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Testuppdrag

Syfte: Om du inte vet vad testningen ska bidra med, så är det 
väldigt svårt att göra bra testning.

Definition: Testuppdrag är svaren på frågan Varför testar vi?

Det är personer som ger uppdraget, vet du vilka de är?

Riktigt dåligt exempel:

Testavdelningen ansvarar för testningen av produkten

Vaga exempel:

Hitta viktiga problem

Ge kvalitetsrelaterad information

För att vi måste



Testuppdrag - exempel

Dokumenterade uppdrag:

hitta problem som vi vill fixa innan release

ta fram beslutsunderlag för ledningen

Men där fanns också outtalade uppdrag:

ge feedback snabbt till utvecklare och kravställare, så att de kan 
komma fortare fram

uppmärksamma billiga förbättringsförslag

verifiera att produkten följer utlovad tillgänglighets-standard

informera projektledaren om riskers uppgång och fall

Dessa uppdrag var olika viktiga vid olika tillfällen. Det första 
uppdraget: “hitta viktiga fel” var dock det viktigaste, och det 
brukar det vara i de flesta sammanhang.



“så att”-knepet

När du har vagt testuppdrag, till exempel:
testa produkten

lägg till "så att" och fyll på:
så att vi hittar viktiga fel

kanske ytterligare en gång:
så att de kan åtgärdas och ge nöjdare kunder och färre supportärenden

Då börjar du få ett uppdrag som verkligen är meningsfullt, och 
där personer kan fylla i med mer saker:

så att vi kan ta välinformerade beslut,
så att produktrisker har utforskats, så att vi inte får obehagliga 

överraskningar

Prova småord som "även om", "såvida inte", "till exempel" m.m.



Ta reda på det som är viktigt

Prata med intressenterna!

Fråga ”Vad vill ni veta?”, flera gånger om det krävs.

Träna på att ställa följdfrågor.

Ta reda på vad ”viktiga problem”, ”kvalitet”, ”risker” betyder.

Undersök de informationskällor som är relevanta.
Specifikationer

Kvalitetsmål

Teknologier

Branschkunskap

Riktiga kunder

…, se 37 källor för testidéer

http://thetesteye.com/posters/TheTestEye_KallorTillTestideer.pdf


Förmågor. Kan produkten utföra värdefulla funktioner?

Pålitlig. Kan du lita på produkten i många och svåra situationer?

Användbarhet. Är produkten lätt att använda?

Karisma. Har produkten “det”?

Säkerhet. Skyddar produkten mot oönskat användande?

Prestanda. Är produkten tillräckligt snabb?

IT-vänlig. Är produkten lätt att installera och underhålla?

Kompatibilitet. Hur väl interagerar produkten med sin omgivning?

Support. Kan kundernas användning och problem understödjas?

Testbarhet. Är det lätt att verifiera och testa produkten?

Underhåll. Kan produkten underhållas och utökas till låg kostnad?

Flyttbarhet. Är det möjligt att flytta 
produkten till andra miljöer och språk?

”Kvalitetsegenskaper för programvara” (thetesteye.com)



Detaljerade testuppdrag

Det behöver inte vara fel med detaljerade testuppdrag:

kolla om webbplatsen kommer klara förväntad belastning till 
julhelgen

undersök säkerhetsrisker för inloggning och användarkonton

vi har inte råd med fler supportärenden kring felifyllda formulär, 
testa all felhantering och begriplighet för mormor

Brasklapp:

Detaljerna kan dölja helheter som är viktigare

Det man säger sig vilja ha, är kanske inte det man behöver



Informera om vad du tror

Det är lätt hänt att man tror man har förstått det hela, men 
även testare kan ha fel…

Berätta därför om vad du tror att testuppdraget är.

Det är då testuppdragen förbättras och förankras.

I min erfarenhet är ett samtal vid kaffebryggaren mer effektivt 
än en godkänd test policy.



Använda testuppdragen

Om du fått fram en del detaljer vid undersökningarna, så har du:

så gott som halva teststrategin klar

ett giltigt mind set för alla testare

ett embryo till rapportering

Du har intressenter som är med på noterna, och rapporteringen 
kommer vara lättare än någonsin.

Du har bäddat för värdefull testning.



Sammanfattning

Försök ta reda på vad som är viktigt.

Berätta vad du tror är viktigt.

Ändra dig när du vet mer.

Frågor???

Litteraturtips:
Den lilla svarta om teststrategi (Edgren, opublicerat)

Kvalitetsegenskaper för programvara (Edgren, Emilsson, Jansson)

Heuristic Test Strategy Model (James Bach)
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