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Sammanfattning
För att effektivisera och underlätta testarbetet finns det hjälpmedel som testverktyg som har en
mängd funktioner och egenskaper för hela testprocessen. Detta arbete har beskrivit testverktygen
HP Quality Center, IBM Rational Quality Manager och Microsoft Test Manager. Beskrivningen
skedde med utgångspunkt från kriterier fastställda av fallföretaget Trafikverket. Fokus på arbetet
har varit att förutom beskriva deras egenskaper, att även beskriva mer detaljerat deras
möjligheter med testautomatisering. Det innebär även att styrkor och svagheter har identifierats
med testverktygen och dess egenskaper. Intresset för testautomatisering kom upp efter en artikel
i testzonen som är ett känt forum för allt inom test. Det handlade om de vanliga fallgroparna i
testautomatisering som också hänger ihop med testverktyg. Testverktygens tekniska funktioner
såsom testautomatisering kräver högre kompetens från användare för att användningen av
testverktygen ska bli effektiva.
Vad som kommit fram i studien är dels en beskrivning av fallföretagets IT-miljö och deras behov
av funktionalitet i testverktygen, samt att två förslag på passande testverktyg har tagits fram.
Första förslaget är Microsoft MTM. Trafikverket använder till en viss del MTM i nuläget och
med det krävs ingen större implementationsprocess. Genom att öka användandet av verktygets
tillgängliga funktioner och samverka med Visual Studio blir det nästan ett komplett testverktyg
som stödjer det mesta inom testarbetet. Andra förslaget är HP QC som är ett testverktyg med
många funktioner och som kan samverka med Microsoft miljö. QC har funktioner som stödjer
hela testarbetet inom både manuella tester och automatiserade tester. Testverktygen i studien har
kartlagts och jämförts och presenterats i en egenskapslista. Listan ska vara ett stöd vid val av
testverktyg inte bara för fallföretaget utan även andra intresserade verksamheter och företag som
planerar på att införa testverktyg. Testautomatiseringsstöd i testverktygen har undersökts och
diskuterats. Testautomatiseringstekniker som har beskrivits i studien är modellbaserad,
nyckeldriven och datadriven testning. Vanliga svagheter från litteraturen som har kommit fram i
studien är med testautomatisering ofta kostnaden samt de tekniska svårigheterna som finns i

verktygen. Styrkor är att man håller behövd funktionalitet på samma plats och är tillgänglig för
involverade resurser. Genom testautomatisering kan man snabba på tester som regressionstester
där ständiga upprepningar sker.
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Summary
In order to streamline and facilitate the testing process, there are tools that test tool that has a
variety of features and characteristics of the whole testing process. This work has described the
testing tools HP Quality Center, IBM Rational Quality Manager and Microsoft Test Manager.
The description was based on criteria established by the applicable company Trafikverket. The
focus of this work was that besides describing their properties, that describe in more detail their
opportunities with test automation. It also means that the strengths and weaknesses identified by
the test tools and its properties. Interest in test automation came up after an article in the test
zone is a known forum for everything in testing. It was about the usual pitfalls of test automation
that is also associated with testing tools. Test tools technical functions such as test automation
requires higher skills from users for the use of test tools to be effective.
What has emerged in the study and a description of where the company's IT environment and
their needs for functionality testing tools, as well as two Suggestions for appropriate test tools
have been developed. The first proposal is Microsoft MTM. Trafikverket uses MTM to a certain
extent at the moment and a larger implementation process is not required. By expanding the use
of the tool's features and interact with Visual Studio, it's almost a complete testing tool that
supports most of the test work. Other proposal is HP QC is a test tool with many functions and
can interact with the Microsoft environment. QC has features that support the entire testing
process in both manual testing and automated testing. Test tools in the study have been mapped
and compared and presented in a property list. The list should be an aid in the selection of test
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test automation is often the cost and the technical difficulties found in the tools. Strengths are
keeping the needed functionality in the same place and is available to the involved resources.
The test automation can speed up the tests as regression tests where constant repetition occurs.
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1 Inledning
I det här kapitlet beskrivs bakgrunden till detta examensarbete. Kapitlet är indelat i flera avsnitt.
De avsnitt som ingår är bakgrunden till arbetet, uppdragsgivaren av arbetet, problemformulering,
syfte och mål, avgränsning och till sist en disposition.

1.1 Bakgrund
Testning har blivit ett viktigt område i och med att nya system utvecklas, kraven på kvalitet ökar
och levererans ska ske snabbare än tidigare. Genom att nya system alltmer testas i ett högre
tempo kan lämpligt testverktyg underlätta och hålla ihop testarbetet. Detta arbete beskriver och
jämför testverktygens egenskaper och ska vara ett underlag för val av testverktyg.
Styrkan med ett testverktyg är att den håller behövd funktionalitet inom testarbetet samlad på en
plats. Den är tillgänglig vid behov utan att man behöver öppna andra system vilket sparar
arbetssteg och ökar effektiviteten. Testprocessen i sin helhet blir mer produktiv – från planering,
testning och uppföljning – genom att använda testverktyg. Nackdelar som finns kan vara
tekniska svårigheter som gör att verktygen sällan används och blir dyra för verksamheten
(Eriksson, 2008). I nuläget finns många testverktyg på marknaden. De har olika egenskaper och
funktioner. Det blir därför allt viktigare att välja rätt verktyg. Det här arbetet tar fram
testverktygens egenskaper, möjligheter och begränsningar. Stora verksamheter som t.ex.
Trafikverket som arbetar med att förbättra sina testprocesser och få en gemensam struktur för
utveckling och test. Med nya tekniker finns möjligheten att effektivisera systemutveckling och
testprocesser. Även att höja och säkra kvalitén på egenutvecklade IT-system genom att se över
de testverktyg som lämpar sig bäst för Trafikverket.
Testautomatisering är ett vanligt förekommande begrepp som ofta förknippas med testverktyg.
Konsultbolag1
beskriver
i
en
artikel
”Införande
och
underhåll
av
testautomatisering”(konsultbolag1,2012) att en lyckad testautomatisering kräver rätt val av
testverktyg. Viktiga egenskaper som de nämner angående verktyg är att se till att verktyget ger
tillräckligt stöd för systemet som testas, samt att det ska stödja vanligt förekommande
scriptspråk). I en artikel i Testzonen ”att lyckas med testautomatisering” (Test Zonen, 2012)
beskrivs vanliga fallgropar vid misslyckade testautomatiseringsprojekt. Val av verktyg och
tekniska svårigheter är några av dessa fallgropar. Det vore intressant att gå vidare med
testautomatisering för att se hur det lever upp till begreppet. Intresset kom upp vid ett tidigare
examensarbete för fortsatta studier för testautomatisering (Artusson, Ulrika, 2011).

1.2 Problemformulering
Efter det som har nämnts i bakgrunden ser man att test är en viktig del för att kunna
kvalitetssäkra system. Genom att använda testverktyg och dess funktioner blir testarbetet mer
effektivt. För att se möjligheter att förbättra testarbetet vill man se över olika alternativ i
exempelvis en jämförelse mellan olika verktyg och deras egenskaper. Och att där kunna se vad
som skiljer de åt samt möjligheterna med testautomatisering i testverktygen. Många
kommersiella testverktyg finns på marknaden. I åtanken bör finnas att olika faktorer, som till
exempel den aktuella arbetsmiljön och arbetssättet, spelar en betydande roll vid valet av rätt
testverktyg.
Motiveringen leder fram till dessa frågeställningar:
Vilka egenskaper styr vid valet av testverktyg? Vad är testautomatisering och hur stödjer
testverktygen testautomatisering?
1

1.3 Syfte
Syftet med arbetet är att förstå och beskriva testverktygens egenskaper och sammanställa dessa i
en egenskapslista som är ett underlag vid val av verktyg, samt att beskriva testautomatisering och
testverktygens möjligheter för testautomatisering.

1.4 Mål
Målet med examensarbetet med uppdrag av Trafikverket i Borlänge är att genomföra en
kartläggning och jämförelse av tre valda testverktyg och på en lista presentera de egenskaper
som ingår i respektive verktyg. I arbetet beskrivs företagets IT och testmiljö för att kunna se det
testverktyg som mest lämpar sig. Listan ska vara ett stöd för trafikverket för att se vilket eller
vilka testverktyg som passar in i deras miljö samt att föreslå ett. Målet är även att skapa en
handledning av utförandet av manuellt test i testverktygen.

1.5 Avgränsningar
Avgränsningen i arbetet gäller endast de testverktygen som ska kartläggas och jämföras enligt
uppdragsgivarens önskemål. Det gäller Microsoft Visual Studio Test Professional och till en viss
del Visual Studio Ultimate 11, HP Quality Center 2011 och IBM Rational Quality Manager
2012. Vid praktisk tillämpning av respektive demoverktyg ska ske i form av en mindre
testprocess med manuellt testfall i första hand. Där utgår man från innehållet av en testplan,
testkörning och hanteringen av felrapportering etc. Detta först och främst genom manuella tester.
Dock även genom testautomatisering av systemtester om respektive verktyg har inbyggd
funktion för att skapa det och den tekniska plattformen finns.

1.6 Uppdragsgivare
Trafikverket i Borlänge är uppdragsgivaren för detta examensarbete, som även är huvudkontoret
för Trafikverket. Förutom huvudkontoret i Borlänge så har Trafikverket regionkontor i
Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Kristianstad, Luleå och Stockholm. På trafikverket jobbar det i
dagens läge ca 6500 anställda.
Trafikverket startade 1 april år 2010. De ansvarar för långsiktig planering av transportsystem för
vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart, luftfart. De ansvarar även för byggande, drift och underhåll av
statliga vägar och järnvägar. Trafikverkets omfattning är Banverket, Vägverket, Rikstrafiken,
Rederinämnden och långsiktiga planeringen vid Sjöfatsverket och Transportstyrelsen, samt en
del av SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys).

1.7 Arbetets upplägg
Här nedan visas en övergripande bild på hur arbetets disposition förhåller sig. Den beskriver
upplägget av arbetet och hur kapitlen relateras till varandra.
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Figur 1 Uppsatsens disposition en egen bild, efter Björklund och Paulsson, 2003.
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2 Metod
I detta kapitel redogörs de metoder och tillvägagångsätt som användes för att uppnå syftet och
besvara frågeställningarna i arbetet. Studien i arbetet är baserad på ett fallföretag.

2.1 Metodik
Detta avsnitt beskriver de metoder och egenskaper som lämpat sig för detta arbete och
beskrivningen av dessa egenskaper är således också motiveringen till varför de använts. Samtliga
metoder har tillämpats antingen enskilt eller i kombination med varandra. Epistemologi innebär
den filosofi om människans kunskapssyn och den starka förbindelsen till dennes världssyn
(Björklund och Paulsson, 2003,s.65). Författaren tolkade undersökningen i det här arbetet utifrån
en icke-positivistisk syn. Med det menas att kunskapen baseras på den förståelse som kom fram
genom empirin. Utifrån de empiriska data har jag kunnat analysera och komma fram till
slutsatser i arbetet. Studien är baserad på kvalitativa metoder och inte kvantitativa för att få en
djupare förståelse.

2.1.1 Undersökningsansats
Forskare har oftast olika syn på verkligheten, varierande arbetssätt, samt olika sätt att hantera
insamlad information på. Här nedan beskrivs den del av den vetenskapliga synen som har
förekommit i detta arbete. Vanliga begrepp inom vetenskapliga synsätt är explorativa studier
som är baserade på studier utan grundläggande förståelse. Explanativa studier är på en mer
detaljerad och fördjupad nivå. Normativa studier baseras på en redan grundläggande kunskap
inom ett område och ger en mera åtgärdsbaserad synsätt d.v.s. hur man går tillväga (Björklund
och Pålsson, 2003,s.58). Normativt synsätt användes i arbetet, då en egenskapslista skapades
med målet att ge underlag och därmed vägleda och ge råd vid åtgärder. Deskriptiva studier utgår
från redan existerande kunskap och förståelse inom ett område. Den här studien har en del av ett
deskriptivt perspektiv. Författaren hämtade kunskap från litteraturstudierna som behövdes för att
få en djupare förståelse av det studerade ämnet. Studien består till en större del av en deduktiv
ansats i och med att teorin om testverktygen i undersökningen gav mer förståelse för den
empiriska datainsamlingen. Kvalitativa studier är en metod som är till för att studera ett objekt
mer djupgående (Björklund och Pålsson, 2003,s.63). Den här studien använde sig av kvalitativa
intervjuer och detaljerad teoretisk insamling som ger en kvalitativ empirisk beskrivning av det
undersökta ämnet. Detta för att studien innehöll undersökningar av egenskaper som var
jämförbara.

2.1.2 Triangulering
För att ett examensarbete ska vara trovärdigt kan man använda sig av måtten validitet, reliabilitet
och objektivitet. Validitet avser den verkliga längden på studien gentemot det man avser att
mäta. Reliabilitet är ett mått för att se värdet efter upprepade undersökningar. Slutligen visar
objektivitet hur värderingarna påverkar den avsedda studien (Björklund och Pålsson, 2003,s.59).
Eftersom reliabiliteten är kopplad till enkäter och intervjuer så är det inte möjligt för en ökning i
reliabilitet, utan den möjliga ökningen finns för validitet och objektivitet. En metod för att låta
studien bli pålitligare är att använda sig av triangulering. Inom triangulering använder man flera
metoder för att se studiens objekt från olika perspektiv. Exempel på typer av triangulering är:
datatriangulering, utvärderingstriangulering och teoretisk triangulering (Björklund och Pålsson,
2003,s.77).
I det här arbetet används metodtriangulering för att öka dess validitet. På så vis kan det ses från
ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Metodtriangulering har bedrivits genom insamling av
teoretiska datakällor samtidigt som författaren använde praktisk undersökningsmetod på
4

testverktygen i arbetet. Ett sätt för att öka objektiviteten i arbetet är att detaljerat kunna motivera
egenskaper på ett opartiskt synsätt. Även datatriangulering användes där insamlingsdata kom
från olika källor som tillförs i arbetet. De källor som har använts i arbetet som insamlingsdata är
i form av dokumentstudier som produktsidor av respektive testverktyg, relevanta forum och
elektroniska artiklar.

2.2 Tillvägagångsätt
Här nedan beskrivs de konkreta metoder som användes under hela arbetet för att nå dess syfte,
mål och resultat. Metoder som användes för den empiriska datainsamlingen är dokumentstudier,
intervjuer, praktiska erfarenheter som utfördes parallellt med litteraturstudier.
Handlingsgrafen nedan beskriver tillvägagångsättet i arbetet som har lett till att resultatet i
arbetet har uppnåtts. Grafen visar de olika metoderna som bedrivits stegvis för att uppnå
resultatet i arbetet. Parallellt med den empiriska datainsamlingen skedde litteraturstudier för att
få förståelse och kunskap av alla de tekniker, egenskaper, begrepp etc. som har bearbetats. Det
insamlade data från de empiriska undersökningarna av intervjuer, praktiska erfarenheter samt det
teoretiska gav som handlingsgrafen visar det material som analyseras och värderas för att uppnå
resultat.

Figur 2 Handlingsgraf för arbetets tillvägagångsätt

2.2.1 Litteraturstudier
Litteraturstudier har den styrkan att man lätt kan ta del av mycket information. Det hjälper till att
kartlägga den kunskap inom området och att bygga den teorireferensram som studien behöver
(Björklund och Pålsson, 2003,s.45). Den teoretiska insamlingen bestod av böcker, elektroniska
5

källor inom test, artiklar och examensarbeten som har relevant innehåll för testområdet. Syftet
med litteraturstudierna i detta arbete var att få tillräckligt med information och förståelse för de
begrepp som förekom i arbetet. För att på så sätt kunna beskriva, motivera och utvärdera de
egenskaper som behandlas i studien.

2.2.2 Datainsamling
Under empirifasen samlades teoretisk data genom detaljerade dokumentstudier av de testverktyg
som studerades i arbetet. För att samla in data om de egenskaper som finns i respektive
testverktyg användes deras produktsidor och relaterade forum. Kvalitativa metoder i form av
intervjuer genomfördes för att tydligöra de kriterier som var utgångspunkten för arbetet. Detta
även för att få en mer detaljerad förståelse för den gällande testmiljön hos uppdragsgivaren.
Sedan låg fokus på användandet av testverktygen under avsnitt: 4.7 test av verktyg, som gav en
personlig erfarenhet av verktygen. Testningen kördes genom en skapad testplan med
testunderlag bestående av testfall på systemtestnivå.
Datainsamling - Intervjuer
Kvalitativa intervjuer skedde i arbetet med syftet att förstå Trafikverkets IT-miljö. Detta innebär
en detaljerad förståelse av testmiljö och utvecklingsmiljö; hur det ser ut i nuläget samt deras
behov och önskemål. Det var en grund för att kunna föreslå ett lämpligt testverktyg åt dem.
Intervjufrågor och sammanfattning finns på bilaga 1,2,3,4. Intervjuerna var semistrukturerade
där förberedda frågor fanns samt följdfrågorna som tillkom under intervjuerna. Där en diskussion
och presentation av de gällande kriterierna för testverktygen i arbetet framkom.
Datainsamling - praktiskt användande av testverktyg
Den här metoden beskriver författarens egna erfarenheter baserade på utvärderingen och
användandet av testverktygen. Detta genom de manuella tester som utfördes och kan läsas i
avsnitt 4.5, samt bilaga 5. Här var syftet att få djupare förståelse för testverktygens egenskaper
samt att få förstahandserfarenheter. Detta för att få erfarenheter som nya användare kan använda
som stöd i den delen av arbetet som innefattar rekommenderade testverktyg och handledning i
systemet. (Se handledning bilaga 7).

2.2.3 Fallföretaget
Trafikverkets IT-avdelning i Borlänge var fallföretaget i arbetet. Stort fokus i arbetets studier låg
därmed på fallföretaget. Trafikverket bidrog med kunskap av datainsamling i form av intervjuer.
Respondenter var testledare, testare och utvecklare samtliga från Trafikverket.

2.2.4 Analysmetoder
FA/SIMM är en metod för genomförandet av förändringsanalys som härstammar från SIM. SIM
står för ”Samverkan genom Ifrågasättande och Idéutveckling med stöd av metodik” (Goldkuhl &
Röst Linger, 1988).
Syftet med FA/SIMM är att genomföra en effektiv förändringsanalys. Det som görs i en
förändringsanalys enligt FA/SIMM är att belysa de problem, styrkor, och mål som finns i
verksamheten. Utifrån detta kommer man sedan med förändringsförslag som minskar problemen
och ökar chansen att uppnå sina mål och utveckla styrkorna. För att åstadkomma detta använder
man olika verktyg. Målet med FA/SIMM förändringsanalys är att analysera problem och mål för
att komma fram till en förändringsåtgärd.
Verktygen som användes för denna studie var problemanalys, styrkeanalys och handlingsgrafer.
FA/SIMM bör användas som ett stöd till att kunna uppfylla syftet och målet med arbetet.
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Problemanalys
Det innebär att man studerar en verksamhet och lyfter fram de problem som finns. Analysen går
ut på att hitta samband och orsaker mellan de olika problemen. De metoder som används är
problemgrafer med tillhörande problemlista. I detta arbete användes problemanalyser för att
identifiera problem. Dessa kunde vara svagheter och begränsningar med testverktygens
egenskaper i samband med den praktiska användningen av testverktygen. Syftet är att enklare
kunna hitta skillnader mellan testverktygen (se bilaga 12).
Styrkeanalys
En styrkeanalys innebär att verksamheten studeras och de positiva egenskaperna som kan hittas
lyfts fram. Detta till skillnad från problemanalys där man lyfter fram styrkorna istället för
problemen. Metoden använder sig av styrkelista och en styrkegraf där sambanden av styrkorna
visas. Under detta arbete användes styrkeanalyser för att identifiera styrkor hos testverktygen i
samband med användning av verktygen (se bilaga 12).
Handlingsgrafer
Handlingsgrafer används för att analysera en verksamhetsstruktur i dess nuläge. Den innefattar
dess aktiviteter och dess samband emellan. I detta arbete användes handlingsgrafer för att
beskriva Trafikverkets arbetsflöde för att tydligare kunna se deras IT-miljö. Samt skapades
handlingsgrafer för att beskriva testverktygens möjligheter för testautomatisering av manuella
tester (se bilaga 13).
Kriteriebaserad utvärderingsmetod
En kriteriebaserad utvärderingsmetod (figur 3) användes för analys av jämförelsen mellan
testverktygens kriterier som bedrevs i arbetet. Vid utvärdering av IT-system beskrevs det
praktiska användandet av systemet som en utökning av utvärderingen (Cronholm & Goldkuhl
2006, s. 100). Det användes för att kunna utvärdera testverktygen ifall de uppfyller de kriterier
eller eventuella begränsningar. Härnedan i figur 3 beskrivs tillvägagångsättet för
utvärderingsmetodens olika moment, beskrivning av värderingarna av testverktygens egenskaper
se bilaga 7 för kriterievärderingstabellerna för respektive testverktyg.

Figur 3 Handlingsgraf för arbetets utvärderingsmetod
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3 Testning och testverktyg
I detta kapitel presenteras de begrepp och termer som används i arbetet. Börjar med beskrivning
av test under systemutveckling och olika testtekniker och därefter testverktyg och dess
egenskaper och testautomatisering. Kapitlet avslutas med en begreppsgraf av de centrala
begreppen i arbetet.

3.1 Test under Systemutveckling
Test och kvalitetssäkring
Test är viktigt för att säkerställa kvalitén hos IT-system. Uteblir testarbetet kan det leda till
bristande kvalitet hos systemen. Några exempel på konsekvenser som kan uppkomma vid
utebliven test är:
 Högre utvecklingskostnader
 Högre förvaltningskostnader
 Kostnader för felsökning och rättning
 Försenade driftsättningar
 Missnöjda kunder och användare av systemet
Inom testning spelar kvalitet en väldigt viktig roll, en definition av kvalitet är:
Att alla sammantagna egenskaper hos en produkt eller tjänst som ger dess förmåga att
tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov(Eriksson, 2007).
Kvalitetssäkring definieras i standarden ISO 8402 som alla planerade och systematiska åtgärder
nödvändiga för att ge tillräcklig tilltro till att en produkt kommer att uppfylla givna krav på
kvalitet(Eriksson, 2007). Begreppet kvalitetssäkring menas att alla involverade områden inom
test måste fungera på ett bra sätt för att leva upp till begreppet. Dessa punkter
involveras(Eriksson, 2007).
 Projektledning – bra projektledare som har bra kunskap om projektledningsmetoder.
 Test – tydliga roller och planerad testprocess.
 Systemutveckling- duktiga utvecklare som ser helheten och inte bara programmering.
 En fungerande driftsättning.
 Genomförd användarutbildning för att användare ska kunna utnyttja systemets
funktioner.
 Kravhantering- bra och tydliga krav är en grund för att systemen ska hålla hög kvalitet.
V-Modellen
V-modellen är en strukturerad metod för att integrera testning med systemutveckling i ett
projekt. Den kan användas både i en sekventiell utveckling samt iterativ utveckling. V-modellen
är en av de mest kända testmodeller, detta tillsammans med att den även är väldigt enkel gör att
merparten av personer som arbetar kring test känner till den och kan beskriva den utantill.
Eriksson anser att om den används på rätt sätt så är den otroligt användbar och är en modell som
har många år kvar på nacken. Han anser att det är viktigt att poängtera att v-modellen beskriver
en förenklad version av verkligheten, en så kallad konceptuell modell som presenteras genom
figur – 3. V-modellen innefattar följande steg:
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Krav: Beställaren tillsammans med leverantören går igenom och granskar
kravspecifikationen med de insamlade kraven.
Övergripande design: Här bryter man ned kraven i funktionella delar och definierar hur
de olika delarna av systemet fungerar tillsammans och uppdaterar hur mycket resurser







som krävs brukar sluta i en funktionsspecifikation. Vanligt är också att en utvecklare är
närvarande.
Detaljerad design: Vid den detaljerade nivån skapar man ofta databasdesign,
objektmodell och komponentspecifikation. Resultatet kallas vanligtvis för
designspecifikation.
kodning och komponenttest: Koden implementeras utifrån gällande specifikationer från
mindre delar till komponenterna succesivt blir större, parallellt med kodning sker
komponenttester efter man har testat alla komponenter sätts programmen ihop.
Integrationstest: Integrationstesterna verifierar att integrationen i mjukvaran fungerar
mellan delarna i systemet.
Systemtest: Systemtester validerar att systemet möter kraven när alla komponenter är
integrationstestade. Systemtest är en omfattande testdel där ett helt komplett system
testas se mer i avsnitt 3.2.6 testnivåer.
Acceptanstest: Är den sista testnivån innan man avgör om systemet kan driftsättas
vanligtvis är det systemanvändarna som utför testerna.

Figur 4 V-modellen (Eriksson, 2008,s24).

Agile-utveckling
Gustafsson beskriver Agile så här som att ha rätt verktyg för rätt problem i ett
projekt(Gustafsson, 2007).
En definition av Agilt testarbete:
”Agilt testarbete ställer krav på i vilken ordning komponenterna byggs”(konsultbolag1).
Den stora skillnaden mellan iterativa och traditionella metoder är att i den traditionella så
utvecklar man hela systemet först sen testar man det. Under iterativa metoder bygger man en del
av systemet först och testar den i olika iterativa processer. Exempel på agila metoder är:
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RUP Rational Unified Process – utvecklingen sker i olika flöden där krav, test och
implementering delas in. Testningen gentemot sekventiell börjar tidigt med aktiviteter
som kravgranskning och framtagning av testplan. Testarbete ska ske kontinuerligt genom
hela processen. Enligt Eriksson finns det även vissa nackdelar med RUP som måste
anpassa de omfattande processer som dokumentationsmallar och processbeskrivningar.
Under förvaltning och mindre organisationer är den inte riktigt effektiv som för
nyutveckling.
DSDM- Dynamics System Development Method, är likt RUP men I enklare format inte
lika omfattande.



XP-extremprogrammering och Scrum är utvecklingsmetoder som använder sig av korta
iterativa perioder så kallade sprintar. Fokus ligger på att bygga system i korta iterationer
och vara av hög kvalitet och mindre dokumentarbete gentemot sekventiella utvecklingen.
Som bilden på Scrum modellen (figur-5) visar en sprint som är en iteration vid sprintens
slut ska det finnas ett levererbart system. Testningen sker kontinuerligt och ofta vanligt
under Scrum och XP är automatiserade tester, ett bra hjälpmedel är att använda sig av
testverktyg för de automatiserade testerna vanligt förekommande är NUnit tester för
Microsoft och JUnit för java som används vid lågnivåtester som enhetstester.

Traditionell utveckling
Även kallas sekventiell utveckling, ett vanligt förekommande exempel är vattenfallsmodellen
som beskriver en sekventiell utvecklingsprocess (figur-5). Testningen i vattenfalls modell sker i
slutet på utvecklingen i verifikationsfasen. Nackdelar med vattenfallsmodellen relaterade till
testning som sker i den slutliga utvecklinsprocessen det innebär att fel kan upptäckas sent, och är
problematiska att åtgärda eftersom man måste gå tillbaka till analysfasen som kan orsaka höga
kostnader och kvalitetsproblem.

Figur 5 En bild på Scrum modell och vattenfallsmodell

Testprocess
Testarbetet är en planerad och styrd process den innehåller olika aktiviteter som sker under en
testprocess. För att testarbetet skall bli tillfredställande krävs det en väl genomförd testprocess
d.v.s. att man följer de huvuddelar som beskrivs i figuren nedan(figur 6).
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(Planering)

Detalj-planering

Skapa testmiljö

Övergripande planering

Ej ok

(Genomföran
de)
Genomför test

(Uppföljning)

Rätta fel

Ok

Samla erfarenheter

Ta fram testrapport

Avsluta test

Figur 6 Detaljerad bild av testprocess (Eriksson, 2008,s86).

Här kommer en beskrivning av vad som ingår i varje huvuddel i en testprocess enligt (figur 6)
som ska ge läsaren en mer detaljerad bild av testprocessens arbetsflöde.
1. Planering
Under testprocessens planeringsfas(figur5)sker den inledande delen där man tar fram en
testplan/teststrategi arbetet innehåller aktiviteter som:





Granskning av krav(ser till att kraven är testbara).
Riskbedömning på systemet(slippa onödigt testarbete).
– Exempel vid:
– Nytt system
– Nya utvecklare
– Flera användare
Ta fram testunderlag(testplan, testfall, testdata).
– Testplan består av ett dokument som består av testarbetets innehåll vad som skall testas,
av vem, när, hur och varför systemet skall testas.(Eriksson, 2008).
– Teststrategi är likt en testplan som beskriver hur ett system skall testas, men skillnaden
är att teststrategi är ett grund dokument för hur system vanligtvis testas en mera standard
som inte har någon tidsbegränsning, den innehåller ex beskrivning av testmiljö som är
viktigt del i testprocessen.

2. Genomförande
Aktiviteter som förekommer under genomförandefasen är:






Följa den skapade testplanen.
Användning av testfall.
Ständig rapportering.
Vanliga testtekniker som används är funktionella och icke funktionella tekniker.
Efter slutförd testning ser man över testresultatet för eventuella omtester och
regressionstester.

3. Uppföljning
Sammanställning av erfarenheter från testarbetet samt en testrapport skall skrivas av
testresultatet. Det används även som återkoppling till nästa testprocess, för att se vad som gick
bra samt det som gick mindre bra för att ta eventuella förbättringsåtgärder.
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3.1.1 Testtekniker
Tester kan utföras på olika sätt beroende på hur testfallen är byggda genom vilken teknik som
används i testfallet d.v.s. den metod som har använts vid skapandet av ett testfall(Eriksson,
2008). De finns två huvudkategorier för testdesignteknik de är:
 Statiska Testdesigntekniker
Statisk testning innebär att det system som testas inte exekveras under testning. Ett exempel på
statisk testning är dokumentgranskning som har ett syfte att granska och läsa av krav innan det
införs i systemet. Ett annat sätt är kod granskning som på samma sätt som dokumentgranskning
ses över innan det införs i systemet. Typiska fel som kan hittas under statiska tester är krav,
design, standard som inte följs(Eriksson, 2008,s.147).
 Dynamiska Testdesigntekniker
Dynamiska tekniker är det motsatta från statiska där systemet exekveras under test genom de
testfall som används. Exempel på dynamiska testtekniker som tillämpas delas in i två grupper se
nedan figur 7:
– Black box
Med black box tekniken menas det att testaren ser systemet som en svart låda, alltså endast
utanpå systemet som en vanlig användare och inte det inuti. Vid testning utgår man från data
utifrån krav och designspecifikationen dokument och använder det som indata för
programmet(Eriksson, 2008).
Några exempel på testtekniker som baseras på black box tekniken är:
Positiva och negativa tester:
Syftet med positiva tester är att testa att programmet fungerar korrekt, när man utför positiva
tester utgår man från normalanvändning vid testning, d.v.s. vid indata använder man giltiga
värden. Exempel på det kan vara ett korrekt format på ett datum skrivs in i inmatningsfältet
Syftet med negativa tester är att fokusera på felhanteringen i systemet. Man testar medvetet fel
värden vid inmatning för att se hur felhanteringen fungerar, exempelvis inmatning av bokstäver i
ett fält för siffror.
– White box
White box tekniken, är motsatsen till black box tekniken som baseras på den inre strukturen av
systemet, där av namnet strukturbaserad testning som det även kallas för. Fokus i White Box
testning är programkoden i systemet. Exempel på tekniker inom White Box testning är
villkorstestning, kod-test och looptestning samtliga inom kodnivå(Eriksson, 2008).

Figur 7 Modell som visar skillnad mellan Black-box och White-box teknik (Jakupovic, D, 2010).

Ad-hoc test
Att använda ad-hoc testning gör testarbetet friare man följer inte något testunderlag som testfall.
Det blir mer en testning efter ren känsla och erfarenhet där testaren, testar de delar som troligtvis
kan fela. Eriksson beskriver att de är enkelt att hitta fel genom ad-hoc testning, speciellt vid
nyutveckling av system, därför bör ad-hoc testning vara ett komplement till test med testfall,
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samt tillägger Eriksson att det kan vara bra att spela in testerna för att lättare följa upp
testning(Eriksson, 2008,s.138).
Utforskande testning
Utforskande testning är likt ad-hoc testning som innebär att inget testfall skapas för exekvering
av testning. När man använder denna metod så skapas testfallet samtidigt som testaren utför
testningen likt inspelningstekniken Eriksson nämner att det kan vara effektivt vid test av ett
system som Word, där testaren navigerar och testar olika funktioner.
Även konsultbolag1 nämner att automatiserade tester kan kompletteras av utforskande tester för
att bredda ut möjligheterna att hitta fler komplicerade fel.
Testfall
Testfall är ett sätt att strukturera ett testunderlag som ska användas av en funktion eller en
egenskap under test. Beskrivning på testfall är en stegvis samling instruktioner för hur
funktionen eller egenskapen i fråga skall testas(Eriksson, 2008, s 381).
Andra områden där testfall används är vid felrapportering, då en felrapport hänvisar till vilket
testfall som relaterar till felet, på det sättet blir det enklare att hitta felen. Ju tydligare testfallet är
desto bättre blir felrapporteringen. Med hjälp av testfall är det enklare att upprepa samma tester
på systemen, samt att det ger ett underlag som grund för en eventuell automatisering av manuellt
test(Eriksson, 2008,s.137).
Här i tabellen nedan visas ett exempel på ett testfall som innehåller de viktigaste fälten som
behövs i ett testfall(Eriksson, 2008).
ID
Rubrik
Förberedelser
Teststeg

Förväntat resultat
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Spara kund
Logga in med behörighet
1. Välj kundmodul
2. Ange kunduppgifter
3. Klicka på sparaknappen
Ett meddelande visas i programmets statusrad.
meddelande lyder ”kund sparad”.

Tabell 1 exempel på testfall. Källa: Ericsson, 2008.s.124.

Data-driven testning
En testteknik där testdatat som används för inmatning av värden kommer från extern källa.
Ligger ofta i tabeller eller kalkylblad som sedan läses in av testfallen vid test. Datadriven
testning används ofta som stöd för testverktyg vid in/uppspelningsfunktioner.(SSTB, ordlista,
2012).
Modellbaserad testning
Beskrivning av modellbaserad testning som innebär att testaren bygger grafiska modeller som
ska representera flöden som ska exekveras under testning av systemet. Ofta så återanvänds
modellbaserade tester eftersom det inte är information om implementering av systemet.
Utan delar av modellen kan fungera som en grund för nästa test.(konsultbolag1,2012).
Nyckelordsbaserad testning
Vid nyckelordsbaserad testning så skapas testdata med olika nyckelord som är relaterade till den
gällande applikation som ska testas, mestadels är affärsdrivet och kopplat till den funktionella
och logiska delen av det testade systemet. Nyckelorden kallas under testning av skriptet(SSTB,
ordlista, 2012).
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3.1.2 Testnivåer
Det här avsnittet beskriver de olika testnivåerna i olika testprocesser som delas in i lågnivå och
högnivå. Även fast man endast testar på en nivå så är det bra att man har kännedom för de övriga
testnivåer, dels för att kunna hitta fel enklare(Eriksson, 2008). För att få en tydlig bild av de olika
testnivåerna förhåller sig systemutveckling se avsnitt (3.8.1 V-modell). Testnivåer brukar delas
in i fyra huvuddelar i systemutveckling se nedan(figur 8) från start till mål de består av:

Enhetstest

Integrationstest

Systemtest

Acceptanstest

Figur 8 Egen bild på uppdelning av testnivåer. Källa: Ericsson, 2008.s.51.

Enhetstester - som även kallas för komponenttest, unit-test och modultest, de ligger på låg nivå
tester. Enhetstester skapas mestadels av utvecklare men även av testare med
programmeringskunskap(Eriksson, 2008). Syftet med enhetstest är att testa den minsta
beståndsdelen i ett system på den lägsta detaljnivån d.v.s. vid kodradnivå. vanligt kan enhetstest
ske parallellt med utveckling av koden(SSTB, ordlista). Oftast genomförs enhetstester av
utvecklare, exempel på sådana tester kan vara: testning av enskilda funktioner av ett system som
en ändring, sökning, olika fält, startvärden, markörens placering etc. Exempel på komponenter
som testas kan vara HTML-sidor, DLL-filer, programklasser. En utvecklare skriver testkoden
med hjälp av ett testramverk en programvara som exempelvis kan vara NUnit som tillhör Visual
Studio och använder C# som programmeringsspråk och JUnit som är javabaserat. Det kan handla
om ett litet test där testkoden endast kontrollerar att en korrekt inmatning av ett lösenord har
gjorts. vanligt förekommen är testdriven utveckling(TDD) under komponentnivå där utveckling
och testning sker parallellt(Beck, 2002).
Integrationstest – ligger på högnivå det som skiljer integrationstest och systemtest är att
integrationstest handlar om test av komponenters integration inom ett system och inte
kopplingen mellan andra system(Eriksson, 2008,s.59). Vanligtvis är det en särskild utvecklare
som genomför testerna men även testare. Det man testar är ofta del i kommunikationsgränssnittet
där systemets komponenter kommunicerar med varandra, exempelvis en kundmodul som pratar
med en ordermodul. Systemets arkitektur styr valet av integrationsteststrategi, exempel på
stegvis integration är(Eriksson, 2008,s.61):




Nedifrån och upp innebär att man startar med komponenten längst ner i
systemarkitekturen och går upp till användargränssnittet.
Uppifrån och ned här blir det motsatt riktning, man börjar med att integrationen av
användargränssnittet och går sedan ned.
Funktionell integration Man utgår ifrån systemets funktioner som kan vara en ”sök kund”
funktion och testar d de gemensamma kopplingarna i samma komponentmodul.

Systemtest - tillhör den högre testnivå och innebär att ett komplett system testas och inte de
detaljerade funktionerna i komponentnivå i form av användargränssnitt/applikation. Med
komplett system menar man även också kopplingar mot andra system både externa och interna.
Vid testning börjar man med att systemet testas sedan testas kopplingar mot andra system. Vid
fall där många kopplingar till andra system sker kan egna tester skapas i form av
systemintegrationstest(se punkt för systemintegrationstest). Testning på systemtestnivå sker ofta
av ett systemtestteam. Under systemtest använder man sig av funktionella och icke funktionella
tester som baseras på funktionella och icke funktionella krav från krav som dokumenterats(mer
om krav se 3.4) nedan beskrivs mer om de olika systemtesttyperna.
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Funktionella tester baseras på funktioner och egenskaper från den övergripna skrivna
designen av systemet och på kravnivå. Några exempel på vanliga testfall kan vara att
spara en kund, lägga till en kund, söka efter kund etc. Inom systemtest är det vanligt med
tester av systemets behörighetskontroller. Det innebär att användaren ser det som denne
ska se och ha rätt att se, har användaren åtkomst till något denne inte ska se etc.
Rök test- är en funktionstest även kallat ”öppningstest” kan testas på komponentnivå och
systemnivå vanligtvis i en början av en testexekvering. Syftet är att testa den
huvudsakliga funktionaliteten i en komponent eller system fungerar utan att gå in på
detaljer.
Icke funktionella tester på systemtestnivå förekommer det andra testtekniker som är av
icke funktionella tekniker(mer om testtekniker se 3.3).exempel på icke funktionella tester
på systemtestnivå är:
Prestandatest(lasttest)Prestandatest används för att se om systemet lever upp till dem
prestandakrav som har satts upp för systemet. Oftast mäter man prestandatest i volymer
där ett antal användare ska använda systemet samtidigt, oftast sker det med hjälp av
testverktyg.



Stresstest används för att se hur systemet påverkas vid extrem belastning. Vid stresstest
används testverktyg likt prestandatest men man belastar systemet mycket mer.



Användbarhetstest av användbarhet sker efter de användbarhetskraven systemet har
dokumenterat. Test kan utföras genom intervjuer där man ser till testa om användaren
känner till funktioner och kan utföra dessa i tid(mer om användbarhet se 3.6).



Säkerhetstester används att få vetskap om systemet klarar av att hålla obehöriga ute ur
systemet.



Systemintegrationstest Efter att systemet har testats på den övergripande delen på
systemtest, är det sedan dags för att testa kopplingen mot andra system interna och
externa system detta kallas för systemintegrationstest som är ett högnivåtest. Exempel på
interna system kan vara ett företags ekonomisystem ett externt system kan vara
leverantörer av vissa uppgifter.

Acceptanstest - är ett högnivå test som sker vid slutet av testlivscykel som tydligt visas på Vmodellen(se systemutveckling 3.8). Det genomförs ofta av slutanvändare och acceptanstestare,
syftet med acceptanstest är att testa systemet innan det godkänns och tas i drift. Testfall under
acceptanstest brukar vara längre scenarier med ett antal sammanhängande aktiviteter. Hur
omfattande testningen är beror på hur väl genomförda de tidigare testnivåerna har varit(Eriksson,
2007,s.228).

3.2 Testverktyg
Inom testning finns det en mängd olika typer av testverktyg för alla testnivåer, som är till för att
underlätta testarbetet. Det här avsnittet ska beskriva generellt vad testverktyg är och dess
egenskaper samt fördelar och nackdelar med testverktyg samt vad man bör tänka på vid val av
testverktyg. Exempel på enkla testverktyg är Microsoft Office produkter som Word, Excel samt
Paint det är verktyg som lagrar testfall och skapar testdata (Eriksson, 2008,s312).
De flesta testverktyg som är kompletta stödjer hantering av testplanering, kravhantering, testfall,
felhanteringen och övrig dokumentering i ett och samma verktyg. Exempel på mer kompletta
testverktyg är de som är aktuella i detta arbete HP Quality Center och IBM Rational och
Microsoft Test Professional mer om dessa testverktyg finns i kapitel 4.
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Fördelar med testverktyg(Eriksson, 2008):
 Med testverktyg kan man enkelt utföra tester som prestandatestet som är svåra att
utföra utan verktyg, anledningen är att man belastar systemet, då kan verktyget
användas för att simulera många användare.


Testdatahantering finns också i testverktyg d.v.s. det data som används under testning
vid exempelvis inmatning av kontrollvärden. Genom testverktyg kan man kopiera och
flytta testdata mellan utveckling, test och driftmiljö.



Genom att automatisera manuella tester kan man hinna med att testa mycket mer på
samma tid. En stor fördel är att automatisera tester som man kör många gånger,
exempel på tester som man tjänar på att automatisera är:



Leveranstester - genom ett automatiskt test kan man snabbare få kännedom av
eventuella fel, speciellt vid iterativa utvecklingsprocesser där system levereras
dagligen är automatisering en förutsättning(Eriksson, 2008,s. 291).



Regressionstester - kan dels vara bra att automatisera för att testaren ska slippa
upprepa samma test flera gånger per dag.



Prestandatestet – genom testverktygen kan man simulera många användare för att
samtidigt belasta systemet.

Testverktyg har även nackdelar(Eriksson, 2008):
Testverktyg kan vara kostsamt för organisationen, dels om det inte används fullt ut för saknad av
den kompetens som behövs. Automatisering av tester kräver speciell kompetens som
programmering.

3.2.1 Val av testverktyg
Eriksson beskriver i boken att organisationer som införskaffar sig testverktyg ofta gör det i
ordningen för de grundläggande processerna för krav och test först sen automatiseringsverktyg
för utvecklarnas enhets tester och till sist automatisering för acceptans och systemtest. En bra
start är att skaffa ett testverktyg som felrapportering, kravhantering och testfall. Utvecklarnas
tester kan automatiseras med enhetstestverktyg och som är effektivt och kräver mindre
kostnader, som till skillnad för automatisering av system och acceptanstester som är mer
omfattande process kräver mer tid och resurser, men som lönar sig i slutändan vid effektiv
hantering (Eriksson, 2008,s316). I figuren härnedan visas en generell processmodell för att välja
testverktyg.

Analysera
grundläggande
behov
Målgrupp
Affärsmål
Budget

Definiera och
inventera

Avgränsa och
föreslå

Definiera
nödvändiga
funktioner
Lång lista
erfarenhet

Kort lista
Utvärdera
Demo
Testlicens

Beslut

Hinder

Figur 9 Egen bild på val av testverktyg efter (Eriksson, 2008,s.317).
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Besluta

En sammanfattning med beskrivning av de olika faserna från processmodellen (figur-9).
 Analysera grundläggande behov börjar man med att ta fram syftet, målet, budgeten och
aktivitetsplanen. Det är i den här fasen man sätter upp ramarna för införskaffandet av
testverktyget som kan bestå av en lista över grundläggande behov och krav. Ett effektivt
sätt är att genomföra workshop för att lättare få fram krav och behov.


Definiera och inventera de krav och behov som har tagits fram som testverktyget ska
uppfylla. Här är det viktigt att se över de generella egenskaperna och de tekniska för att
sedan prioritera organisationens behov. När man ser över leverantörens erbjudande bör
man ha andra extra kostnader i åtanke som support, utbildning och uppgraderingar. För
att gå vidare till nästa fas är det bra att se över ifall de finns hinder i något av de
utvärderade verktygen för att räkna bort den från listan.



Avgränsa och föreslå testverktyg brukar ofta ske genom en utsatt projektgrupp som ska
välja det lämpligaste verktyget för organisationen. Här gäller det att analysera de
egenskaper som finns i listan och prioritera de viktigaste behoven för organisationen. För
att kunna bedöma de viktigaste egenskaper är det vanligt att flera personer är inblandade
speciellt de som ska använda verktyget.



Beslut vanligt är det att ledningen eller styrgruppen går igenom det förslag av verktyg för
att fatta ett beslut.

3.2.2 Övriga egenskaper
Viktiga egenskaper som ett verktyg bör stödja och som man bör se över vid val av verktyg i en
verksamhet (Eriksson, 2008):
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Utbildning/support – man bör se över om det erbjuds utbildning och support av
leverantör för testverktyget. Samt även att testa leverantörens support för att se hur
responsen är både genom telefon samt e-mail. Se till att stöd för utbildning ges till nya
användare av testverktyget.



Licenser – se till att se över vilka licenser som är relevanta för organisationen, vilka krav
de behöver av verktyget. Viktigt att se över vad som ingår i verktygen. De behöver inte
vara ett komplett verktyg utan endast en deltjänst av ett program. Vid licensavtal
förekommer det att kunden betalar för det man använder av testverktyget.



Kostnad – för att köpa komplett testverktyg som stödjer de mesta funktionerna som
efterfrågas inom testning så kan det vara dyrt köp, om det inte används effektivt. Viktigt
är att se över behovet vad som behövs i verksamheten vid köp. Det förekommer att
leverantörer erbjuder förmånliga paketpriser som kan ses över. Eller säljs separata delar
och behörigheter av ett verktyg.



Användargränssnitt – hur är användargränssnittet på verktyget är det enkelt att hantera
för en ny användare samt stödjer testverktyget det aktuella språket som efterfrågas.
Begreppet användargränssnitt beskrivs som ett vardagligt uttal för interaktionsdesign, det
innebär det samspel som sker mellan användare och IT-system. God interaktionsdesign är
ska uppfylla användarnas och beställarens förväntningar(Ottersten & Berndtsson, 2002).



Programspråkstöd – Eriksson beskriver att automatiseringsverktyg kan ha problem med
inköpta tredjeparts komponenter som den inte känner igen genom den programplattform
som används exempelvis ett företag använder Windows men köper in UNIX, det
försvårar arbetet med testfall eftersom användargränssnittet inte fungerar. Eriksson

förklarar också att oftast handlar det om en kostnadsfråga, en lösning är att köpa ett
verktyg som stödjer flera plattformar kan dock bli dyrt, alternativt att dela upp testerna i
en central miljö.


Stödjer testverktyget integration av egenutvecklade system och standardsystem.
Egen utvecklade system är designade för en specifik kontroll eller funktion inom ett
större system. Standard system är affärssystem exempel på sådan är Enterprise Resources
Planning ERP och SAP.

3.3 Testautomatisering av manuella tester
Vid testning kan man genomföra tester både genom manuell testning och automatiserade
testning. Nedan följer några definitioner från bland annat av begreppen manuellt test och
automatiserat test och testautomatisering.
Manuell testning
”manual test a test performed by a human, usually captured in text or a word document that lists
the steps.”(MSDN, glossary 2012).
“Manual testing” is

the process of manually testing software for defects. It requires a tester to
play the role of an end user, and use most of all features of the application to ensure correct
behavior (Wikipedia, 2012).
Manuellt test sker genom att en individ som dokumenterar och stegvis utför de steg i
testprocessen som ingår i testningsarbete. En viktig del i manuellt test är att man kan enklare
upptäcka fel som en vanlig systemanvändare kan drabbas av. Manuell testning är också en grund
för testautomatisering där man gör om ett manuellt testfall till automatiserat testning d.v.s.
testautomatisering.

3.3.1 Testautomatisering
Nedan finns några definitioner av begreppet testautomatisering för att få ge en djupare förståelse
för begreppet:
“Test automation” is the use of software to control the execution of tests, commonly; test
automation involves automating a manual process already in place that uses a formalized testing
process (Wikipedia, 2012).
“Test automation” The use of software to perform or support test activities, e.g. test
Management, test design, test execution and results checking (ISTQB, glossary, 2012).
Definitionerna beskriver att testautomatisering inte bara handlar om att testa system utan även
arbetet runt omkring som dokumentering, fel hantering för att snabba upp testprocesser.
Även konsultbolag1 nämner också att automatisering av delar i testarbetet är också viktigt för att
snabba på olika delar i ett testarbete som dokumentation etc.(konsultbolag1,2012).
Testautomatisering innebär att man gör om befintliga manuella testfall till ett testprogram med
hjälp av testverktyg(Eriksson, 2012,s71.). Automatiseringstester ligger oftast på utvecklar nivå
d.v.s. lågnivå test som sker vanligtvis på enhetstestning där utvecklaren själv skriver testskript
och testar programmet, samt regressionstest där utvecklaren/testaren utför testning för att
upptäcka eventuella följd fel av systemleverans
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Konsultbolag1 som är specialiserade inom test beskriver att det finns tre avgörande faktorer för
att se om testautomatisering är lämpligt för en verksamhet de är:
 Hur ofta och antalet gånger funktionaliteten behöver testas.
 Antalet önskade typer av indata
 Hur lätt applikationen är att automatisera tekniskt
I figur 10 härnedan beskrivs Konsultbolag1(2012) de automatiserade testerna utifrån ett agile
arbetssätt i form av kugghjul där storleken på kugghjulet står för lämpligt test att automatisera.
De beskriver de indelade testnivåerna mellan automatiserade tester och manuellt test samt de
roller som utför arbetet. De beskriver att manuell test av typen utforskande är bra att komplettera
med testautomatisering för att lättare hitta fel. För automatiserade test för användargränssnitt(UI)
används inspelning/uppspelning för att ska så kallade UI test. De beskriver att genom att använda
manuell test egenskaper som inspelning och uppspelning kan man del automatisera manuellt test
för en snabbare process.

Figur 10 En bild som beskriver automatiserade tester i ett agilt sammanhang (konsultbolag1,2012).

Testautomatisering kan ske på olika sätt nedanför beskrivs olika nivåer av
testautomatiseringstekniker från enklare testautomatisering till avancerad testautomatisering.
Eriksson delar upp testautomatiseringstyper i tre nivåer(Eriksson, 2008,s.304):
 Enkel inspelning/uppspelning
Det går ut på att testaren spelar in de teststeg som testaren utför på systemet. Testverktyget
skapar då automatiskt just de teststeg som utfördes och testaren kan upprepa testet enligt det
skapade testskriptet. Fördelen med metoden är att processen är enkel att utföra och att det är bra
vid testning av samma testdata. Nackdel är att det inte går att redigera utan testet måste spelas in
på nytt som resulterar i att testaren måste skapa flera testskript. Eriksson beskriver också att de
flesta uppspelningsfunktioner har en funktion för fel hantering för att kunna fortsätta testningen
även om ett fel uppkommer.
 Ändring av inspelat testskript
Den här nivån är mer tekniskt krävande en den tidigare nivå, genom de inspelade testskripten
kan man redigera testdatat genom testverktyget. Testaren kan ändra inmatad testdata för att få
variation på data. Den här nivån beskrivs som bra för de som både vill spela in/spela upp och
kunna redigera testskriptet. Eriksson beskriver att den här testnivån lämpar sig för olika
kategorier av tester, främst system och acceptanstest.
 Dynamisk hämtning av testdata
Den här automatiseringsnivån beskrivs som data-driven testning och beskrivs som den mest
komplexa nivån av de tre. Testdatat som används hämtas dynamiskt, d.v.s. det testskript som
används läser in Datat från exempel en databas eller andra externa källor.
19

Konsultbolag1 beskriver att en testautomatiseringsprocess kan bestå av dessa delar och
aktiviteter, inspelning av script, skriva script, skriva om/anpassa testfall, anpassa testdata,
anpassa och integrera testverktyg, hålla ihop testvara som testfall, testplan, testrapport, och
verktyg.

3.3.2 Testautomatisering på olika testnivåer
Lågnivåtester innebär att man testar på programmeringsnivå d.v.s. test av enhetstester och inte
ett användargränssnitt. Exempel på testverktyg/testramverk som används är JUnit som är java
baserat program, och NUnit som är För Visual Studio. NET.
Högnivåtester menas att man testar funktionella tester på system som har användargränssnitt
exempel på testnivåer är system och acceptanstester. Vanligt är inspelning/uppspelning av de
funktionerna av användargränssnittet men även genom att skapa testskript av det manuella
testet(Eriksson, 2008).
Konsultbolag1 beskriver att testautomatisering av funktionella tester oftast sker genom
modellbaserad metod. Med det innebär att man skapar grafiska modeller som representerar en
funktion som ska testas på det aktuella systemet (konsultbolag1,2012).
Sogeti beskriver om testautomatisering att genom omvärldens krav ständigt ökar på systemens
kvalitet så krävs också effektivisering i testningen, med hjälp av testverktyg och testmetoder.
De beskriver att testautomatisering lämpar sig vid regressionstester genom att det är upprepande
tester även rök-tester förekommer under produktionslik miljö(Sogeti, 2012).
Fördelar och nackdelar med testautomatisering
Automatiserade tester är mer kostsamma än manuella tester om de inte används på rätt sätt.
Eriksson nämner att inom förvaltning av system kan det vara bra att automatisera de tester som
ofta upprepas som regressionstester gentemot vid nyutveckling, kostnaden blir inte så hög
eftersom endast en liten del av systemet utvecklas. Även att automatisering av manuella testfall
sker är att slippa de testmoment som är enformiga, d.v.s. så testaren ska behöva slippa testa
samma sak om och om igen.(Eriksson P, 2011).
Konsultbolag1 beskriver i en artikel att testautomatisering kan effektivisera testbehovet genom
att systemen blir mer och mer komplexa och behovet av testning ökar dramatiskt, kan man
testautomatisera delar av testningen. Genom testautomatisering får man ner kostnaden speciellt
inom förvaltningskostnaden. Dem beskriver också att utan testautomatisering är det svårt med
agil utveckling, med det menar de att med testautomatisering är det möjligt att uppnå en större
täckning av tester med det få snabb feedback och högre kvalitet. Samt beskrivs att
testautomatisering av systemtest är nödvändigt men kan vara svårt i en agil utveckling på grund
av ständiga förändringar i systemet under iterationerna.
Sogeti nämner att det är viktigt att en bra metod används under testprocess efter
testautomatisering, att verktyget används på ett effektivt sätt annars kan det bli kostsamt för
organisationen ifall inte verktyget används Sogeti beskriver att fördelarna med testautomatisering
är speciellt vid de repetitiva testerna som regressionstester etc. Några fördelar som beskrivs är
ökad produktivitet, hög täckningsgrad, konsekvent testande under felsökning och byter ut de
monotona och tråkiga testfallen(Sogeti, 2012).
En beskrivning av testautomatisering från artikel i testzonen nämns det att det är viktigt med rätt
kunskap och kompetens om testverktyg för en effektiv testautomatisering, för att den ska bli
lönsam för organisationen(Günter, testzonen, 2012).
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Företaget TestFab beskriver att vid testautomatisering av systemtester och webbgränssnitt är det
en svårare process för att den är mer omfattande och kräver mer färdigheter att få till ett
testskript som är hållbart. Samt nämns att regressionstester är bra att automatisera för det är
upprepade tester.
Del-automatisering
Vid testautomatisering används olika tekniker vissa är enklare en del är avancerade dynamiska
metoder som programmering av enhetstester.
Konsultbolag1 beskriver att man kan del-automatisera tester genom oftast funktionerna
inspelning/uppspelning och utforskande tester vid test av användargränssnitt.
Eriksson nämner att den enkla nivån av testautomatisering sker med hjälp av
inspelning/uppspelnings och utforskande funktioner. Dock nämner han en nackdel att testaren
måste skapa nytt test vi ändringar av system.

3.4 Testmiljö
Testmiljö: en miljö innehållande hårdvara, mjukvara, simulatorer, programvaruverktyg och
andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning(SSTB ordlista, s, 53.).
En bra teknisk miljö är nödvändig för att bedriva en effektiv testprocess som bidrar till att
systemet som utvecklas håller hög kvalitet. Testmiljöer bör så gott det gå hållas separat från
andra miljöer som utveckling och drift, det kan uppkomma brister vid flyttning av systemet
mellan de olika miljöerna som hindrar användare att fullfölja deras uppgifter(Eriksson,
2008,s.79). För att få acceptabel kvalitet på systemets driftsättning behöver man minst tre olika
miljöer (Eriksson, 2008). Bilden nedanför (figur 11) visar tre separata miljöer vid en driftsättning
av ett system, pilarna uppåt visar flyttningen av systemet mellan de olika miljöerna. Pilarna
nedåt visar när fel hittats så flyttas de ner till utvecklingsmiljön där felen åtgärdas och skickas
vidare till testning(Eriksson, 2008,s.81). Man kan använda sig av ytterligare miljöer, genom att
dela upp testningsmiljön i olika miljöer beroende på den testnivå man testar, ex
acceptansnivåmiljö och stresstestnivå även utbildningsnivå för nya användare(se avsnitt 3.2.2 om
testnivåer).

Driftmiljö

Testmiljö

Utvecklingsmiljö

Test

Figur 11 Egen bild efter stegvis systemutveckling och driftsättning Källa: Ericsson, 2008.

3.5 Sammanfattning av centrala begrepp
Den här begreppsmodellen är gjord för att tydligare ge förståelse för de centrala begreppen som
förekommer i arbetet och hur deras relation är till varandra. Beskrivning av modellen härnedan i
figur 12 visar detaljerat hur testverktyg används i samband för olika testtekniker. Det som bland
21

annat visas är att manuellt test kan utföras utan hjälp av testverktyg i vissa fall, genom Word,
Excel dokument, med dynamiska tester som blackbox vid bl.a. systemtester. Som komplement
för manuella tester med hjälp av testverktyg kan oplanerade tester som modellen beskriver nedan
tekniker som ad-hoc och utforskande test som bl.a. spelar in testexekvering etc. Vad gäller
automatiserade tester som utförs med testverktyg visas även olika testautomatiseringsmetoder.
Modellen beskriver testautomatisering som är kopplat till olika tekniker som bl.a. modellbaserad
test som genom manuellt test skapar ett automatiserat. Ett automatiserat test används dynamiska
tester som White box där kännedom av systemets interna struktur och kod finns. Ytterligare
information om de olika begreppen och teknikerna finns under kapitel 3.
Utforskande
testning

Testverktyg
Word
Excel

Komplement till manuellt test /
bra att spela in
Kan stödja

Kan skapa testfall

Ad-hoc
testning

Komplement utan
testfall

Manuellt test

Vanligt med
systemtest

Testfall består av
teststeg

Används för
Manuellt testas genom på ett testfall

Testverktyg

Testverktyg behövs

Blackbox

Används med verktyg

Data-driven test
Modellbaserad-test
Nyckelord-driven test

Dynamiska
tester

Testautomatisering

Tekniker för automatisering

White box
Leder till

Automatiserat
test

Test där man ser programkod

Figur 12-Begreppsmodell för centrala begrepp i arbetet
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4 Sammanställning av testverktyg och testmiljö
Här beskrivs de testverktyg och dess egenskaper som studeras i detta arbete. Egenskaper som
studeras är enligt efter de kriterierna från uppdragsgivaren. Kapitlet avslutas med
sammanfattning av praktisk användning av testverktygen.

4.1 Visual Studio Ultimate/Test Professional 11
Visual studio är Microsofts utvecklingsplattform, de finns en hel del programpaket som erbjuds
inom Visual Studio familjen, relevant för denna undersökning är VS Ultimate och VS Test
Professional. Här ska beskrivningar av respektive verktyg visas vad för egenskaper som ingår i
verktygen samt skillnader mellan Visual Studio Ultimate och Test Professional.

Figur 13 övergripande bild på Team Foundation Server och de relaterade programmen (MSDN, 2012).

TFS se (figur 13) spelar en central roll i Visual Studio test och utvecklingsmiljö. Den är kärnan i
Visual Studio lösningen för Microsoft Applikations livscykel (ALM). TFS erbjuder en hel del
olika funktioner och service som projekthantering, produkthantering och produktdesign. VS
Ultimate och Test Professional med MTM har full integration med TFS som gör att de får
tillgång till versionskontroll, felsökning, automatisering, data varuhus, Agile projekthantering
etc.(MSDN, 2012).

4.1.1 Visual Studio Test Professional & Visual Studio Ultimate
Visual Studio Ultimate är inte ett ordinarie testverktyg utan en utvecklingsplattform men även ett
komplett testverktyg där MTM ingår I paketet vid köp av det. Uppdragsgivaren tyckte det var
bra att även Visual Studio Ultimate ingår i arbetet en del, dels för att se över andra alternativ.
VS Ultimate används mestadels inom utveckling av program. Men innehållet i Ultimate gör det
till även ett komplett testverktyg som stödjer de flesta egenskaper i testarbetets process. Ultimate
har en mängd funktioner och egenskaper både inom utvecklingssammanhang och test nedan
beskrivs de kriterier för detta arbete och vad som stöds i VS Ultimate.
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 Komplett verktyg
Visual studio Ultimate är ett mjukvarupaket med en mängd funktioner mestadels för
utvecklingssyfte men även för livscykel hantering tillsammans med TFS och Test
Manager(MTM) som även ingår vid köp av VS Ultimate. Vid användning av VS Ultimate
behöver man inte vara kopplad mot TFS det krävs inte. VS Ultimate tillsammans med MTM
stödjer testfunktioner som testpanering, kravhantering, testfallshantering, spårbarhet, fel
hantering, rapportering och presentation av resultat.
Test Professional ingår det MTM Test Manager som gör Test Professional till ett testverktyg
som ger stöd för de mesta inom test likt Ultimate. Test Manager likt Ultimate är integrerat med
TFS och gentemot VS Ultimate så behöver MTM vara ständigt uppkopplad mot TFS. Test
Professional är en rent testanpassad mjukvara med MTM gränssnittet till skillnad från Ultimate
som visas i utvecklingsgränssnitt men har MTM som ingår vid köp.
Test Professional är anpassad för att effektivt samverka mellan olika utvecklings och test
projektgrupper för bättre leveranser.
 Agilt och traditionellt arbetssätt
Både Ultimate och Test Professional har stöd för båda utvecklingsmetoderna och erbjuder
många funktioner för agile arbetssätt. Man har möjlighet att sätta upp en agile livscykel miljö
med hjälp av TFS, exempel finns det verktyg speciellt för användarhistorier vid kravhantering
för att utvecklingsteamet och kunden ska förstå varandra. Genom VS Ultimate kan man använda
tillägget Visual Studio Scrum för att förhålla sin utveckling i ett agilt arbetssätt(se 3.2.2) som är
passande i utvecklingssyfte i enhetstester.
 Manuell test
Manuell testning stöds i Visual Studio Ultimate och Test Professional. Med samverkan med
MTM, samt finns det även snabbspolningsfunktion för snabbare manuell testning. Genom MTM
kan man skapa manuellt test genom enstaka steg samt finns stöd för delade steg mellan flera
testfall effektivt under förvaltning. En annan funktion är utforskande testning där testfallet
skapas efter de steg testaren utför praktiskt, fördel är att mindre förberedelser krävs.
 Testautomatisering
Testautomatisering stöds i VS Ultimate, man kan skapa automatiserade tester av ett
användargränssnitt genom att använda VS Ultimate editor. Det finns även möjlighet att
skräddarsy automatiseringen med att lägga till egen programmerad kod. Ultimate har även stöd
för automatisering av manuella testfall, som sedan kan testas som en del av testplanen i MTM
och samverkan med TFS. Funktionen kodad GUI test kan man importera testskriptet från
inspelningen av manuellt utfört testfall från Test Manager till VS Ultimate för att
testautomatisera det. Det testautomatiserade testet kan testas i MTM är lämpligt för att utföra
regressionstester(MSDN, 2012). Testautomatiseringen sker genom data-driven teknik som man
kan lägga till parametervärden för de funktioner man sak testa i systemet och på så sätt testa
olika funktioner.
Test Professional har funktion för att delvis automatisera teststeg genom inspelning och
uppspelning kan man repetera teststeg, exempel en fördel vid regressionstester. Samma funktion
har en snabbspolning för att snabbt komma till det steg man vill testa, det går även att fortsätta
testning från det steg man var på ifall de uppkommer ett fel.
 Enhetstest (unit)
Enhetstester stöds i VS Ultimate och är byggt i c++, tredjeparts testramverk som stöds är
Och kan även utökas med fler.
 NUnit
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 XUnit
 MbUnit
Exempelvis kan man omedelbart efter att automatiserat ett test köra det, på det sättet använda
återkopplingen för att öka kod kvaliteten.
 Högnivåtest (system, systemintegration o acceptanstest)
VS Ultimate har ett verktyg som heter testladdning, med den funktionen kan man testa olika
tester på systemtestnivå vanliga tester som testas genom testladdningsverktyget är rök test,
stresstest, prestandatest, acceptanstest och kapacitetstester (se testnivåer 3.2.5). Test Professional
har stöd för systemtester och acceptanstester där man kan skapa testuppsättning anpassad för
acceptanstest. Integrationstester stöds inte i MTM.
 Programspråkstöd
Microsoft Visual Studio Ultimate har stöd för en hel del språk och tekniker vad gäller
programmering och testautomatisering nedan visas en del av dem (MSDN library, 2012).

















. NET
C++
C#
F#
Visual Basic
ASP
Ajax
JavaScript,
HTML5
CSS3
J Query ramverk
XAML
SharePoint utveckling
Grafiska verktyg stöd för 2D och 3D.
Windows Communication Foundation(WCF).
Windows Presentation Foundation (WPF).

 Egenutvecklade och standardsystem
Visual Studio stödjer testning för både egenutvecklade system och standard system. Microsoft
Visual Studio har även tillgång till ett tilläggsprogram (MSDN, embedded) skräddarsytt för
utveckling och testning av egenutvecklade system.
 Licenser/kostnader och support/utbildning
Visual studio 11 är fortfarande under Beta och säljs ännu inte se tabellen härnedan (tabell 2) för
pris och licensinformation, den har stöd för att uppgradera och migrera det äldre testdatat med
testfall etc. som finns i den tidigare versionen av VS vi eventuell uppgradering till VS 11.
Microsoft Developer Network (MSDN) prenumeration innebär att man får tillgång till
programvaror, verktyg, support och övriga resurser allt som behövs för program livscykel. Vid
förnyelser och uppgraderingar har Microsoft olika förmånliga programpaket som
erbjuds(microsoft.com).
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Produkt
Ultimate
MSDN

Pris
(USD)/förnyelse
med 11,899/ 3,799

Test Professional 2,169/899
med MSDN
MSDN
1,199/ 799
embedded/VS
professional

Licens
12 månaders MSDN prenumeration/extra teknisk support/2st
e-baserad utbildning/Office relaterade programvaror ingår:
Professional plus, Project Professional, Visio etc.
12 månaders MSDN prenumeration/support/ 1st e-baserad
utbildning/1st licens
12månaders embedded prenumeration/support/1st e-baserad
utbildning

Tabell 2 egen tabell på pris och licens-Microsoft

4.2 IBM Rational Quality Manager 2012
IBM Rational Quality Manager är en del av IBM livscykel Collaboration Lifecycle
Management(CLM). Rational är också en del av den tekniska plattformen Jazz som samverkar
med de olika programmen i IBMs livscykel som bland annat Rational Quality Manager, Rational
Team Concert(IBM.com, 2012).
 Komplett verktyg
Rational Quality Manager(QM)har stöd för den kompletta testplaneringen genom att de finns
stöd för testplanering, kravhantering, testfall, felhantering och resultathantering. Tillgång till
process och testmiljömallar som hjälper projektgruppen att kunna skräddarsy en testplan efter
projektgruppens behov av funktioner. IBM har tilläggsprogrammet Rational Clear Quest som
hjälper att hantera bland annat felhantering genom att enklare följa upp fel och ändringar genom
programmets livscykel. Genom IBMs (OSLC) Open Service for Lifecycle Collaboration
ingående program stöds defekt, test, krav och ändringshantering.
 Agilt och traditionellt arbetssätt
Rational stödjer ett Agilt arbetssätt och traditionellt arbetssätt, det finns möjlighet att skräddarsy
olika agila arbetsmetoder för användning av testprojekt genom Quality Manager. Även RUP
Rational Unified Process som är en IBM utvecklad iterativ utvecklingsmetod. IBM Rational kan
man använda sig av en Agile kärna i utvecklingen med det menas att anpassa efter metoder som
Scrum, XP, TDD etc.
Den agila kärnan består av iterativ utveckling, projektplanering i olika nivåer, säkerställer nära
samverkan med medlemmar, kontinuerlig integration och Test-driven utveckling.
 Manuell test
Manuell testning har ett högt värde i IBM Rational, manuell testning räknas som en stor
komponent att kvalitetssäkra. Olika metoder manuella tester, riskbaserade tester, funktionella
tester för att snabba på leveranser av system. Med Rational kan man skriva in manuellt test i
editorn samt ha en bild vid sidan om, och möjlighet för att spela in teststegen finns samt spela
upp. Genom att använda nyckelord kan projektteamet återanvända manuella test.
 Testautomatisering
Rational Quality Manager kan hantera testautomatisering genom en adapter till tilläggsprogram
Rational Functional Tester kan man skapa automatiserade tester och köra dem från Quality
Manager samt editorn i Functional Tester kan man välja mellan java och Visual Basic. NET..
Rational Functional Tester är anpassad efter både för användare med mindre teknisk erfarenhet
och den mera med Rational Storyboard Testing, kan användare med mindre erfarenhet skriva,
illustrera och redigera olika teståtgärder. Där testflödet visas på illustrationer, skärm dumpar där
inget skript kod behövs. Med tilläggsprogrammet Test Real Time kan man automatisera
integrationstester och systemtester. Samt finns det funktion för användning av nyckelord eller
inspelning för automatisering av manuella tester där även datadriven indata finns för att ändra
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inmatningsdata för att kunna testas med olika värden från databas, Excel. Även modell-baserad
testning stöds exempelvis genom bland annat av UML-diagram och objekt-modeller för att
automatisera delar i en testprocess från kravspecifikation till testning.
 Enhetstest
Functional Tester stödjer enhetstester och har support för flera programmeringsplattformar väljer
man att programmera testskriptet i Java använder man Eclipse (IDE), eller Visual Basic. NET
använder man Visual Studio. NET miljö.

 Högnivåtest (system, systemintegration o acceptanstest)
IBM har stöd för system, integrations och acceptans tester inom Rational Quality Manager
livscykeln, genom IBM test labb hantering.
 Prestanda test
IBM har en tilläggsprogrammet som heter Rational Performance Tester som är en anpassad
modul för olika prestandatester.
 Programspråkstöd
Quality Manager har stöd för exportera testdata från Microsoft produkter som Word och Excel
till Quality Manager genom att använda XML i väldefinierade format (ibm.com, 2012). En del
programspråk och miljöer som stöds:
- Visual Basic
- . NET
- Visual studio
- Adobe flex
- Java
- Eclipse
- UML
- TFS
- HP-QC
 Egenutvecklade och standardsystem
Det finns stöd för både standard system och egenutvecklade system. Med hjälp av
tilläggsprogrammet Test Real Time som är en lösning för egenutvecklade system, med
funktioner som automatisering av enhetstest, integrationstest, kod analys, prestanda analys och
testkörningsspårbarhet.
 Hur samverkar IBM med TFS och Visual Studio
IBM har stöd för att integrera och samverka med andra testmiljöer. Genom IBM
mjukvarulösning Rational DOORS, kan projektmedlemmar integrera utvecklingsarbetet i
DOORS med Microsoft Visual Studio och TFS. Det finns även funktion som drag-and-drop som
innebär att man kan skapa en länk mellan DOORS och TFS/VS exempelvis mellan ett krav och
ett objekt i TFS med full spårbarhet. DOORS har även integration med HP Quality Center.
 Licenser/kostnader och utbildning/support
Priserna är övergripande som kan skräddarsys efter antalet användare samt vilka delar i ett
testverktyg som ska användas och vilka funktioner, se tabellen härnedan för information av pris
och licens (tabell 3). Priserna är väldigt varierande från 800 USD till 190 000 USD. Fria licenser
innebär att olika användare kan använda programmet(IBM,2012). IBM har fyra olika typer av
licenser som anpassas efter verksamhetens behov, de fyra är auktoriserad användare innebär att
en unik användare har tillgång till programmet. Samtidig användare innebär att användare har
tillgång oavsett hur ofta som denne använder programmet. Flytande användare innebär att många
användare kan ha tillgång till just det programmet eller tjänsten men krävs behörighet till andra
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program. Sista typen är användarvärdes enhet som innebär licensen gäller för antalet användare
för programmet/tjänsten.
Genom IBM programprenumeration får man tillgång till en mängd supporterbjudande vid köp
samt förnyelse, vanligtvis gäller en prenumeration 12 månader. Utbildning finns genom
assisterande lärande i multimedia moduler i form av videohandledningar med tal.
Produkt

Pris(USD)

Quality Manager
Functional Tester

Ca 4600
Ca 5600

12 månaders prenumeration/support/fria licenser
12 månaders prenumeration/support/fria licenser

Licens

Performance Tester Ca 1830
Rational Doors
Ca 1400

12 månaders prenumeration/support/fria licenser
12 månaders prenumeration/support/fria licenser

Tabell 3 egen tabell på pris och licens-IBM

4.3 HP Quality Center 11.0
Testverktyget HP Quality Center är ett webbaserat verktyg. Quality Center ger stöd för hela
kedjan från krav, testfall, testkörningar och felrapporter samt med kopplingar emellan, liksom
rapporter och statistik i realtid. Dessutom finns möjligheten till testautomatisering via Functional
Testing och Quick Test Professional(QTP) och prestandatester via Performance Testing och
Load Runner.
HP Performance Center
Är en programvarulösning från HP för att optimera programmets prestanda under hela
livscykeln. Den ger mer möjligheter inom test och är lämplig att integrera med HP QC som en
del av ALM Livscykeln för effektivare stöd under testning. Performance Tester är en
tilläggsmodul till Quality Center.
 Komplett verktyg
HP Quality Center kan man säga är ett komplett testverktyg som stödjer den fulla testprocessen
som, Testplanering, kravhantering, Testfall, Fel hantering och Testresultat etc. HP har inom QC
många tilläggsprogram som underlättar och stödjer testarbetets alla delar. QC har även stöd för
att importera Microsoft Office dokument som Word och Excel för användning i testplanen. HP
erbjuder också en rad tilläggsprogram för att passa för det arbetssätt som gäller. Exempel är
Business Process Model som är anpassad för affärsrelaterad testning.
 Agilt och traditionellt arbetssätt
HP Quality Center stödjer både iterativa metoder som Agile och traditionella som
vattenfallsmodellen. Med Quality Center kan man välja mellan många möjligheter för att
skräddarsy en lösning för en Agile testprocess genom att anpassa varje del i testarbetet med Agilt
efter verksamhetens behov. Några metoder som stöds är Scrum och extremprogrammering(XP).
I QC ingår även en specialmodul Agile Accelerator som underlättar testarbetet i ett Agilt
arbetssätt.
 Manuell test
Quality Center har stöd för manuell testning, men genom tilläggsprogrammet HP Sprinter, kan
man effektivisera den manuella testningen. HP Sprinter är helt integrerat med HP Quality Center
och ingår i paketet. Några egenskaper med HP Sprinter är video och textinspelning för teststeg,
automatisering av teststeg för återanvändning, fel loggning, rapportering samt spegling som
tillåter testaren att utföra tester på flera konfigurationer samtidigt. Samt stöds utforskande
testning genom HP sprinter likaså en testning som heter mirror testing se beskrivning härnedan
(figur-14) som innebär att man kan köra ett test på flera enheter och konfigurationer på samma
gång exempelvis tre olika webbläsare som kan spara en del tid.
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Figur 14 Beskriver mirror-testing teknik i HP QC(HP, 2012).

 Testautomatisering
HP Quality Center har stöd för testautomatisering, med testning med tilläggsprogrammet Unified
Functional Testing och Quicktest Professional har man tillgång till funktioner som
testautomatisering av funktionella tester, GUI och regressionstester mm som baseras på en teknik
genom att lägga till nyckelord för att skapa testskript eller genom inspelning av manuellt test.
Det finns stöd för flernivåtestning från komponenttester, systemtester, acceptanstester, även
Quick Test Professional är inkluderat i Functional Tester som gör testarbetet snabbare. En annan
modul som är tillgänglig i Quality Center är Business Process Testing som ger stöd för en
snabbare testautomatisering av att använda nyckelordsdriven testning, en metod för att kunna
testa systemet off-line och kunna återanvända test, fungerar även för manuellt test. Samt datadriven och modellbaserad testning stöds i HP. Datadriven används till att testa olika värden på
exempelvis inmatning och utmatning vanligt är användning av check Points för att kontrollera
inmatningen etc. Modellbaserad skapas genom grafiska UML-diagram och objekt-modeller som
används vid delar i en testprocess från krav till testning av systemet.
 Enhetstest
QC stödjer testning på komponent nivå genom tilläggs modulen Functional Testing som stödjer
komponent baserade testramverk dock ingår den inte i Quality Center. Det finns stöd för NUnit
och JUnit tester i QC samt möjlighet att skapa och ändra befintlig test kod.
 Högnivåtest (system, systemintegration o acceptanstest)
HP har stöd för planering och införing av testning i alla testnivåer och högnivåtester som
systemtest, integrationstest, regressionstest, affärsintegrationstest och acceptanstest etc.
 Prestanda test
QC har stöd för att utföra prestandatestet genom att använda tilläggsprogrammet Performance
Testing. Den ger stöd för prestanda tester i traditionella plattformar men även Molnapplikationer
och mobila applikationer.
 Programspråkstöd
HP Quality Center med tillägg stödjer en rad olika programspråk och mjukvarusystem som:
- Ajax
- Flex
- Microsoft Silverlight
- SOA
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-

Web services
RDP
Database
Terminal
Citrix
Java
J2EE
ASP
.NET
Visual Basic
Oracle
SAP
Seibel
Excel
Word
TFS
Delphi

 Egenutvecklade och standarsystem
HP QC stödjer testning inom egenutvecklade system och standardsystem som affärssystem. HP
Quality Center ingående modul Business Process Testing kvalitetssäkrar(QA) affärsprocesser
och är anpassad för standardsystem som exempel för implementering av SAP och Oracle
applikationer.
 Hur samverkar HP QC med TFS och Visual Studio
HP QC har direkt integration och samverkan med Eclipse IDE för spårbarhet mellan krav,
defekter och källkod. Den stödjer även dubbelriktad synkronisering till CollabNet Team Forge
som är en webbaserad programvaruhantering. När det gäller Microsoft Visual Studio har QC en
direkt samverkan och integration med VS för full spårbarhet mellan krav, defekter och källkod.
Även tillgång till synkronisering från HP QC med krav och defekter till Microsoft TFS
felhantering och program objekt med tilläggsprogrammet HP ALM Synchronizer. Samt genom
ALM Developer Collaboration kan man samverka med utvecklingsmiljö som Eclipse och Visual
Studio dessa tilläggsprogram ingår i Quality Center Enterprise Edition.
 Licenser/kostnader och Utbildning/support
Efter kontakt med HP softwarestore berättade dem att inga offentliga priser och licenser se
(tabell 4) finns på deras hemsida. Anledningen är att HP säljer de delar i ett testverktyg som
kunden använder, en mera skräddarsydd lösning verksamhetens behov. För övrigt erbjuds
support och utbildning i prenumerationer enligt det aktuella avtalet i vilken omfattning uppkom
inte.
Produkt

Pris

Quality Center
Functional tester
Performance center

×
×
×

Licens

Tabell 4 egen tabell på pris och licens-HP

4.4 Sammanställning av Trafikverkets testmiljö
Efter sammanställningen av intervjuerna med Trafikverket (bilaga 4) kunde författaren få en
större inblick i Trafikverkets IT-miljö, för att ge läsaren tydligare förståelse har författaren
skapat en begreppsmodell(figur 15) över deras utveckling och testmiljö för att tydligöra
begreppen och deras relationer. Begreppsmodellen nedan visar IT-miljöns uppdelning. Som
delas upp i en utvecklingsmiljö där bland annat Visual studio används för enhetstester och
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programutveckling. TFS är den centrala delen i IT-miljön mellan utveckling, kravhantering och
testmiljön. Testmiljön för testunderlag består av testverktyget MTM och MS Word/Excel.
För test av hela systemet används en produktionslik driftmiljö för att utföra acceptanstester.
Excel används som hjälpmedel
för att dokumentera testfall

Produktionslik/
testmiljö
för acceptanstest

MS-excel

MTM Testmiljö
KRAVHANTERING
sker av
systemanalytiker
och kraven läggs till
i TFS

Word används som hjälpmedel för
testfalls dokumentering
och testrapportetr

MS-word

Test Manager samverkan med TFS MTM används för det mesta
För egenutvecklade system
Enhetstester
och
egenutvecklad
e system

Visual Studio
Utvecklingsmiljö

TFS server
samverkar mellan
utvecklings och
testmiljö

Programspråk som används för deras utveckling
Samverkan med TFS Server med bland annat kravhantering
.NET
C#
VB
ASP
PASCAL
DELPHI

Figur 15 Övergripande bild på Trafikverkets test-miljö

4.4.1 Trafikverkets kriterier och prioriteringar
Här nedan följer en tabell (se tabell 5) över kriterielistan som ligger till grund för kartläggningen
och jämförelsen av testverktygen. Kriterierna är framtagna genom intervjuer med Trafikverket se
bilaga 4. För att tydligare kunna se hur de värdesätter kriterierna fick de även prioritera dessa där
vikten av kriterierna läggs mellan 1-3 1 = mindre viktigt, 2 = viktigt, 3 = viktigast och måste
uppfyllas. Den prioriterade listan är ett stöd vid ett föreslående av ett passande verktyg för
Trafikverket.
Vikt
(1-3)

Kriterier
Komplett verktyg som innehåller:
- Testplanering
- Kravhantering
- Testfall
- Fel hantering
- Testresultat
Passar det för ett Agilt arbetssätt
Passar det för traditionell arbetssätt
Manuell testning
Testautomatisering
Enhetstest
Högnivåtest (system, systemintegration & acceptanstest)
Prestanda test
Programspråk stöd
Verktygen skall kunna användas för test av både egenutvecklade system och standardsystem.
Licenser
Kostnad
Utbildning/ Support

Tabell 5 Prioriterad kriterielista
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3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3

4.5 Praktisk användning av testverktyg
Detta kapitel beskriver hur utvärderingen gick till och de resultat som kom fram under
användning av verktygen. Syftet var att kunna se skillnader vid manuellt test mellan
testverktygen samt att se hur en ny användare klarar av användningen av testverktygen.
Tillvägagångsätt
Praktisk tillämpning av de kartlagda testverktygen i arbetet. Syftet är att ge en utvärdering utifrån
en ny användares perspektiv samt att skapa en handledning av verktygen (se bilagor 7,8,9).
Demoversioner av testverktygen ska testas efter en del av de kriterier som kartläggs de är:
 Testfall
 Felhantering
 Testresultat
 Manuellt test
 Testautomatisering (MTM)
Förutsättningen är att samma testfall ska testas och utföras på alla tre verktygen för att kunna ge
en praktisk bedömning av skillnaden mellan verktygen(se bilaga 5 för testfall).
Manuellt test med Visual Studio Test Professional 11
Vid testning av Visual Studio Test Professional användes testverktyget Test Manager (MTM)
som ingår i Test Professional Mjukvarupaketet (se 4.1), samt operativsystem som användes var
Windows 7,64 bit. Genom att använda MTM behöver man först logga in i ett projekt som är
skapat i TFS och därmed ständigt uppkopplad mot TFS vid användning av verktyget. Testningen
utgick från ett testfall med 9 teststeg i ett systemtest i form av webbsida Eniro (se bilaga 3 för
test underlag). De testtekniker som användes var funktionell black box test, testmetoderna som
användes var strukturerat manuellt test, lågnivå av testautomatisering genom tekniker som
inspelning, uppspelning, snabbspolning och ett utforskande test(se mer på 3.2.4 & 3.3 ). För att
se handledningen av MTM se bilaga (7).
Manuellt test med IBM Quality Manager 2012
Under testning av IBM Rational användes en webbaserad version av Rational Quality Manager
(Sand box). Testningen utgick med samma grund som övriga testverktyg se testunderlag (se
bilaga 4) Testtekniker som användes var manuellt testfall. På grund av demoversionen fanns det
begränsningar i funktionaliteten. Ingen typ av testautomatisering kunde ske eftersom
programtillägget Functional Tester saknades samt fanns inte den tekniska möjligheten att
installera programmet men tekniskt sätt stöds testautomatisering i IBM. Med IBM Rational kan
man även se resultat från tidigare avlutade tester för spårbarhet av defekter etc. För att se en
handledning i IBM Rational se bilaga (8). Även testautomatisering av lägre nivåer som
inspelning, uppspelning etc. uteblev på grund av det inte var tekniskt möjligt i demoversionen.
Manuellt test med HP Quality Center 11.0
Under testning av det webbaserade testverktyget HP Quality Manager användes Windows server
s2 som operativsystem med Microsoft SQL server. Versionen som användes under tillämpningen
var Quality Manager Starter edition, Meningen var att HP sprinter skulle användas för manuellt
test men demoversionen stödjer inte det installerade 64-bit operativsystemet. Så den inbyggda
funktionen i QC Manual Runner användes. Även Functional Tester kunde inte installeras på
grund av demoversionen inte stödjer den. Tanken med det var att praktisera möjligheten att
testautomatisera det manuella testfallet. Se handledningen för HP på bilaga (9).

4.5.1 Resultat av manuellt test med verktygen
Tabellen nedanför visar en sammanställning av resultaten från de manuella testerna som utfördes
på testverktygen. För att se resultaten för varje testverktyg se bilaga 5.
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Första kolumnen visar tiden för dokumenteringen av ett manuellt test, andra visar antalet sidor
för att dokumentera testet. Sista kolumnen visar exekveringstiden inklusive 2 defekter.
Verktyg
Microsoft
MTM
IBM Rational

Sammanlagd
tid
dokumentering
Ca: 6 min
Ca:5:30 min

HP
Quality Ca: 7 min
Center

för Antal
sidor
dokumentering
2

för Exekverings tid samt
2 buggar
Ca: 3:10 min

2

Ca:4:20

5

Ca:4 min

Tabell 6Sammanfattning från användningen av testverktygen

Testerna är utförda på respektive testverktyg där meningen var att samma testtekniker skulle
användas för alla verktygen för att tydligare kunna ge bedömning av verktygen. Verktygen
IBM/HP deras demoversioner hade inte stöd för inspelnings och utforskande tekniker så tabellen
ovan visar resultat från manuell test. Resultatet av den praktiska användningen kommer vara en
del i analysen och jämförelsen av verktygen dels för att utvärdera användning av verktyget som
ny användare. Nedanför visas resultatet för samtliga verktyg, börjar med dokumenteringstiden
för att skapa ett manuellt testfall samt antal sidor som användes för att skapa test. Till sist
exekveringstiden av ett manuell test.

4.6 Sammanställning av användning av testverktyg
I detta avsnitt följer en sammanställning av de jämförda testverktygens egenskaper utifrån den
praktiska användningen.
MTM
Under användning av testverktyget MTM som ny användare är det ganska enkelt att navigera i
menyerna och hitta dem grundläggande funktionerna. Men behövdes viss inlärningstid för
funktionerna i MTM även i TFS där viss kunskap krävs. För att använda MTM krävs det att man
skapar ett testprojekt i TFS, som sedan hämtas från MTM. I TFS styrs och skapas det
övergripande projekthanteringen som t.ex. roller, behörigheter, licenser etc. Medan i MTM finns
möjligheter för planering av manuella test och kravhantering, skapa testmiljöer etc. Möjligheter
att skapa och skräddarsy testfall samt testfunktioner som utforskande testning, inspelning,
uppspelning och bugghantering. Det finns vissa begränsningar för felrapportering efter testning
samt att se tidigare testresultat i MTM.
IBM QM
Vid användning av IBM QM krävdes en längre inlärningstid för att kunna lära sig att hitta rätt i
testverktygets gränssnitt och alla menyer. QM har många funktioner som ger många möjligheter
för att skräddarsy testarbetet. Flera olika sidor i menyerna finns för att skapa testfall, teststeg etc.
istället för en och samma. QM har en mängd olika funktioner för både manuella och
automatiserade tester. Funktioner finns som stödjer testrapportering, resultatuppföljning och
testplanering. Möjligheter finns för att anpassa arbetssätten under testning t.ex. finns det för
Agile anpassning. Under exekvering av ett manuellt systemtest öppnas den testade sidan i ett
separat fönster istället för samma fönster som testverktyget som gör att man måste växla sida
under test.
HP QC
I HP QC som är ett webbaserat testverktyg där man använder två verktyg, ett för administration
och ett för testning. Administrationsdelen är enkel att lära sig där man skapar upp
inloggningsuppgifter och startar upp ett testprojekt med roller och behörigheter. I testverktyget
som har ett tydligt användargränssnitt med många menyer, det behövs inlärningstid för att lära
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sig menyerna och hitta de rätta funktionerna för att skapa testunderlaget som testfall, teststeg etc.
QC har många olika funktioner för att anpassa testarbetet exempelvis finns det testmallar för
Agile testmetod. HP stödjer hela testarbetet fullt ut från testplanering, kravhantering,
defekthantering till resultatuppföljning. Under exekvering av ett manuellt systemtest kan man
anpassa sidan i samma sida som testverktyget.

4.7 Sammanfattning av möjligheter med testautomatisering
Här följer en sammanfattning av testverktygens egenskaper och möjligheter för
testautomatisering som har kommit fram under kapitel 4 och som används i analys och
jämförelse 5.
MTM
Microsoft Test Manager stödjer inte testautomatisering om det används enskilt utan samverkan
med utvecklingsplattform som Visual Studio. Funktioner som inspelning, uppspelning och
utforskande testning av manuella tester stöds, som enligt Ericsson räknas som låg nivå av
automatisering(Eriksson, 2008,s.304). Med samverkan med TFS och Visual Studio blir MTM ett
testverktyg med möjligheter för testautomatisering av manuella tester som kodad GUI test.
Genom att man skapar manuella tester i MTM som sedan under testning spelas in av
testverktyget och sparas dessa. Med koppling till TFS kan man öppna det inspelade testet i
Visual Studio och exekvera det i VS så genereras testet under exekvering till ett testskript. Med
ändringar i VS anpassas testet efter de värden och parametrar till det system som skall testas
senare i MTM.
IBM QM
IBMs testverktyg har ett program som heter Rational Functional Tester som har stöd för
testautomatisering genom olika funktioner för att skapa funktionella systemtester. QM har stöd
för automatisering av datadriven testning, modellbaserad och nyckeldriven testning och har bl.a.
stöd för systemtester och integrationstester. Genom IBMs funktionella testning kan man genom
att spela in ett manuellt test skapa ett testskript som sedan automatiseras. I verktyget skapar man
en datapool där man lägger till data och objekt som man vill testa i systemet, genom datapoolen
kan man lägga till samt ändra värden för att kunna anpassa testet med olika parametrar och
värden och på så sätt blir automatiserat. IBMs nyckeldrivna testning fungerar likt data drivna
testningen genom att man skapar ett manuellt testskript och sedan skapar en datapool.
Datapoolen fylls sedan med testskriptet och nyckelorden skrivna i editorn i verktyget.
Nyckelorden anpassas för systemets olika funktioner som skall testas. Stöd för modellbaserad
testning finns också där man använder sig av skapade grafiska modeller och UML diagram
istället för nyckelord och dataparametrar.
HP QC
HPs testverktyg QC har med programmet Unified Functional Testing stöd för testautomatisering
genom modellbaserad testning med objektmodeller och UML, nyckeldriven testning och
datadriven testning där värden och parametrar läggs in i datatabeller för testning. Det finns stöd
för flera nivåer av testning som komponent, system, acceptanstester etc. I QC funktionella tester
skapar man ett manuellt testfall där man spelar in de funktioner som skall testas i systemet.
Under skapandet av det manuella testskriptet genereras nyckelord och grafiska modeller
automatiskt som går att anpassas eftersom vid test av olika funktioner. HP använder även så
kallade check Points som läggs till i testet för att kontrollera de objekten och inmatningar av
värden och parametrar som ska testas i systemet.
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5 Analys och jämförelse
Här ska den insamlade empirin analyseras och jämföras i en kriteriebaserad utvärderingsmetod
med möjligheter och brister. Även analys av praktiska användningen av verktygen efter
FA/SIMM komponenterna problem och styrkegraf som visar styrkor och svagheter som
framkom vid användning av verktyg. Analys av handlingsgraferna för tillvägagångsätten för
testautomatisering med testverktygen. Samt visa den sammanställningen med utvärderingen av
jämförelsen av testverktygen i en lista.

5.1 Kartläggning av testverktygens innehållande egenskaper
De egenskaper som kartläggs grundar sig från Kriterier från Trafikverket, samt med enstaka
tillagda kriterier som författaren anser sig vara passande för jämförelsen efter teoretisk insamling
som kravhantering. De kommande avsnitten nedan ska de kartlagda kriterierna som har
beskrivits i den empiriska undersökningen analyseras och utvärderas efter en
kriterievärderingstabell. I en handlingsgraf (se figur 3) beskrivs övergripligt de olika moment
som utfördes i utvärderingen av egenskapslistan.

5.2 Analys av testverktyg
I det här avsnittet ska varje verktyg utvärderas efter de kriterierna från kriterielistan. Kriterierna
värderas efter den empiriska datainsamlingen från kapitel 4, för att se ifall de uppfyller eller om
det finns brister enligt de gällande kriterierna, för att sedan presenteras i listan under avsnitt
5.2.4. Se bilaga 6 för egenskapernas motivation för varje testverktyg. Det som framkom under
analysen av testverktygen var att HP och IBM är mera avancerade verktyg gentemot Test
Professional. De båda verktygen har stöd för alla de egenskaper som ingår i kriterielistan. En
skillnad mellan de båda var att utforskande testning stöds i HP men inte i IBM. Under bilaga 6
motiveras varje egenskap från kriterielistan om stödet finns i testverktygen. Microsoft Test
Professional har brist på stöd av vissa egenskaper. Med hjälp av VS ultimate stödjer även Test
Professional de flesta egenskaper.

5.2.1 Analys av användning av testverktyg
Här följer analysen av användandet av testverktygen. Empirin grundar sig på 4.5 Praktisk
användning av testverktyg, 4.6 Sammanställning av användning av testverktyg och Bilaga 11.
Testfallsdokumentering
Resultatet(se bilaga 5) som kom upp från testningen av verktygen visade det sig att tiden för
testfallsdokumentering var ganska likartad. Snabbast var IBM verktyget med ca: 5:30 min och 2
sidor för dokumentering. Testverktyget MTM fick tiden ca:6 min för dokumentering och antal
sidor till 2 och under utforskande testning tog det ca 1:49min att skapa test. Till sist HP blev
tiden ca:7 min för dokumentering och ca: 5 sidor för dokumentering.
Exekvering av test
Resultat av exekveringstiden(se bilaga 5) MTM tog det ca 3:10 min att exekvera testet inklusive
2 skapade buggar. Under exekvering av inspelat test tog samma test ca 2 min.
Exekvering av IBM verktyget tog ca 4:20 min inklusive 2 skapade buggar. Ingen inspelning eller
utforskande kunde göras.
Vid exekvering av HP verktyget som tog ca 4 min med 2 skapade buggar. Även med HP
verktyget fanns inte möjlighet att spela in eller skapa utforskande test.
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Svagheter vid användning
Problem och svårigheter som kom upp vid användning av MTM (problemgraf bilaga 12)som kan
ses på problemgrafen var bland annat att man behöver lång inlärningstid för att lära sig
funktionerna i Team Foundation Server (TFS) som MTM behöver vara kopplat mot för att sköta
hanteringen av test. MTM har ett användargränssnitt som gör det relativt enkelt att hitta
menyerna i verktyget.
Problem och svårigheter under användning av IBM (se bilaga 12)verktyg var bland annat att det
behövdes lång inlärningstid att hitta de rätta funktionerna i menyerna i användargränssnittet.
Strukturen vara svår att hantera vid val av rätt funktioner för testningen. Samt att vid test av
applikation visades det på en egen sida så man fick hoppa fram och tillbaka mellan testmenyn
och de testade systemet.
Problem och svårigheter under testning av HP(se bilaga 12) var bland annat, även här lång
inlärningstid för att lära sig hitta i menyerna i användargränssnittet. Längre steg för att skapa
testfall man måste skapa en mapp först för att sedan skapa testunderlag i mappen.
Styrkor vid användning
Styrkor vid användning av MTM (styrkegraf bilaga 12)det är ett bra användargränssnitt som gör
det enkelt att hitta i menyerna. Samt enkelt att hitta funktioner som behövs för testunderlaget för
att skapa testfall. Genom TFS kan man samverka och sköta projekthantering även med VS för
bland annat testautomatisering av manuellt test. MTM har flera funktioner för manuellt test som
inspelning, uppspelning, utforskande test. Under exekvering i MTM anpassas
exekveringslayouten bredvid den testade applikationen på ett smidigt sätt annan egenskap vara
att tiden visades för testexekvering.
Styrkor som kom upp under användning av IBM QM(styrkegraf bilaga 12) är att QM har stöd
för övergripande testplanering stöds det innebär med kravhantering, testning, rapportering,
defekthantering och resultathantering som ett komplett verktyg. IBM har flera tilläggsprogram
som det går att lägga till för bland annat skräddarsy olika moment och effektivisera testarbetet
som agile testning, testautomatisering av funktionella test etc. IBM QM är ett verktyg med
många egenskaper och funktioner.
HP QC(bilaga 12) är ett webbaserat testverktyg som består av en administrationssida och
testverktygssida. Kan vara flexibelt vid arbetet vid distans. Administrationssidan sköter
administreringen av testarbetet bland annat projekthantering, testroller, behörigheter,
tidsplanering, licenser övriga konfigurationer mm. Både administrationsverktyget och QC
verktyget hade ett bra användargränssnitt och bra struktur på menyerna samt bra autentisering
vid inloggning. I testverktyget QC anpassas layouten under exekvering av test på ett smidigt sätt.
QC stödjer ett komplett verktyg för testplanering från planering, krav, defekt, resultat mm. Vid
manuellt test finns många funktioner som utforskande test, inspelning, uppspelning samt stöd för
testautomatisering av funktionella tester finns. För övrigt har QC många funktioner och
tilläggsprogram att välja mellan.
Testverktygens inlärningstid för användning
Samtliga testverktyg som studeras i detta arbete kräver lång inlärningstid för en ny användare(se
menyer under handledning bilaga 7). Det som framkom under användningen av verktygen var att
IBM och HP kräver en längre inlärningstid än MTM. Anledningen är att IBM och HP har mer
menyer att hitta mellan och lära sig som leder till fler funktioner att välja mellan.
Användargränssnittet som har en stor betydelse för nya användare att hitta i menyerna. MTM har
ett användargränssnitt som är relativt enkelt för ny användare att hitta i menyerna från att skapa
ett testfall till exekvering av test. IBM har en komplicerad struktur för menyerna som kan göra
det svårt för en ny användare att hitta de rätta egenskaperna. Likt IBM har HP en avancerad och
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komplicerad struktur. Men HP har ett tydligare användargränssnitt som gör det enkelt att hitta
men lång inlärningstid behövs för att lära sig de olika funktionerna.

5.2.2 Analys av möjligheter med testautomatisering
Här följer analys av testverktygens möjligheter med testautomatisering. Det som empirin grundar
sig på finns under 4.7 Sammanfattning av möjligheter med testautomatisering och Bilaga 13,
handlingsgrafer för varje verktyg för att beskriva flödet av testautomatisering genom verktygen.
Microsoft MTM
Vad som har kommit fram av analysen från MTM möjligheter av testautomatisering har
beskrivits i en handlingsgraf (se bilaga 12)hur tillvägagångsättet är vid testautomatisering av
manuellt test. Med MTM finns det möjligheter att skapa testautomatiseringar av funktionella
tester så kallade (coded UI test) med hjälp av Visual Studio och TFS. Genom att använda
inspelningsfunktionen i MTM kan man sedan importera det inspelade testskriptet till Visual
Studio. I VS genererar man testskriptet till en testautomatiseringsskript genom Test Builder i
Visual Studio. För att gå vidare kan man sedan skapa en datadriven testning som innebär att man
lägger till kontrollparametrar som man vill testa i en applikation exempelvis olika
inmatningsvärden. Det automatiserade testet kan sedan användas i MTM där det även går att
ändra parametrarana för att testa olika funktioner och värden i systemet efter att ändringar sker
systemet.
IBM QM
Vid testautomatisering med IBM finns det möjlighet för Modellbaserad, nyckelord och
datadriven testning det är tekniker som inte kräver programmering. Dessa tekniker är även
lämpliga för användare utan programmeringskunskap. Det behövs tilläggsprogrammet Rational
Functional Tester (RFT) som ger stöd för testautomatisering av funktionella tester med olika
tillvägagångsätt. Genom att skapa ett manuellt testprojekt i RFT kan man sedan starta testet och
spela in det för att få ett funktionellt testskript. I IBM skapas sedan en datapool där data för
testerna finns i den teknik man använder i form av dataparametrar, nyckelord eller grafiska
modeller. Man kan sedan fylla datapoolen med nya värden genom att navigera i systemet och
ändra värden i de delar man vill testa, genom att skapa referenser till systemet i form av
verifikationspunkter för de objekt som ska testas. På det viset kunna testa olika värden på
systemet för att kunna testa olika funktioner och ändringar i systemet. Modellbaserad testning
stöds också i IBM där man kan bland annat skapa UML-diagram, grafiska modeller etc.
HP QC
Vid testautomatisering med HP likt IBM verktyg så kan man välja mellan olika tekniker för att
automatisera. De finns möjlighet för modellbaserad, nyckelord och datadriven testning. Det sker
genom ett skapat manuellt test som sedan spelas in under exekvering. Genom det inspelade
testskriptet få ett funktionellt testskript som vidare automatiseras. I HP används olika check
Points d.v.s. referenser till de objekt som ska kontrolleras under testningen av systemet. Objekt
är delar i användargränssnittet exempelvis formulär, fält etc.
Testdatat för de automatiserade testerna sparas i en data-tabell som innehåller nyckelord,
dataparametrar och grafiska modeller, det går att lägga till data samt ändra data i tabellen.
Även HP har stöd för modellbaserad testning genom att skapa olika diagram som UML-diagram
och olika objekt-modeller för att testautomatisera delar av systemet.

5.2.3 Analys av Trafikverkets testmiljö
Analys av Trafikverkets testmiljö baseras på de intervjuer som skedde med Trafikverket, för att
se deras arbetsflöde finns handlingsgrafer som beskriver det(se bilaga 10). Se även (figur 15) där
en begreppsgraf visar en översiktbild av Trafikverkets testmiljö för att tydligt se IT-miljön och
relationerna mellan. Det som har kommit framkommit utifrån de empiriska datainsamlingarna är
att de använder i nuläget tre miljöer utvecklingsmiljö, testmiljö och en produktionslikmiljö. De
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arbetar enligt det agila arbetssättet efter en scrum-modell som är anpassad för Trafikverket Agile
som även är ett kriterium som måste stödjas av testverktyget. De använder Microsoft
mjukvaruplattform som d.v.s. Visual Studio för utveckling, MTM som testverktyg och TFS för
deras centrala samverkan mellan utveckling och testning. Testarbetet sker med MTM till en viss
del med komplement av Word och Excel för att skapa testunderlag, testrapportering och
resultathantering etc. Intervjupersonerna förklarar att hur viktigt det är att testverktyget stödjer
hela flödet mellan de olika miljöerna med det menas att arbetssättet ska ske effektiviseras mellan
utveckling, test och den produktionslika miljön. Under den produktionslika miljön testar dem
acceptanstester för att säkerställa att systemet fungerar i drift beskriver intervjupersonen.
Kravhanteringen sköts mestadels av systemanalytiker som tar fram och hanterar krav som sedan
lägger in de i TFS där andra resurser arbetar med kraven. De framkom också att automatiserade
tester används mestadels i utvecklingsmiljön i Visual Studio där enhetstester av egenutvecklade
system sker. TFS är den centrala delen i IT-miljön intervjupersoner förklarar att man vill se hur
ett tredje-parts verktyg som HP och IBM kan samverka med TFS det är ett krav för Trafikverket
att samverkan uppfylls. Intervjuperson förklarar även att fördel vore att automatisera
regressionstester och att verktyg ska uppfylla kravet för testautomatisering då det framöver
kommer användas oftare i deras miljö. Samt under intervjuerna fick de gå igenom och värdera de
kriterier som ska användas i arbetet i olika prioriteringar. Det för att tydligare se deras behov av
egenskaper som hjälper till att välja verktyg. Det framkom att funktioner, egenskaper och ett
komplett verktyg som stödjer hela testprocessen är viktigast och pris och licenser är inte lika
viktigt men ändå viktigt.
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5.2.4 Sammanställning av egenskapslista
Kriterier

Microsoft VS
Ultimate
(ytterligare info
om VS se 4.1.1 )

Microsoft
VS
Test
Professional
(ytterligare
info
om MTM se 4.1.1)

●
●
●
●

●
●
●

IBM/Rational
Quality Manager
(ytterligare info om
RQM se 4.2)

HP/Quality
Center
(ytterligare info
om QC se 4.3)

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

●

●

●

Komplett verktyg som innehåller (se 3.7
för info )






Testplanering
Kravhantering
Testfall
Fel hantering
Testresultat

Passar det för ett Agilt arbetssätt
(Se 3.1 för info om arbetssätt)


Scrum

●



XP

●

●

Passar det för traditionellt arbetssätt
(Se 3.1 för info om arbetssätt)
Manuell testning
(se 3.3 för info om manuellt test)


Manuellt test

●

●

●

●




Utforskande test
Inspelning/uppspelning

●
●

●
●

●

●
●

●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

●

●
●
●

●
●
●

Testautomatisering
(se 3.3 för info om testautomatisering)




Modellbaserad testning
Data-driven testning
Nyckelord-driven testning

Enhetstest
(Se 3.1.1 för info om enhetstest)


NUnit-test



JUnit-test

Högnivåtest(info om testnivåer se 3.1.1)




Systemtest
Systemintegrationstest
Acceptanstest

●
●
●

●
●

Prestandatester(ytterligare
info
om
prestandatest se 3.1.1)
Vilka programspråk stöds(info se 3.2.2)
Info se4.1.1

Info se 4.1.1

Info se 4.2

Info se4.3

Licenser(info se 3.2.2)

Info se 4.1.1

Info se 4.1.1

Info se 4.2

Info se 4.3

Kostnad(info se 3.2.2)

Info se4.1.1

Info se 4.1.1

Info se4.2

Info se 4.3

Utbildning/ Support(info se 3.2.2)
●
●

●
●

●
●

Egenutvecklade

●

●

●

●

Standardsystem

●

●

●

●

Support
Utbildning

Info se 4.3

Stöd för egenutvecklade system och
standardsystem(info se 3.2.2)

HP/IBM stöd för TFS och VS
Tabell 7- Egenskapslista för underlag vid val av testverktyg
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Tabellen ovan (tabell-7) presenterar resultatet över testverktygens stöd för egenskaper i en
jämförelse. Resultatet har utvärderats utifrån de kriterievärderingstabeller som gjorts under
avsnitt 5.2. Det finns även underkategorier under kriterierna det för att enkelt se vad som stöds i
verktygen och se skillnad mellan dem. I vänster kolumn finns det hänvisningar inom parantes till
avsnitt i teorikapitlet som behandlar de gällande kriterierna. Under varje testverktyg finns
hänvisningar inom parantes till empiriska kapitlet för ytterligare information om verktyget.
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6 Diskussion och resultat
Detta kapitel reflekterar författaren över egna synpunkter och resultat över det som kommit fram
från analys, teori, empiri och det övriga arbetet med utvärderingen. Samt diskuteras arbetets
metodval för insamling av data för att ha uppnått arbetets resultat och syftet. Samt en
metodvärdering av de metoder som har använts i arbetet. Till sist idéer till fortsatta studier
relaterat till ämnet.

6.1 Arbetets syfte och mål
Frågeställningarna i arbetet har varit följande:
Vilka egenskaper styr vid valet av testverktyg? (se 6.2 Diskussion av förslag). Vad är
testautomatisering och hur stödjer testverktygen testautomatisering? (se 5.2.2 Analys av
möjligheter med testautomatisering och 6.1.2 Diskussion av möjligheter med
testautomatisering).
Syftet med arbetet är att förstå och beskriva testverktygens egenskaper och sammanställa dessa i
en egenskapslista (se 5.2.4 Sammanställning av egenskapslista) som är ett underlag vid val av
verktyg, samt att beskriva testautomatisering och testverktygens möjligheter för
testautomatisering.
Målet med examensarbetet med uppdrag av Trafikverket i Borlänge är att genomföra en
kartläggning och jämförelse av tre valda testverktyg och på en lista presentera de egenskaper (se
6.1.1 Testverktygens egenskaper) som ingår i respektive verktyg. I arbetet beskrivs företagets IT
och testmiljö (se 5.2.3 Analys av Trafikverkets testmiljö och 6.2 Diskussion av förslag) det för
att kunna se det testverktyg som mest lämpar sig. Listan ska vara ett stöd för trafikverket för att
se vilket eller vilka testverktyg som passar in i deras miljö samt att föreslå ett. Målet är även att
skapa en handledning (se bilaga 7) av utförandet av manuellt test i testverktygen.

6.1.1 Testverktygens egenskaper
Det här avsnittet ska diskussion av testverktygen och egenskaper gentemot teori och empiri som
kommit upp i arbetet. Samt en generell bedömning av verktygen och av förslag av verktyg. Som
det har kommit fram i studien så är både HP och IBM testverktyg kompletta verktyg och väldigt
lika funktionsmässigt. Även MTM har funktioner och egenskaper som täcker det mesta inom
testarbetet med några brister.
Generell bedömning av testverktygen IBM och HP det som kom upp i arbetet visades sig att en
del skillnader mellan IBM och HP genom användandet av testverktygen var dels
användargränssnittet på HPs testverktyg och administrationssida var väl strukturerad och enklare
att lära sig än IBMs verktyg som var till viss del svårnavigerat och svårt att hitta de funktioner
som skulle användas. HP har en mängd olika egenskaper för manuellt test bland annat
utforskande testning som inte fanns i IBMs testverktyg.
Effektiv testhantering för manuellt test var fokus hos Trafikverket samt även testautomatisering
av bland annat regressionstester som HPs verktyg har stöd för. Både HP och IBM har stöd för
samverkan med TFS och Visual Studio. IBM har ett mjukvarupaket som heter DOORS som
behövs för att samverka med TFS och VS. HP har en lösning som heter ALM Synchronizer som
är ett tilläggsprogram till HP Quality Center. Dessa punkter var till grund för förslaget.
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6.1.2 Diskussion av möjligheter med testautomatisering
Diskussion av egna reflektioner och jämförelse med vad teori säger om testautomatisering och
empiri. Testverktygens möjligheter när det gäller automatisering av manuella tester.
Testverktygens möjligheter när det gäller HP och IBM verktygen ganska snarlika tekniker båda
stödjer testautomatisering av funktionella tester genom data-driven, nyckelord-driven och
modell-baserad testning. Genom dessa tekniker kan användare som har mindre erfarenhet av
programmering kunna skapa testautomatisering. MTM måste samverka med Visual Studio för att
skapa coded UI tester, som är en data-driven testning. Testzonen (2012) beskriver i en artikel
varför testautomatisering misslyckas, bl.a. menar de att testautomatisering bör tänkas igenom
noga innan man bestämmer sig för vilka tester som ska automatiseras. Eriksson (2008) beskriver
att testautomatisering kan vara en komplicerad och kostsam process om inte rätt test
automatiseras, och menar att tester som ständigt upprepas är bra att automatisera. Man kan se att
från de olika källorna från litteraturen stämmer ganska väl överens med varandra. Testzonen
(2012) beskriver att en förstudie bör göras innan man väljer det ramverk och verktyg för att hitta
det som passar bäst för verksamheten. De nämner också att tekniska svårigheter är ett problem
som kan vara någon funktion som inte stöds i verktyget. Vissa testverktyg som HP och IBM har
flera tekniker som nyckelord-driven och modellbaserad testning som underlättar för användare
med mindre erfarenhet av programmering att skapa testautomatisering. Det som har kommit
fram i arbetet är även att regressionstester är bra tester att automatisera för det är upprepade
tester som underlättar för testaren som slipper upprepa samma moment hela tiden (Eriksson,
2008). Konsultföretaget Sogeti beskriver att även testautomatisering är produktivt men att det
måste göras på rätt sätt samt poängterar de att det är viktigt med en bra testmetod som används
under testprocess. Även Sogeti nämner att regressionstester är lämpliga att automatisera för att
slippa monotona och upprepade tester (Sogeti, 2012). De flesta källor utifrån litteraturen
instämmer med att testautomatisering är effektivt för att snabba på testprocesser och göra
testarbetet mer konsekvent, dock nämner de att nackdelar finns ifall automatiseringsarbetet inte
är väl genomtänkt kan det bli väldigt kostsamt för verksamheter.

6.2 Diskussion av förslag
Ett av målen med arbetet var att komma fram med ett förslag av testverktyg som passar för
Trafikverkets testarbete i deras IT-miljö. Tillvägagångsättet hur författaren kom fram till
förslagen av testverktyg finns det en begreppsgraf som visar de områden i arbetet som användes
för val av verktyg(se bilaga 11). Med hjälp av de empiriska datainsamlingarna skapades
förståelse för aspekter som är viktiga vid val av verktyg för Trafikverket. Där förståelse för deras
testmiljö skapades samt de prioriterade kriterierna användes till stöd för val av verktyg. Även
den skapade egenskapslistan (se kapitel 5.2.4)var ett stöd för valet där testverktygens egenskaper
jämförs kan man se skillnader mellan de olika verktygen. Annan viktig aspekt var användningen
av verktygen att samla på sig egna erfarenheter hur en ny användare kan använda verktyget för
att se vilka problem och svårigheter som finns med bland annat användargränssnittet i verktygen.
Den teoretiska delen (se 3.2.1) gav förståelse för olika egenskaper och tillvägagångsätt vid val av
testverktyg, som har beskrivits av Eriksson (2008). Han beskriver det utifrån en projektform i en
organisation som ska välja ett verktyg där han beskriver fyra viktiga punkter för den process vid
verktygsval de är analysera grundläggande behovet d.v.s. ta fram syfte, målgrupp och budget i
form av aktivitetsplan som tas upp genom workshops. I det här arbetet gentemot Erikssons
(2008) processmodell fanns även en målgrupp definierad som är Trafikverket-IT däremot
användes inte affärsmål och budget, budget till en viss del för att ta fram priser för testverktyg.
Andra delen definiera och inventera som gentemot Eriksson (2008) är ganska lik där författaren
har använts sig av egenskapslista, beskrivit funktioner och samlat erfarenheter samt att prioritera
kriterierna. Likt Eriksson (2008) beskriver författaren i arbetet att användargränssnitt är en viktig
del för att kunna underlätta för nya användare av verktygen. När det kommer till Avgränsa och
föreslå nämner Eriksson (2008) att en speciell projektgrupp oftast brukar sättas upp för att
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anlysera de egenskaper och behov som har prioriterats. I det här arbetet var det författaren själv
som analyserade insamlade materialet och utvärderade verktygen. Den sista delen beslut är oftast
som Eriksson (2008) beskriver det, en ledningsgrupp som fattar beslut för val av verktyg.
Författaren baserade sitt val av verktyg efter de metoder som använts för tillvägagångsätt (se
bilaga 11). Författaren har kommit fram till vissa viktiga punkter för underlag till förslag. Dem
baseras på kartläggningen, jämförelsen och analysen, samt användningen av testverktygen,
utifrån Trafikverkets behov och testmiljö i nuläget. Följande viktiga punkter för ett föreslående
av verktyg togs fram:
Komplett verktyg:
En hel del testarbete sköts genom Word och Excel i nuläget för att skapa testunderlag. I
trafikverket. Testverktyget ska täcka hela testprocessen, testplaneringen från planeringsarbete
och dess aktiviteter mellan till testrapportering och resultatuppföljning.
Manuellt test:
Testverktyget ska stödja funktioner för manuella tester på ett effektivt och smidigt sätt vid
högnivåtester först och främst. Samt då det utvecklas både egenutvecklade system och
standardsystem ska även testverktyget kunna testa dessa.
Agile anpassat:
Trafikverket arbetar efter den agila utvecklingsmetoden scrum i deras utvecklings och testarbete.
Testverktyget bör stödja testarbete i som är anpassade för agila arbetssätt.
Högnivåtest:
Verktyget måste ha stöd för att testa högnivåtester som systemtest, systemintegrationstest och
acceptanstest.
Utbildning och support:
Det är viktigt att utbildning finns och erbjuds speciellt vid nya användare av testverktygen. Samt
en tillgänglig support ska finnas.
Testautomatisering av regressionstest:
Testautomatisering av regressionstester som används när man letar efter följdfel efter ändringar.
Dels effektivt under scrum uppkommer många regressionstester under iterationerna.
Samverkan med TFS och VS:
TFS och Visual Studio används i deras utvecklingsmiljö samt tesverktyget MTM till en viss del.
Ett tredjepartsverktyg som HP och IBM ska kunna samverka med TFS och Visual Studio.
Prestanda och enhetstest:
Prestandatester och enhetstester utförs nu genom Visual Studio men testverktyget bör stödja
dessa tester.

6.2.1 Förslag på verktyg för Trafikverket
Författaren har kommit fram till två förslag som anses vara lämpligt för Trafikverket.
Förslag MTM:
Med MTM kan Trafikverket effektivisera och förbättra sitt testarbete med deras nuvarande test
och utvecklingsmiljö. Vid val av MTM kan verksamheten undvika en större
implementationsprocess för testverktyget och tillhörande program som spar tid och kostnad.
Dock var inte kostnaden den högsta prioritet men författaren ansåg att med Visual Studio
Ultimate ingår MTM och tillsammans kan det bli ett nästan komplett testverktyg som möter upp
den större delen av deras krav. MTM har ett enkelt användargränssnitt som underlättar för nya
användare av verktyget. Genom att använda alla funktioner som finns tillgängliga för manuellt
test kan testarbetet effektiviseras. Möjligheter finns för att effektivisera testprocesser genom
samverkan med Visual Studio testautomatisera manuella tester. Av det som har kommit fram
från arbetet är att MTM täcker det mesta inom testarbetet om man använder alla tillgängliga
funktioner i testverktyget, men man bör ha i åtanke de brister som finns, som uppföljning av
testresultat, övergripande testplanering och testautomatiserings möjligheter.
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Förslag HP:
För att få ett komplett verktyg med utökande funktioner och aktiviteter av ett testverktyg har jag
föreslagit HP Quality Center. Vid val av HP får man ett komplett testverktyg med många
tilläggsprogram för att kunna anpassa och skräddarsy verksamhetens testarbete. HP är ett verktyg
som täcker hela testprocessen och möter upp Trafikverkets samtliga krav. En relevant egenskap
är att det går att synkronisera med tredjepart och med det samverka med Microsoft miljö som
TFS och Visual Studio. Finns olika tekniker för att automatisera manuella tester utan att behöva
ha bred kompetens av programmering. För att tydligöra mitt förslag har jag gjort en
begreppsmodell härnedan som visar testverktyget HP Quality Center med relevanta
tilläggsprogram som ingår i HP CQ och program som tillkommer.
En övergripande begreppsmodell över HP Quality Center med relevanta tilläggsprogram.

HP ALM

Ingår i ALM

Extra tillägg

ALM synchronizer

Samverkan med

TFS/VS

Ingår i ALM

Extra tillägg

Anpassad för
Prestandatester

Stödjer

Ingår

QC testverktyg

QC Adminsida

Performance Tester

Ingår

Skräddarsyr
agile testning

Agile accelerator

Extra tillägg

HP Sprinter

Unified Functional Tester

Innehåller

Stödjer
Quicktest Professional/
Functional Tester
Effektiv manuell
testning
Stödjer

Enhetstester/
testautomatisering

Figur 16 Egen begreppsmodell på HP QC

6.2.2 Egna reflektioner och generalisering
Anledningen att jag valde detta uppdrag av Trafikverket var att testning är ett intressant och
högaktuellt område. Det var intressant och det gav mig mera förståelse och bred kunskap inom
området som kommer att utnyttjas i framtida arbete. Svårigheter som kom upp under arbetet
bland annat syftet som skulle bearbetas in i arbetet på ett lämpligt och avgränsat sätt. Till slut
lossnade det och bitarna föll på plats med syftet som har lett till ökad kunskap om
testautomatisering och testverktyg. Det här arbetet kan övriga verksamheter använda som ett
underlag för val av testverktyg i en organisation. Dels finns en jämförelse mellan de största
kommersiella verktygen samt finns det en kriterielista och beskrivningar av egenskaper som
verksamheter kan ha nytta av. Kriterielistan kan användas av flera organisationer som
utgångspunkt där de kan lägga till eventuella krav samt prioritera krav baserat på den egna
verksamheten. Arbetet har tagit upp vilka möjligheter Microsoft testmiljö samverkar med HP
och IBM som kan vara intressant för verksamheter som i nuläget använder Microsoft i
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utveckling och testmiljö. Handledningen av testverktygen kan användas som stöd för nya
användare vid inlärning av tesverktygens funktioner för manuell testning. Under arbetet har
författaren sammanställt olika tekniker för testautomatisering och beskrivit tillvägagångsättet för
dessa. Dessa tekniker kan användas som underlag för organisationer som funderar på att införa
automatiserade tester i sin verksamhet.

6.3 Metodutvärdering
Mestadels användes litteraturstudier, dokumentstudier och empiriska detaljerade studier för att
skapa en förståelse och bakgrund för arbetets ämne och kunna uppnå det resultat som har
uppnåtts i arbetet. Ämnet är väldigt brett det fanns mycket information att hitta angående
testverktyg och testautomatisering. Problemet var att avgränsa arbetet för att få bättre kvalitet i
arbetet. Det hade varit bra att även intervjua företag som använder testverktygen i arbetet för att
kunna lyfta fram en statistik av styrkor och svagheter med testverktygen, dock fanns inte den
tiden för att hitta dessa företag. Användningen av verktygen var värdefull för arbetet för att bilda
egna erfarenheter av testverktygen, dock var möjligheten att testa flera funktioner begränsad i
vissa verktyg som inte hade stöd i demoversioner.

6.3.1 Analyser
I arbetet användes problemanalyser, styrkeanalyser, handlingsgrafer och kriterievärderingsmetod
för att lyfta fram testverktygens problem och styrkor samt att beskriva testverktygens
egenskaper. Men författaren påpekar att det hade varit intressant om möjligheten fanns att
intervjua företag som använder dessa verktyg för att få fram deras styrkor och svagheter, för ett
mer generellt resultat i arbetet. Men med tanke på dessa omständigheter fick författaren ändå en
bra helhetsbild av testverktyg och testautomatisering för att kunna ta slutsatser i arbetet och få ett
resultat för underlag som är generellt.

6.4 Förslag på framtida studier
En rekommendation på fortstatta studier inom området, är att fortsätta på spåret med
testautomatisering. Med det menas en kvalitativ och kvantitativ analys av användare av
testverktygens funktioner för testautomatisering. Det för att se hur kostnaden påverkas i en
verksamhet med testautomatisering beräknat på dels med Return On Investment (ROI). Hur
påverkas lönsamheten genom att man automatiserar högnivåtester som systemtester.
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Bilagor
Bilaga 1
Intervju med Testansvarig på Trafikverket angående testmiljö och
testarbete
Fråga 1. Ni vill se över alternativa testverktyg, vad ligger bakom kartläggningen?
Svar: Testansvarige berättade att deras utvecklingsmiljö och testmiljö består av Visual Studio
med Microsoft Test Manager(MTM) samt att Microsoft Foundation Server (TFS) ingår i paketet.
Man vill förbättra och effektivisera arbetssättet i testarbetet, särskilt hanteringen av byte av
mellan olika arbetsområden och resurser. Ingen utvärdering har gjorts hittills för olika
testverktyg på marknaden. Dessutom vill man se över hur tredje parts verktyg som HP/IBM
förhåller sig till Visual Studio och TFS.
Fråga 2. Hur ser er IT-miljön ut nu? använder ni separata miljöer för test, utveckling och
drift?
Svar: Testansvarige förklarar att V-modellen är grund för deras testprocess som beskriver de
olika testfaserna i deras testmiljö enligt en del i systemutvecklingen. Dem använder sig av olika
miljöer, till att börja med en speciell utvecklingsmiljö som ligger längst ner i V-modellen där
enhetstester, modultester utförs. Efter enhetstesterna går systemet integrationstest sen vidare till
systemtestmiljön där i form av testapplikation ett eget gränssnitt som testas, även
systemintegration test kan vara aktuellt om systemet är beroende av andra system.
Till sist hamnar det hos acceptanstestnivå som testas i en så produktionslik driftmiljö som
möjligt.
Fråga 3. Hur många ska arbeta med testverktyget vilka roller testare/utvecklare?
Svar: Testansvarige förklarar att det är helt beroende på vad det är för typ av projekt samt vilka
funktioner det handlar om funktionella eller icke funktionella tester, roller som testar system är
testare men förekommer andra roller som testledare och utvecklare.
Fråga 4. Hur ser arbetsflödet med testningen ut idag?
Delfrågor:
 Hur ser systemtestning ut idag manuella eller automatiserade?
Svar: Huvudsakligen manuella tester men förekommer även automatiserade tester.
 Använder ni planerade tester med testfall eller utan?
Svar: Vid Systemtester använder man sig av testfall, även oplanerade så kallade ad-hoc tester
används som komplement.


Skiljer testrutinerna mellan ny modul och servicemodul vanlig rutin samt
tidsmässigt?

Svar: Testrutinerna är likadana under nyutveckling och förvaltningsåtgärd, dock kan tiden
variera.
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 Vilken dokumentation finns för testningsrutiner ex testplan och teststrategi?
Svar: En beslutad testprocess består i minsta del av en testplan, testfall, testresultat, testrapport
samt förekommer en separat dokument för felhantering slutrapport. Ibland förekommer separat
dokumentation för mindre projekt.
 Följer ni testprocess (planering, genomförande, uppföljning)?
Svar: ja
 Vilka testroller är involverade i testarbete?
Svar: roller som förekommer i vårat testarbete på Trafikverket är testledaren som leder
testningen, testanalytikern som skapar testfallen, testaren som genomför tester och även
utvecklare som testar bland annat prestandatester.
Fråga 5. Använder ni något annat testverktyg idag än MTM?
Svar: Det är vanligt att vid skapandet av olika testfall använda produkter ur Microsoft Office
som Word, Excel mm.

Fråga 6. Vilket arbetssätt använder ni idag (traditionell eller agilt)?
Svar: Vi använder iterativa metoder d.v.s. Agilt arbetssätt. Vi har en scrum metod som är
anpassad för Trafikverket. Man kan säga att varje sprint eller iteration som startas innehåller en
mindre modell av V-modellen.
Fråga 7. Vilka möjligheter ser ni med att automatisera manuella tester?
Svar: Testansvarig menar att det är bra att automatisera tester som upprepas ofta som
exempelvis regressionstester, som vanligt förekommer i förvaltning av system. Genom
automatisering säger den intervjuade att man kan spara både tid, pengar och ökar kvalitén, samt
att genom att automatisera det man kan automatisera så kan man lägga mer tid på de manuella
testerna som man inte kan automatisera.
 Hur automatiserar ni tester genom programmering eller testverktyg?
Både och faktiskt förekommer men mestadels programmering av unit tester och lågnivå tester,
samt egenutvecklade system förekommer.
 Automatiserar ni andra tester än enhetstester ex systemtester, integrationstest?
Mestadels automatisering av unit tester men andra testnivåer förekommer i en viss grad.

Fråga 8. Vilka möjligheter och förväntningar ser ni med automatisering med hjälp av
testverktyg?
Svar: Att det ska bli effektivare att hantera testfall, testhistorik, dokumentation, testresultat samt
spårbarheten till kraven och felrapporteringen, genom att eventuellt inspelning av dessa moment.
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Bilaga 2
Intervju med systemutvecklare/delansvarig för utvecklingsmiljön på
Trafikverket
Fråga 1. Ni programmerar enhetstester förekommer det automatisering av andra
Testnivåer också?
Svar: Ja de förekommer testautomatisering på andra testnivåer också. Men testerna är till för
egenutvecklade system.
Fråga 2. Använder ni andra utvecklingsmiljöer eller programspråk än Visual
Studio/TFS, ex" javabaserat “kan även vara något inom Microsoft?
Svar: vi använder Microsoft. NET, C#, VB. NET, ASP. NET utöver det använder vi också
Delphi och Pascal.
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Bilaga 3
Ostrukturerad intervju/möte med en utvecklare, en testledare och
testansvarig på Trafikverket.
Syftet var att få bättre inblick och förståelse för hur Trafikverket arbetar med testarbetet i
nuläget i deras testmiljö, samt att gå igenom deras värderingar på de kriterier som
utvärderas i arbetet.
Testledaren förklarar att mycket fokus just nu vid val av testverktyg ligger på hur felhanteringen
av buggar går till runt omkring de olika testmiljöer som TFS och testverktyg, de nämns också att
utvecklare arbetar vanligtvis med kravhantering i TFS. Kravhanteringen sköts av en
systemanalytiker som tar fram och bearbetar kraven som sedan läggs till i TFS med
underliggande work items som tilldelas till utvecklare eller annan resurs. Testledaren beskriver
också att mestadels används Word och Excel för att skapa testfall medan MTM används för ofta
för egenutvecklade system. Under test med egenutvecklade system är det vanligt att det
förekommer enhetstester, system och acceptanstester.
Och vid standardsystem förekommer det integrationstester och acceptanstester.
De berättade att de prioriterar funktionellt och komplett verktyg före kostnaden och licensen.
Vad gäller automatiseringsmöjligheter i testverktyg ser de behov av prestandatester och
regressionstester.

Testansvarige och testledaren beskriver deras arbetsflöde för manuell testning:
Vanligtvis skapas testplanens dokumentation i Word. De beskriver att de kan få med fler
uppgifter kring testarbetet. En testplanering består av hur testarbetet ska struktureras med tester,
resurser, tider, arbetsroller den övergripande planeringen. Den intervjuade tillägger att MTM inte
har stöd för all dokumentation. Efter planeringen går de stegvis vidare i ordningen:
Krav(MTM/Word)Testfall(MTM/Word), Exekvering, Loggning, av test(MTM/Word),
felrapportering, omtest, testslutrapport och till slut erfarenheter.
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Bilaga 4
Sammanfattning av intervjuerna
Sammanfattning av intervjuerna med Trafikverkets IT-enhet för att se deras IT-miljö och
arbetsflöde. Det upp att Microsoft används som programvaruplattform på Trafikverket, med det
innebär det att de använder sig av Visual Studio. NET för deras utvecklingsmiljö, språk som
används i deras utveckling är C#, VB. NET, ASP. NET utöver det använder de också Pascal,
Delphi.
Systemutvecklingen på Trafikverket använder sig av automatisering av enhetstester även
automatisering av andra testnivåer förekommer, inom testning använder dem sig delvis av
Microsoft Office produkter som Word, Excel för bland annat testfallshantering. Microsoft Test
Manager används som testverktyg för stöd till deras testarbete för integrationstester, systemtester
och acceptanstester vanligt under test av egenutvecklade system. Utöver det är MTM kopplat till
TFS Team Foundation Server där utvecklare och andra resurser jobbar bland annat med de krav
som har tagits fram samt detaljerats av systemanalytiker, TFS är också deras källkodshanterare
för utveckling och innehållshantering för test-hanteringen på Trafikverket. Trafikverkets ITenhet arbetar efter Agile utvecklingsmetoder och V-modellen där testning körs parallellt med
systemutveckling, samt enligt Agila arbetssättet Scrum d.v.s. säga att varje iteration blir en
mindre variant av V-modellen, testansvarige förklarar det som en Scrum-modell anpassad för
Trafikverket. Eftersom trafikverket använder Agilt är det viktigt att testverktygen är anpassade
för Agile. Systemutvecklingsprocessen är delad i tre olika miljöer utveckling, testning och
produktionslik testmiljö som ska säkerställa att systemet fungerar i drift genom acceptanstester.
De arbetar även med traditionella metoder mestadels under acceptanstester.
Testansvarige berättar att det finns ett behov av effektivisering och förbättring i strukturen och
arbetssättet mellan dessa olika miljöers resurser i systemutvecklingsprocessen som sker
mestadels inom egenutvecklade system men även standardsystem.
Samt att tester som är lämpliga att testautomatisera är regressionstester för att de upprepas hela
tiden.
Egenskaperna grundar sig från Kriterier från Trafikverket, samt med enstaka tillagda kriterier
som författaren anser sig vara passande för jämförelsen efter teoretisk insamling. De tillsatta
kriterierna är användargränssnitt se mer (3.5.1), kravhantering. Bedömning av vikt är
trafikverkets bedömning av den specifika egenskapens prioritet i testverktyget.
Vikt
(1-3)

Kriterier

Komplett verktyg som innehåller(se info 3.7
och 4.1.1)
- Testplanering
- Kravhantering
- Testfall
- Fel hantering
- Testresultat
Passar det för ett Agilt arbetssätt

3

Passar det för traditionell arbetssätt

3

Manuell testning

3

Testautomatisering

3

Enhetstest
Högnivåtest
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3

3
(system,

systemintegration

&

3

acceptanstest)
Prestanda test
Omtest
Programspråk stöd
Licenser
Kostnad
Utbildning/ Support
Verktygen skall kunna användas för test av
både
egenutvecklade
system
och
standardsystem.
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3
3
3
2
2
3
3

Bilaga 5
Testfall för testkörning av samtliga testverktyg:
Id

Eniro Test

Teststeg

Förväntat resultat

TF 1

Test
av 1.starta www.eniro.se
funktioner på
Eniro
2.testa layouten på sidan

1Webbsidan öppnas

2.layouten ska anpassas
ändring av testaren

efter

3.skriv in en produkt i 3.kontrollera rätt produktlänk ska
produkt fält
visas
4.klicka på produktlänken

4.produkthemisdan ska öppnas

5.klicka på Eniro loggan

5.dirigering till hemsidan ska ske

6. Skriv in plats i fältet

6.rätt plats ska visas på karta

7. Testa kartlayout
8. Testa zooma in karta

7.kartlayouten
anpassas
ändring
8.kartan skall zoomas in

9. Testa Zooma ut karta

9.kartan zoomas ut

efter

Test slut

Resultat för användandet
Tabellerna nedanför visar resultaten av de manuella tester som utfördes på respektive verktyg.
Microsoft

TF-1-manuellt
test
TF-1-inspelat
test
TF-1utforskande
test

Tid för testfalls Antal sidor för Tid
för Antal
dokumentering
dokumentering
exekvering av skapade
test
buggar
Ca:6 min
2
Ca:3:10 min
2
-

1

Ca:2 min

2

1:49 min

1

Ca:2 min

-

IBM

Tid för testfalls Antal
sidor
dokumentering
dokumentering

TF-1manuellt test
TF-1-inspelat

Ca:5:30 min
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Demoversion

2
stöder -

för Tid
för Antal
exekvering av skapade
test
buggar
Ca:4:20 min
2
-

-

test

inte

TF-1
utforskande

Demoversion
inte

HP

Tid för testfalls Antal
sidor
dokumentering
dokumentering

TF-1manuellt test
TF-1-inspelat
test
TF1utforskande

Ca:7 min
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Demoversion
inte
Demoversion
inte

stöder -

5

-

-

för Tid
för Antal
exekvering av skapade
test
buggar
Ca:4 min
2

stöder -

-

-

stöder -

-

-

Bilaga 6
Här visas kriterievärderingstabeller för motivering av egenskapers
uppfyllelse.
Kriterievärderingstabell för värdering av MTM

Kriterier

Värdering

Brister

Komplett verktyg
- Testplanering
- Kravhantering
- Testfall
- Fel hantering
- Testresultat

MTM uppfyller mestadels kraven
efter de kriterier som behandlas.
Möjlighet finns för kravhantering,
testfall, felhantering och viss grad
av resultathantering.

När det gäller projekthantering
runt omkring testarbetet finns
det brister då MTM är i behov av
TFS. Samt finns det brist i
resultathanteringen där inte
tidigare testresultat finns
tillgängligt.

Passar det
arbetssätt

för

ett

Agilt

Uppfyller
MTM helt kravet på stöd för agile
arbetssätt. Där man kan anpassa
testarbetet efter iterationer och
skräddarsy en agile livcykelmiljö.

Traditionell arbetssätt

Uppfyller
Traditionellt arbetssätt i MTM där
möjligheten finns att skräddarsy
testarbetet.

Manuell testning

Uppfyller
Kraven för manuell testning. Finns
även utforskande testning i MTM,
samt funktioner som inspelning,
uppspelning och snabbspolning.

Testautomatisering

Testautomatisering uppfylls inte i
MTM. Men till en viss del genom
inspelning/uppspelning så snabbas
processen upp.

Enhetstest

Uppfylls inte

Högnivåtest(system,
systemintegration&
acceptanstest)
Prestanda test

Uppfylls gör systemtester och
acceptanstester. Man kan skapa
testuppsättningar för acceptanstest.

Programspråk stöd

MTM uppfyller krav på
programstöd med samverkan
genom TFS och VS som har stöd för
tredjeparts tillägg.
Uppfyller
Test av egenutvecklade system och
standardsystem. Genom VS finns
tillägget embedded för utveckling
och testning av egenutvecklade

Verktygen
skall
kunna
användas för test av både
egenutvecklade system och
standardsystem.

57

MTM är i behov av TFS och VS
för att uppfylla
testautomatisering. Genom att i
VS omvandla det inspelade
skriptet i MTM till automatiserat
testskript.

Integrationstester uppfylls inte i
MTM.

Uppfylls inte
Stödjer inte java under
testautomatisering.

system.
Licenser

Uppfyller
Eftersom möjligheter finns för att
skräddarsy licenser efter
verksamhetens behov av antalet
licenser samt verktygens
funktioner. MTM ingår i VS
Ultimate och VS Test Professionell.

Kostnad
Utbildning/ Support

Uppfyller
För support och utbildning erbjuds
genom prenumeration av MSDN.
För MTM ingår två tekniska
supporter incidenter per år samt ebaserad utbildning på ca 10 kurser
per år.

Kriterier

Värdering

Komplett verktyg
- Testplanering
- Kravhantering
- Testfall
- Fel hantering
- Testresultat
Agilt arbetssätt

Uppfyller
Kravet som komplett verktyg. De finns
stöd för testplanering, kravhantering,
testfall, felhantering och testresultat.

Traditionellt arbetssätt

Uppfyller

Manuell testning

Uppfyller
Manuell test samt riskbaserad testning
där man testar den del som man tro
uppkommer ett fel.
Uppfyller
Genom en del tilläggsprogram stödjer
Rational en mängd funktioner för
testautomatisering.
Uppfyller
Möjlighet finns även att programmera
enhetstester genom java eller Visual Basic.
Uppfyller

Testautomatisering

Enhetstest

Högnivåtest(system,
systemintegration&acceptanstes
t)
Prestanda test

Programspråk stöd

Verktygen skall kunna användas
för test av både egenutvecklade
system och standardsystem.
Hur passar IBM med TFS och
VS
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Brister

Uppfyller
krav om Agile arbetssätt. Man kan
skräddarsy utvecklingens livscykel efter
agilt arbetssätt.

Uppfyller
Genom att använda tilläggsprogrammet
Performance Tester som är anpassad för
prestandatest.
Uppfyller
IBM stödjer en hel del språk och
plattformar.
Uppfyller
Uppfyller
IBM har tekniskt sätt genom

Utforskande testning
saknas dock finns
riskbaserad men
behövs viss planering.

mjukvarulösningen DOORS stor möjlighet
att integrera Rational-familjens program
med TFS och Visual Studio.
Uppfyller
IBM licenser har flera typer att välja
mellan som skräddarsys efter
verksamhetens behov. Det finns 4 typer
att välja mellan bland annat auktoriserad
användare, flytande användare. Licens
perioderna är vanligtvis 12 månader.
Uppfyller
Priserna är varierande allt efter
verksamhetens behov av program och
tjänst.
Uppfyller
IBM erbjuder olika typer av teknisk
support samt utbildning genom video
handledningar av programmen.

Licenser

Kostnad

Utbildning/ Support

Kriterier

Värdering

Komplett verktyg
- Testplanering
- Kravhantering
- Testfall
- Fel hantering
- Testresultat
Agilt arbetssätt

Uppfyller
HP har stöd för komplett testplan från
projekthantering genom QC
administrationssidan och krav, testfall,
felhantering och testresultat genom QC
verktyg.
Uppfyller
HP QC kan man skräddarsy testarbetet
efter agila metoder bland annat Scrum
eller XP. Finns även tilläggsmodul
speciellt för agile.

Traditionellt arbetssätt

Uppfyller

Manuell testning

Uppfyller
QC stödjer manuellt test med olika
funktioner. Samt med det ingående
tilläggsprogrammet HP Sprinter som är
anpassad för manuellt test utökas
egenskaperna för manuellt test som
utforskande testning och mirror testing.
Uppfyller
HP stödjer testautomatisering finns en del
varianter som nyckel-driven testning,
modell-driven och data-driven.

Testautomatisering

Enhetstest

Högnivåtest(system,
systemintegration
acceptanstest)
Prestanda test
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Uppfyller
Det finns möjlighet att importera
enhetstester som NUnit och JUnit samt
editera testkoden.

&

Uppfyller
Det finns stöd för testning i alla
testnivåer.
Uppfyller
HP har stöd för att utföra prestanda

Brister

tester. Samt finn ett tilläggsprogram som
är anpassat just för prestandatester
Performance Tester.
Programspråk stöd

Uppfyller
HP QC har stöd för en mäng olika
programspråk och plattformar.

Verktygen skall kunna användas
för test av både egenutvecklade
system och standardsystem.

Uppfyller
Man kan planera och utföra tester både på
egenutvecklade system och
standardsystem.
Uppfyller
Tekniskt sätt ska HP samverka med TFS
och VS genom att man synkroniserar med
HP ALM synchronizer samt finns
utvecklings samverkan genom ALM
Collaboration.

Hur passar HP med TFS och VS

Licenser
Kostnad
Utbildning/ Support
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Finns inte officiella
uppgifter angående
licenser, kostnad,
ingående support och
utbildning för en
utvärdering.

Bilaga 7
Arbetsflöde och Handledning för testverktygen på manuellt test i
systemtestnivå.

Handledning för MTM i en systemtestnivå.
1. Testplanering till att börja med ansluter man till sin grupp projekt som man har skapat
i Team Foundation Server.

2. Efter att ha anslutits till projektet börjar man att skapa strukturen för en testplan och gå
sedan vidare till Test Manager.
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3. Vid testplaneringen om man önskar kan man lägga till speciella krav, lägga till redan
existerande testfall eller skapa nytt testfall som är inringat.

4. Vid planeringens egenskaper kan man välja och anpassa olika iterationer om testplanen
skapas för en agilt anpassad testplan, kan man skräddarsy varje iteration med egen
testplan. För manuellt test kan man anpassa en testmiljö för manuella tester, likadant för
automatiserade tester.
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5. Vid skapandet av testfall finns en del egenskaper att använda om man önskar. Som kan
ses på bilden, annars skapar man olika teststeg och förväntade resultat av steget.

6. Exekvering av testfall vid start av manuellt test får man en förfrågan i MTM att spela in
testfallet vilket kan vara bra för bland annat återkoppling för att se vad som gick bra eller vad
som gick fel. Efter att man spelat in testfallet kan man upprepa testet och spela upp testfallet igen
där man antingen tar ett steg i taget eller väljer alla steg.
63

7. Vid manuell testning går man sedan stegvis igenom varje funktion fungerar den väljer man
pass annars fel. Inringade området i övre vänstra hörnet har man tillgång till stoppa, köra, pausa,
screenshot och skapa ett fel. Nedre hörnet indikerar tiden för inspelningen och hur många
händelser. Övre högra hörnet indikerar att inspelning pågår.

64

8. Exempel på hur ett resultat ser ut som har passerat utan fel. Finns en hel del information att ta
del i samt finns en anteckningsruta i högra hörnet, om man villa notera något angående testet i
testrapporten.

9. Felhantering under manuellt test, vid hittat fel väljer man den rödmärkta felknappen för att
markera ett fel. Möjlighet finns att under testning skriva in och verifiera ett fel vid den inringade
knappen. Men ett annat sätt är att skriva felet efter testningen istället beroende på arbetssituation.
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10. Bilden visar hur en ny bugg rapporteras med egenskaper och information man vill lägga till.
Bland annat läggs den aktuella iterationen in d.v.s. vilket steg felet hittades. En annan viktig
detalj är att sätta vilken svårighetsgrad felet har. För att felet ska prioriteras i rätt ordning för att
åtgärdas. Efter att en utvecklare har åtgärdat eventuellt fel, kan göra Omtest på systemet vid
färdigt Omtest kan du verifiera om du vill ta bort felet eller lägga till information.

11. bilden nedan visar en bugghantering som har varit på omtest får man förfrågan att sätta status
på den om felet har blivit rättat kan man ta bort den.
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12. Utforskande test i MTM
Om man inte har en speciell testplan kan man göra ett utforskande test så startas testköraren
precis som vanligt test och teststegen man kör spelas in. Möjligheter under utforskande tester
finns att lägga till kommentarer, skärm dumpar, lägga till filer samt skapa bugg.
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Bilaga 8
Handledning för IBM Rational i en systemtestnivå(se 4.2 för info om
IBM).
1. Testplaneringen börjar man med att skapa en testplan som man kan skräddarsy i den
testmiljö som passar till projektet finns mallar att välja mellan exempel standard,
Agilt, egenutvecklade system etc. Man kan om önskas lägga till krav till planeringen
som det finns stöd för och även en hel del andra egenskaper.
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2. Bilden visar sidan för att skapa ett testfall. Funktioner och egenskaper som förutom
anteckningar och beskrivningar som man kan lägga till är prioritet, ägare till testfallet,
handling ifall man vill granska eller inte.

3. När man skapar testskript för testfallet har man en del egenskaper att välja mellan
vilken typ av test man ska utföra manuellt, enhetstest, prestanda test etc., men det
gäller att det finns de tillägg som behöv för att utföra dessa tester. När man skriver in
teststegen kan lägga till bilder, länkar mm i text editorn.
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4. Den här bilden visar hur exekveringsfasen för manuellt test går till. Inringade området
till vänster visar om teststeget är ok eller inte för att notera fel, pausknapp finns.
Högre inringade området visar kontroll över stopp, avbryt, kör och visa resultat.

5. Bilden visar stöd för felhantering, det inringade vänstra området är knappen för att
skapa en bugg och den högra ringen visa knappen som länkar till aktuella buggar.
Genom programmet ClearQuest integration med Quality Manager stöds funktionen.

6. Efter testet är slut kan man se resultatet precis som bilden visar, med information om
statistik från utfallet.
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En bild från ett test som har Omtestats och har passerat testet. Längst ner visas resultat för att
enklare kunna följa upp och gå tillbaka till resultat av tidigare testprocesser.
7. Användarguide finns tillgänglig
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Bilaga 9
Handledning för HP Quality Center i en systemtestnivå.
1. Bild på webbaserade testverktyget HP Quality Center inloggningssida. Vid inloggning i
Quality Center börjar man med att fylla i användarnamn och lösenord i de övre fälten, för
att sen autentisera uppgifterna. Vid ok kan man välja användarens aktuella projekt och
därmed loggas in där. Samt ikryssad ruta loggas användaren in automatiskt efter
autentisering vid nästa inloggning. Är inte användaren medlem i ett projekt blir denne
inte inloggad.

2. Bilden visar den administrativa sidan för HP Quality Center. Där kan man sköta
projektet, dela ut roller, administrera olika uppgifter. Även att godkänna projekt,
behörighet, övrig konfigurering som server, nätverk och information på licenser på
testverktyget.

72

3. Bilden visar menyn från fliken testplan där man börjar med att skapa en mapp i
trädstrukturen som på bilden, för att sedan skapa ett nytt test i mappen. Efter det skapar
man ett test med teststeg etc, antingen för manuellt test eller automatiserat test som stöds
i QC. Möjlighet finns också genom tilläggsprogram att importera och exportera data från
Word och Excel filer till Quality Center.
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4. Nedan kan man välja vilken typ av test man ska testa manuell eller automatiserat samt
nåt av tilläggsprogrammen som exempel Business-Process test affärsflödes anpassade
test, Quick Test mm som ingår i HP Functional Tester.

5. Bilden visar processen för att skapa teststeg du har tillgång till en hel del egenskaper.
Man kan ta skärm dumpar. Lägga till URL, hämta filer, anteckna etc. Man kan lägga till olika
parametrar till testet.
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6. Testerna som man skapar till dem skapar verktyget automatiskt även ett grafisk
exekverings flöde för att se det grafiskt. Testexekveringen sker i Test Lab. Funktioner
finns för att sätta specifika datum och tidpunkt för att exekvera tester.

7. Bilden visar exekveringsprogrammet startas, man kan lägga till information under
test.Man kan välja att köra manuellt eller automatiserat testskript, automatiserat sker
genom Functional Tester tillägg Quick Test Professional.
8.

9.
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10. När man börjar köra manuella testet står det no run som status innan man börja
exekveringen, är det ok blir det passed. Det går att välja ifall man vill köra alla steg eller
ett i taget. Inspelning och utforskande testning stöds också med tillägget HP Sprinter som
ingår i QC.

11. Ett fel påträffades så man skapade en defektrapport, man kan välja in att skicka till den
som ska granska felet. Defekthanteringen i QC har många funktioner för uppföljning,
som spårbarhet , samt länka defekt till annan enhet.
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12. Den här sidan kommer upp efter ett test är klart. Det finns flera valmöjligheter som kan
göra för att följa upp resultatet av de fel som uppkommit.

13. Finns många möjligheter att ska rapporter och många format att välja mellan, som Word,
Excel, SQL, html. Man kan skräddarsy rapporter som exempelvis kravrapport eller
testplansrapport, defektrapport etc.
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14. Man kan generera olika typer av analyser i olika format för att se statistik bland annat.

15. Finns möjlighet att generera testskript till olika programtillägg för bland annat
testautomatisering.
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16. Bilden visar en undermeny från verktyg där man har tillgång till att skräddarsy olika
egenskaper och funktioner till testprojektet.
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Bilaga 10
Handlingsgrafer Övergripande handlingsgraf på Arbetsflöde hos Trafikverket för
testplaneringsarbete för systemtest
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Övergripande handlingsgraf på Arbetsflöde hos Trafikverket för resultathantering
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Bilaga 11
Begreppsgraf för tillvägagångsätt till förslag på testverktyg åt Trafikverket
Empirisk
datainsamling

Intervjuer

Testmiljö för
trafikverket

Egenskapslista

Analys av användning
av verktyg

Teoretisk insamling

Egna
erfarenheter

Förståelse av process
för val av verktyg

Prioriterade
kriterier

Förslag av testverktyg
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Bilaga 12
Problemgraf och styrkegraf från praktisk användning av verktyg

Microsoft-MTM
Problemgraf MTM
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Styrkegraf MTM
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IBM-Quality Manager
Problem Graf IBM QM
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Styrkegraf IBM QM
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HP-Quality Center
Problem HP QC

87

Styrkor med HP QC
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Bilaga 13
Handlingsgrafer för testautomatisering genom verktyg
MTM & Visual Studio Ultimate
Handlingsgraferna ger en övergripande bild på hur data-driven testautomatisering går till.
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90

IBM Quality Manager
Data-driven test
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Nyckelord-driven testning
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HP Quality Center
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