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Nordic Medtest utför testning och 

kvalitetssäkring och bidrar till mer 

användbar och säkrare IT i vården.

Vi är:

 En offentlig verksamhet

 Oberoende och utan 

vinstintressen

 Proffs på nationell e-hälsa

Användbar-
hetstest

Testmiljö

Certifiering

Testledning

Testdata
Organisations-

stöd

Expertråd-
givning

Utbildning

Utvecklings-
stöd



Vad är teknisk testning?

???

Att man kan programmera?

Att man använder och förstår avancerade verktyg?

Att man automatiserar?

Att man tittar under huven?

Att man pratar samma språk som utvecklarna?

Det som görs av tekniska testare?

Att man tänker på ett tekniskt sätt?

att använda kunskap om den teknik som används, och som kan 
användas, för att designa och utföra tester, inklusive att 
observera testobjektet.



9 Tips om teknisk testning

1. Det generella systemet är arkitektur

2. Tekniskt språk

3. Utvecklarverktyg 

4. Läsa (och förstå?) loggfiler

5. Skripta testdata

6. Automatiseringens syfte och omfång

7. Testverktyg

8. Be om hjälp

9. Glöm inte det otekniska



Det generella systemet är arkitektur

Om du förstår det generella systemet kan du prata arkitektur

Vilka övergripande komponenter finns?

Vem pratar med vem?

Vad är input och output?

Samt förstås kritiskt granska detta och få massvis med testidéer.



Tekniskt språk

Alla behöver inte kunna programmera.

Men kommunikationen kommer bli mycket bättre om du 
förstår och kan använda samma språk som utvecklarna.

Du får också mer respekt, vilket alla har nytta av.



Webbutvecklarverktyg (F12)

Tryck F12 innan du testar 
webbapplikationer.

Där finns massa tekniska detaljer, 
som du efterhand kommer lära 
dig vad de betyder.

Utvecklarna använder redan 
detta, och då får ni en gemensam 
förståelse.



Loggfiler

Alla applikationer har loggfiler som det finns intressanta saker i.

Alla applikationer har loggfiler som det finns massvis av 
ointressanta saker i.

En bra start (efter att få tillgång till loggfilerna!) är att söka efter 
saker som inte borde finnas där (ERROR, Exception m.m.)

När du väl är inne i loggfilerna, fundera på om något mer borde 
loggas, för att öka applikationens testbarhet.



Skripta testdata

Ofta blir inte testningen bättre än den testdata man har.

Det är lättare än du tror att skripta fram rikare och mer testdata.



Automatiseringens syfte och omfång

Om du är en ”oteknisk” testare, så finns det andra som är 
oerhört mycket bättre på att skapa tester som körs av datorer.

Men har du god kunskap om produkten och dess användning, så 
kanske du är mycket bättre på att bestämma vad som ska testas 
av datorer, och varför.

Samarbete är inne!

Hört talas om semi-automatiserad testning?



Testverktyg

Det är coolt med mjukvara, och det finns både komplicerade och 
enkla program (och flera som är både och).

Här är några tekniska gratisverktyg, som vem som helst kan köra:

Fiddler: Starta, så får du mer information om nätverkstrafiken.

Databasverktyg: Bara att installera, få lösenord, titta i tabellerna

Selenium IDE: Spela in automatiska webb-tester med Firefox, lägg 
på ”verify” med högerklick; det blir inget robust och långsiktigt, 
men kan snabbt visa vad man kan testa.

Zed Attack Proxy: Installera, sätt Local Proxy 8080, och 8080 som 
proxy i din webbläsare, kör applikationen och titta på alerts från 
ZAP.

JMeter: Kopiera till din dator, hitta PDF:en som beskriver Test 
Script Recorder, spela in något, och lek.

VARNING: Kör inte prestanda- och säkerhetstestverktyg på sajter utan tillstånd!



Be om hjälp

Man kan lära sig mycket, men inte allt.

Du kommer långt om du lär dig tillräckligt mycket om tekniken så 
att du vet vad som kan göras, och sen ber andra om hjälp för att 
göra det.

Förstå tekniken kontra att bemästra den.



Glöm inte det otekniska

I all teknik får man inte tappa bort det humanistiska.

Funkar för en maskin är inte samma som att det funkar för 
människor.

Du får titta på lampan, om du också tittar på produkten,
ur intressenternas perspektiv.



Exempel: SoapUI

Scheman och Schematron kontrollerar att alla regler följs.

Människor bedömer om innehållet är rätt.



Sammanfattning

Testning är svårt, tacka gudarna för det!

Det handlar om både teknik och människor, ingen kan allt, men 
man missar en del om man ignorerar ena delen helt.

Om du breddar dina perspektiv, så kan du bidra med mer värde.
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