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- Spelföretag som är B2C och B2B orienterat. Bygger en 
pokerplattform som säljs och driftas som en tjänst till 
andra företag.

- Grundades 1999 i Uppsala

- Scrum sedan 2006

- Anställda: c:a 500 stycken
- Utvecklingsavdelningen: 140 personer
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 Tunna krav vid sprint start

 Tidskrävande att skriva / uppdatera testfall

 Bara huvudflöden / några alternativa

 Rapportering: Antal passed/failed -> vad 
betyder dem egentligen? 

 Jobba effektivare i sprintarna



 Samtidig testdesign, textexekvering och 
lärande

 Tester utan föreberedda testfall MEN med ett 
genomtänkt tillvägagångssätt

 Testaren styrs av det som sker på skärmen 
och sin nyfikenhet, erfarenhet, intelligens och 
förmåga att följa sin intuition

 Alla gör det, mer eller mindre

 Tested = Checked + Explored



 Testar som en människa, utforskande + 
nyfiken

 Kräver inte samma grad av detaljerade krav

 Effektivt – oftast så hittas buggarna mycket 
tidigare

 Intellektuellt stimulerande

 …men hur ska vi få koll på vad och hur vi 
testar?...



 När man…
◦ vet exakt vad som behövs testas

◦ Lyder under juridiska eller regelmässiga krav

◦ Måste ha repeterbara tester

◦ Ska ha underlag för automatisering





 Mappning påbörjades…

SBTM

Metrics

Charter
Playbook

Session

-testsvit / 
plan

-testområde

-testkörning

-uppföljning

SET

-regression



Sprint start Sprint slut

Förberedelse

•Identifiera risker/beroenden

•Spåra charters

•Teststrategi för sprinten

•Upprätta/återanvända en Playbook

Testa

•Köra testsessioner

•Debriefing

•SET

Rapportera

•Sessionsrapporter

•Sprintrapporter

•Metrics (web)



Förberedelse Testa Rapportera

 Förberedelse

- Identifiera risker/beroenden

- Upprätta/återanvända PlayBook

- Spåra charters

- Teststrategi



Förberedelse Testa Rapportera

PlayBook

 Beskriver en feature eller 
systemkomponent

 Krav samt acceptanskriterier

 GUI skisser, skärmdumpar, 
Mind maps, modeller, testmatriser,
flöden, checklistor

 ”How-to´s”: konfiguration av 
mockar/subbar, inställningar, 
testdata skript

 Lagrad för framtida referens, 
uppdateras vid behov



Förberedelse Testa Rapportera

Charter

 En guide hur över vilka
sessioner som kan vara 
av intresse att beröra eller
måste beröras



Förberedelse Testa Rapportera

 Risker



Förberedelse Testa Rapportera

 Köra testsessioner

◦ Tidsbegränsat fokuserat test

◦ ET med stöd av Charter och 
Playbook

◦ 1..n testare

◦ Notera vad som sker

◦ Recon/Analysis/Coverage/Closur
e

Efter varje session
-Debriefing
-Checka in sessionrapporten i 
subversion där innehåller valideras, 
kompileras och presenteras snyggt i en 
web-rapport



Förberedelse Testa Rapportera

 Sessionsrapport

◦ Vad göras?

◦ Buggar/issues

◦ Spenderad tid

◦ Nya test idéer

◦ Länkar till skärmdumpar



Förberedelse Testa Rapportera

Rapportering och sluttester

 Sessionsrapport checkas in

 SET tester utförs

◦ Regressionstester som är uppbyggda som charters

 Metrics och sprintrapporter sammanställs





 Antal sessioner per funktionsområde

 Testtid per story / funktionsarea

 Testtäckning per funktionsarea

 Procent av sessionstid spenderat på test, 
buggrättning, test…

 Konfidens på kvalitén





 Kommentarer vi fick:

”Bättre kommunikation inom teamen”

”Roligare”

”Partestning känns mer naturligt”

”Debriefing sprider kunskap”

”Hittar viktiga problem snabbt”

”Mer tillförlitlig dokumentation: bättre 
kännedom om kvalitet”



 Lärdomar under övergången

”Kan göra stakeholders nervösa i början”

”Större ansvar på testaren att dokumentera”

”Svårare att definiera DONE” (Dock ingen falsk 
trygghet när man satt testfallet till passed



 Vi behöll övergripande systemtestfall som 
täckte hela systemet
◦ Grund för automatisering

◦ Kompletterades med ET

 Utvecklarna duktiga på att testa sin egen kod
◦ Initiala enhetstester samt integrationstester gjordes 

av dem

 Organisation som lät oss prova!

 Duktiga och drivna kollegor



 Börja i en liten skala

 Hitta er egen väg, våga att anpassa!

 Blanda med vanliga testfall där det behövs

 Prova olika SBTM verktyg, finns ju flera idag…




