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Agil test – En översikt! 

• Vad menas med agil test? 

• Agil test utan verktyg? 

• Nya agila krav på 
testverktyg? 

• Demo av ett agilt testverktyg! 
• Hur påverkas test av 

bra testverktyg? 

• En framtidsbild! 
• Vilka verktyg är agilast? 

 
 



Vad menas med agil test? 

• Testa tidigt i projekten 

• Hantera ändrade krav 

• Hantera "tunna" krav 

• Testa ofta 

• Testa snabbt 
• Bugg-kvalitet 
• Engagera hela teamet 
• Enhetstest 

 
 



Tunna krav - Exempel 

User story: 
Som konsult vill jag kunna rapportera arbetstid så att 
mitt företag kan fakturera kund. 
 
Egenskaper: 
Projektnummer, aktivitetsnummer, arbetstid och 
kommentar. 
 
Acceptanskriterier: 
• Projektnummer ska verifieras mot tillåtna nummer 

för respektive konsult. 
• Man ska kunna använda den förra tidrapporten som 

"default".  
• Man ska kunna "släppa" tidrapporten när den är helt 

klar och då blir den låst för editering 

 
 



Agil test utan verktyg? 

• Problem med ändrade krav 

• Sena bugg-rapporter med låg 
kvalitet 

• All testning sker manuellt 
• Byggen och integration tar 

lång tid och saknar tester 
 



Problem med test 



Nya agila krav på testverktyg 

• Skapa gemensam bild  
• Snabbt skapa tester 
• Snabbt automatisera tester 
• Flyttbara tester 
• Rapportgenerering 

• Beslutsstöd 

• Versionshantering 
 
Test i Microsoft TestManager 
Test i Microsoft VSTS2010 

 

 
 

Test via Testcenter.avi
Test via Testcenter.avi
Test via VS2010.wmv


Hur påverkas test av bra verktyg? 

• Beslutsstöd - Man gör rätt saker 
vid rätt tillfälle 

• Slipper monotont arbete 

• Kan engagera sig mer i krav och 
validering 

• Alltid en klar bild av testläget 
• Kortar utvecklarnas feedback 

loopar 
• Är mer inriktade på att samordna 

och strukturera 
 
 



Feedback loopens betydelse 



En framtidsbild! 

• Integrerade kravbild så att alla 
kan samarbeta 

• Tester körs bara manuellt en 
gång 

• Verifieringar pekas ut grafiskt 
• Automatiska rapporter 
• Integrerat beslutsstöd 

• Versions hantering 
 
 



Jämförelse agila testverktyg 
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