställning av manuellt test på SharePoint 2010 lösning). Vid test av EPiServer
CMS 6 lösningen var det större skillnad då testaren vann cirka 14 minuter vid test med
testverktyget MTM mot att testa utan testverktyg (se 4.4.2 Sammanställning av manuellt test på
EPiServer CMS 6 lösning). Att det inte blev någon större skillnad vid test av SharePoint 2010
lösningen kan bero på att det ibland tog längre tid att öppna upp sidor när testverktyget MTM var
i gång. Jag utförde dessutom test av SharePoint 2010 lösningen via en fjärranslutning (se 2.3.2
Empirifasen) eftersom den intranätslösningen låg på en annan server. Det går inte att påvisa att
skillnaden i tid är på grund av någon egentlig olikhet i test av lösningarna baserade på dessa
plattformar på grund av att de inte hade lika förutsättningar (se 2.3.2 Empirifasen). Men att test
med testverktyget som sker via en fjärranslutning gör att det tar längre tid för sidor att öppnas
upp.
Sammanfattning
Jag märkte inga direkta skillnader med att använda testverktyget MTM vid test av intranätslösningarna baserade på de olika plattformarna. Viktiga punkter att ta i akt vid test av båda dessa
är att det är viktigt att kunna logga in med olika roller för att kunna testa. En annan aspekt testaren behöver ha i åtanke vid användandet av testverktyget MTM är vid valet av olika testdesign34

tekniker. Testverktyget MTM är inte väl anpassat till att kunna hantera alla typer av testdesigntekniker t.ex. checklistor.
Vid test var det kravspecifikationernas utformning vilka orsakade svårigheter i att skapa testfall.
På grund av hur SharePoint 2010 fungerar och vid bristande kravspecifikationer skulle utforskandetest vara att rekommendera vid användandet av testverktyget MTM då det går att spela in
hela testförloppet i testverktyget MTM.

6.3 Metodutvärdering
Här nedan följer en utvärdering av de metoder som använts för att uppnå syftet för detta arbete.
6.3.1 Metoder
Litteraturstudierna har till största delen handlat om att skapa en bakgrund och förståelse för de
testaktiviteter jag utförde och för den testmiljö jag arbetade i, men en del av litteraturstudierna
användes för analys. Det var svårt att hitta relevant teori vilket kunde användas för analysen på
grund av att de flesta källor nämnde ytterst lite om användning av testverktyg vid manuellt test
och om test utan testverktyg. Testverktyg relaterade för det mesta till automatiserad test. Ibland
framkom det inte tydligt huruvida de menade automatiserad eller manuellt test. Intervjuerna
användes enbart för att öka min förståelse för test och testmiljön. Intervjuerna var mycket viktiga
för de gav en praktisk inblick i testarbetets verklighet. Likaså gjorde presentationerna på Sogeti.
Förstahandserfarenheterna gav mig underlag för att kunna göra problem- och styrkeanalyserna,
men även för analysen mot teorin. Förstahandserfarenheterna var ämnade att skapa underlag för
att kunna uppfylla syftet och målet med detta arbete, vilket de också gjorde. Tidsmätningen gav
inte en helt rättvis bild på grund av att det var ibland gick sakta att få upp sidor i de miljöer där
intranätslösningarna låg vilket inte var relaterat till vilken typ av intranätslösning jag testade. Det
skulle ha varit bättre om fler hade kunnat utföra samma tester som jag gjorde för att skapa ett
bättre underlag för analysen.
6.3.2 Analyser
Både problem- och styrkeanalyserna har lyft fram svagheter och styrkor kring test med och utan
testverktyget utvärderat i detta arbete. Dessa analyser hjälpte mig att få en helhetsbild och
komma fram till en slutsats. Men det har varit svårt att kunna få fram generella resultat när bara
ett testverktyg använts. Det skulle ha varit bättre om flera olika testverktyg använts och jämförts
i analysen.

6.4 Vidare studier inom området
För fortsatta studier skulle det vara av intresse att göra en jämförelse mellan olika testverktyg,
men även att göra en jämförelse av hela testprocessen från början till slut och se vilken skillnad i
tid, antal dokument och resurser det blir. Det skulle också vara tänkvärt att utvärdera användandet av andra testdesigntekniker i testverktyget MTM. En annan vinkel skulle vara att gå in på
automatiserade tester och göra en jämförelse med styrkor och svagheter med det jämfört med
manuell test.
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Bilaga 1
Handlingsgraf över processen av att skapa testfall med hjälp av testverktyget MTM.
HANDLINGSGRAF
Serie
MTM h-graf
Utfärdare

Datum
2011-04-17

Version
1

Dokument-Id
MTM 1
Sida
1 (1)

Dokumentnamn: MTM 1

MTM

öppna upp MTM

Öppnat MTM

TFS

Mata in TFS namnet tryck på add knappen

Uppkopplad till
vald TFS

visad lista av
alla teamprojekt

välj ett teamprojekt klicka på "connect now" knappen

MTM öppnad till
testing center
startsidan

Inne i valt
teamprojekt

MTM 2
MTM 2

1

HANDLINGSGRAF
Serie
MTM h-graf
Utfärdare

Datum
2011-04-17

Dokument-Id
MTM 2
Sida
1 (1)

Version
1

Dokumentnamn: MTM 2 PLAN
MTM 1

MTM 1

MTM öppnad till
testing center
startsidan

inne på PLAN fliken

Inne i valt
teamprojekt

MTM 4

MTM 4
Skapa ny testplan - klicka på "new" knappen

MTM 6 tr
MTM 6 tr

formulär för att
skapa testplan

fyll i formulär klicka på
"save and close" knappen

nyskapad
testplan

välj existerande testplan i Testing Center (MTM) klicka på "select plan"

inne på vald
testplan

lägg till ny test suite - klicka på "new"
och skriv in test suite namn

lägg till nytt testfall - klicka på new

subnivå av test
suite tillagd

sida öppnad för
att skapa nytt
testfall

MTM 3

MTM 3

lägg till existerande testfall - klicka på "add"

sida öppnad för att
välja vilka testfall
man vill lägga till i
denna test suite

MTM 3

2

HANDLINGSGRAF
Serie
MTM h-graf
Utfärdare

Datum
2011-04-17

Dokument-Id
MTM 3
Sida
1 (1)

Version
1

Dokumentnamn: MTM 3
MTM 2

subnivå av test
suite tillagd

MTM 2

MTM 2

sida öppnad för att
välja vilka testfall
man vill lägga till i
denna test suite

sida öppnad för
att skapa nytt
testfall

fyller i sidan och lägger till action steg för New Test Case
klickar sedan på "save and close"

klickar på valda testfall klickar på "add" knappen

content sidan på
plan nivån visas
med det tillagda
testfall inlagt i
listan av testfall

MTM 4

till MTM 3 resp. 4
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HANDLINGSGRAF
Serie
MTM h-graf
Utfärdare

Datum
2011-04-18

Version
1

Dokument-Id
MTM 4
Sida
1 (1)

Dokumentnamn: MTM 4 TEST
MTM 2

MTM 2
till MTM 3 resp. 4

MTM öppnad till
testing center
startsidan

Inne i valt
teamprojekt

MTM 3

klickar på TEST fliken högst upp

Visad Test sida
med undersidan
Run Tests öppnad

ELLER

välja och köra ett testfall - dubbelklicka på valt testfall
eller på "Run"

köra testfallen i test suite - klicka på "Run"

test view visad
till vänster på
skärmen

öppna upp lösningen/ applikationen som ska testas

öppnad lösning/ applikation
till höger om test view
på skärmen

går till relevant testplats i lösningen som ska testas

visad relevant startplats
för testningen

MTM 5

4

HANDLINGSGRAF
Serie
MTM h-graf
Utfärdare

Datum
2011-04-18

Version
1

Dokument-Id
MTM 5
Sida
1 (1)

Dokumentnamn: MTM 5
MTM 6 tr

MTM 4

till MTM 5 resp. 6

visad relevant startplats
för testningen

klickar på start test i test view till vänster (alt. bocka i "create action
recording) och följer sedan stegen och klickar sedan på "pass" eller "fail"
för varje steg och skriv kommentar klickar sedan på "end iteration" och
"save and close"

visad Run Tests sida
med test suite till vänster
och testfall till höger
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HANDLINGSGRAF
Serie
MTM h-graf
Utfärdare

Datum
2011-04-18

Version
1

Dokument-Id
MTM 6 tr
Sida
1 (1)

Dokumentnamn: MTM 6 TRACK
MTM 2

MTM öppnad till
testing center
startsidan

MTM 2

Inne i valt
teamprojekt

till MTM 5 resp. 6

MTM 5

klickar på TRACK fliken högst upp

tracksidan öppnad

klicka på "my queries" till vänster

visar lista av körda
testfall och buggar
i nedre höger fält

välj och dubbleklicka på testfall/ bugg eller klicka på "open"

öppnad bugg
eller testfall
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Bilaga 2
Intervjuer

Intervju med testare som använder testverktyget MTM
2011-04-12
Hur är MTM uppbyggt?
1. Konfigurerar, specificerar hur du vill testa vissa ärenden t.ex. testmiljöer (w 7, IE,
firefox, etc.), byggen i TFS.
2. Skapar testfall, bestämmer vilka testfall som ska testa ett specifikt ärende.
3. Utför test och följer upp resultat.
Hur går du tillväga vid användandet av MTM?
Gör som ovan men använder inte all funktionalitet i MTM (utför saker lite mer manuellt än vad
MTM erbjuder). Grund för arbetet kan vara förändringsbegäran eller krav dokument.
Vad är fördelarna med MTM?
 Kopplingen mot TFS.
 Återanvändning av vissa steg.
 Spela in steg (action recording).
 Rapporter man kan få ut som genereras automatiskt.
Vad är nackdelarna med MTM?
 Känns inte riktigt färdigt, har lite för många buggar för att kännas att det är en version
som släppts till marknaden.
 Alla projekt stödjer inte som MTM är uppbyggt.
 Knepig att ändra, borde vara mer anpassningsbar till egna projekt.
Ser du någon skillnad med att testa lösningar uppbyggda på olika ramverk som t.ex.
SharePoint 2010 och EPiServer CMS 6?
Nej.
Har du arbetat med något annat testverktyg tidigare?
Nej.
Vilka i så fall?
---Hur upplever du skillnaden?
---Hur upplever du att du har koll på test processen när du arbetar i MTM?
Du kan se vad du gjort, vad du bygger och om det är verifierat. Det är lätt att följa upp var man
är i processen.
Varför kolla lämpligheten av TMap och MTM vid testning av EPiServer CMS 6 och
SharePoint 2010 lösningar?
 EPiServer CMS 6 och SharePoint 2010 är ramverk som används i större utsträckning.
7





TMap är en väl utarbetad testprocess.
MTM är nytt, man får mycket bra funktionalitet (mer än om man skulle gjort samma sak i
Word).
Utforska hur nya tekniker kan jobba ihop.

Vad har du för funderingar med TMap och MTM som min undersökning kan belysa?
Underlag för framtida strukturerad testning av SharePoint 2010 och EPiServer CMS 6.
Hur vet man om tillvägagångssättet för testningen är bra/lämpligt eller inte?
Tiden det tar och täckningen.
Om det finns fler fördelar med tillvägagångssättet är det lämpligt annars kan det ses som
olämpligt.
Det är olämpligt om det innebär dubbeljobb, där man måste mata in samma information på flera
ställen.
Vad klassas/ kan ses som extrajobb vid testning?
Kan handla om att manuellt vara tvungen att hantera rapporter och statistik om testning och test
resultat.
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Intervju med testare utan testverktyg
2011-04-14
Vilket/vilka testverktyg använder du dig av i test?
Inget egentligt testverktyg arbetar med TFS och visual studio 2010.
Hur går du tillväga vid test?
Fånga kraven in i userstories. TMap light.
Testfallen var kopplade till användningsfallen i TFS. Men även viss dokumentation gjordes i
Worddokument.
Grund för mer djupgående test är prioritet och komplexitet
Vad är fördelarna med ditt tillvägagångssätt?
--Vad är nackdelarna med ditt tillvägagångssätt?
Svårt vid acceptans test när krav inte stämmer med vad kunden egentligen vill ha som inte var
tydligt specificerat i kravspecifikationen.
Har du testat lösningar som är uppbyggda på plattformar som t.ex. SharePoint 2010 och
EPiServer CMS 6?
Ja, bara SharePoint 2010.
Hur var testningen av SharePoint 2010?
SharePoint 2010 har mycket inbyggt som standard och vid andra önskemål än vad som är
standard måste man göra en kundanpassning genom att gå in och koda detta. Vilket kan orsaka
problem på andra områden i lösningen man jobbar på.
Man testar från både redaktör och administratörs perspektiv. En redaktör skapar sidor och en
administratör har hand om att sätta rättigheter, sätta folk i grupper.
En skillnad mellan EPiServer CMS 6 och SharePoint 2010 är att på EPiServer CMS 6 kan man
skapa sidor medans på SharePoint 2010 kan man skapa både siter och sidor.
Har du arbetat med något annat testverktyg tidigare?
Nej.
Vilka i så fall?
--Hur upplever du skillnaden?
--Hur upplever du att du har koll på test processen när du arbetar med ditt
tillvägagångssätt?
Har bra koll på funktions och acceptans tester. Men det kan vara svårare att få en bra överblick
och koll på enhetstester då man inte får bra koll på vilka användningsfall som påverkas av
förändringar.
Har du någon uppfattning av vad MTM kan tillföra testarbetet?
---
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Intervju med testare utan testverktyg
2011-04-15
Vilket/vilka testverktyg använder du dig av i test?
 Microsoft Office Word – för att dokumentera testfallen.
 Microsoft Office Excel – för planering, testfallsöverblick, exekverings logg.
 TFS, Team Foundation Server – används för bugg rapportering. Testfall ligger i en
sharepoint lista.
Hur går du tillväga vid test?
Kraven baserade på kravdokument ligger i TFS, ser sen hur jag ska testa kraven och hur många
testfall som behövs, påverkar det här kravet någon annan del i systemet. Skriver sedan in
testfallen i Word. Det är minst ett testfall per krav. Lägger också in testfallen i Excel för
uppföljning där statusen för varje testfall syns.
Vad är fördelarna med ditt tillvägagångssätt?
Har inte så mycket att jämföra med. Men känner att jag har koll på vad som ska testas, om testas
och har testats. Lätt att delegera när testfallen ligger i Excel, kan sortera lätt efter vem som ska ta
hand om vilka testfall och sedan skicka detta till den som ska göra dessa.
Vad är nackdelarna med ditt tillvägagångssätt?
Det blir en del manuellt arbete.
Ser du någon skillnad med att testa lösningar uppbyggda på plattformar som t.ex.
SharePoint 2010 och EPiServer CMS 6?
Har inte jobbat med test på dessa lösningar.
Har du arbetat med något annat testverktyg tidigare?
Ja.
Vilka i så fall?
Clear Quest – för ärendehantering.
Visual Studio 2008 – för lasttester (prestanda tester, man kollar hur mycket systemet kan
hantera). Man spelar in själva testet.
Hur upplever du skillnaden?
Går inte att jämföra med sättet och verktygen beskrivet i första frågan, pga. att de inte berör lika
typ av test.
Har du någon uppfattning av vad ett testverktyg kan tillföra testarbetet?
automatiserade tester, uppföljning, enkelt att skriva och administrera testfall, knyta buggar.
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Intervju med testare utan testverktyget MTM, med annat testverktyg och
även helt utan testverktyg
2011-05-05
Vilket/vilka testverktyg använder du dig av i test?
Track Record vilket är baserat på en accessdatabas. Ändringshanteringen av en mjukvara ligger i
Track Record.
Hur går du tillväga vid test?
Testplan skapas och läggs in i dokumenthanteringen. Skapa ett projekt i Track Record som en
platshållare för alla dokument. Alla förändringar av mjukvara dokumenterades in i Track
Record. Länka ändringsordrar till testfallsdokumenten. Testfallen är sparade i wordfiler i
dokumentsystemet som håller alla dokument. Track Record är egentligen en länkhållare som
länkar samman dokument.
Vad är fördelarna med ditt tillvägagångssätt?
Alla använde Track Record och arbetssättet var anpassat till detta och alla pratade samma språk,
använde samma begrepp.
Vad är nackdelarna med ditt tillvägagångssätt?
Komplicerat att få ut rapporter. Kantigt, kan bara skriva in 8 tecken osv.
Har du testat lösningar som är uppbyggda på plattformar som t.ex. SharePoint 2010 och
EPiServer CMS 6?
Nej.
Om ja, ser du någon skillnad med att testa dessa?
--Har du arbetat med något annat testverktyg tidigare?
Nej.
Vilka i så fall?
--Hur upplever du skillnaden?
--Hur upplever du att du har koll på test processen när du arbetar med ditt
tillvägagångssätt?
Det fanns en tät kommunikation inom projektet, därav en bra överblick på hela projektet. Men
överblicken kom dock inte från testverktyget Track Record.
Har du någon uppfattning av vad MTM kan tillföra testarbetet?
Har börjat få inblick i MTM. Ser samma ”tänk” som i Track Record.
Själva skalet känns lika. Spårbarheten finns genom länkning av testfall. Men MTM verkar
enklare och mer lätt tillgänglig. Bygger på krav, testplan, testfall, buggar, uppföljning (rapporter
och diagram).
Har även testat utan testverktyg. Då skapades testfallen och testplanen i ett Worddokument och
lades in i dokumenthanteringssystemet (dokument arkiv).
Det funkade bra i en ”liten skala” för projektgruppen var liten.
En fördel med testverktyg är att alla rapporter ser likadana ut, alla får samma bild, allt matas in
på samma vis. Tidsestimering blir lättare. Ett testverktyg ”kommunicerar, pratar” med hela
projektet och på så sätt syns test mer i projektet och glöms inte bort. Utan testverktyg kan det
kännas mer flexibelt och lättare att hantera administrativa missar.

11

Intervju frågor från en utvecklares perspektiv
Utvecklare av både SharePoint 2010 och EPiServer CMS 6 lösningar.
2011-05-04
1. Vad används SharePoint 2010 och EPiServer CMS 6 för?

SharePoint 2010 används mer för intranät. Det är svårare att styla utan att förlora funktionalitet i
SharePoint 2010.
EPiServer CMS 6 lämpar sig både för intranät och extranät. Man kan designa mer som man vill.
2. Kallas båda för ramverk och/eller plattform?

De är inte ramverk utan modulära plattformar. Båda är som ”prefabhus”.

3. Vad är skillnaden på ett ramverk och en plattform?

Ett ramverk hanterar sällan gränssnitt utan det hanterar data.
En plattform hanterar även GUI, är ”halvfärdig”.
4. Vad kännetecknar SharePoint 2010 jämfört med EPiServer CMS 6?

SharePoint 2010 är integrerat med Office paketet. Modulära out-of-the-box typ.
EPiServer CMS 6 har ingen koppling till Office. Modulära produkter, s.k. plug-ins gör det
modulärt.
5. Hur skiljer sig utvecklingen av en lösning i SharePoint 2010 jämfört med i

EPiServer CMS 6?
SharePoint 2010 utvecklar moduler som har 10-20 projekt i varje modul. Varje core projekt har
underprojekt kopplade till core projektet. Designen ligger i ett eget projekt.
I EPiServer CMS 6 har man ett ”helikopterseende” över hela utvecklingsprojektet. Hela projektet
är i ett och samma projekt vilket ger en bättre överblick på alla delar och hur det är uppbyggt.
6. Vad är viktigt att tänka på vid testning av lösningar gjorda i vartdera?

Svårigheten att testa. Viktigt med testledare som förstår produkten. Ibland kommer felrapporter
in som inte egentligen är ett fel pga. att testaren inte förstår produkten. Det är svårt att göra
enhetstester på lösningar baserade på SharePoint 2010 och EPiServer CMS 6. GUI tester är mer
lämpade. Andra saker att tänka på vid test är rättigheter och behörigheter, att testaren måste ha
olika fysiska login-roller. Säkerhets mässigt är det inte så stor skillnad nu. EPiServer CMS 5 var
login kopplat till en databas nu sker det som i SharePoint 2010 via audit och användarna finns
där.
7. Underlättas ditt arbete av att testarna använder ett testverktyg jämfört med inget

testverktyg?
Har inte jobbat i projekt där det som klassas som testverktyg använts förutom egen utvecklade
testverktyg. Men det som är viktigt att få information om vid buggrapportering och hantering är:
 Tid (när) – för att veta vilken version/iteration koden var i när buggen/felet hittades.
 Plats – var det i testsiten eller i produktion? Var specifikt i siten.
 Vem – vilken typ av rättighet och behörighet hade användaren som utförde testet.
12




Vad utförs – stegen som ledde till buggen/felet.
Med vad – vilken webbläsare, etc.

När systemet går in i förvaltningsfasen sker ofta en stor förändring vid buggrapportering och
denna viktiga information kan bli svårare att få in.
Jobbar med Team System vilket är ett verktyg som är integrerat med VSTS. Vilket är en filserver
med versionshantering. Team System samlar källkod och Worddokument etc. för alla utvecklare
inom ett projekt. Dessa kan kopplas till work items som kan kopplas till buggar som rapporterats
in.
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Ostrukturerad intervju med utvecklare av EPiServer CMS 6 lösningar.
2011-04-11
Upplever du någon skillnad mellan SharePoint 2010 och EPiServer CMS 6 lösningar?
EPiServer CMS 6 har kortare startsträcka mot SharePoint 2010.
Vad kännetecknar EPiServer CMS 6 relaterat till test?
I EPiServer CMS 6 är CMS huvudkärnan. EPiServer är redaktörsdrivet. Utseende och
funktionalitet programmeras in.
Vad är viktigt att tänk på vid testning av lösningar gjorda i EPiServer CMS 6?
Test av design och funktionalitet. Hur det funkar och ser ut i olika webbläsare. Vad händer när
man t.ex. skriver långa texter.
Den test av EPiServer CMS 6 lösningar som sker här är oftast inte så strukturerade efter
kravspecifikationen, utan man utför oftast ad-hoc testning.
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Ostrukturerad intervju med utvecklare av SharePoint 2010 lösningar.
2011-04-08
Vad kännetecknar SharePoint relaterat till test?
SharePoint 2010 är svårtestat pga. att det är stort. Enhetstester är svåra att göra pga. att alla delar
i SharePoint 2010 är så integrerade.
Test handlar mer om användarfallen och själva upplevelsen för användaren.
För utveckling av lösningarna används CMS verktyget i plattformen SharePoint 2010. Det är
inte statiskt.
Test av en SharePoint 2010 lösning kan dessutom vara svår pga. att beställarens och utvecklarens
uppfattning kan skilja.
Behörighetsnivåer är viktigt att ta med i testplanen.
För att hitta rätt saker att testa behöver man känna till lite om SharePoint 2010 regler som ligger
bakom funktionaliteten.
Språkhantering är också något att tänka på vid test.
Saker som är underförstådda måste testas i större utsträckning i SharePoint 2010.
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Bilaga 3
Kontrollista för Syntaxtest (SYN)
Kontrollista för attribut
 Datatyp
o Numerisk
o Alfanumerisk
o alfabetisk
 Längd på fält (vad händer om du skriver väldigt långa ord)
 In- och utmatningsfält (tre möjligheter)
o I: inga värden visas, men bör eller ska matas in.
o U: värde visas, men kan inte ändras.
o UI: ett värde visas som kan ändras.
 Defaultvärden
o Om attributet inte är fullständigt ska systemet processa defaultvärdet.
o Om UI fält ska defaultvärde visas.
 Obligatoriska/icke obligatoriska fält
o Obligatoriska fält måste fyllas i
o Icke obligatoriska fält behöver inte fyllas i
 Selektion – val måste göras av givna möjligheter, kan ett eller flera väljas?
o Radioknappar (pröva aktivera flera)
o Checkrutor (pröva aktivera flera)
o Drop-down boxar (pröva att ändra värde eller att göra det tomt)
 Domän – redogör för giltiga värden
o Enumeration – exempelvis M, F, N
o Värde omfång – alla värden inom visst omfång är tillåtna. Här testas värde
omfång, det som är inkluderat och icke inkluderat (inom mindre än och större än,
lika med) prova alltid noll värdet i alla fält.
 Speciella tecken – är systemet säkert mot speciella tecken som inte bör användas i de
relevanta fälten (inkluderat mellanslag)?
 Format som krävs
o Datumformat
o Postnr
Kontrollista för layouten




Sidhuvud/sidfot – är standarderna mötta, är rätt information med rörande:
o Skärmnamn
o Listnamn
o Systemdatum
o Utskriftsdatum
o Versionsnummer
Rörande attribut
o Namn på attribut
o Skärm- eller överblicksposition av attribut
Återgivning av attribut (typsnitt, färg, m.m.)
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Bilaga 4
SSABs kravspecifikation
Kravspecifikationen för SSABs intranät beskriver en del specifika krav för intranätslösningen.
Test av denna intranätslösning bygger på valda delar av kravspecifikationen rörande
”community” delen. Baserat på dessa krav har testfallen byggts. Denna kravspecifikation är
skriven på engelska därav är en del dokumentationen för detta på engelska.
F01

Community (under library)

Overview

Possibilities to have many pages under information.
A community has three faces: non-members,
members and owners/editors.
The community is set up with a default set of
permissions. These can be individually changed
depending on the needs of the community.

Tabell som ger en överblick på funktionen som låg till grund för testfallen. F står i det här fallet
för funktion och 01 är ett unikt identifikationsnummer för just denna funktion. Har valt att ge
denna funktion ID F01.
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Bilaga 5
Clas Ohlsons kravspecifikation
Kravspecifikationen för Clas Ohlsons intranätslösning är ganska generell. Därav var vissa
testdesigntekniker svåra att applicera då det krävs mer specifika detaljer för att skapa teststegen
för testfallen. För detta arbete har delar av forum- och nyhetsdelen valts. Se F014 och F053 i
kravspecifikationen. F står för funktionella krav.
F014 (från tredje sprinten)
Beskrivning

Frågor till Clas Ohlson
Svar från Clas Ohlson

Forum
Skall finnas ett forum som inte får vara anonymt. De
som inte har personlig inloggning måste ange
namn/signatur.
Kan användas som det fungerar i Epi
Ok att köra på Epi variant. Vi lägger till ett
fritextfält där användaren får ange namn. Detta fält
ska vara obligatoriskt för att kunna vara med i en
diskussion. Det ska även finnas ett fält där vi hämtar
upp signatur från AD och visar i forumet. För
gruppinloggningar så visas butiksnamn.
Är ej gjort ännu: 1. Rubrik, huvudsidan skall ha
samma rubrikhantering som de andra sidorna
(Rubrik med sidnamn som fallback.)
2. Sidfot, alla sidor skall ha sidfot med båda
språkväljarna. Listningssidor som inte har något
redaktionellt innehåll (trådsidorna) skall ha minimal
footer och ”huvudsidan” skall ha den vanliga.
3. Sidomenyn blir konstig (stylingen försvinner) när
man precis skrivit ett inlägg i en tråd...

Tabell över funktionen F014 – forumfunktionen enligt kravspecifikationen för Clas Ohlsons
intranät.
Sprint är systemutvecklingsmetoden Scrums begrepp för en arbetsiteration. En sprint visar på
aktiviteter som ska utföras under en viss tid. En sprint pågår 30 dagar. (ScrumAlliance, 2007)
Identifierade testfall designade med stöd av syntax testdesigntekniken för funktion F014 är
baserade på det som dokumenterats i Clas Ohlsons kravspecifikation:
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Bilaga 6
Testfall för SSAB
Testfall
TF 01-1
TF 01-2
TF 01-3
TF 01-4
TF 01-5
TF 02-1

Funktion
Description

Kort beskrivning
Possibility to upload picture, write short
description.
Community owner/ask to be a member Community owner links to the user profile
page.
Community members
Administration of community members.
Information
Standard webpage with community
information.
Messages
What messages can contain, show max 20
items by default.
Nyheter utforskandetest
Utforskande test av funktioner inom
nyhetssidan.

Tabell som ger en översikt över testfallen för SSABs intranät Steelnet. TF står för testfall. 01 står
för den funktion det hör till, se tabellen ovan. Efterföljande siffra är det unika identifikationsnumret för just det testfallet. 02 står för nyhetsfunktionen.
Testdesignteknik/
Testfall
TF 01-1
TF 01-2
TF 01-3
TF 01-4
TF 01-5
TF 02-1

UT

FG

SYN

SEM

AFT

X

-

X
X
X
X
X
-

-

-

Tabell. Tabell över vilka testfall (TF) och testdesigntekniker som kunde användas baserat på
kravspecifikation.
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Bilaga 7
Testfall för Clas Ohlsonsintranät
Testfall
Funktion
TF 014-01
Verifiera sidtypen forum
TF 014-02
Publicera forumsida
TF 014-03
Rubrik på forumsidan

Kort beskrivning
Med obligatoriskt fritextfält för namn.
Skapa och publicera ny forumsida.
Samma som andra sidor, rubrik med sidnamn
som fallback.
TF 014-04
Sidfot med båda språkväljarna
Alla sidor ska ha det.
TF 014-05
Stylingen på sidomenyn
Verifiera att stylingen inte försvinner vid
inlägg av tråd.
Tabell 19. Tabell över testfallen för forumfunktionen och kortbeskrivning av dessa.
Testdesignteknik/ UT
FG
SYN
SEM
AFT
Testfall
TF 014-01
X
TF 014-02
X
TF 014-03
X
TF 014-04
X
TF 014-05
X
Tabell över testfall (TF) och vilka testdesigntekniker som kan användas baserat på kravspecifikation. UT och FG behöver inte testfall för att användas.
F053 (från andra sprinten)
Beskrivning

Nyheter
Lista på nyheter med möjlighet att öppna
nyhetstexten. Skall även finnas arkiv som visar
nyheter per år-månad baserat på
publiceringsdatum. Även nyhetssidor skall ha stöd
för puffar.

Frågor till Clas Ohlson
Svar från Clas Ohlson

Lista nyheter på en nyhetssida och sparas undan i
ett arkiv. Arkivet ska inte ligga i sidomenyerna.
Arkivet ska läsa upp aktuell intervall
Tabell över funktionen F053 – visar nyhetsfunktionen som den är dokumenterad i kravspecifikationen för Clas Ohlsons intranät.
För det utforskande testet skapades ett testfall med ett teststeg upp. Området som valdes var
nyhetsfunktionen med ID F053 i kravspecifikationen. Dokumentation av defekter som hittades
vid exekveringen dokumenterades i dokumentet skapat för detta testfall.
Testfall
TF 053-01

Funktion
Nyheter utforskandetest CO

Kort beskrivning
Utforskande test av användningsflöde i
nyhetsfunktionen.
Tabell 20. Tabell över testfallet för nyhetsfunktionen och kort beskrivning av detta.
Testdesignteknik/ UT
FG
SYN
SEM
AFT
Funktions ID
F053
x
x
Tabell över funktionen (F) och testdesigntekniker som valts att användas för test av denna
funktion. För funktionen F053 användes testdesignteknikerna UT och FG.
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Bilaga 8
Skärmbilder på testexekveringsloggen för Clas Ohlsons intranät.
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Bilaga 9
Test av SharePoint 2010 lösningen – SSABs intranät.
Sammanställning av test utan testverktyg
Test utan testverktyg
Testfall ID

TF 01-1
TF 01-2
TF 01-3
TF 01-4
TF 01-5

Tid för
dokumentering
10 min 43 s
9 min 10 s
9 min 16 s
12 min 31 s
11 min 09 s

Tid för
exekvering

Summa

5 min 34 s
5 min 37 s
6 min 44 s
8 min 52 s
8 min 49 s

16 min 27 s
14 min 47 s
16 min
21 min 23 s
19 min 58 s

Antal
dokument

Vad som
dokumenterats
mer än en gång
Testfall ID och
namn

2

I testfall TF 01-5 hade ett teststeg mer än 315 tecken (inkl. mellanslag) det som skrevs efter 315
tecken syntes inte i rutan för det steget (men hela texten visades i steglistan vid själva
exekveringen). För utforskandetester (TF 02-1) mättes inte tiden det tog att utföra aktiviteterna
på grund av att det inte blir lika varje gång man exekverar då det inte skapas några teststeg för
denna typ av test. Antal platser information dokumenterades på är två, men det rör sig inte om
egentligt dubbelarbete. Det enda som dokumenterades om i Excel var testfalls ID, namn, utförare
och datum.

Test med Testverktyget MTM
Testfall ID

TF 01-1
TF 01-2
TF 01-3
TF 01-4
TF 01-5

Tid för
dokumentering
9 min 11 s
8 min 21 s
8 min 38 s
11 min 26 s
10 min 18 s

Tid för
exekvering

Summa

6 min 29 s
4 min 38 s
9 min 02 s
8 min 47 s
8 min 26 s

15 min 40 s
12 min 59 s
17 min 40 s
20 min13 s
18 min 44 s

Antal
dokument

Antal ggr.
dokumenterat
samma uppgifter

1

1

De delade stegen tog längre tid att skapa och exekvera än de andra teststegen. Därav tog det
ibland längre tid att dokumentera och exekvera med testverktyget MTM. I de första testfallen
skapades flera delade steps.
För utforskandetester (TF 02-1) mättes inte tiden det tog att utföra aktiviteterna på grund av att
det inte blir lika varje gång man exekverar då det inte skapas några teststeg för denna typ av test.
Testprocessen för intranätslösningen
Dokumentring rör sig om att skriva ner testfallen med dess steg och information i antingen ett
dokument eller i ett testverktyg.
Exekvering är den delen när man följer stegen dokumenterade i testfallsdokumentationen och
noterar fel/buggar.
Rapportering är sammanställningar i efterhand på bland annat funna defekter och utförda
testfall.
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Övriga iakttagelser:
I testfall TF 01-5 hade ett teststeg mer än 315 tecken (inkl. mellanslag) det som skrevs efter 315
tecken syntes inte i rutan för det steget (men hela texten visades i steglistan vid själva
exekveringen). För utforskandetester (TF 02-1) mättes inte tiden det tog att utföra aktiviteterna
på grund av att det inte blir lika varje gång man exekverar då det inte skapas några teststeg för
denna typ av test.
Antal platser information dokumenterades på vid test utan testverktyg är två. Det enda som
dokumenterades i både Worddokumentet och i Excel var testfalls ID, namn, utförare och datum.
De delade stegen tog längre tid att skapa och exekvera än de andra teststegen. Därav tog det
ibland längre tid att dokumentera och exekvera med testverktyget MTM. I de första testfallen
skapades flera shared steps.
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Bilaga 10
Test av EPiServer CMS 6 lösningen – Clas Ohlsons intranät.
I tabellen här nedan följer en sammanställning av hur lång tid det tog att utföra testerna för
EPiServer CMS 6 lösningen.

Test utan testverktyg
Testfall ID

TF 014-01
TF 014-02
TF 014-03
TF 014-04
TF 014-05

Tid för
dokumentering
10 min 42 sec
4 min 43 sec
3 min 16 sec
4 min 29 sec
4 min 53 sec

Tid för
exekvering

Summa

2 min 15sec
6 min 47sec
4 min 44sec
2 min 25sec
1 min 45sec

12 min 57 s
11 min 30 s
8 min
6 min 54 s
6 min 38 s

Antal
dokument

Vad som
dokumenterats
mer än en gång

2

Testfalls ID och
namn

Tabell sammanställning över hur lång tid det tog att dokumentera och exekvera testfallen utan
testverktyg. Dessutom visar tabellen hur många dokument som behövdes och antal gånger
samma uppgifter har dokumenterats på olika ställen. Tidtagningen inkluderar inte att öppna upp
de dokument testfallen dokumenterades i.
För dokumentationen utan testverktyg måste testfallets ID, namn, datum och utförare dokumenteras två gånger. Sidan måste sparas med ett relevant namn.

Test med Testverktyget MTM
Testfall ID

TF 014-01
TF 014-02
TF 014-03
TF 014-04
TF 014-05

Tid för
dokumentering
7 min 47 s
3 min 3 s
1 min 57 s
3 min 48 s
2 min 54 s

Tid för
exekvering

Summa

2 min 05s
7 min 10s
2 min 15s
1 min 5s
2 min 12s

9 min 52 s
10 min 13 s
4 min 12 s
4 min 53 s
5 min 6 s

Antal
dokument

Antal ggr.
dokumenterat
samma uppgifter

1

1

Tabell sammanställning över hur lång tid det tog att dokumentera och exekvera testfallen med
testverktyg. Dessutom visar tabellen hur många dokument som behövdes och antal gånger
samma uppgifter har dokumenterats på olika ställen. Tidtagningen inkluderar inte att öppna upp
verktyget testfallen dokumenterades i.
Testprocessen för intranätslösningen
Dokumentring rör sig om att skriva ner testfallen med dess steg och information i antingen ett
dokument eller i ett testverktyg.
Exekvering är den delen när man följer stegen dokumenterade i testfallsdokumentationen och
noterar fel/buggar.
Rapportering är sammanställningar i efterhand på bland annat funna defekter och utförda
testfall.
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Övriga iakttagelser:
För dokumentationen utan testverktyg måste testfallets ID, namn, datum och utförare dokumenteras två gånger. Sidan måste sparas med ett relevant namn.
Flera program och dokument måste öppnas upp för att kunna dokumentera och exekvera
testfallen. För att ta en skärmbild måste ctrl knappen och F11 prnt scrn knappen tryckas sedan
öppna Paint programmet därefter ge bilden ett namn och spara den på ett lämpligt ställe.
Dessutom behövdes namnet på och sökvägen till denna skärmbild noteras där defekter
dokumenterades.
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Bilaga 11
Testfall för SSABs intranät.
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Bilaga 12
Problemgrafer
Serie
Metodanalys
Utfärdare
Ulrika Artursson Wissa
Dokumentnamn: Problemgraf

PROBLEMGRAF
Datum
2011-05-20

Version
1

Dokument-Id
Problemgr
Sida
1(1)
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Serie
Metodanalys
Utfärdare
Ulrika Artursson Wissa
Dokumentnamn: Problemgraf

PROBLEMGRAF
Datum
2011-05-20

Version
1

Dokument-Id
Problemgr
Sida
1(1)
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PROBLEMGRAF
Serie
Metodanalys
Utfärdare
Ulrika Artursson Wissa
Dokumentnamn: Problemgraf

Datum
2011-05-20

Version
1

Dokument-Id
Problemgr
Sida
1(1)
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Serie
Metodanalys
Utfärdare
Ulrika Artursson Wissa
Dokumentnamn: Problemgraf

PROBLEMGRAF
Datum
2011-05-20

Version
1

Dokument-Id
Problemgr
Sida
1(1)
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Serie
Metodanalys
Utfärdare
Ulrika Artursson Wissa
Dokumentnamn: Styrkegraf

STYRKEGRAF
Datum
2011-05-20

Version
1

Dokument-Id
Styrkegr
Sida
1(1)
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Serie
Metodanalys
Utfärdare
Ulrika Artursson Wissa
Dokumentnamn: Styrkegraf

STYRKEGRAF
Datum
2011-05-20

Version
1

Dokument-Id
Styrkegr
Sida
1(1)

32

Serie
Metodanalys
Utfärdare
Ulrika Artursson Wissa
Dokumentnamn: Styrkegraf

STYRKEGRAF
Datum
2011-05-20

Version
1

Dokument-Id
Styrkegr
Sida
1(1)
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Serie
Metodanalys
Utfärdare
Ulrika Artursson Wissa
Dokumentnamn: Styrkegraf

STYRKEGRAF
Datum
2011-05-20

Version
1

Dokument-Id
Styrkegr
Sida
1(1)
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Fig 2.3a Övergripande handlingsgraf över dokumentering och exekvering av testfall utan
testverktyg.

Fig 2.3b Fortsättning av handlingsgraf ovan över dokumentering och exekvering av testfall utan
testverktyg.
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Fig. 2.4a Övergripande handlingsgraf över dokumentation och exekvering av testfall med
testverktyg.

Fig. 2.4b Fortsättning av handlingsgraf över dokumentation och exekvering av testfall med
testverktyg.
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Skärmbilder över olika sidor i MTM.

Skärmbild som visar testsviterna. När en av sviterna markeras visas testfallen som finns i den
sviten i delen till höger. I denna skärmbild är det Forumssviten som är markerad.

Denna skärmbild visar testresultat för alla testfall inom en testsvit. Här kan man klicka på run
knappen för att kunna exekvera valt testfall.
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Skärmbild som visar en lista på delade steg.

Skärmbild som visar resultat och ger en överblick över statusen på testfallen.
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Dokumentation och exekvering av testfall i MTM.

Denna skärmbild visar testfallsvyn över testfallet TF 014-01.

Denna skärmbild visar en fortsättning på testfallsvyn i bilden ovan.
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Exekvering av testfall i MTM.

Denna skärmbild visar exekvering av testfall TF 014-01 i MTM.

Denna skärmbild visar hur steget testaren hoppat över är markerat.
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Denna skärmbild visar hur det ser ut vid exekvering av delade steg.

Denna skärmbild visar på hur det ser ut när man avslutar ett delat steg.

41

Denna skärmbild visar hur det ser ut när testaren markerat ett teststeg som FAIL, då fältet för en
kommentar om defekten automatiskt visas.

Denna skärmbilden visar från track delen av MTM hur man kan söka för att få fram alla buggar.
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Denna skärmbild visar testresultatet av testfallet TF 014-01.

Denna skärmbild visar fortsättningen på skärmbilden ovan.

43
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Testfallsdokumentation av testfall TF014-01 för Clas Ohlsons intranätslösning.
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Denna begreppsgraf visar på relationerna mellan olika testbegrepp rörande testtekniker.
Informationen denna graf är baserad på är tagen från olika källor se 3.4 Testtekniker.
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Begreppsgraf över indelning av olika testdesigntekniker och relationerna mellan dessa.

För att läsa mer om en del av dessa se 3.6 Testdesigntekniker för testfall.
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Bilaga 21
Tabell över testdesigntekniker som visar testunderlag och sedan om det fanns testunderlag för
varje specifik testdesignteknik i kravspecifikationen och om sedan testfall skapades med stöd av
denna testdesignteknik. För att se mer om detta i arbetet gå till 4.2.2 Praktisk tillämpning av
testmetoden TMap i detta arbete. För mer information om de olika testdesignteknikerna se 3.6
Testdesigntekniker för testfall.
Testdesignteknik

Testunderlag som
krävs för
testdesigntekniken
Baseras på layoutbilder
Syntaxtest (SYN)
och beskrivningar av
dessa.
Semantiska regler vilka
Semantisktest
beskrivs i funktionella
(SEM)
specifikationer och i
verksamhetsregler.
Användningsfallstest Bygger på användningsfallen och användnings(AFT)
fallsdiagram.
Ostrukturerad testning
Felgissning (FG)
där man antar godtyckligt var det kan finnas
defekter.
Fungerar med alla typer
Utforskande test
av testunderlag (även
(UT)
om testunderlaget inte
är tillräckligt
dokumenterat).

Testunderlag finns i
kravspecifikation
Clas Ohlson

/

Testfall
skapades

SSAB

Layout
beskrivningar
finns
Saknas

Några layoutbilder finns

Ja för
båda

Saknas

Nej för
båda

Saknas

Saknas

Nej för
båda

Behöver inga
krav för
testfall

Behöver inga
krav för
testfall

Testfall
skapades
ej i FG

Behöver inga
krav

Behöver inga
krav

Testfalls
skapades
ej i UT

Denna tabell ger en översikt över de valda testdesignteknikerna och testunderlag som behövs för att kunna använda dessa
kopplat till det relevanta testunderlaget baserat på intranätslösningarnas kravspecifikationer.
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Skärmbild som visar Librarysidan i SSABs intranät.

För mer information se 4.1.3 Intranätslösningarna.
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Bilaga 23
Skärmbild som visar Clas Ohlsons intranät öppnat i edit mode.

Skärmbild av Clas Ohlsons intranät inloggad som administratör med edit mode öppet på vänstra
sidan och nyhetsarkivssidan öppen till höger i preview läget.
För mer information se 4.1.3 Intranätslösningarna.
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