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Abstract 

Testing has always been an important task in the scope of software quality. Though it 

has never been as much appreciated within the management of the organisations as 

the software development has. However testing is becoming more attractive within 

organisations because it becomes more evident how much money working systems 

saves in contrast to defect ones. A tester often use testing tools to simplify the work 

progress. There are a lot of tools nowadays but not many evaluating models which 

helps the tester to know which one to recommend. This essay tries to approach the 

problematic area of evaluating testing tools. It will process the testing area with an 

orientation to high level test and automation. This area is choosen because there is, so 

far, scarce research and scientific support for test tool evaluation and this problem 

needs to be attended to.  

A first step of an evaluating model is presented in this essay, which can evaluate 

todays testing tools. The model contains criterias from earlier research and praxis 

with a test tool, Microsoft Test Manager 2012. To get a deeper understanding about 

which assesment criteria the model should contain, software quality standard 

ISO/IEC 9126-1, the test process, and Microsoft Test Manager 2012 were used to 

define those criterias. We also found that some criterias were missing and needed to 

be added, so our model would fit todays evaluating of test tools.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

De senaste 30 åren har datoranvändandet ökat enormt. I dagsläget kan anställda och studen-

ter knappt klara sina arbetsuppgifter utan en dator. Mjukvara som skapas idag berör i vissa 

fall miljontals användare och i många fall gör den att användarna kan utföra sina uppgifter 

mer effektivt. Men om mjukvaran inte fungerar kan det innebära att användarna inte kan 

utföra sina arbeten eller uppgifter. Detta har skapat ett beroendeframkallande hos människor 

i samband med att datoranvändandet har ökat. Med tanke på datoranvändandets utbredning 

i dag är testning av mjukvara ännu viktigare än tidigare, eftersom så stora mängder männi-

skor berörs (Myers, 2004).  

För att organisationer skall få ut den fulla potentialen ur sina informationssystem och ap-

plikationer rekommenderas testning. Testning ser till att system har korrekt funktionalitet 

och hög kvalitet. Genom testning kan defekter i system hittas och därefter elimineras (Pol et 

al, 2002). Oftast är det en utvecklare som genom testprocessen syftar att säkerställa att pro-

gramvaran följer dess specifikationer. Själva processen bygger på verifiering och validering, 

där programvaran säkerställs så att den uppfyller efterfrågan. Verifieringen innebär i detta 

fall: bygger vi produkten rätt? medan valideringen innebär: bygger vi rätt produkt?  (Tor-

kar, 2006).    

Testning av system och applikationer har alltid funnits, men problemet är att det inte all-

tid har prioriterats av ledningen inom olika organisationer. Tidigare har testning skett i slutet 

av en utvecklingsprocess då inte budgeten räckt till och därav har inte testning prioriterats. 

Rollen som testare har inte heller ansetts lika kvalificerad som utvecklarrollen vilket också 

bidragit till att färre väljer att arbeta med test. Denna trend är något som uppmärksammats 

på senare tid och nu är på väg att vända (Brader et al, 2012; Copeland, 2003). 

I många organisationer används informationsteknologi för att främja affärsprocessen. 

Trender som globalisering, individualisering och att förkorta en produkts livscykel, ställer 

ofta krav på organisationers flexibilitet. För att anses som en konkurrensmässig organisation 

som klarar av att befinna sig på dagens marknad är det viktigt att förkorta tiden det tar för 

nya produkter att introduceras och nå ut till marknaden. Informationssystem är inom många 

organisationer det verktyg som hjälper till med denna process och avgör hur flexibla de kan 

vara. Det behövs ständigt nya system för att organisationen skall få så kort ledtid som möj-

ligt. Hur bra en affärsprocess blir är allt mer beroende av hur bra kvaliteten och funktionali-

teten är hos informationssystem, därför blir det viktigt att testning används för att säkerställa 

kvaliteten på systemen. Resultaten testerna, det vill säga den utryckta kvalitén, fungerar i 

många fall som ett beslutsunderlag. Beslutsunderlaget visar fakta som bestämmer om mjuk-

varan är redo att tas i bruk (Pol et al, 2002). 

I projekt där tids- och kapitalbudget överstigs och defekter uppkommer i systemet, befin-

ner sig organisationer i en osäker position när informationssystem behöver utvecklas. I de 

fall då kunder får ta del av system, exempelvis via webbsidor som är sammankopplade med 

informationssystemet, är det viktigt att det som presenteras för kunderna fungerar som det 

är tänkt att göra. Levereras system som inte är tillräckligt bra, där önskad funktionalitet sak-
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nas eller där funktionaliteten inte uppfyller kundens krav, är risken att organisationens ryck-

te och dess konkurrensmässiga fördel tar skada. Kostnaderna för att reparera dessa skador 

kan därför bli extremt höga. Detta har organisationerna börjat inse och vill förhindra med 

bland annat testning. Genom att detta har uppmärksammats börjar testning få samma status 

som utveckling och vävs in allt mer i budgeten (Pol et al, 2002). 

Syftet med testning är bland annat att hitta buggar och andra problem i programmet. 

Testningen konstrueras för att visa var kvaliteten brister då felen blir synliga. Kvaliteten hos 

program mäts ofta genom hur bra programmet möter, och uppfyller, de krav som ställts av 

beställaren. Med hjälp av testning går det att säkerställa kvaliteten hos program och se till att 

den förblir hög (Pol et al, 2002).    

Inom testning används flera olika testverktyg som underlättar testares arbetsuppgifter och 

processer. Det finns olika testverktyg som täcker flertalet områden, men inget sätt att be-

stämma vilket testverktyg som är av bra karaktär. När företag bestämmer sig för att satsa på 

testning kan det vara svårt att avgöra vilka testverktyg som de ska använda sig av. Det finns 

många olika verktyg, men vilket verktyg ska de välja? Det finns få riktlinjer för vilka egenska-

per ett testverktyg ska inneha och i dagsläget finns det inte några direkta mallar över hur ett 

testverktyg kan utvärderas. Det finns ett fåtal utvärderingsmodeller men de är föråldrade och 

har därför inte med relevanta delar som berör vår tid, exempelvis dagens populära agila me-

toder. Vi anser därför att en nyare, mer aktuell modell, behöver skapas. Det finns förhållan-

devis lite forskning kring utvärderingsmodeller inom området testverktyg och därför kommer 

vi att skapa en egen modell som innehåller det bästa från äldre modeller samtidigt som mer 

relevanta aspekter införs för att få en komplett utvärderingsmodell som är rätt i tiden. 

1.2 Problemformulering 

Testning är något som vuxit sig allt större på senare tid. Eftersom det är ett ganska nytt om-

råde att utforska finns det en hel del att fördjupa sig i. Då det i dagsläget inte finns något ut-

talat tillvägagångssätt för utvärdering av testverktyg känns detta som ett ypperligt tillfälle att 

studera och fördjupa sig i detta område. I denna uppsats vill vi därför skapa en egen utvärde-

ringsmodell för testverktyg. Det finns försök gjorda till att skapa en modell för detta i mindre 

skala, men vi vill skapa en nyare modell som kan ge en rättvis utvärdering. Genom att studera 

och bryta ut relevanta delar av befintliga modeller och använda oss av kvalitetsstandarder 

som ISO/IEC 9126-1 (4.1), kan vi skapa en egen modell som består av de faktorer som vi an-

ser vara mest lämpade för ändamålet. Utifrån detta lyder vår problemformulering: 

 

 Hur kan en utvärderingsmodell för testverktyg vara utformad för att ge en adekvat 

bedömning av verktyget? 

1.3 Syfte     

Syftet med studien är att undersöka vilka bedömningskriterier som är relevanta vid utvärde-

ring av testverktyg samt hur dessa kriterier kan införlivas i en utvärderingsmodell. Med den-

na studie hoppas vi kunna få upp ögonen för hur viktigt det är med testning och välfungeran-

de testverktyg. Vi hoppas att utvärderingsmodellen vi kommer att presentera kan vara ett 

startskott som någon annan vill använda och bygga vidare på, så att det inom en snar framtid 
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kan finnas ett vedertaget tillvägagångssätt för att utvärdera testverktyg. Eftersom testning är 

en viktig del i att skapa kvalitativ programvara, är det också otroligt viktigt med användbara 

testverktyg. Genom en väl genomarbetad och vedertagen modell för utvärdering av testverk-

tyg kan både IT-organisationer och hobbyutvecklare spara tid och pengar på att använda ett 

testverktyg som fungerar så väl som de tänkt sig.  

1.4 Avgränsning  

När vi började skriva vår uppsats hade vi blivit kontaktade av en organisation som ville ha 

hjälp med att utvärdera ett testverktyg, Microsoft Test Manager 2012 (MTM), för att avgöra 

om de skulle börja använda detta inom organisationen. Men när vi började söka efter 

utvärderingsmodeller för testverktyg fann vi att det inte fanns särskilt mycket forskning kring 

detta, i alla fall inte någon som mötte vårt behov. Därför valde vi att styra uppsatsen åt ett 

annat håll och i stället skapa en egen modell för utvärdering av testverktyg. 

Eftersom det redan finns vedertagna verktyg för att utföra tester på låg nivå (3.2), men 

inte några för tester på hög nivå (3.2), valde vi att fokusera på utvärdering av testverktyg för 

automatiserade högnivåtester. En annan avgränsning vi valde att anta var att vår 

utvärderingsmodell skulle spegla testprocessens olika delar (3.5.2-3.5.6). Detta val gjordes 

för att vi ansåg att det bästa sättet att utvärdera ett testverktyg var genom att avgöra hur väl 

testprocessen kan främjas av användandet.  

För att få en adekvat utvärderingsmodell, ville vi använda oss av ISO/IEC-9126-1. ISO-

modellen används för att säkerställa mjukvarukvalitet och vi tyckte därför att den var en 

passande modell att använda och delvis basera vår modell på. 

Då vi från början skulle utvärdera ett testverktyg, MTM, valde vi istället att arbeta med 

testverktyget under tiden vi utformade vår utvärderingmodell för att utvigda vårt reslutat 

eftersom litteraturer var begränsad. Vi valde dock att inte använda fler då vi ville använda ett 

verktyg mer djupgående istället för flera mer ytligt.      

När vi valde denna inriktning hade vi som mål att testa utvärderingsmodellen på ett antal 

testverktyg för att bedöma vilket värde den kunde tillföra. Detta var något som lämnades till 

vidare studier, efter vi insett hur mycket arbete och tid det skulle innebära. Vi ansåg ändå att 

vi behövde använda ett testverktyg för att få en inblick i hur ett sådant kan se ut. Eftersom vi 

redan hade tillgång till MTM valde vi att arbeta med det verktyget parallellt med skapandet 

av vår utvärderingsmodell, för att skapa en egen uppfattning om vad den borde innehålla. 
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2 Metod och genomförande 

Bell (2006) beskriver metoder som ett sätt att dela upp de skilda perspektiv som finns för att 

samla in information. Således finns det olika tillvägagångssätt att tillgå beroende på vilken 

undersökning som ska utföras. Holme och Solvang (1997) berättar om två metodiska 

angreppssätt, kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativa metoder används i första hand för 

att skapa förståelse och inte för att pröva om informationen har genrell giltighet. Vidare 

skriver de att kärnan i en kvalitativ metod är att samla in den information som behövs och för 

att få mer ingående förståelse för det problem som studeras. Dessutom beskriver den 

kvalitativa metoden helheten av sammanhanget där problemet inryms. I kvalitativa metoder 

står forskarens uppfattningar och tolkningar i fokus och all denna information går eller kan, 

inte omvandlas till siffror eller mängder som i en kvantitativ ansats (Holter, 1982, citerad i 

Holme & Solvang, 1997). Styrkan hos kvalitativa metoder är framförallt att de visar på 

situationen som helhet. Detta ger en ökad förståelse för sammanhanget (Holme & Solvang, 

1997).  

Vi valde att göra en kvalitativ litteraturstudie som presenteras mer ingående i nästa del 

(2.1). Därefter diskuteras hur vi arbetat med litteraturen och hur urval gjorts (2.2). I sista 

delen analyseras vårt metodval, urval samt vårt val av litteratur och andra källor kritiskt 

(2.3).  

2.1 Vår studie 

Vi valde att göra en kvalitativ litteraturstudie för att undersöka vad ett testverktyg bör ha för 

funktioner och vilka bedömningskriterier som är relevanta vid utvärdering av ett testverktyg. 

Ur ett antal böcker och artiklar som behandlar utvärderingsmodeller analyserade vi 

bedömningskriterierna och valde sedan ut de vi ansåg lämpliga utifrån vår relaterade 

forskning (3). På detta vis blev kriterierna i de andra modellerna data som utvärderades, 

analyserades och därefter blev våra kriterier. Vår kvalitativa studie kom alltså att till 

huvudsak bestå av metodutveckling. Eftersom vi även arbetade med att utvärdera MTM 

under tiden som denna uppsats skrevs, innebär det att vi fick insikt i hur ett testverktyg kan 

fungera och det innebär att denna uppsats innefattar en del praktiskt utövande och inte 

enbart litteratur. Det praktiska arbetet som vi utförde avspeglar sig i vår slutliga 

utvärderingsmodell då vi ansåg att det finns fler aspekter än de som behandlats i litteraturen 

som är viktiga vid utvärdering av testverktyg.  

För att skapa struktur i vår utvärderingsmodell valde vi att använda oss av modellen för 

programvarukvalitet från Internationella standardiseringsorgansiationen (ISO) och 

International Electrotechnical Commission (IEC) som utgångspunkt, ISO/IEC 9126-1 (4.1). 

Vi strukturerade även vår utvärderingsmodell med hjälp av testprocessen (3.5) för att avgöra 

huruvida de bedömningskriterier som vi tagit fram är lämpliga för att utvärdera ett verktyg 

för testning. Syftet med studien var att undersöka vilka bedömningskriterier som är relevanta 

vid utvärdering av testverktyg. Tillvägagångssättet som vi valde att använda oss av lämpade 

sig bra för att uppnå våra mål. 
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2.2 Urval och bearbetning 

Vid sökandet av litteratur uppmäksammades det att det inte finns särskilt mycket skrivet om 

olika sätt att utvärdera testverktyg. Därför vidgades litteratursökningen från att enbart söka 

efter utvärderingsmodeller för testverktyg till att söka efter utvärderingsmodeller som berör 

mjukvara i allmänhet. I första hand valdes den litteratur som berörde utvärdering av 

testverktyg och i andra hand litteratur som behandlade utvärdering av mjukvara. För att hitta 

litteratur som var lämplig för området valde vi att först arbeta oss igenom vår första-hands-

litteratur och utifrån den hitta lämplig litteratur att använda i andra hand. Det skulle ha varit 

för tidskrävande att undersöka och analysera en större del litteratur än den vi valde ut, vilket 

är en viktig anledning till att göra ett urval (Holme & Solvang, 1997).  

Att välja den litteratur eller de enheter som är lättillgängliga är vad Holme och Solvang 

(1997) beskriver som tillfällighetsurval eller bekvämlighetsurval, vilket framförallt är bra vid 

begränsade resurser. Hartman (1998) anser att det bör finnas flera urvalsstrategier för att så 

många relevanta begrepp som möjligt ska framkomma. Därför har vi förutom 

bekvämlighetsurvalet även använt oss av kvoturval. Kvoturval innebär att en viss del av 

enheterna, eller i detta fall litteraturen, som ska studeras innehar några i förväg bestämda 

egenskaper (Holme & Solvang, 1997). Enligt kvoturvalet bestämdes att utgångspunkten till 

vår utvärderingsmodell skulle vara ISO/ IEC 9126 (4.1) och utifrån den modellen valde vi att 

plocka ut litteratur med bedömningskriterier som kunde passa in under eller kombineras 

med ISO/IEC-modellens sex delar.  

Vid analys och bearbetning av modeller med bedömningskriterier tog vi ut de kriterier 

som fanns i vardera modell och placerade dem under de olika delarna av ISO-modellen. När 

detta gjorts jämförde vi de olika kriterierna med varandra för att kunna utesluta dubbletter 

och därefter fick vi en lång lista med unika kriterier. Vi bestämde oss för att analysera dessa 

kriterier, matcha dem mot testprocessen (3.5) och när vi väl valde ut kriterier för modellen 

bestämdes att varje kriterium behövde en bra motivering för att vara kvalificerad nog att vara 

med i den slutliga modellen. 

2.3 Kritik av metod, urval och källor 

2.3.1 Metod- och urvalskritik 

Holme och Solvang (1997) beskriver att undersökningens syfte och hur mycket tid som läggs 

ned har stor påverkan på vilken urvalsmetod som används. Om undersökningen syftar till att 

säga något om en population bör urvalet prioriteras starkt. Detta arbete ska innehålla en 

litteraturstudie och inte en undersökning av en population, vilket gör att urvalet inte behöver 

ske med lika stor vaksamhet. Även Bell (2006) menar att urvalets omfång beror på hur 

mycket tid som finns till förfogande och att i mindre undersökningar får urvalet göras så gott 

det går för att det ska vara ett så rättvist stickprov som möjligt.   

Enligt Holme och Solvang (1997) är den främsta svagheten med kvalitativa metoder att det 

inte finns någon garanti för att informationen som samlas in är relevant för den 

frågeställning som ställts upp. Upptäcks detta under insamlingsfasen är det för sent att göra 

något åt det. Vilken information som blir central i en undersökning är beroende på 

informationskällan (Holme & Solvang, 1997). Detta är ofta något som kritiseras när det 

kommer till kvalitativa undersökningar, då undersökningen inte går att upprepa och 
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undersökningens rimlighet inte kan kontrolleras. Skinner et al (2000) lyfter fram att forskare 

kan bli partiska vid kvalitativa undersökningar och få en obefogad påverkan på tolkningen av 

datan, vilket gör att generaliserbarheten i den insamlade datan kan ifrågasättas. Detta är 

något som kan ifrågasättas i denna studie då vi arbetade med ett testverktyg, Microsoft Test 

Manager (3.3.1), under tiden vi arbetade fram vår utvärderingsmodell. Eftersom vi arbetade 

skarpt med testverktyget parallellt med detta arbete, och dessutom kom att tycka att det var 

ett bra verktyg, är det rimligt att anta att det har färgat vårt resultat.  

I urvalet användes ett par artiklar som ansågs uppfylla vårt syfte och utifrån dem hittades 

nya referenser. Hartman (1998) beskriver att risken med bekvämlighetsurval är att urvalet 

inte blir representativt. Eftersom vi hade svårigheter med att hitta litteratur som berörde vårt 

specifika område innebar det att vi många gånger fick använda oss av delar från andra 

ämnesområden för att vidga vårt urval, vilket kan anses vara ett av Hartman (1998) kallat, 

mindre representativt urval. Vi var medvetna om detta redan från början av vår studie och 

försökte därför att till viss del använda oss av litteratur som bland annat behandlade eller 

grundande sig i modellen för mjukvarukvalitet, ISO/IEC 9126-1 (4.1).  

Gällande avgränsningen, att förkasta idén om att applicera utvärderingsmodellen på ett 

antal testverktyg för att sedan kunna utvärdera den, hade ett bra sätt varit att se hur väl 

modellen uppfyllde våra förväntningar. Att applicera utvärderingsmodellen hade varit 

värdefullt då det hade inneburit att vi haft bättre stöd till varför vissa bedömningskriterier 

skulle vara med och varför vissa var onödiga. Vi valde även att begränsa oss till utvärdering 

av testverktyg på hög nivå(3.2), och istället ta med kriterier som berör kopplingen mellan 

hög- och lågnivåtestverktyg. För att utvärderingsmodellen ska vara komplett, kunna 

användas på lång sikt och på testverktyg som berör båda testnivåerna (3.2), borde den även 

gått in djupare på den lägre testnivån. 

Vårt val att fokusera på hur testverktyget kunde främja testprocessen gjorde att vissa, i 

andra fall värdefulla, utvärderingskriterier förkastades. Kostnaden för testverktyget, eller 

verktygets leverantör, är några av de aspekter som vi valde att inte använda oss av då de har 

liten, eller ingen, påverkan på själva testprocessen, men som i andra fall kan vara värdefulla.  

2.3.2 Källkritik 

Enligt Bell (2006) måste källor granskas kritiskt, det är viktigt att inte godta en källa på ett 

ytligt sätt. Vidare beskriver hon att istället för att dra snabba och ogrundade slutsatser bör 

allt som talar emot innehållet granskas för att källan ska kunna bedömas på ett så bra sätt 

som möjligt. Holme och Solvang (1997) beskriver att källans innehåll ska analyseras, för att 

få förstå vad upphovsmannen vill säga. De menar även att förståelse av den historiska situa-

tionen, utöver den källan ger, måste skaffas. Även andra källor och tilläggsinformation måste 

användas för att få en så komplett bild som möjligt av situationen.  

Under denna studie har vi flera gånger erfarit att det inte finns mycket skrivet om det äm-

nesområde vi valt. Därigenom har vi flera gånger ansett att de referenser vi använt till viss del 

varit föråldrade, och på så vis inte alltid kunnat ge en rättvis bild över hur det ser ut i dagslä-

get. Detta kan antingen bero på att det är ett relativt outforskat område vi valt att studera, 

eller brister i vår förmåga att hitta bra källor. Många av de källor vi använde var även delvis 

riktade mot att lyfta fram hur viktig testning är, vilket vi tolkar som att de flesta som väljer att 
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forska inom testning gör det för att lyfta fram just det. Det är även vår åsikt att testning är 

något som behöver lyftas fram tidigare i systemutvecklingsprocessen för att mjukvarukvalitet 

överlag ska förbättras.  
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3 Testning 

I detta kapitel presenteras övergripande fakta kring testning för att ge läsaren en djupare 

förståelse om varför testning är ett kritiskt område att behandla när det kommer till 

utveckling och underhåll av applikationer. Testning beskrivs enligt Myers (2004, s.6) som: 

“Testing is the process of executing a program with the intent of finding errors”.  

Först och främst introduceras mjukvarukvalitet (3.1) för att ge en överblick om vad det 

innebär. Vidare presenteras testnivåer (3.2), för att ge en grundläggande förståelse för de 

olika nivåerna testning berör. Det finns två olika nivåer men vi kommer senare i arbetet 

enbart beröra den ena nivån då vi fokuserar på testverktyg inom dess specifika område. Efter 

nivåerna presenterats kommer olika testtyper beskrivas (3.3). I detta stycke kommer en 

presentation av de testtyper som finns, för att läsaren skall få tillräckligt med kunskap för att 

förstå vilka områden testning berör och vad som sker inom varje specifikt område. I den näst 

sista delen (3.4) beskrivs traditionell systemutveckling och några av de agila 

systemutvecklingsmetoder som är populära idag, för att ge en inblick i hur 

systemutvecklingsprocessen går till och hur testning kan integreras. Detta görs för att förstå 

vad det finns för metoder och hur dessa underlättar för testning. Sista stycket (3.5) tar upp 

testprocessen från början till slut, för att vi på ett övergripande sätt kunna överväga hela 

testprocessen senare i vårt arbete. 

3.1 Mjukvarukvalitet 

ISO/IEC 8402 definierar mjukvarukvalitet: ”The totality of features and characteristics of a 

product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs” (ISO/IEC 8402, 

citerad i Håkansson, 2000, s. 15). Detta innebär att mjukvarukvalitet inte enbart kan 

definieras som felfri mjukvara, utan att mjukvarans kvalitet måste beskrivas mer detaljerat. 

För att kunna beskriva mjukvarukvalitet mer detaljerat är det bra att använda sig av en 

kvalitetsmodell. Håkansson (2000) beskriver hur det finns tre olika typer av kvalitet: extern 

kvalitet, intern kvalitet och kvalitet. Extern kvalitet är kvalitet som den uppfattas av 

användaren, intern kvalitet innebär hur kvaliteten beskrivs och uppfattas av utvecklaren och 

med kvalitet syftar han på kvalitet i form av en kvantitativ skala som kan mätas. I dagsläget 

finns en internationell standard för mjukvarukvalitet, ISO/IEC 9126-1 (4.2.1).  

3.2 Testnivåer 

Det finns två olika testnivåer. Lågnivåtestning kännetecknas av white box testing, som 

innebär att programmets ses som en vit, genomskinlig låda. Alltså har utvecklaren tillgång till 

all kod som tester ska skrivas till. Syftet är att undersöka den interna strukturen av 

programmet, se till så att koden är rätt utformad och att inga fel uppstår när programmet 

används. Det finns två tester som används inom lågnivåtestning: enhetstestning och 

integrationstestning (Myers, 2004). Dessa testtyper beskrivs mer ingående i nästa del (3.2.1). 

Den andra testnivån är högnivåtestning. Högnivåtestning kan kännetecknas av black box 

testning, då programmet ses som en svart låda, som inte går att se in i, alltså har inte testaren 

insikt i programkoden. Högnivåtestning går alltså ut på att testa systemet ur ett 
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användarperspektiv. Syftet med högnivåtestning är att hitta de omständigheter som 

saboterar funktionaliteten hos programmet. Precis som i lågnivåtestning finns det också olika 

testtyper inom högnivåtestning. Funktionstest, systemtest och acceptanstest är de testtyper 

som används och kommer beskrivas mera ingående i nästa avsnitt (3.2.1) (Myers, 2004). 

3.2.1 Testtyper 

Enhetstestning, som är den första testtypen inom lågnivåtestning, går ut på att testa 

modulerna inom programkoden, det vill säga olika paket, klasser, metoder etc. Där är syftet 

att testa om det finns några skillnader mellan programmets moduler och dess 

gränssnittsspecifikationer, för att kunna fastställa att det faktiska programmet 

överensstämmer med de specificerade kraven (Myers, 2004).  

I det andra lågnivåtestet, integrationstest, testas alla sammansatta programmoduler. Det 

finns tre skäl till varför detta test bör göras. Första skälet är att hantera de kombinerade 

elementen av testning, där fokus ligger på de mindre enheterna av programmet. Det andra 

skälet är att underlätta för testare att hitta buggar inom programmet, då det blir lättare att 

hitta fel i specifika moduler. Det tredje skälet är att introducera parallellitet i 

programtestningsprocessen, då flera moduler testas samtidigt. Syftet med testet är att 

jämföra modulens funktioner med funktionalitetens- eller användargränssnittets 

specifikationer (Myers, 2004). 

Funktionstestet, som är ett högnivåtest, handlar om att i en process försöka hitta 

avvikelser mellan systemet och den externa specifikationen. Den externa specifikationen är 

en exakt beskrivning av hur programmets beteende är utformat utifrån slutanvändarnas 

synvinkel.  Syftet med detta test är att avslöja fel och avvikelser i specifikationerna (Myers, 

2004). 

Systemtest är ett omfattande högnivåtest där 15 deltester kan utföras beroende på hur 

många antal testresultat, i form av riskbedömning, intressenten vill ha. Är risken exempelvis 

så stor att systemet inte kommer att fungera, är det förmodligen inte lönt att sätta systemet i 

drift. Systemtestet anses vara det svåraste testet att utföra då det innefattar flera olika deltest. 

Syftet med detta test är att jämföra systemet med dess krav. Om det inte finns några mätbara 

objekt nedskriva för systemet, blir detta test näst intill omöjligt att utföra.  (Myers, 2004). 

Sista testet som sker i samband med högnivåtestning är acceptanstest. Det utförs hos 

användaren som undersöker om systemet fungerar som det var tänkt och uppfyller de 

kriterier som användaren förväntar sig av systemet. Här jämför användaren systemet mot de 

krav som sattes upp i kontraktet och godkänner det om kraven uppfylls (Myers, 2004). 

3.3 Testverktyg 

Ett mål som allt fler organisationer strävar efter är att använda effektivare och bättre tester. 

Testverktyg betraktas som ett nödvändigt instrument för att uppnå dessa mål. Ett testverktyg 

beskrivs enligt Pol et al (2002):  

A test tool is an automated resource that offers support to one or more test activities, such 

as planning and control, specification, constructing initial test files, execution of tests, and 

analysis (Pol et al, 2002, s. 429). 
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Betoningen och själva grundidén med ett testverktyg är att det skall ge stöd för en testares 

arbetsuppgifter. Användandet av testverktyget måste göra det möjligt att uppnå en högre 

nivå av produktivitet och effektivitet. Med produktivitet och effektivitet i detta sammanhang 

menas det hur snabbt test kan skapas och utföras. Testverktyget måste därför användas på 

ett sätt så att det genererar resultat, för endast då anses det som en användbar resurs. 

Verktyget ska inte enbart användas för användandets skull (Pol et al, 2002).  

Det finns olika testverktyg, konstruerade för olika syften. Vissa fokuserar på att hjälpa och 

underlätta vid högnivåtestning medan andra är till för lågnivåtestning. Det är fördelaktigt om 

de kan kombineras. Generellt finns det  i nuläget flera testverktyg som är anpassade och 

framtagna för lågnivåtestning då de anses mer användbara än de som används inom 

högnivåtestning. Organisationer bör välja ut testverktyg som ger ett bra stöd så att de klarar 

av båda testnivåerna, kan automatisera testerna och är kompatibla med öppna format som 

exempelvis XML (Extensible Markup Language) (Pol et al, 2002).    

Automatisering hjälper bland annat med att rapportera vilka test som blivit godkända och 

vilka som gav fel när programtesterna kördes, vilket är viktigt för exempelvis statistiska 

ändamål. Det går även att köra igenom alla tester på ett effektvit sätt utan att lägga ner någon 

tid på manuella handlingar (Hellesøy & Wynne, 2012).  

3.3.1 Automatisering 

Det finns ett flertal möjligheter att förbättra och effektivisera mjukvarutestning. En möjlighet 

är att automatisera befintliga tester så mycket som möjligt. För att kunna använda mänskliga 

resurser mer effektivt kan tester som innehåller repetitiva uppgifter automatiseras, vilket 

innebär att testare istället kan fokusera på att utveckla nya tester som i sin tur kan 

automatiseras. Personal är något som innebär kostnader i form av tid och pengar för 

organisationer. Genom automatisering kan organisationer testa större delar av sina program 

samtidigt som mindre personal behövs för att göra detta arbete (Kasurinen et al, 2010).   

Arbetet som utförs av testare delas antingen in i manuell testning eller automatiserad 

testning. Automatisering är som nämnts ovan mycket användbart vid repetitiva uppgifter, 

där enhetstestning eller regressionstestning är exempel på tester som kan automatiseras. 

Regressionstestning innebär att existerande tester exekveras efter att ny funktionalitet införts 

i systemet, för att säkerställa att defekter inte uppkommit. Dessa tester bör exekveras varje 

gång en ändring har gjorts inom programmet och är därför mycket bra att automatisera 

(Kasurinen et al, 2010). 

Automatisering används främst för att hitta buggar i programmet efter en förändring 

gjorts. När det kommer till att utforska och testa programmet för att upptäcka nya buggar är 

Exploratory testing, ett test där programmet utforskas fritt, ett bättre tillvägagångsätt. Det är 

mycket svårt att göra denna typ av test automatiskt då syftet med testet är att utforska och 

upptäcka programmet utan att behöva följa något testfall. Istället måste testet göras manuellt 

för att tillvägagångssättets syfte ska uppfyllas och därefter kan testen automatiseras 

(Kasurinen et al, 2010). 

Trots att det finns en klar bild om skillnaderna mellan automatisering och manuell 

testning, är det oftast svårare att i praktiken veta när och hur dessa skall hanteras. När det 

gäller testbarheten hos program finns det en stor oro hos utvecklare då programkoden kan 
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vara dåligt utformad för testning. För en organisation kan det vara en utmaning att veta om 

manuell eller automatiserad testning är det bästa sättet att tackla problemet, då 

testresultaten inte behöver betyda att programmet är bra skrivet (Kasurinen et al, 2010).    

Både manuella- och automatiserade tester har styrkor och svagheter. Automatisering 

används framförallt för att hindra framtida fel i redan fungerande program. Manuella tester 

har sin fördel i att testaren kan improvisera för stunden vilket automatiserade tester inte kan 

göra. Organisationer må önska att programtestningen är 100 procent automatiserad, men då 

automatisering har vissa brister, kommer alltid vissa delar behöva vara manuella. Om inte 

annat måste människor i vilket fall läsa och tolka resultaten testerna ger. Däremot kan en 

stor del av testningen vara automatiserad och organisationer bör försöka ha detta i åtanke 

(Kasurinen et al, 2010).    

Huvudargumentet för automatisering är att spara resurser och göra säkrare tester. 

Däremot är införandet, skapandet av rutiner och standardisering, ett kostsamt projekt med 

hög risk och flera fallgropar. En vanlig anledning till att automatisering misslyckas, är att 

programmet inte är designat eller implementerat för testbarhet eller återanvändning. Att 

behöva reparera en applikation så att den innehåller testbarhet eller återanvändning, kan i 

vissa fall vara så kostsamt att organisationerna inte är villiga att lägga några resurser på det, 

när det redan lagts en budget på att utveckla applikationen i första skedet. Det finns även de 

fall där vissa tester enbart behöver köras ett fåtal gånger och då kan automatisering vara en 

onödig kostnad. För att det skall gynna en organisation att investera i automatisering bör det 

användas på de områden där tester används frekvent och i ett tidigt skede av applikationens 

livscykel (Kasurinen et al, 2010).       

3.3.2 Microsoft Test Manager 2012 

Microsoft Test Manager (MTM) är ett testverktyg som är framtaget för att underlätta en 

testares arbetsuppgifter. MTM är ett delverktyg i Microsoft Visual Studio 2012. Verktyget är 

främst riktat mot professionella testare men utesluter inte de testare som är nya inom 

området. MTM erbjuder ett flertal funktioner som täcker en stor del av det område den är 

utvecklad för (Brader et al, 2012).  

Testverktyget möjliggör planering samt exekvering av automatiska tester. Den stödjer 

även utformandet av manuella tester. MTM tillhandahåller funktioner till tester som 

exekveras, där det exempelvis finns möjlighet att rapportera en bugg genom ett enda klick. 

Rapporten kommer då innehålla spår av de handlingar som nyss utförts. Det går även att 

skapa en snapshot kring den status som råder i ett system eller en kopia av de noteringar som 

nyss gjordes medan testaren utforskar systemet. Utöver detta går det även att spela in de 

handlingar som utförs inom testfallet, vilket gör det möjligt att återanvända testfallen vid 

senare tillfällen (Brader et al, 2012).  

MTM är dessutom framtaget för att skapa och hantera labbmiljöer. Virtuella laboratorium 

kan konfigureras så att de installerar distribuerade system och länkar dessa till testplanen. 

Om testen skulle behöva repeteras kan laboratoriet konfigureras om automatiskt (Brader et 

al, 2012).     

MTM gör att tester som återanvänds blir mer pålitliga och ser till att testningen 

effektiviseras. Det används för att skapa script för manuella tester, vilket visas vid sidan av 
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skärmbilden medan testet exekveras. Delvis automatiseras tester genom att testets 

handlingar spelas in medan testaren utför dem. Detta möjliggör återanvändning av den 

inspelade handlingen för att testa igen. Med MTM går det att skapa fullt automatiserade 

tester så att de kan användas och exekveras i en så kallad build service. En build service 

skapas genom att flera olika tester sammanförs till en grupp (Brader et al, 2012).  

Det går även att associera tester med användares krav. Projektets portal innefattar 

diagram som visar resultat av varje användares arbete. Det är även möjligt att organisera 

tester till sviter och planer, dela upp dem till funktionsavdelningar eller projektiterationer 

(Brader et al, 2012). 

3.4 Systemutvecklingsmetoder och testning 

Olika utvecklingsmetoder används för att underlätta och ge stöd åt utveckling. Detta för att 

främja tillvägagångssättet för att integrera mjukvarutestning i deras arbetsprocess, så att det 

blir en mer naturlig del av arbetet (Torkar, 2006). 

 Det traditionella sättet att utveckla system är enligt systemutvecklingslivscykeln, som har 

använts sedan 50-talet. Den utvecklades senare till en av de mest kända 

systemutvecklingsmetoderna, nämligen vattenfallsmodellen. Vattenfallsmodellen består av 

fyra delar: planering, analys, design och implementation, se figur 1 nedan (Fitzgerald et al, 

2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det går att se i figur 1 så är arbetsflödet i vattefallsmodellen en enda process från start 

till mål. När exempelvis planeringsfasen är färdig så ändras den inte mer, utan istället 

arbetas det med analysen och så vidare. Testning är inte en naturlig del i varken 

vattenfallsmodellen eller den traditionella systemutvecklingen, och på så vis går det inte 

alltid att säkerställa produktens kvalitet, vilket ofta leder till att både budgetar och 

tidsresurser överskrids (Fitzgerald et al, 2002).  

 Under årens lopp har flera nytänkande systemutvecklingsmetoder designats och de mest 

moderna just nu är agila metoder. Agila metoder är ett samligsnamn för ett flertal metoder 

med några gemensamma värderingar, där fokus bland annat läggs på att reagera på 

förändringar istället för att följa en uppgjord plan, värdera individer och interaktion högre än 

processer och verktyg samt värdera fungerande mjukvara istället för omfattande 

dokumentation. En vanligt förekommande översättning på Agile är flexibel och lättrörlig, och 

värderingarna är grunden till metodernas främsta ledord: anpassning och träffsäkerhet. De 

Figur 1: Vattenfallsmodellen, skapad av Royce 1970 (Fitzgerald et al, 
2002). 
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aglia metoderna är iterativa, vilket innebär att arbetet sker i cykler tills systemet är färdigt att 

tas i bruk (Björkholm & Brattberg, 2010).  

 Nedan presenteras fyra agila metoder som med fördel kan användas vid systemutveckling 

och testning. 

3.4.1 Scrum 

Scrum är ett processramverk som använts sedan tidigt 90-tal och bygger på empirism. 

 Empirism innebär att erfarenhet är det som lägger grunden för kunskap och att 

beslutsfattande ska grundas i det som är känt. Scrum är ett iterativt, inkrementellt 

tillvägagångssätt, vilket innebär att arbetet sker i cykler. Detta görs för att optimera 

förutsägbarhet och hantera risker. Ramverket är inte en process för att bygga produkter, utan 

används snarare för att utnyttja olika processer och tekniker. Ramverket består av 

scrumteam och dess olika roller och regler. Det innefattar också olika artefakter och 

aktiviteter, där alla är väsentliga för att använda Scrum på ett framgångsrikt sätt. Reglerna 

sammanbinder aktiviteter, roller och artefakter och styr hur de samverkar och relaterar till 

varandra. Scrum, alltså empirisk processtyrning, vilar på tre pelare: transparens, granskning 

och anpassning (Schwaber & Sutherland, 2011). 

Transparens innebär att genomskinlighet genomsyrar alla viktiga aspekter av processen, 

så att den person som ansvarar för resultaten vet vad som pågår. För att kunna uppnå 

transparens krävs att de som arbetar med processen sätter upp en del gemensamma 

standarder för att få gemensam förståelse, exempelvis gemensamt språk och en gemensam 

definition av “klart”. Granskning innebär att användare av ramverket måste granska 

artefakter och utvecklingen mot ett mål. Granskningen ska ske regelbundet för att upptäcka 

oönskade avvikelser. Anpassning tillämpas om granskare upptäcker att en eller flera 

processaspekter avviker från acceptabla gränser och resultatet inte kan accepteras. Då måste 

antingen processen eller arbetsmaterialet justeras så snart som möjligt för att undvika fler 

avvikelser (Schwaber & Sutherland, 2011). 

3.4.2 Domain Driven Design 

Domain Driven Design (DDD) är en metod som kan användas i bland annat 

programutveckling. Metoden går ut på att ta reda på vilka olika domäner som finns, alltså 

aktiviteter eller intressen som på något vis berör programanvändaren, och skapa ett diagram 

över dessa, se figur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Enkelt exempeldiagram över domäner och dess aktiviteter. 



 

14 

 

För att programmet skall anses värdefullt måste kunskap införskaffas kring alla olika 

domäner som involveras. Vissa program berör extremt många olika domäner så kunskapen 

kring dessa blir så komplex och överväldigande att det inte går att bearbeta den. Om en sådan 

situation råder, är det perfekt att använda sig av DDD då den innebär noggranna och 

strukturella tillvägagångssätt som gör det enkelt att förstå kunskap samtidigt som den kan 

göra att kunskapen bidrar till nytta. Syftet med diagrammet som används är att förmedla 

själva idén bakom programmet (Evans, 2003).  

It is not just the knowledge in a domain expert’s head; it is a rigorously organized and 

selective abstraction of that knowledge. A diagram can represent and communicate a 

model, as can carefully written code, as can an English sentence (Evans, 2003, s. 12). 

3.4.3 Test Driven Development 

Test Driven Development (TDD) är en disciplinerad utvecklingsmetod för mjukvara. TDD 

bygger på repetition av en kort utvecklingscykel med tre faser: Först skriver utvecklaren ett 

automatiserat testfall på lågnivå som definierar förbättringar eller ny funktionalitet, sedan 

produceras minsta möjliga kod för att testet ska gå igenom och till sist refaktoreras koden 

enligt en acceptabel standard. TDD är relaterad till “testa-först”-konceptet från den agila 

metoden Extreme Programming (XP) och har visat sig vara ett bra tillvägagångssätt för att 

förbättra kvaliteten hos program. Om större delar av programmet täcks av tester innebär det 

att koden granskas och ser på så vis till att programmet utför de uppgifter den är framtagen 

till, samtidigt som ingen onödig kod skapas (Beck, 2003; Dekhtyar et al, 2009).   

3.4.4 Behavior Driven Development 

Behavior Driven Development (BDD) är en specifikationsteknik som ser till så alla 

funktionella krav behandlas korrekt av källkod, genom att göra om den skriftliga 

beskrivningen av dessa krav till automatiserade test. BDD är en mer specifik version av TDD 

som innebär att lösa ett specifikt problem på rätt sätt. Därför skrivs de funktionella kraven på 

användarens språk för att undvika missuppfattningar. Utifrån de skriftliga 

kravbeskrivningarna används specifika nyckelord som sätter en etikett på kravet, för att 

indikera hur det ska behandlas i påföljande utvecklingsfaser. Text är det mest naturliga sättet 

att beskriva systemkrav, men i vissa fall är det bättre att beskriva dem i form av modeller, till 

exempel UML-diagram, vilket också stödjs av BDD (Carvalho et al, 2010). 

 BDD ärver alla fördelaktiga principer från TDD, men dessa kombineras med DDD och 

även med objektorienterad analys och design, vilket ger systemutvecklingsteam och 

affärsmänniskor gemensamma verktyg och en delad process för att samarbeta inom 

systemutveckling (Ye, 2013). 

3.5 Testprocessen 

Testprocessen syftar till att säkerställa överenskommen kvalitet mellan beställare och 

leverantör (Arvidson, 2012). Själva processen består av fem delar samt de olika aktörerna 

som är inblandade. 



 

15 

 

3.5.1 Roller 

Tidigare var det vanligt att alla testuppgifter utfördes av en och samma person, men allt 

eftersom vikten av testning uppmärksammats har även rollerna inom testprocessen 

definierats. Idag finns testledare, som skriver testplan; testare, som genomför tester och 

skriver felrapporter; testfallskonstruktörer, som skriver testfall; testautomatiserare, som tar 

fram automatiserade tester med hjälp av verktyg; prestandatestare, som testar svarstider vid 

belastning; testmiljöansvarig, som ansvarar för testmiljön; och testdataansvarig, som söker 

ut och skapar testdata. Det förekommer att en och samma person innehar flera olika roller 

(Dataföreningen Kompetens, 2008). 

3.5.2 Testplanering 

En testplan skapas av testledaren för att beskriva hur, av vem, med vad och när de olika 

testaktiviteterna ska utföras. Efter att en testplan är skapad är aktiviteternas syfte att 

samordna, övervaka och styra testprocessen, samt ge insikt i produktens kvalitet (Pol et al, 

2002). De flesta anser att planering är viktigt för effektivitet, men planeringsfasen bör ses 

som en inlärningsprocess, som en förberedelse som ökar förståelsen för situationen. 

Eftersom planering är en fortgående process är det bättre att se en plan som en tillfällig 

produkt som baseras på information och den förståelse som finns i nuläget och alltid som 

föränderlig när ny information och förståelse tillkommer (United States Marine Corps, 1997, 

citerad i Copeland, 2003). 

3.5.3 Testförberedelse 

Målet med testförberedelsefasen är att avgöra huruvida testbasen, vilket är underlaget och 

kraven  för testerna, har tillräcklig kvalitet för en lyckad specifikation av och utförande av 

testfall. Testförberedelsen består av fyra aktiviteter: Testbarhetsgranskning av testbasen, 

definiering av testenheterna, tilldelning av testtekniker och specificering av infrastruktur. 

Den första aktiviteten syftar till att avgöra hur testbar testbasen är och därefter rapportera 

resultatet. Aktiviteten som definierar testenheterna innebär att avgöra vilka enheter som ska 

testas och därefter presentera dessa i en matris (test unit matrix), för att på ett enkelt sätt få 

en överblick. Den tredje aktiviteten syftar till att utifrån grunden i den vedertagna 

teststrategin och indelningen i testenheter, som gör teststrategin detaljerad, resultera i 

fördelningen av testtekniker. En testteknik beskrivs av Perry (1995) som en process för att 

försäkra att någon aspekt av en applikation fungerar som den ska, tekniken utgörs av hur ett 

testverktyg används. Detta görs genom en matris som visar vilka testtekniker som används 

till varje testenhet. Specificering av infrastrukturen är den sista aktiviteten i 

testförberedelsen, den syftar till att specificera infrastrukturens definition ytterligare och där 

det är nödvändigt beskriva infrastrukturen i detalj (Pol et al, 2002). 

3.5.4 Testfallsdesign 

Testdesign kan vara lika utmanande som att utforma designen för själva produkten. Trots det 

ses testning ofta som en eftertanke av utvecklare, testfall utvecklas och “känns rätt” men har 

lite eller ingen försäkran om att de är fullständiga. Som nämnts tidigare så är målet med 

testning att designa testfall som har störst sannolikhet att hitta flest fel inom minsta möjliga 

tid (Copeland, 2003). 
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Copeland (2003) beskriver hur väldesignade testfall består av tre delar: indata, utdata och 

exekveringsordning. Många tänker på indata som något som sätts in via ett tangentbord, men 

det kan lika gärna innebära data från ett systemgränssnitt, data från ett enhetsgränssnitt, 

data från filer eller databaser, systemets tillstånd när data inkommer eller miljön som 

systemet exekveras i. Utdata ses ofta som data som visas på en datorskärm. Men utdata kan 

även vara data som skickas till systemgränssnitt och externa enheter, eller som skrivs till filer 

eller databaser. All in- och utdata är viktiga komponenter i ett testfall (Copeland, 2003). 

Det finns två olika stilar av testfallsdesign som berör testutförandet och 

exekveringsordning: överlappande testfall och oberoende testfall. Överlappande testfall 

innebär att testfallen bygger på det tidigare testfallet, vilket innebär att om första testfallet 

innebär att skapa en inspelning så kan det andra innebära att spela upp inspelningen, och så 

vidare. Fördelen med överlappande testfall är att varje enskilt testfall är litet och enkelt, men 

det innebär även att om ett testfall misslyckas så blir det efterföljande ogiltigt. Oberoende 

testfall innebär att varje testfall är fristående. Testerna bygger inte på varandra och kräver 

inte att något annat test lyckats. Fördelen med oberoende testfall är att ett oändligt antal 

tester kan köras i olika ordning. Men nackdelen är att varje test vanligtvis är större och mer 

komplext, vilket innebär att det är svårare att designa, skapa och underhålla (Copeland, 

2003). 

3.5.5 Testutförande 

Målet med testutförandet är att utföra olika testscenarion i ordning för att undersöka 

testobjektets, alltså applikationen som ska testas, kvalitet. Testscenario innebär att tester 

måste utföras i en viss ordning för att få rätt resultat. Testutförandet består av fem 

aktiviteter; granskning av testobjektet och dess infrastruktur, sätta upp testdatabaser, 

utförandet av tester, jämförande och analys av testresultaten och underhåll av testscenariot. 

Den första aktiviteten utförs för att avgöra om delarna av testobjektet och infrastrukturen 

fungerar så pass bra att de kan testas ordentligt. Uppsättningen av testdatabaser görs för att 

skapa de databaser som krävs för att utföra testen. Själva testutförandet görs för att få 

testresultat utifrån vilka analysen av testobjektet kan göras. Jämförandet och analysen utförs 

för att fastställa likheter och analysera skillnader mellan de faktiska testresultaten och de 

förväntade testresultaten. Syftet med att underhålla testscenariot är att hålla det uppdaterat 

så att det alltid är tydligt vilka testfall som ska köras och i vilken ordning (Pol et al, 2002). 

3.5.6 Testslutförande 

Testslutförandefasens mål är uppdelat i tre delar: bevara testvaran (alla verktyg och program 

som använts för att testa programmet) så att den kan återanvändas, erhålla erfarenheter för 

att uppnå bättre kontroll på framtida testprocesser, och till sist, en slutgiltig rapport, som 

informerar kunden om testets ramar. Därefter splittras testteamet (Pol et al, 2002).  Fasen 

består av fem aktiviteter som matchar dessa mål. Utvärdering av testobjektet, utvärdering av 

testprocessen, förberedelse av utvärderingsrapport, bevarande av testvaran och upplösning 

av testteamet. Utvärdering av testobjektet görs för att kunna utvärdera testobjektets kvalitet 

och utifrån den utvärderingen kunna arbeta fram råd för den slutliga utgåvan. Den andra 

aktiviteten, att utvärdera testprocessen, utförs för att få insikt i sättet som testprocessen 

fullföljdes och för att samla in erfarenheter inför framtida testprocesser. Förberedandet av 
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utvärderingsrapporten görs för att informera kunden om testobjektets kvalitet och hur 

testprocessen gått till. Att bevara testvaran är viktigt för att välja ut och uppdatera den så att 

framtida tester kan använda testvaran till fullo. Den formella avslutningen på testprocessen 

är upplösning av testteamet, som ger teamet ansvarsfrihet (Pol et al, 2002).   
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4 Tidigare utvärderingsmodeller 

I detta kapitel presenteras inledningsvis några faktorer som forskare anser värdefulla hos 

testverktyg (4.1). Vidare beskrivs några av de befintliga utvärderingsmodellerna(4.2). För att 

förstå och sedan förklara vad vår utvärderingsmodell kommer bestå av, har vi valt ut ett fåtal 

av dessa, där alla har någon relevans mot testning. Fyra befintliga utvärderingsmodeller med 

kriterier presenteras.  

4.1 Rekommendationer för testverktygs funktionalitet 

Testverktyg anses vara en del av säkerställandet av den totala kvaliteten inom testning. Ett 

testverktyg bör enligt Chang-Ai et al (2000) kännetecknas av egenskaper som att vara 

portabelt, bevarande, kompatibelt och öppet. Portabelt innebär att testverktyget fungerar på 

exempelvis olika operativsystem eller olika webbläsare. Bevarande i detta sammanhang 

betyder att testverktyget återanvänder testfall. Kompatibelt innebär att testverktyget går att 

integrera med andra system eller verktyg. Öppet huruvida det finns många uppsatta regler 

för att styra arbetssättet. Oftast används testverktyg för att ta ut eller ge information om 

programmet. Informationen kommer genom statistisk kodanalys. Eftersom resultatet inte 

manipuleras på något vis, kan det bli svårt att tolka datainformationen. Därför behöver 

testverktyget kunna beräkna och sedan visualisera information på något vis så att den kan bli 

förstådd (Chang-Ai et al, 2000).  

4.2 Befintliga modeller 

4.2.1 ISO/IEC 9126-1 

De sex huvudegenskaperna i ISO/IEC 9126-1 är funktionalitet, som syftar till huruvida 

funktionerna tillgodoser de uttalade eller underförstådda behoven; tillförlitlighet, som avgör 

om programvaran kan upprätthålla sin prestandanivå under givna villkor för en given 

tidsperiod; användbarhet, som avgör om den nödvändiga prestationen för användning är 

given eller underförstådd; effektivitet; som beror på förhållandet mellan utförandet och 

mängden resurser som krävs för att utföra det; underhållsmässighet, som avgör vilka 

resurser som är nödvändiga för att utföra specificerade ändringar; flyttbarhet, som syftar till 

att avgöra vilka resurser som krävs för att flytta programvaran mellan miljöer (Håkansson, 

2000). Nedan presenteras 19 underegenskaper till dessa sex huvudegenskaper:  

 Funktionalitet: lämplighet, riktighet, interoperabilitet, säkerhet 

 Tillförlitlighet: mognad, feltolerans, återskapande 

 Användbarhet: begriplighet, lärbarhet, attraktivitet 

 Effektivitet: tidsbeteende, resursutnyttjande 

 Underhållsmässighet: analysbarhet, föränderlighet, stabilitet, testbarhet 

 Flyttbarhet: installerbarhet, samexistens, utbytbarhet 

4.2.2 Criteria for Software Testing Tool Evaluation 

Det funktionella kriteriet är det viktigaste för att en mjukvara ska anses acceptabel (Pol et al, 

2002). Detta kan vara anledningen till att Illes et al (2005) har brutit ut funktionella kriteriet 
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ur ISO/IEC 9126-1 och skapat två kategorier i deras utvärderingsmodell: kvalitetskriterier 

och funktionella kriterier. De använder TORE-metoden (Task and Object-Oriented 

Requirements Engineering) för att identifiera aktiviteter som skulle kunna automatiseras 

eller åtminstone stödjas av ett testverktyg. För att avgöra kvalitetskriterierna för testverktyg 

så utvecklar de egenskaperna av kvalitetsmodellen som ISO presenterar, ISO/IEC 9126-1. 

Illes et al (2005) fokuserar framförallt på kriterier som kan utvärderas utifrån testverktygets 

instruktioner från leverantören, så att det inte behöver göras något laboratorietest för att 

kunna utföra utvärderingen. Illes et al (2005) definierar sina kvalitetskriterier på samma sätt 

som ISO/IEC 9126-1 beskrivs ovan, men de presenterar ytterligare tre kvalitetskriterier som 

berör produktleverantören: 

Allmänna leverantörskvalifikationer:  

1. leverantörens mognad, marknadsandel, finansiell stabilitet 

Leverantörsstöd:  

1. garanti, underhåll och uppgraderingspolicy 

2. korrekthet i uppgradering, lista med defekter till varje release 

3. kompatibilitet i uppgraderingar med tidigare releaser 

4. e-poststöd, telefonsupport, användargrupper 

5. inlärningsmöjlighet, rekommenderad läroperiod, kostnad 

Licensiering och prissättning:  

1. öppen källkod eller kommersiell 

2. licensanvändning, stelhet (pågående, icke-låst licens)  

3. överensstämmer priset med uppskattad prisklass? 

4. överensstämmer priset med likvärdiga produkter från samma leverantör? 

Illes et al (2005) överväger även testverktygens funktionella kriterier, för att göra detta 

använder de sig av TORE-metoden som skapades för att ge vägledning till 

kravspecifikationens olika nivåer. Efter att ha analyserat testprocessen noggrant och 

definierat processens uppgifter och roller, kom de fram till 44 aktiviteter som skulle  kunna 

stödjas eller automatiseras med hjälp av ett testverktyg. Dessa aktiviteter har de delat in i åtta 

huvudkategorier, se nedan. 

Testplanering och övervakning 

1. Anpassning av testprocessen till organisationen 

2. Särskilda programmeringsparadigmer (så som komponentbaserade, imperativa, 

modelldrivna) och/eller språk, operativsystem, webbläsare, nätverkskonfiguration 

3. Programspecifika egenskaper, vilka kräver specifika testtekniker (så som 

webbaserade, GUI-testning, databastestning etc.) 

4. Testning av särskilda programdomäner (exempelvis inom fordonsindustrin etc.) 

5. Planering av testprocessen (schemaläggning, projektuppföljning, riskhantering) 

6. Övervakning av testaktiviteter 

a. genom att spåra uppskattad och faktisk tid per testfall  

b. genom att tillhandahålla täckning(code coverage) för att mäta 

testaktiviteternas framsteg 

c. genom att tillhandahålla statistik från olika källor (exempelvis krav och 

testfall) 
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7. integration med andra verktyg (exempelvis UML-diagram) 

Utforma testfall 

1. Utforma testfall för den givna testnivån (enhetstest, integrationstest, systemtest) 

2. Välja testtekniker 

3. Definiera testförhållanden som kommer från de valda testteknikerna 

4. Definiera mallar för att strukturera informationen som specificerar testfallen 

5. Generera logiska testfall från semi-formella modeller (exempelvis UML-diagram) 

6. Generera logiska testfall från formella modeller 

7. Generera/ härleda av testdata-layout 

8. Optimera testfallsuppsättningen 

9. Utforma testfall för att testa testobjektets kvalitetskriterier 

10. Begränsa testfallsuppsättningen (exempelvis prioritera testfallen efter risker som 

kopplas till varje testfall) om deadline blir tidigare än tänkt 

Konstruera testfall 

1. Redigera testscript 

2. Skapandet av testkod överensstämmer med praxis inom mjukvaruutveckling (så som 

kodstruktur, kommentarer, variabeldeklaration etc.) 

3. Fånga exekverbara testfall 

4. Generera konkreta testfall från (semi-)formella modeller (UML-diagram etc.) 

5. Generera (in)valid testdata (kodbaserad, gränssnittsbaserad, specifikationsbaserad 

etc.) 

6. Generera stubbar, testkörare, mockobjekt 

7. Simulera saknade felaktiga systemkomponenter 

Utföra testfall 

1. Uppsättning och nedtagning av testmiljö / före-tillståndet respektive efter-tillståndet 

för en testuppsättning 

2. Roll-back till ursprunget om oväntade fel uppstår 

3. Utföra av fångade, fångade och redigerade, eller manuellt implementerade testfall för 

funktionstester 

4. Utföra fångade testfall för att testa kvalitetskriterier 

5. Stoppa och fortsätta utförandet av ett pausat testfall 

Fånga och jämföra testresultat 

1. logga information om genomförda testfall 

2. jämföra specificerade och faktiska resultat 

Rapportera testresultat 

1. Sammanställa rapporterade testresultat 

2. Anpassningsbar, rollspecifik informationsmängd 

Spåra felrapporter och defekter 

1. Specificera felrapporter/ defekter genom att använda fördefinierade mallar 

2. Generera notiser (entries) för inspelade defekter 

3. Prioritera defekter 

4. Spåra ändringsförfrågan / defekter och deras nuvarande status 

5. Generera statistisk information 
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6. Regressionstest (genom att identifiera testfall som kan återköras för regressionstest) 

Hantera testvaran 

1. Förvalta testvaran 

2. Spårbarhet mellan testvarans element 

3. Spåra förändringar hos ett testobjekt och kommunicera förändringar 

4. Underhåll av testdata, testfall etc. 

5. Automatiserade tester kan (åter)användas för regressionstest/ i andra projekt 

6. Snapshot-bekvämligheter (genom att frysa en särskild del av testvaran) 

4.2.3 Usability of User Interface Design 

En viktigt egenskap ett program bör ha är att det skall vara användarvänligt. Användbarhet 

är ett av kriterierna som tas upp i ISO/IEC 9126-1 (4.1). Stone et al (2005) har tagit fram 

några riktlinjer att sträva efter för att skapa användarvänliga program. De förklarar att om ett 

användargränssnitt (User Interface) analyseras, förstås användbarheten hos programmet, 

dess svårigheter och vad som kan förbättras. Det finns fem kriterier som kan vägleda och ge 

en bra analys av användargränssnittet. Svaren kriterierna ger kan sedan hjälpa till att värdera 

om programmet är väl anpassat för dess användare. 

 Verkningsfull: Hur väl och noggrant är användargränssnittet utformat för att 

användarna ska uppnå sina mål? 

 Effektiv: Hur snabbt kan användarna klara av att utföra sina uppgifter beroende på 

användargränssnittet? 

 Engagerande: Vilken grad, i form av ton och stil, används på användargränssnittet 

som gör att programmet blir mer bekvämt? Hur nöjd är användaren?    

 Feltolerant: Hur väl är designen för att förhindra fel? Hjälper den till med att 

återhämta sig från fel om det  har uppstått? 

 Lätt att lära sig: Hur väl främjar produkten användandet för både nybörjare och de 

personer som vill få djupare förståelse av dess kapacitet? 

När användargränssnitt utvärderas brukar designen jämföras med kraven. Om kraven inte 

finns tillgängliga går det istället bra att fråga användarna hur de upplever programmet. 

Dimensionen av användbarhet omfamnar oftast målen hos användarna. Utvärderingen 

fokuserar på användarnas mål och uppgifter, för att sedan fråga användarna om de klarar av 

att utföra uppgifterna via användargränssnittet. Det är därför lika viktigt för utvärdering som 

det är för designen, att förstå användarna, uppgifterna, deras miljö och vilken domän de 

använder sig av (Stone et al, 2005).  

4.2.4 Evaluating and Selecting Test Tools 

Poston och Sexton (1992) tar upp hur automatiserade testverktyg underlättar för att 

säkerställa högre kvalitet och mer produktiv testning, men att det är svårt att få tag i ett 

testverktyg som stödjer automatisering. Meningsskiljaktigheter mellan ledning och 

utvärderare försvårar processen att införskaffa testverktyg som bringar nytta till 

organisationen.  

Organisationer, där både utvärderare och ledning använder en utvärderingsmodell, 

införskaffar fler testverktyg vid fler tillfällen.  De tar del av dess förmåga att underlätta 

testningen på ett bättre sätt än organisationer som inte använder en utvärderingsmodell. 
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 Tack vare att de använder sig av en utvärderingsmodell lyckas de oftare erhålla ett verktyg 

som är rätt för deras ändamål (Poston & Sexton, 1992). Utvärderingsmodellen som Poston 

och Sexton (1992) presenterar tillhör en av de första inom testverktyg och består av fyra 

kriterier: 

 

 Förstå och kvantifiera användarnas behov. 

 Fastställa kriterier för val av verktyg 

 Hitta tillgängliga verktyg 

 Välja verktyg och uppskatta vinst på investeringen        
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5 En utvärderingsmodell för testverktyg 

Under detta avsnitt presenteras vår utvärderingsmodell. Vi kommer att inledningsvis föra en 

argumentation kring vilka bedömningskriterier av de tidigare nämnda 

utvärderingsmodellerna som anses relevanta att använda i utvärderingsmodellen samt att 

lägga till bedömningskriterier vi anser de tidigare modellerna saknar (5.1 ). Avslutningsvis 

presenteras utvärderingsmodellen (5.2). 

5.1 Bedömningskriterier 

5.1.1  Relevanta bedömningskriterier 

Utifrån utvärdringsmodellerna som presenterades i kapitel 4.2 har vi analyserat de olika 

bedömningskriterierna. Dessa modeller består dock av vissa irrelevanta delar för en 

utvärdering som täcker testverktyget. Dessa modeller kommer brytas ner och delarna 

placeras i olika områden för att lättare kunna välja ut de områden som passar in i vår modell. 

Under analysen har kriterierna först kategoriserats enligt ISO/IEC 9126-1 (3.4.1). Som 

nämndes i kapitel 3, behövs en kvalitetsmodell för att kunna beskriva mjukvarukvalitet. 

ISO/IEC9126-1 är därför den modell som valts för att använda som struktur för 

utvärderingsmodellen. Dels för att det är en standardiserad modell för mjukvarukvalitet och 

för att testverktyget faktiskt är en mjukvara som testare ska använda. Därefter har vissa 

kriterier fallit bort och vissa av de andra slagits samman till mer övergripande kriterier. Som 

nämndes i kapitel 4 så har denna studie hittat två försök till utvärderingsmodeller för 

testverktyg, där den ena är mer detaljerad (se 4.2.2) och den andra mer övergripande (se 

4.2.4). Som syftet med denna uppsats beskriver är förhoppningen att modellen som skapats, 

kan ligga till grund för en mer ingående utvärderingmodell i framtiden. Av den anledningen 

anser vi att en utvärderingsmodell för testverktyg ska vara övergripande men ändå kunna 

tillämpas i dagsläget.  

Utifrån målet, att skapa en övergripande utvärderingsmodell för testverktyg, var urval ett 

måste i en del av de modeller som presenteras i 4.2. För att utföra detta urval valde vi att 

kategorisera de olika kriterierna enligt ISO/IEC 9126-1. Kategoriseringen gjordes enligt vår 

tolkning av kriterierna och hur väl de ansågs att passa in i ISO/IEC 9126-1, men över lag 

kategoriserades de enligt de 19 underegenskaper som modellen har.  Se bilaga 1 för att se hur 

kriterierna kategoriserade enligt ISO/IEC 9126-1.  

5.1.2 Analys av bedömningskriterier 

Som nämndes i kapitel 2.2 bestämdes att om ett bedömningskriterium ska vara med i vår 

utvärderingsmodell måste det relateras till testprocessen (3.5). Modellen som presenteras i 

4.2.2 är redan indelad i kategorier som på ett övergripande sätt samlar 

bedömningskriterierna i varje kategori. Därför bestämdes till en början att låta 

bedömningskriterierna från kategorierna kvarstå och placera in hela kategorier i 

testprocessens olika faser (3.5.2-3.5.6). Nedan beskrivs hur denna indelning gått till, 

indelningen visas även i figur 3.  
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Kategorin testplanering och övervakning (4.2.2) har placerats under testplanering (3.5.2) 

eftersom de delvis har samma namn. Vi tolkar att bedömningskriterierna under testplanering 

och övervakning har anknytning till testplanering och bör därför sättas in där i vår 

utvärderingsmodell. Eftersom testplaneringen utförs av testledaren (3.5.1) bör utvärderingen 

av hur väl testplaneringsfasen stöds i ett testverktyg göras av testledaren.  

Kategorin som heter utforma testfall (4.2.2) passar enligt vår tolkning in under fasen 

testförberedelse (3.5.3), som avgör om testbasen har tillräcklig kvalitet för en lyckad 

specifikation och utförande av testfall.  Kategorin innebär att skapa testfall av god kvalitet, 

således tolkar vi det som att kategorin passar in i testförberedelsen. Utvärdering av hur väl 

ett testverktyg stödjer testförberedelsefasen bör göras av de som arbetar med förberedelse 

och vet hur fasen går till, vilket är testfallskonstruktör och testdataansvarig (3.5.1).  

Enligt vår tolkning hör konstruera testfall (4.2.2) logiskt ihop med testfallsdesign (3.5.4). 

Eftersom fasen testfallsdesign går ut på att konstruera testfall anser vi att 

bedömningskriterierna under konstruera testfall även går att tillämpa under testfallsdesign. 

Testfallskonstruktören (3.5.1) är den som bör utvärdera hur väl testverktyget uppfyller denna 

fas i testprocessen.  

Fasen testutförande(3.5.5) i testprocessen fångar tre kategorier från 4.2.2: utföra testfall, 

fånga och jämföra resultat och spåra felrapporter och defekter. Eftersom 

testutförandefasen bland annat består av utförandet av tester och jämförandet och analysen 

av testresultaten så täcks de två förstnämnda kategorierna in av definitionen. Som följd av 

testutförandet genereras felrapporter och defekter, och dess spårbarhet, vilket är en viktig 

aspekt i testutförandet. Hur väl testverktyget stödjer fasen bör utvärderas av testare, 

prestandatestare och testautomatiserare (3.5.1).  

I testslutförandefasen (3.5.6) återfinns två av kategorierna från 4.2.2: rapportera 

testresultat och hantera testvara. I testslutförandefasen finns både aktiviteter som berör hur 

testernas resultat ska rapporteras till kunden samt hur testvaran ska bevaras, vilket är 

anledningen till att vi väljer att sätta in de ovan nämnda kategorierna i fasen testslutförande. 

Testmiljöansvarig, testare och testledare (3.5.1) är de roller som bör vara med och utvärdera 

hur väl ett testverktyg uppfyller testslutförandets aktiviteter.   
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De kategorier som finns från modellen i 4.2.3 har inga underkriterier och blir därför 

enskilda bedömningskriterier som vi väver samman beroende på vilken del av testprocessen 

de tillhör. Här har vi valt att behålla tre av fem kriterier. 

Första bedömningskriteriet, verkningsfull, innebär som tidigare nämnts hur väl och 

noggrant användargränssnittet är utformat för att användarna ska uppnå sina mål. I denna 

kontext, det vill säga testning och testverktyg, tolkar vi detta som hur bra testverktyget är för 

testare att skapa tester. Därför bör detta kriterium ingå i testprocessens del testfallsdesign.  

Andra bedömningskriteriet, effektiv, förklaras med hur snabbt användarna kan klara av 

att utföra sina uppgifter beroende på användargränssnittet. Detta kriterium kommer att 

befinna sig under testprocessens testutförande då detta berör hur fort testerna kan utföras 

med hjälp av programmets användargränssnitt. 

Lätt att lära sig, som är sista bedömningskriteriet vi valt att använda, ingår i 

testprocessens första steg, testplanering. Testplaneringen tar upp att den bör ses som en 

inlärningsprocess (3.5.2) och vi tolkar därför utbildningen och testarens förmåga att lära sig 

testverktyget som ett lämpligt kriterium att ha med i denna kategori. 

Den sista modellen (4.2.4) är en mer övergripande modell och blir därför mycket svår att 

använda som kriterier. Vi har istället valt att använda ett bedömningskriterium, bearbeta en 

annan och stryka de två sista. Första kriteriet, förstå och kvantifiera användarnas behov, 

sorterades in under testplanering då det är viktigt att förstå vad användaren ska ha 

testverktyget till och hur många som kommer att använda testverktyget. Detta är ett viktigt 

kriterium att ha med för att förstå så rätt testverktyg används så att testarnas kommande 

arbetsuppgifter underlättas tack vare verktyget.  Ett kriterium som vi ansett viktigt men inte 

lyckats kunna placera hos någon kategori inom testprocessen är fastställa kriterier för val av 

verktyg. Detta kriterium är något vi bearbetar genom hela vår uppsats då vi faktiskt skapar 

en utvärderingsmodell som innehåller bedömningskriterier för att kunna utvärdera ett 

testverktyg. Därför blir det ett kriterium vi hela tiden har i åtanke men inte kan använda som 

något bedömningskriterium i vår modell. Vi skulle istället kunna säga att detta kriterium är 

Figur 3: Bilden visar hur kategoriseringen gjorts enligt testprocessen. 



 

26 

 

överrubriken till vår utvärderingsmodell. Kriteriet kan därför inte tas bort samtidigt som den 

inte kan vara med i utvärderingsmodellen men vi vill poängtera att den är fortfarande viktig 

och relevant för vårt arbete.  

5.1.3 Borttagna bedömningskriterier 

Vi har valt att ta bort en del kriterier, dels för att sortera ut så att enbart relevanta kriterier 

existerar i vår modell men också för att få en övergripande utvärderingsmodell som inte är 

allt för detaljerad. Kriterierna har i vissa fall kopplingar till andra kriterier men anses ändå 

inte vara tillräckligt relevanta för att de ska behållas. Vi menar inte att dessa kriterier är 

oviktiga, men eftersom vår utvärderingsmodell fokuserar på att stödja testprocessen är de för 

allmänna. Dessutom har många av dessa kriterier inte något stöd i testkapitlet (3), och det 

blir därför vårt huvudargument till varför dessa bör tas bort. Följande kriterier har därför 

försvunnit.  

Från 4.2.2 valde vi bort nedanstående kriterier: 

 leverantörens mognad, marknadsandel, finansiell stabilitet 

 garanti, underhåll och uppgraderingspolicy 

 korrekthet i uppgradering, lista med defekter till varje release 

 kompatibilitet i uppgraderingar med tidigare releaser 

 e-poststöd, telefonsupport, användargrupper 

 inlärningsmöjlighet, rekommenderad läroperiod, kostnad 

 öppen källkod eller kommersiell 

 licensanvändning, stelhet (pågående, icke-låst licens)  

 överensstämmer priset med uppskattad prisklass? 

 överensstämmer priset med likvärdiga produkter från samma leverantör? 

Från 4.2.3 togs två kriterierbort: 

 Engagerande 

 Feltolerant 

Från 4.2.4 tog vi bort dessa kriterier: 

 Hitta tillgängliga verktyg 

 Välja verktyg och uppskatta vinst på investeringen 

Nedanstående kriterier tas även bort eftersom de täcks av andra kriterier: 

 Utforma testfall för att testa testobjektets kvalitetskriterier 

 Specificera felrapporter/ defekter genom att använda fördefinierade mallar 

 Regressionstest (genom att definiera testfall som kan återköras för regressionstest) 

5.1.4 Sammanslagna bedömningskriterier 

I 5.1.2 beskrevs hur vi valde att kategorisera de olika överkategorierna i testprocessen. I 

denna del skedde analys på en djupare nivå eftersom flera av kriterierna i modellen 4.2.2 

innehåller många underkriterier valde vi att slå ihop vissa för att skapa mindre och mer 

lätthanterliga frågor, då det inte alltid kan vara möjligt att reda ut alla bedömningskriterier. 

Vi valde att slå samman bedömningskriterierna från modellen enligt följande:   

I kategorin som berör testplanering och övervakning valde vi att slå samman andra, tredje 

och fjärde kriterierna och valde att kalla dem Testning av programspecifika egenskaper, 

programdomäner och programmeringsparadigmer eftersom de alla berör testning av 
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program med särskilda kvalifikationer.  Vi valde även att slå samman kriterierna fem och sex 

till ett kriterium som vi valde att kalla Planering och övervakning av testprocessen och dess 

aktiviteter. Detta gjordes eftersom testplanering bland annat innebär att aktiviteterna som 

utförs ska övervaka testprocessen (se kap. 3.5.2). 

Ur kategorin Utforma testfall har vi plockat ut det femte och sjätte kriteriet och 

kombinerar dessa med kriterierna tre och fyra ur kategorin Konstruera testfall. Eftersom 

dessa kriterier handlar om att Generera testfall har vi valt att kalla bedömningskriteriet det. 

Ur samma kategorier har vi även valt att slå samman kriterium sju i utforma testfall med 

kriterium fem i konstruera testfall eftersom båda handlar om att generera testdata. Vi har 

valt att kalla detta kriterium Generera testdata. Optimera testfallsuppsättningen och 

begränsa testfallsuppsättningen från kategorin utforma testfall har vi valt att slå samman till 

ett kriterium eftersom det är vår åsikt att optimering av testfallsuppsättningen bland annat 

handlar om att begränsa uppsättningen för att inte ha onödiga testfall. Detta kriterium har 

gett namnet Optimera och begränsa testfallsuppsättning. Vi anser även att kriterierna ett 

och sex från kategorin konstruera testfall går att kombinera eftersom när ett testskript eller 

så kallade “stubbar” av kod genererats är det även viktigt att kunna redigera dem. Alltså valde 

vi att skapa ett bedömningskriterium med namnet Generera och redigera testscript, stubbar, 

testkörare och mockobjekt.   

Kriterierna tre, fyra och fem i kategorin Utföra testfall har vi slagit samman då de alla 

berör utförandet och återupptagandet  av testfall. Detta bedömningskriterium går därför 

under namnet Utföra, pausa och återuppta testfall. Ur kategorierna Fånga och jämföra 

testresultat, Rapportera testresultat och Spåra felrapporter och defekter har vi valt att slå 

samman fem kriterier. Ur första kategorin plockades kriterierna sex och sju, i den andra tog 

vi ut kriterium ett och i den tredje kategorin valde vi kriterierna ett, två och fem. Alla dessa 

kriterier handlar om att rapportera och analysera testfall och faktiska resultat, vilket har gett 

dem samlingsnamnet Rapportering och analys. I den tredje kategorin har vi även valt att 

kombinera kriterierna tre och fyra eftersom de båda handlar om defekter och hur de bör 

prioriteras beroende på deras nuvarande status. De har fått namnet Prioritera och spåra 

defekter samt dess status.  

I den sista kategorin Hantera testvaran har vi slagit samman kriterierna ett och fyra 

eftersom förvaltning och underhåll av testvara båda innebär skötsel av testvaran över tid. 

Detta bedömningskriterium har vi valt att namnge Förvaltning och underhåll av testvara. I 

denna kategori har vi även valt att slå samman kriterium sex med kriterium två från 

kategorin Utföra testfall. Detta har vi gjort eftersom att snapshots går att använda i samband 

med rollback. Därför anser vi att det passar mycket bra att slå ihop dessa kriterium till ett och 

namnge det Stöd för Rollback och Snapshot.   

5.1.5 Nya bedömningskriterier 

I kapitel 3.3 berättades hur testverktyg är utformade för olika syften, vissa för att utföra 

lågnivåtester och andra för att utföra högnivåtester. Vi skrev även att det är en fördel om de 

går att kombinera. Detta är något som inte tas upp av någon av de utvärderingsmodeller från 

4.2, men det är något som vi anser är av vikt i vår utvärderingsmodell. Därför vill vi lägga till 

ett utvärderingskriterium som berör testnivåer: integration mellan testnivåer. 
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Eftersom testning bör vara en del i systemutvecklingsprocessen (3.4) är det således viktigt 

att kunna avgöra om testverktyget som ska införskaffas stödjer den utvecklingsmetod som 

organisationen arbetar enligt. Vidare väljer vi därför att även tillföra utvärderingskriterium 

som berör  agila utvecklingsmetoder: stöds olika agila utvecklingsmetoder? E.g. Agila 

metoder, DDD, BDD, TDD. 

Ett av våra mål med arbetet var att skapa en utvärderingsmodell som är modern, detta 

innebär att testning av mobila applikationer även är en viktig del att ta upp. Vi hade redan ett 

kriterium som rör webbapplikationer, där även mobila webbapplikartioner inkluderas (Fling, 

2009). Vi valde därför att lägga in ett bedömningskriterium som behandlar mobila 

nativeapplikationer. 

När vi arbetade med Microsoft Test Manager (MTM) uppskattade vi hur bra det 

integrerades med ett felhanteringssystem (ett system som spårar processen från det att 

buggen hittas tills den har åtgärds), vilket är något som underlättar arbetet med ett 

testverktyg. Alltså lade vi till ett nytt kriterium: stöd för koppling till felhanteringssystem. 

En annan viktig aspekt att ta upp är huruvida systemet kan integreras med andra system. 

Om ett testverktyg är bra för att hantera testplaneringsfasen men sämre när det kommer till 

testutförande, kan det vara viktigt att det går att integrera verktyget med andra testverktyg, 

vilket också är ett bedömningskriterium vi vill lägga till. 

En annan aspekt som vi fann användbar i Microsoft Test Manager (MTM) var att de olika 

faserna ur testprocessen gick att koppla ihop med varandra. Därför beslutade vi att lägga till 

ett kriterium i slutet av varje fas i vår modell som vi kallar möjlighet att koppla till nästa fas. 

5.2 Vår utvärderingsmodell  

Eftersom vår modell kommer att innefatta generella kriterier valde vi att inkludera metrik. 

Metrik kommer i detta sammanhang användas enligt den engelska översättningen av metrics 

med betydelsen “the theory or a system of measurement”. Vi valde att göra detta eftersom 

utvärdering av mjukvaruprodukter görs för att få fram kvantitativa resultat, vilket innebär att 

de kvalitativa egenskaper som en produkt har mäts enligt en skala (metrik) för att ge den 

kvantitativa data (Håkansson, 2000).  

Vi valde att använda oss av metrik för att det på ett överskådligt sätt ska gå att göra en 

bedömning av hur väl de olika kriterierna uppfylls under varje del i testprocessen. Tanken är 

att modellen ska ge svaret på hur många procent av varje fas i testprocessen som går att 

utföra med det utvärderade testverktyget. Det gör det möjligt för organisationer att avgöra 

om de vill använda olika verktyg för testprocessens olika faser.  På det sättet kan användarna 

av denna utvärderingsmodell avgöra om de till exempel nöjer sig med att enbart 60% av 

bedömningskriterierna i testförberedelse om 90% av kriterierna i testplanering utfylls. Då 

kan organisationer avgöra om de vill använda olika testverktyg för de olika faserna i 

processen.  

Vi valde att formulera om kriterierna så att de passade bättre som bedömningskriterier i 

vår utvärderingsmodell. 

5.2.1 Slutliga utvärderingsmodellen 
Bedömningskriterier med (*) är bedömningskriterier som är bra vid integration med låg-
nivåtestning.  
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Testplanering (Max 24p) 

 Anpassning av testprocessen till organisationen 
- Stödjer testverktyget olika agila utvecklingsmetoder? (Max 4p) 

 Scrum (1p) 
 Domain Driven Design (1p) 
 Test Driven Development (1p) 
 Behavior Driven Development (1p) 

 

 Testning av programspecifika egenskaper, programdomäner och programmeringspa-
radigmer 

- Stödjer testverktyget programspecifika egenskaper, programdomäner och 
programmeringsparadigmer? (Max 10p) Så som: 

 Webbaserade applikationer (1p) 
 Olika webbläsare (1p) 
 GUI-testning (1p) 
 Mobila nativeapplikationer (1p) 
 Databastestning (1p) 
 Mainframeapplikationer (1p) 
 Virtuella maskiner (1p)  
 Speciella programdomäner (ex. fordonsindustri etc.) (1p) 
 Olika operativsystem (1p) 
 Olika programmeringsspråk (1p) 

  

 Planering och övervakning av testprocessen och dess aktiviteter 
- Är verktyget ett hjälpmedel vid planering och övervakning av testaktiviteter? 

(Max 4p) 
 Går det att spåra uppskattad tid per testfall? (1p) 
 Går det att spåra faktiskt tid per testfall? (1p) 
 Tillhandahåller verktyget statistiska värden från testfallen? (1p) 
 Tillhandahåller verktyget kodtäckning (code coverage)? (1p) (*) 

 

 Integration med andra verktyg (3p) 
- Finns det stöd för att koppla verktyget till ett felhanteringssystem? (1p) 
- Går det att integrera testverktyget med andra testverktyg? (1p) 
- Går det att exportera resultaten från testerna som körts, så de kan användas 

vid andra ändamål? (1p) 
 

 Användarens behov 
- Är testverktygets miljö förståelig? (1p) 
- Anses testverktyget relativt enkelt att lära sig? (1p) 

 

 Möjlighet att koppla till nästa fas i testprocessen 
- Är det möjligt att koppla till nästa fas? (1p) 

 
Testförberedelse (Max 13p) 

 Generera testdata 
- Vilka testdata går att generera med hjälp av testverktyget?  

 Kodbaserad? (1p) (*) 
 Gränssnittsbaserad? (1p) 
 Specifikationsbaserad? (1p) 
 Kan testdatan härledas? (1p) 

 

 Optimera och begränsa testfallsuppsättningen 
- På vilket sätt kan testfallsuppsättningen förbättras med hjälp av testverktyget? 
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 Kan testfallen rangordnas? (1p) 
 

 Utforma testfall för den givna testnivån 
- Är testverktyget ett hjälpmedel vid skapandet av testfall?  

 Kan acceptanstester utföras med testverktyget? (1p) 
 Kan systemtester utföras med testverktyget? (3p) (+) 
 Kan regressionstest utföras med testverktyget? (1p) 

 Välja testtekniker 
- Är det möjligt att välja vilken testteknik som ska användas? (1p) 
- Är det möjligt att definiera testförhållanden vid val av testteknik? (1p) 

 

 Möjlighet att koppla till nästa fas i testprocessen 
- Är det möjligt att koppla till nästa fas? (1p) 

 
+ (Systemtest är omfattande då det innehåller 15 deltester och är därför högre värderat än 
andra högnivåtester). 
 
Testfallsdesign (Max 12p) 

 Generera automatiska testfall 
- Har testverktyget någon inspelningsfunktion? (1p) 
- Kan testverktyget generera testfall automatiskt? (1p) 

 

 Definiera mallar för att strukturera testfallsinformation 
- Används färdigstrukturerade mallar vid skapandet av testfall? (1p) 

 

 Generera och redigera testscript, stubbar, testkörare och mockobjekt automatiskt. 
- Kan testverktyget generera testscript? (1p) 
- Kan testverktyget generera “stubbar”? (1p) 
- Kan testverktyget generera testkörare? (1p) 
- Kan testverktyget generera mockobjekt? (1p) (*) 
- Kan de fyra ovanstående redigeras? (1p)  
- När testkod genererats automatiskt, överensstämmer den med praxis som 

finns inom mjukvaruutveckling? (1p) 
 

 Simulera saknade felaktiga komponenter 
- Kan testverktyget simulera saknade/ felaktiga systemkomponenter? (1p) 

 

 Verkningsfull 
- Uppfyller användargränssnittet användarnas mål vid skapandet av effektiva 

tester? (1p) 
 

 Möjlighet att koppla till nästa fas i testprocessen 
- Är det möjligt att koppla till nästa fas? (1p) 

 
Testutförande (Max 12p) 

 Utföra, pausa och återuppta testfall 
- Är det möjligt att pausa och återuppta testfall i testverktyget? (1p) 

 

 Prioritera och spåra defekter samt dess status 
- Är det möjligt att prioritera defekter? (1p) 
- Är det möjligt att spåra defekter? (1p) 
- Är det möjligt att spåra defekters status? (1p) 
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 Uppsättning och nedtagning av testmiljö/ före-tillståndet respektive efter-tillståndet 
för en testuppsättning 

- Finns det möjlighet att använda sig av snapshot? (1p) 
- Går det att göra rollback till ursprunget om fel uppstår? (1p) 
- Kan snapshot användas som ursprung i rollback? (1p) 
- Är det möjligt att skapa en testmiljö? (1p) 
- Går denna testmiljö att återanvända? (1p) 
- Finns det en rollback-funktion? (1p)  

 

 Effektiv 
- Går det att rangordna testerna? (1p) 

 

 Möjlighet att koppla till nästa fas  
- Är det möjligt att koppla till nästa fas? (1p) 

 
Testslutförande (Max 11p) 

 Rapportering och analys 
- Är testverktyget ett hjälpmedel vid rapportering av testresultatet? (1p) 
- Finns det stöd i form av tekniker, exempelvis sms, e-post etc., som främjar 

rapportering av resultat? (Max 2p) 
 SMS (1p) 
 E-post (1p) 

- Hjälper testverktyget till med att analysera testresultaten? (1p) 
 

 Förvaltning och underhåll av testvara 
- Hjälper testverktyget till med att förvalta testvaran? (1p) 
- Hjälper testverktyget till med att underhålla testvaran? (1p) 

 

 Anpassningsbar och rollspecifik informationsmängd 
- Är det möjligt att anpassa vilken roll i testteamet som ska få vilken informa-

tion? (1p) 
 

 Spårbarhet mellan testvarans element och testobjektets förändringar 
- Är det möjligt att spåra testobjektets förändringar? (1p) 
- Finns spårbarhet mellan testvarans olika element? (1p) 

 

 Automatiserade tester kan (åter)användas för regressionstest/ i andra projekt  
- Kan testverktyget möjliggöra att tester kan återanvändas, exempelvis för re-

gressionstestning? (1p) 
- Kan dessa tester återanvändas i ett senare skede i samband med andra pro-

jekt, dvs (import/export)? (1p) 
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6 Diskussion och slutsats 

Vår utvärderingsmodell är en modell som bygger på testprocessen och tidigare 

utvärderingsmodeller. Om vi jämför vår modell mot de tidigare utvärderingsmodellerna finns 

det ett flertal skillnader. Det som gör att vår modell sticker ut i jämförelse med andra är att vi 

har vävt samman de tidigare modellerna till en modell. Vi har också sorterat bort irrelevanta 

bedömningskriterier genom att inte finna något stöd från ISO/IEC 9126-1 eller i 

testprocessen. Vi har ytterligare lagt till bedömningskriterier som vi ansett saknats då vi 

arbetat med Microsoft Test Manager och på så vis har fått insikt i vad ett testverktyg bör 

erhålla för att anses aktuellt. Detta har resulterat i att vår utvärderingsmodell är mer relevant 

i tiden jämnfört med de tidigare och därför ett bättre alternativ att använda sig av. Den mest 

markanta skillnaden mellan den utvärderingsmodell som vi tagit fram och de som fanns 

innan (4.2) är att vår modell undersöker huruvida moderna, aglia utvecklingsmetoder, stöds 

av verktyget.  

I kapitel tre beskrevs olika agila metoder som är populära inom dagens IT-

utvecklingsprojekt. Dessa har uppmärksammats i vår modell för att se till så att utvärderare 

informeras om testverktyget kan användas i samband med moderna arbetssätt. Scrum är en 

populär styrmetod som inte har några direkta regler över hur produkten ska utvecklas. Dess 

regler vägleder istället hur tiden projektet har att tillgå, bör distribueras. Styrmetoden kan 

därför anses som en öppen styrprocess. Öppenhet är något som Chang-Ai et al (2000) tar 

upp (4.1) och poängterar att det är en viktig egenskap ett testverktyg bör innehålla. Vår 

tolkning är att Scrum är en passande styrmetod att använda sig av tillsammans med 

testverktyg då öppenhet eller genomskinlighet är en viktig del av metoden. Agila metoder 

främjar även flexibilitet, vilket är mycket viktigt för att organsiationer ska vara 

konkurrensmässiga på marknaden (1.1). På så vis är det mycket fördelaktigt att detta 

bedömningskriterium är med vid utvärderingen av testverktyget. Eftersom testning bör vara 

en del av projekts livscykel är det bra att agila metoder finns med som ett 

bedömningskriterium. De fyra agila metoder som finns med i vår modell är fördelaktiga vid 

integration av testning i utvecklingsprocessen, vilket är anledningen till att de finns med.   

Som nämnts tidigare i uppsatsen finns det inte lika mycket forskning om högnivåtestning 

som om lågnivåtestning. En faktor som påverkat utformandet av utvärderingsmodellen är vår 

praktik med Microsoft Test Manager 2012 (MTM). Om den inte hade använts  hade 

förmodligen  en annan modell presenterats. Det finns inget som säger att MTM är det 

ultimata testverktyget, men genom att ha arbetat kontinuerligt med det under en tio veckors 

period, har vi blivit förvånade över den funktionalitet testverktygtet erbjuder testare, vars 

arbetsuppgifter handlar om att automatisera högnivåtester. Ifall ett annat testverktyg 

användes skulle vi med stor sannolikhet haft andra bedömningskriterier än de som 

presenteras i modellen nu. Om inte ett testverktyg hade  använts är risken stor att 

bedömningskriterier, som MTM belyst, inte skulle varit med. Genom användandet har vi fått 

en djupare insikt i vad ett testverktyg bör ha för funktionalitet för att täcka stora delar av 

testprocessen. Detta har för oss varit en stor, omfattande och bra grund att ta avstamp från, 

trots att det kanske inte alltid är fördelaktigt att enbart använda sig av ett testverktyg. Med 
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tanke på vad Microsoft har åstadkommit, uppfattas det som ett säkrare alternativ att använda 

gentemot ett testverktyg med öppen källkod, som skapats av någon okänd person eller 

organisation. 

Genomgående under utbildningen har vi blivit påminda om hur lätt information kan 

misstolkas och de konsekvenser som kan uppstå vid ett sådant scenario. Organisationer har 

gått i konkurs efter att ha investerat i felaktiga IT-system och projekt kan misslyckas om inte 

alla inblandade är införstådda i vad som är projektets mål. För att resultatet som vår 

utvärderingsmodell tillhandahåller ska vara mer objektivt har vi rekommenderat att personer 

med olika roller utvärderar olika delar av testverktyget. Detta är bra för att en person med 

kompetens inom ett visst område vanligtvis är bättre  på att avgöra vilka hjälpmedel som 

behövs inom det området. Ytterligare en sak som är bra med detta är att fler personer får 

insikt och kan därför på ett mer rättvist sätt bedöma om testverktyget är bra. Annars är 

risken stor att missförstånd och tolkningsfel äger rum. Det krävs inte att vår 

utvärderingsmodell måste användas av personer med dessa roller men för att minimera 

missuppfattningar är det fördelaktigt om rätt kompetens används. Om personer utan rätt 

kompetens gör utvärderingen kan det leda till att organisationen får felaktiga testverktyg. 

Det resultat vår utvärderingsmodell tillhandahåller är en kartläggning som ger insikt i hur 

mycket testverktyget hjälper till i testprocessens olika delar. Eftersom det finns möjlighet att 

se hur stor procentuell del av testprocessens olika delar som täcks bestämde vi oss för att inte 

sätta någon gräns, för vad som är godkänt eller underkänt. Detta beslut togs eftersom det är 

vår tolkning att olika organisationer och projekt har olika stort behov av ett testverktyg i de 

olika delarna i testprocessen. Genom att göra på detta vis finns det även möjlighet för 

organisationer att få en uppfattning om vilka delar i testprocessen som stöds och därigenom 

ha valmöjligheten att använda ett annat testverktyg i de faser där det utvärderade 

testverktyget inte uppfyller den procentandel som eftersträvas. Syftet med 

utvärderingsmodellen är att ge organisationer en uppfattning kring testverktygets potential. 

    

Vi fastställde att ett poängsystem skulle användas för att ge någon form av begripligt 

resultat.  Att räkna ihop summan av alla ibockade alternativ kändes däremot som ett 

naturligt steg för oss då vi ville hålla allt på en enkel nivå (vilket just denna uträkning är). 

Detta tillvägagångsätt ger även möjlighet att se hur stor procentandel av testprocessen som 

testverktyget täcker genom att ta ibockade poäng dividerat med den totala poängen. Det gör 

att organisationsledningen lättare kan få en uppfattning över hur mycket av testprocessen 

som täcks av testverktyget utan att behöva gå in på detaljnivå. Då trenden som nämndes i vår 

inledning framförallt påverkats genom ledningens uppfattning av testning, är vår tolkning att 

inte tillhandahålla ledningen med allt för avancerade resultat. Därför valde vi  att lägga fram 

lite men ändå värdefull information till ledningen samtidigt som mer information kan ges till 

de aktörer som önskar, men framförallt så att informationen inte får motsatt effekt och 

motarbetar testningen.   

Vår utvärderingsmodell visar också hur bra ett testverktyg är på att automatisera 

högnivåtest. Genom att följa modellen steg för steg, och se hur många kriterier testverktyget 

uppfyller, får utvärderaren kunskap om testverktygets funktionalitet. Genom att MTM är ett 

delverktyg i paketet Microsoft Visual Studio 2012, har detta även  gett oss en inblick i  hur 
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integration mellan olika delverktyg, felhanteringssystem och projektstyrningssystem kan 

fungera på ett tillfredställande sätt. Även detta har lämnat spår i utvärderingsmodellen.  

Trots att modellen enligt vår tolkning är bra utformad är den inte komplett. Då detta ämne 

inte är tillräckligt utforskat för att en bred och omfattande grundforskning ska existera, 

påverkar det antalet källor modellen baserats på. Vi har hittat och använt oss av några 

modeller som inriktar sig på testning men eventuellt inte tillräckligt många. Att vår 

utvärderingsmodell är formad efter både ISO 9126-1 och testprocessen är också ett argument 

som visar på att vår modell, trots att vi använt få utvärderingsmodeller utvecklade av 

forskare, ändå är aktuell.   

  Vi har tidigare diskuterat vilka argument som avgör varför vår modell är bättre än de 

tidigare. Den process vi använde oss av, att välja ut de kriterier vi tyckte var relevanta, är 

också ett tillvägagångssätt utvärderare kan använda sig av om de väljer att använda vår 

modell. Vår tanke med utvärderingsmodellen är att den ska vara lite som ett smörgåsbord 

där utvärderare kan välja bort delar som inte är relevanta i deras sammanhang. I deras ögon 

kan modellen innehålla onödiga bedömningskriterier som eventuellt ger sämre värden för 

testverktygen om organisationen inte behöver något av kriterierna. Däremot bidrar vår 

modell med en tydlig uppdelning av testprocessens olika delar och vi anser att detta 

underlättar för utvärderare då varje bedömningskriterium har en konkret koppling. Detta 

hjälper även utvärderaren om det är så att ytterligare bedömningskriterier behövs läggas till 

eller tas bort. Alltså är det möjligt för en utvärderare att avgöra om det passar bättre för deras 

organisation att använda två kompletterande testverktyg. 

Det som vår modell framförallt hjälper till med är att visa hur omfattande ett testverktyg 

kan vara och hur väl den stödjer testprocessens olika delar. Vi har även försökt fånga 

bedömningskriterier som svarar på om ett testverktyg innehåller spår av portabilitet, 

bevarande, kompatibilitet och öppenhet, vilket är fyra viktiga egenskaper ett testverktyg bör 

erhålla enligt Chang-Ai et al (2000). Eftersom bedömningskriterierna är utvärderade efter 

ISO/IEC 9126-1 sex kriterier, för att säkerställa mjukvarukvalitet, och dessutom är indelade i 

kategorier efter testprocessen, anser vi denna modell vara aktuell för organisationer att 

använda vid införskaffandet av nya testverktyg. Däremot känner vi att de inte enbart ska 

förlita sig till det resultat utvärderingsmodellen tillhandahåller utan även använda 

exempelvis andra utvärderingsmodeller som finns, vilka vi inte sett under vårt sökande, eller 

lyssna på vad experter inom området rekommenderar. Det som vår utvärderingsmodell 

tillhandahåller är att få någon form av insikt i testverktyg och det är mer än det frågetecken 

som eventuellt kvarstår om inte någon modell används. Genom att använda sig av vår 

utvärderingsmodell, kan det även framkomma att en utvärdering av testprocessen behöver 

ske. Vår modell bidrar därför till en reflektion som utvärderaren måste ta ställning till på en 

högre nivå, då testverktyget till viss del kan styra testprocessen. 

Att vi använder en del forskning, bra testverktyg och praktik som grund att stå på, är ett av 

de argumenten som är av avgörande faktor varför vår modell bör användas. Vi har försökt att 

belysa viktiga delar i vår utvärderingsmodell genom att beskriva och förklara vad testning är, 

vad det är bra för och vad det bör innehålla (3), vidare ta upp vad tidigare forskare ansett 

som viktiga bedömningskriterier att använda sig av och vad vi idag kan förvänta oss av ett 

testverktyg vars mening är att underlätta en testares arbetsuppgifter (4). Detta innebär inte 
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att utvärderingsmodellen kommer att duga för all framtid men förhoppningsvis fungerar det 

som ett startskott, som förhoppningsvis öppnar upp ögonen hos forskare och hos 

organisationer. Testområdet är mycket viktigt för att applikationer eller system ska vara till 

den nytta de syftar till att vara.       

Avslutningsvis vill vi återkomma till vårt syfte. Enligt vår tolkning har denna studie 

behandlat olika bedömningskriterier som kan användas i en utvärderingsmodell. I kapitel tre 

och fyra har vi tagit upp vad som är viktigt att tänka på och i kapitel fem argumenterat för 

vilka av bedömningskriterierna som är relevanta att ha med i utvärderingsmodellen. Genom 

att ett mycket användbart testverktyg användes under tiden modellen utvecklades har arbetet 

resulterat i en nutidsanpassad utvärderingsmodell. Därmed har vi lyckats dyka ner i vårt 

problemområde och besvarat vår problemformulering.    
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7 Avslutande reflektion   

Under detta arbete har vi skapat en enkel och användbar utvärderingsmodell för testverktyg. 

Detta gjordes eftersom det inte finns något vedertaget sätt för organisationer att avgöra vilket 

testverktyg som passar just deras organisation. Enligt vår tolkning beror det på att 

organisationer inte prioriterat testning i systemutvecklingsprocessen tidigare, utan att det 

varit något som gjordes i slutet av processen om det fanns tid och pengar till godo.  

Eftersom det nu finns studier som visar att det är lättare att uppnå mjukvarukvalitet om 

testning införs tidigare i utvecklingsprocessen såg vi ett behov för att kunna utvärdera olika 

testverktyg, vilket är anledningen till att utvärderingsmodellen skapades. Genom att använda 

sig av denna modell för att utvärdera testverktyg är det möjligt för organisationer att få en 

bra överblick att använda som riktlinje när beslut om vilket testverktyg som ska användas, 

ska fattas. Utvärderingsmodellens utseende gör det enkelt att avgöra om testverktyget som 

utvärderas stödjer de krav som organisationen har på ett sådant. Eftersom tanken är att 

modellen ska ge svaret på hur många procent av varje fas i testprocessen som går att utföra 

med det utvärderade testverktyget, finns det även möjlighet för organisationer att avgöra om 

de vill använda olika verktyg för testprocessens olika faser. Utöver dessa möjligheter går det 

även att avgöra hur väl testverktyg stödjer automatisering av tester.  

Genom att många organisationer än idag inte är villiga att lägga pengar på testning, är 

skapandet av en utvärderingsmodell viktigt, för att de ska veta vad för slags verktyg de lägger 

pengar på, när de väl väljer att satsa på testning. Utvärderingsmodellen kan även användas 

som en riktlinje för organisationer som är i uppstarten av att införa testning, så de får upp 

ögonen för vad de kan förvänta sig av ett testverktyg. 

Ett naturligt steg i det vidare arbetet är att praktiskt använda utvärderingsmodellen på ett 

antal testverktyg och se vilket resultat den erhåller. Därefter skulle det vara intressant att låta 

några experter inom området test eller testverktyg använda verktygen, som utvärderats av 

modellen, och ge sin bedömning på hur väl de kan vara ett hjälpmedel under testprocessens 

olika faser. Att jämföra dessa två resultat kan vara ett bra sätt att utvärdera hur väl 

utvärderingsmodellen speglar behovet hos användare av testverktyg.   

För att bygga vidare på denna utvärderingsmodell skulle det vara möjligt att skapa ett 

webbgränssnitt där företag kunde utföra utvärderingar på testverktyg. Då skulle även dessa 

utvärderingar kunna sparas så att andra företag kan se dessa innan de ska köpa ett nytt 

testverktyg. På så sätt skapas ett nätverk och en gemensam samlingspunkt för organisationer 

där de kan se utvärderingar av olika verktyg och därigenom avgöra vilket testverktyg som 

passar dem. Det skulle vara intressant att studera om införskaffandet av ett testverktyg leder 

till en organisationsförändring. I så fall, skulle det vara tillräckligt att göra en utvärdering av 

testverktyg eller borde det första steget vara en utvärdering av organisationen? 
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Bilagor 

Nedanför visas olika kategorier från ISO-9126-1 (4.2.1). Relevanta kriterier från tidiagre 

forkning (4.2.2, 4.2.3 & 4.2.4) har därefter sorteras in i ISO/IEC 9126-1 efter hur de passar in 

enligt vår tolkning.  

Bilaga 1 

Funktionalitet Tillförlitlighet Användbarhet 

Testning av 

programspecifika 

egenskaper, 

programdomäner och 

programmeringsparadigmer 

Stöd för Rollback och 

Snapshot 

Skapandet av testkod 

överensstämmer med praxis 

Utforma testfall för den 

givna testnivån 

Feltolerant Anpassningsbar, rollspecifik 

informationsmängd 

Definiera mallar för att 

strukurera testfallsinfo 

 Lätt att lära sig 

Generera testfall  Engagerande 

Generera testdata   

Redigera och generera 

testscript och stubbar 

  

Utföra, pausa och återuppta 

testfall 

  

Verkningsfull   

Förstå och kvantifiera 

användarnas behov 

  

 

Effektivitet Underhållsmässighet Flyttbarhet 

Anpassa testprocessen till 

organisationen 

Uppsättning och nedtagning 

av testmiljö 

Integration med andra 

verktyg 

Planering och övervakning 

av testprocessen och  

-aktiviteter 

Rapporterings och analys Automatisera de tester som 

kan återanvändas 

Optimera och begränsa 

testfallsuppsättningen 

Förvaltning och underhåll av 

testvara 

 

Prioritera och spåra defekter 

och dess status 

Spårbarhet mellan 

testvarans elment och 

testobjektets förändringar 

 

Effektiv   

 


