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Sammanfattning 
Rapporten har som mål att skapa en fördjupad förståelse kring utvecklingsmetoder, 

tester och automatisering inom programvaruutveckling. Innehållet i rapporten 

berättar vad som påverkar valet av dessa samt går igenom de teoretiska grunderna i 

en omfattande teoridel. Rapporten tar också upp hur valet av utvecklingsmetod 

påverkar möjligheten till att testa och automatisera ett projekt. Förutom den 

grundliga teoretiska delen finns det intervjuer med personer och företag som är 

insatta inom ämnet. Huvudfrågan har varit hur deras organisation anpassar 

utvecklingsmetoderna, testerna och automatiseringen till de olika projekt de jobbar 

med. För de tre första intervjuerna finns det en mer ingående analys av arbetssätt 

samt förslag till förbättringar. I slutsatserna har skribenterna gjort en bedömning 

huruvida dessa olika faktorer påverkar varandra och vad som bör tänkas på vid val av 

utvecklingsmetod, tester och automatisering. 

 

Nyckelord: Utvecklingsmetoder, Automatisering, Tester, RUP, Scrum, XP, Hudson, 

Continuous Integration, Vattenfallsmodellen. 
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Terminologi 
Agila metoder Lättrörliga och flexibla arbetsmetoder 

App  Program (Applikation) till en smartphone 

Bugg   Fel i en mjukvara 

Bytekod  Programkod som inte är bunden till en särskild 

maskinarkitektur 

CI  Se Continuous Integration 

Continuous Integration Att integrera arbetet ofta för att säkerställa att koden passar 

ihop med andras. Fungerar bäst med automatisering (Se s. 

13 samt bilaga B) 

Iterativ   Upprepad 

Outsourcing  ”Utläggning av verksamhet på entreprenad”a  

Portering   Föra över ett program och få det att fungera på en annan 

plattform 

Subversion   Versionshantering som kan användas för att t ex arbeta med 

samma filer i ett arbetslag  

SVN  Se Subversion 

                                                            

a Svenska Akademiens Ordbok, [3] 
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1 Introduktion  

1.1 Bakgrund 
Cybercom grundades 1995 och blev börsnoterat 1999. Affärsidén är att kunna erbjuda 

kunder över hela världen bra lösningar där tekniken är bra för affärerna, och 

fortfarande ha en lokal närvaro. Därför finns företag utspridda på många olika platser, 

framför allt i Norden men de har även etableringar i östra Europa, Asien och USA. 

Med 25 kontor i 10 länder och över 1800 anställda åtar sig Cybercom uppdrag i hela 

världen. Cybercom är ett växande företag som från 2006 till 2009 ökade från cirka 535 

miljoner kronor i omsättning till över 1 750 miljoner.  

Cybercom i Östersund var från början en del av Ericssons verksamhet i Östersund där 

företaget utvecklade system till bland annat telefonväxlar. År 2000 outsourcades 

verksamheten till ett bolag som hette AU-system, som anlitades för att ta hand om 

programvaruutvecklingen. År 2007 blev AU-systems, som det då hette efter ett par 

uppköp och namnbyten, än en gång uppköpta, denna gång av Cybercom. Arvet från 

Ericsson finns dock kvar, och har varit en stabil grund för verksamheten genom åren.  

Avdelning 1 på Cybercom arbetar för Ericsson där de för tillfället flyttar stora 

kodbaser från Windows-plattformen för  att övergå till Linuxanvändning på en särskild 

sorts telefonväxel. Eftersom Windowskoden har utvecklats under mycket lång tid har 

den också testats mycket grundligt och mycket arbete har lagts ned på att säkerställa 

kvaliteten på programvaran. När de nu porterar och flyttar mycket av koden finns inte 

samma långa utvecklingstid tillgänglig, och tiden för test har då såklart också minskat, 

detta gör att valet av en effektiv arbets- och testmetod är mycket viktigt. 

För att bredda verksamheten och inte vara för beroende av enstaka kunder satsar 

företaget också på applikationsutveckling till smartphones, vilket är 

verksamhetsområdet för Avdelning 2. Avdelningen har i regel mycket snabba projekt 

som ibland pågår under endast ett par veckor, detta medför att tiden måste 

optimeras, och det finns ofta inte tid att testa lika mycket som de skulle vilja. Frågan 

är hur avdelningen kan använda tiden bättre för att hinna producera och testa mer. 

Den sista avdelningen som vi har undersökt på Cybercom utvecklar en programvara 

till Försvarets Materielverk (FMV), som ska underlätta logistiken under uppdrag, som t 

ex i Afghanistan. Eftersom programmet ska användas under allvarliga och påfrestande 

förhållanden är det väldigt viktigt att det fungerar som det ska hela tiden, detta kräver 

en omfattande testning. 

1.2 Problemmotivering 
Dagens utvecklingsprojekt blir alltmer avancerade. Om väl förberedda test- och 

utvecklingsmetoder saknas kommer projektet med stor sannolikhet bli försenat eller 
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aldrig bli färdigt. Valet av dessa metoder är alltså viktigt, frågan är vilka faktorer som 

finns som påverkar valet och om någon metod är bättre än den andra. 

1.3 Övergripande syfte 
Vår förhoppning med arbetet är att visa läsaren vikten av bra testning, hur 

utvecklingsmetoden påverkar testningen och varför automatisering av tester och 

annat kan vara bra. Vi kommer att försöka ge en bild av hur de här delarna av 

utveckling kan gå till i verkligheten. Vi vill också analysera Cybercoms avdelningar för 

att se om vi kan hitta något som kan hjälpa dem att förbättra sin utveckling. Vi vill visa 

vad som påverkar beslutet om vilka tester, utvecklingsmetoder och 

automatiseringslösningar som kan användas. 

1.4 Avgränsningar 
Att gå igenom avdelningarnas arbete från början till slut är ett mycket omfattande 

arbete. Vår utgångspunkt var att analysera test-delen av utvecklingen och se i vilken 

utsträckning testerna kunde automatiseras, men ju mer vi satte oss in i testerna insåg 

vi att utvecklingsmetoder och liknande påverkar testandet väldigt mycket. På grund 

av detta ligger vårt fokus på arbetssätt, metoder, tester och automatisering. 

 

1.5 Konkreta och verifierbara mål 
För att kunna visa vad som är viktigt och bör tänkas på vid val av utvecklingsmetoder 

och tester vill vi besvara följande frågor: 

• Vad är det som påverkar valet av utvecklingsmetod?  

• Vad är det som påverkar valet av testmetod?  

• Vad påverkar valet av automatiseringens utsträckning?  

• Vad är de viktigaste delarna att automatisera? 

• Vad tjänar man på att automatisera? 

• Vad är för/nackdelarna med agila metoder? 

• Vad kan hindra införandet av agila metoder? 

1.6 Författarnas bidrag 
Fredrik Almgren och Tomas Valli har skrivit alla delar av rapporten där annat ej 

angivits. Figurer och bilder är egenkomponerade om annat ej anges. 



Utvecklingsmetoder, automatisering och testning  

Fredrik Almgren, Tomas Valli   

Teori 

2011-05-20 

 

3 

2 Teori 

2.1 Testning 
Slår vi upp ordet Test i Svenska Akademiens Ordbok står det där definierat som, fritt 

tolkat ”en sammanställning av utvalda uppgifter och undersökningsmoment som 

används för att fastställa funktion och förmåga”. Testning inom programutveckling är 

den del av processen som ska verifiera att programmet motsvarar de krav som ställts 

vid utvecklingens början, men i begreppet ligger även andra saker som t ex 

väldefinierade roller och väl dokumenterade rutiner. Eftersom testandet är det sista 

steget som avgör om produkten är klar eller inte ställs det väldigt stora krav på 

testverksamheten. Detta innebär att en välstrukturerad testfas kan vara skillnaden 

mellan ett lyckat och ett misslyckat projekt.  

Testandet brukar delas in i olika nivåer beroende på hur långt i utvecklingsprocessen 

projektet har kommit. Vi kommer här att beskriva de vanligaste delmomenten. 

2.1.1 Komponenttest 

Avsikten med komponenttest, eller unit-test, är att skapa mindre tester som körs mot 

specifika delar av koden och verifierar att varje del av programmet, varje komponent, 

sköter sin uppgift på rätt sätt. Komponenter kan vara t ex enskilda klasser, 

exekverbara filer eller en av sidorna på en webbplats. På det här viset kan vi 

säkerställa att alla delar av koden gör vad de ska, även om de inte går att komma åt 

direkt för användaren av programmet. Eventuella fel går också att lokalisera lättare då 

det genast går att se vilket test som inte gick igenom.  

Komponenttesterna utförs löpande hela tiden under systemets uppbyggnad, ofta är 

det utvecklarna själv som står för testandet. Ett vanligt fel många gör här är att endast 

testa sin egen kod, detta medför ofta att färre fel hittas. Ett sätt att undvika detta är 

att utnyttja en teknik som kallas korstester, där du låter en annan utvecklare testa din 

kod och du testar den andres.  

2.1.2 Regressionstest 

Ett regressionstest genomförs för att försäkra sig om att ändringar i koden inte 

påverkat andra delar av programmet, det vill säga tidigare funktionalitet. Anledningen 

till att dessa tester existerar är att det oftast är mycket svårt för programmeraren att 

helt förstå hur ändringar i en del av koden påverkar resten av programmet.  

2.1.3 Integrationstest 

Efter komponenttesterna har det säkerställts att delarna fungerar som de ska, men 

hur kan det bekräftas att de fungerar tillsammans? Ulf Eriksson[5] tar i sin bok Test 

och kvalitetssäkring av IT-system upp ett bra exempel med personnummer. Där 

använder sig en klass av formen ÅÅMMDD-XXXX, och en kommunicerande klass 

skriver det som ÅÅMMDDXXXX, alltså utan bindestreck. Detta leder antagligen till 
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komplikationer som inte kunde förutsägas vid komponenttesterna, där varje del ju 

fungerade bra.  

Syftet med integrationstestet är alltså att säkerställa att delarna fungerar 

tillsammans, hur dessa tester går tillväga kan dock variera. Den antagligen sämsta 

metoden enligt Eriksson kallas big-bang, och bygger på att allt sätts ihop på en och 

samma gång för att sedan provköras. Oftast hittas olika fel och det kan vara svårt att 

veta mellan vilka delar felen uppstått.  

Integreras programvaran istället bit för bit går det lättare att lokalisera felen, detta 

kallas stegvis integration. I vilken ordning delarna läggs in varierar, vissa väljer att 

börja från grunden och gå uppåt (bottom-up), andra går från användargränssnittet 

och nedåt (top-down). I vissa fall utgår testaren från de funktioner programmet ska 

kunna utföra och lägger till de komponenter som krävs för just den funktionen, och 

testar hur endast de delarna fungerar med varandra, detta kallas funktionell 

integration.  

2.1.4 Systemtest 

Systemtestet tar ytterligare ett steg mot helheten, det är ett av de sista stegen innan 

produkten anses vara klar. Här testas alla funktioner och att programmet uppfyller 

alla de krav som ställts på det i början av utvecklingen. Förutom själva 

funktionaliteten testas också olika prestandatester och stresstester, som syftar till att 

se hur systemet hanterar vanlig och extrem belastning. Under systemtestet säkerställs 

också att programmet är lättanvänt och anpassat för slutanvändaren. Det undersöks 

också att programmet är säkert samt att det kan integreras korrekt med övriga 

system där det t ex ska samarbeta med andra verksamheter eller programvaror. Är 

systemet integrerat i många andra system läggs ofta ännu ett steg till. Detta brukar 

kallas systemintegrationstest och fokus ligger där enbart på själva integrationen.  

2.1.5 Acceptanstest 

Acceptanstest är den dela av testningen som utförs utav systemets beställare. Det är 

här beställaren går igenom hela systemet och kollar så det uppfyller alla krav som 

ställts. Acceptanstest utförs ofta på verkliga scenarion som kommer att uppstå vid en 

normal drift. Om acceptanstestet går igenom och beställaren är nöjd sjösätts 

systemet. 

Inom all testning skiljs i regel också mellan funktionell och icke funktionell testning. 
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2.1.6 Funktionell testning 

Vid Funktionell testing utgår testfallen ifrån att systemets scenarion ska gå att 

genomföra. Vad som ska testas är ofta förbestämt i den övergripande designen men 

också på kravnivån. Exempel på tester för ett kundsystem: 

• Lägga till en kund, kunna söka på kunden, ta bort kunden. 

• Ändra fakturaadress till kunden och skicka ut en ny faktura. 

2.1.7 Icke funktionell testning 

Icke funktionella tester är när mjukvaran testas på systemnivå med sina icke 

funktionella krav. Icke funktionell testning är baserad på de krav och testscenarion 

beställaren har dokumenterat. Exempel på de största delarna av icke funktionell 

testning: 

• Last- och prestandatest 

• Stress- och volymtest 

• Kompatibilitets- och integrationstest 

• Säkerhets- och dokumentationstest 

2.2 Testmodeller 
Då ett mjukvarusystem ska utvecklas krävs förutom själva kodningen ett stort för- och 

efterarbete i form av planering och testning. Planeringsfasen är viktigt för att se till att 

arbetsgruppen sedan jobbar med rätt saker i projektet och kommer fram till rätt 

lösningar. Planeringen har också användbara verktyg, men rapporten kommer att 

fokusera på de delar som kommer under och efter utvecklingen av koden.  

Utvecklingsprocessen brukar kunna beskrivas förenklat med olika modeller, vi tänkte 

ta med ett par exempel för att visa hur synen på, och tanken bakom, testandet ofta 

kan se ut. Modellerna och verkligheten  skiljer sig ofta åt, alltför stor vikt bör därför 

inte läggas vid dessa då ett system ska implementeras i praktiken. För att förstå 

principerna bakom utvecklingsarbetet kan det dock vara bra att ha sett och förstått 

dem. 

2.2.1 Den primitiva modellen 

Vi börjar med den enklaste modellen som vi visar i Figur 1. Det här är en  väldig 

ostrukturerad modell över just testfasen som kan förekomma i många fler fall än det 

är önskvärt. Den uppkommer ofta när tillräckligt med tid inte lagts ner innan 

projektets start för diskussionen om hur tiden för test ska planeras och fördelas. Det 

är alltså inte en modell som aktivt försöks implementeras utan en visualisering på ett 

typiskt dåligt exempel. 
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Ovalernas storlek representerar den tid som läggs ner på varje del. Här syns då att 

komponenttestet är en väldigt liten del av den totala tiden. Komponenttesterna görs 

här ofta utan testledare och personen som utför testerna genomför i regel endast 

tester på normalt användande av systemet utan att t ex belasta det efter särskilda 

mönster. Hur mycket som testas beror alltså till stor del på hur mycket tid utvecklaren 

i fråga vill lägga ner på att testa sin kod. 

Systemtestet är det mest omfattade testet i denna modell och det är här mest tid 

läggs ned. Systemtestet brukar, trots övriga brister, dokumenteras och testledare 

samt testare brukar i regel utses. Tyvärr missar organisationer ofta att utse många 

andra viktiga roller anser Eriksson, något som leder till vissa tester missas. 

Systemtestets akilleshäl i denna modell är ofta tiden, testerna få ofta avbrytas på 

grund av tidsbrist istället för när systemet uppfyller kvalitetskraven. Eftersom det 

mesta av testningen utförs sent i utvecklingen kan också större designfel leva länge i 

koden och stora delar måste göras om för att reda ut dessa. Detta innebär stora 

kostnader i jämförelse med att upptäcka felen tidigt och åtgärda dem i tid. 

Användarna kommer också in i projektet i ett sent skede, vilket innebär att risken då 

blir stor att systemet inte stöder verksamheten det är avsett för. 

Acceptanstestet är det slutgiltiga testet, och har här en lika liten bubbla som 

komponenttestet. Acceptanstest när testningen är ofullständig som i det här 

exemplet brukar ofta vara att systemet lämpas över på kunden eller beställaren och 

sedan får testerna utföras av användaren för att kontrollera att denne är nöjd med 

systemet. Användaren i detta fall brukar inte veta vad som har testats tidigare, detta 

medför att det blir dubbelarbete och att saker som inte har testats innan kan förbli 

otestade. 

Testmodeller som exemplet ovan är i regel inte ett hållbart sätt för företag att arbeta 

på, de måste ta in fungerande testmetoder som en integrerad del i 

Komponenttest 

Systemtest 

Acceptanstest 

Figur 1 Den primitiva testmodellen 
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systemutvecklingsarbetet. Ett internationellt erkänt sätt är att följa V-modellen och 

dess standarder.  

2.2.2 V-modellen 

V-modellen syns i Figur 2. Den belyser hur viktigt planeringsarbetet är för 

testprocessen, och vilka delar av planeringen som motsvarar vilken del av testningen. 

 

 

I V-modellen börjar arbetet från toppen av vänster sida. På kravnivå samlas 

information, bestäms prioritering, dokumenteras och granskas de krav som har ställts. 

Samtidigt utvecklas testfallen för acceptanstestet eftersom det ska motsvara de 

förväntningarna som finns i de grundläggande kraven.  

På övergripande design tas designspecifikationen och dessutom ofta en prototyp på 

användargränssnittet fram. Fram till och med den här nivån jobbar beställaren och 

leverantören med varandra för att säkerställa att kund och utvecklare har samma syn 

på hur slutprodukten ska se ut. Här förbereds också systemtestet på samma sätt som 

vid acceptanstestets förberedelse. 

På den detaljerade designnivån skapas komponentspecifikationer, databasdesign, 

objektmodell och andra arkitekturdokument, dessutom planeras integrationstestet. 

Längst ner på kurvan har vi kodning och komponenttest, dessa två går parallellt med 

varandra. Där skrivs koden och sedan utförs tester av systemets komponenter, alla 

komponenter testas var för sig. 

Komponenttest 

Övergripande 

design 

Detaljerad 

design 

 

Kodning 

 

Krav 

 

 Systemtest 

Integrationstest 

Acceptanstest 

Figur 2 V-modellen 
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Därefter gås testerna igenom i ordning nedifrån och upp i figuren och följer den 

planering som lagts upp vid designfasen. Den stora skillnaden med denna modell är 

alltså att testerna planeras redan från början och på så sätt fås en bättre integrering 

av testerna i hela projektet. Testningen är inte längre ett tidskrävande bihang till 

utvecklingen, utan en del av den. 

2.3 Utvecklingsmetoder 
För att få tillräckligt med tid till alla arbetets faser krävs det att arbetet läggs upp på 

ett strukturerat sätt med planer för hur och när varje del ska genomföras. En mycket 

enkel variant av sekventiell utveckling där, som namnet antyder, hela systemet 

utvecklas i en sekvens är vattenfallsmodellen. 

2.3.1 Sekventiell utveckling - vattenfallsmodellen 

Om vi tittar på Figur 3 ser vi ett exempel på den så kallade vattenfallsmodellen, där 

målet är att klara av varje steg helt innan utvecklingen går vidare till nästa för att 

sedan undvika att backa tillbaka till det igen. Målet är alltså att göra varje del så bra 

att den inte behöver ändras på i efterhand. 

 

 

Eriksson anser att detta är en utopisk modell som mycket sällan går att använda i 

verkliga scenarion då det oftast inträffar något oväntat som gör att utvecklingen 

måste gå tillbaka till de tidigare stegen. Detta kan vara okända fel som upptäcks i 

koden, men även något så enkelt som att beställarens krav ändras med tiden eller att 

den tekniska utvecklingen gått framåt så mycket att det som utvecklas redan blivit 

ålderdomligt. 

Idé 

 

 

Analys 

 

 
Design 

 

 
Implementering 

 

 Test 

 

Figur 3 Vattenfallsmodellen 
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Eriksson beskriver dock några fall där användning av vattenfallsmodellen kan vara 

berättigad: 

• Om de  påverkande faktorerna är kända, eller omöjliga att påverka  

• I en verksamhet som är oföränderlig 

• I projekt som är mycket avgränsade i tid och antal inblandade 

Han menar vidare att många använder sig av modellen trots att den inte är lämplig för 

deras verksamhet just för att den är tydlig och lätt att förstå. Oftast blir projekten 

klara ändå, men de flesta drar ut på tiden och blir dyrare än beräknat.  

2.3.2 Iterativ utveckling 

För att undvika den sekventiella utvecklingens fallgropar har programvaruutvecklare 

börjat mer och mer med den modernare iterativa utvecklingen. Här delas projektet 

upp i mindre delar som konstrueras och testas under loppet av cirka 1-3 månader. När 

det är klart fortsätts arbetet i en ny iteration, där förbättringar och tillägg görs i koden 

från den tidigare iterationen. Den här modellen uppmuntrar till tidig integrering av 

alla komponenter, vilket är en stor svaghet för vattenfallsmodellen som ofta får 

problem när allt ska sättas ihop. 

2.3.2.1 Scrum 

Scrum är en utvecklingsmodell som används mer och mer inom 

programvaruutveckling. Det är en typ av iterativ utveckling som bygger på stor 

rörlighet och har utvecklats för korta snabba iterationer, normalt på cirka 4 veckor. 

Den är utvecklad för att alla i en arbetsgrupp, som optimalt bör vara mellan 5 och 9 

personer, ska veta hur projektet i sin helhet fortlöper. För att hjälpa till med detta 

genomförs bland annat ett kortare möte en gång om dagen som riktas till ungefär 15 

minuter, där tre frågor gås igenom för varje medlem i arbetslaget (teamet): 

• Vad har du gjort sedan förra mötet? 

• Vad ska du göra fram till nästa möte? 

• Har du något som hindrar dig i det du ska göra? 

Detta hjälper också till att minimera antalet andra, nu onödiga, möten för att t ex 

planera och samverka som annars lätt stjäl mycket tid. Det går lätt att snabbt fatta 

beslut och kanske framför allt så kan eventuella fel och problem hittas och åtgärdas 

tidigt i utvecklingen. 

2.3.2.2 Testdriven utveckling 

Testdriven utveckling är ett hjälpmedel för att skriva snygg och separerad kod 

samtidigt som koden blir testad i ett tidigt stadium. Vid testdriven utveckling är 

automatisering en viktigt del för att få det hela att gå ihop. När testdriven utveckling 

används skrivs först ett test. Därefter kontrolleras att testet inte går att kompilera 

eftersom koden som anropas i det ännu inte skrivits. Nästa steg bli att få testet att 

kompilera, detta görs ofta genom att skapa tomma funktioner och klasser. När det är 
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ordnat kompilerar testkoden, men går inte igenom det redan skrivna testet. Det är nu 

den riktiga programkoden ska utvecklas. När koden är komplett och testet 

kontrollerar den utan att hitta några fel ses det som gjorts över och eventuella 

upprepningar och annan onödig kod tas bort. Självklart görs detta utan att förstöra 

någon funktion, testet måste fortfarande kunna köras, se Figur 4. 

 

 

När en funktion är gjord bygger utvecklaren vidare med samma princip och börjar 

nästa delmoment med att skapa ett test och utför samma steg som tidigare (därav 

cirkelformen i Figur 4). Det är här automatiseringen kommer in och är viktig, när den 

nya funktionen testas ska fortfarande tidigare tester gå igenom. Genom att 

automatisera så att alla tester körs när en ny funktion läggs till eller en ändring på en 

befintlig funktion genomförs säkerställs att systemet behåller samma funktionalitet.  

Nackdelar med testdriven utveckling är att för det första blir mer kod att skriva 

eftersom det behövs kod i varje testfall. Vid större förändringar av klasser och 

funktioner kan då även testfallen behöva ändras. Testdriven utveckling kan då leda till 

att mer kod måste underhållas och i det innebär att det tar längre tid att utveckla 

mjukvara. Det krävs mycket utav den som utvecklar testfallen och ofta krävs en hög 

nivå av utvecklaren för att kunna skriva bra och konkreta testfall. Erfarenheten hos en 

vanlig utvecklare brukar inte räcka till och det slutar med att testfallen som skrivs 

saknar testvärde och dokumentation.  

Samtidigt går det att spara tid med testdriven utveckling då de flest buggar kan hittas 

i ett tidigt stadium, ett fel som hittas senare kostar mer tid och pengar. Testdriven 

utveckling är en metod som används för att främja och förenkla skrivandet av 

Skriv test 

 

 Kompilera 

testet 

 

 Fixa 

kompileringsfelen 

 

 

Kör testet och 

se att det inte 

går igenom 

 

 

Skriv kod 

 

 

Kör testet och se 

att det går igenom 

 

 

Förfina koden 

och testa igen 

 

 

Figur 4 Arbetsmodellen vid testdriven utveckling 
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komponenttester. Integrationstest, systemtest och acceptanstest måste fortfarande 

utföras.  

2.3.2.3 XP – Extrem Programmering 

XP (Extrem programming) är en utvecklingsmodell som är framtagen av Kent Beck och 

den använder testdriven utveckling som metod vid programmeringen. XP bygger 

också på att utvecklarna parprogrammerar, det vill säga att två personer sitter vid 

samma dator och programmerar. Där skriver en av dem kod samtidigt som den andre 

läser och kontrollerar koden, dessutom byts rollerna frekvent för att variera arbetet. 

En av principerna är att ingen kod får finnas utan ett komponenttest, alltså måste ett 

komponenttest skapas för den kod som ska skrivas. Så fort en ny del är skriven ska all 

kod regressionstestas och komponenttestas. Går testerna igenom ska den nya koden 

integreras i systemet, skulle ett fel uppstå är det personen som hittar felet som ska 

rätta till det.  

I XP arbetar utvecklarna i korta iterativa cykler, vilket ska öka produktiviteten och 

introducera lägen där kunden kan komma med nya förslag till produkten som 

utvecklas utan att det ska störa produktionen. När utvecklaren skriver koden ska 

denne skriva för dagen och inte tänka på framtiden. Det betyder att koden ska vara så 

lättskriven som möjligt och alla som skriver kod ska följa samma mönster. En sak som 

skall tänkas på vid programmering enligt XP är att om koden måste kommenteras 

finns det troligtvis en simplare lösning.  

En viktig del när XP används som utvecklingsmodell är att kunden måste finnas 

lättillgänglig så att en dialog hela tiden kan föras med kunden. Det kunden då får 

bestämma är vilka krav som ska uppfyllas av systemet och i vilken ordning dessa krav 

ska prioriteras. En annan fördel för kunden är att denne då kan komma med löpande 

synpunkter på systemet som utvecklas. 

2.3.2.4 RUP – Rational Unified Process 

RUP är en utvecklingsmodell som ägs och utvecklas av IT-jätten IBM .Det är en modell 

som är väldigt anpassningsbar för de förutsättningar som finns inom projekten. RUP 

bygger på 6 stycken optimerade arbetssätt som kallas best practises. De har tagits 

fram genom studier av väl fungerande verksamheter och rekommenderas för ett bra 

projektflöde. De förespråkade arbetssätten är:  

• Iterativ utveckling, här delas utvecklingsprocessen upp i mindre delar.   

• Visuell modellering används istället för att dokumentera allt i text. Här 

används  UML(Unified Modeling Language) som modelleringsspråk.  

• Strukturerad kravhantering är att ta fram de funktionella och icke 

funktionella systemkraven för att sedan dokumentera dessa med hjälp av 

scenarion och användningsfall.  
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• Komponentbaserad arkitektur eftersöks för att dela upp koden i oberoende 

komponenter vars innehåll ska gå att ändra utan att behövs göra ändringar i 

andra delar av systemet.  

• Medveten ändringhantering, gruppen måste vara medveten om ändringarna 

som sker i systemet, alla ändringar ska kunna gå att spåra till sitt ursprung.  

• Kontinuerligt kvalitetsarbete implementerar kvalitetsarbete i hela 

utvecklingskedjan från början till slut.  

Utvecklingsprocessen bryts ner i fyra olika faser, dessa är förberedelse, etablering, 

konstruktion och överlämning. Beroende på projektets storlek får projektledningen 

själva välja hur många gånger varje fas ska itereras. Innan övergången till nästa fas 

kan ske måste en väldefinierad milstolpe ha uppnåtts. 

2.4 Automatisering 
Mjukvaruutvecklare får nuförtiden mindre tid och resurser att slutföra projekt, 

tidsramen har krympt så mycket att de flesta utvecklare någon gång har missat sin 

deadline. För många av dem är det till och med något av en rutin att missa sin 

deadline och de flesta har någon gång behövt ta bort stora delar av mjukvarans 

funktionalitet för att hinna i tid. Om tester automatiseras går det oftast fortare att 

köra flera tester under samma tid, däremot får man räkna med att tiden för 

testutveckling ökar. Något som hela tiden bör has i åtanke är att det alltid är billigare 

att utföra ett test manuellt än att automatisera det om det ändå bara ska köras en 

gång. Det är först när ett test skall utföras upprepade gånger som det börjar bli 

försvarbart att automatisera testerna.  

Med automatiserade testprogram och verktyg fås en extra dimension som inte skulle 

vara möjlig utan dem. Ett bra exempel är hur belastning på ett system kan simuleras 

med användare och nätverkstrafik för att se hur mjukvaran arbetar under ett 

prestandatest. 

Eftersom regressionstester återupprepas är det en stor fördel att ha dem 

automatiserade. Det sparar både tid och testarnas humör, då de slipper utföra samma 

manuella test om och om igen. Tack vare att testerna kan utföras snabbare ger det 

också snabbare respons till utvecklarna som nästan direkt kan se om deras kod har 

några fel eller skapar konflikter med andra delar av programmet. Det blir dessutom 

lättare att skapa sig en helhetsbild över testerna, eftersom statistik över t ex 

kodtäckning, systemkrav, felfrekvens går att ta fram i de flesta testverktyg.  

Att införskaffa och utbilda personal för ett testverktyg kan kosta mycket tid och 

resurser för företaget, vilket gör att det krävs en klar bild av förväntningar och en 

förankrad förståelse om att det är en långsiktig investering. Det finns idag många 

testverktyg som är gratis, men dessa kräver såklart också kompetens för att kunna 

användas.  
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Det finns också en risk för att utvecklare och testare förlitar sig för mycket på 

testverktyget. Det finns inget verktyg som kan testa bättre än testfallen som läggs in i 

det. De bör också akta sig för fällan där de försöker automatisera alla tester som går. 

Detta kan i vissa fall leda till att mer tid har spenderats på att utveckla testfallen än 

vad som lagts ned på själva programvaran. Bara att underhålla testerna kan ibland 

vara en mycket krävande uppgift och har i vissa fall tvingat företag att anställa fler 

personer för att hinna hålla de automatiserade testerna uppdaterade.  

För att få testerna att köras automatiskt är den smidigaste lösningen att använda sig 

utav ett CI-verktyg där tester och byggen körs automatiskt. Där gås testerna igenom 

och programmet ger en god överblick över testresultatet.  

2.4.1 Continuous Integration 

Continuous integration (CI) syftar till att, istället för att integrera alla delar i en 

programvara i slutet av utvecklingen eller iterationen, göra det hela tiden. För att 

åstadkomma detta kan ett CI-verktyg som t ex Hudson eller Team Foundation Server 

(TFS) användas. Med hjälp av ett sådant verktyg kan automatisering av bland annat 

byggen, uppsättning av testmiljö och körning av tester ske. Många verktyg 

uppmuntrar också återanvändning av tidigare tester som utförts på systemet för att 

vid senare byggen jämföra systemets beteende då mot hur det uppför sig nu. Om 

verktyget märker någon skillnad loggas detta och låter sedan testaren analysera 

rapporten. Läs mer om detta i bilaga B. 
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3 Metod 

3.1 Arbetssätt 
För att komma fram till hur branschen för programvaruutveckling ser på testning, 

utvecklingsmetoder och automatisering ska vi genomföra intervjuer först på tre 

avdelningar på Cybercom och sedan på två andra lokala IT-företag. Mallen för 

intervjuerna finns i bilaga A. För att svara på våra frågeställningar kommer vi att 

använda oss av både intervjuresultaten och fakta från litteraturen. 

För att få en praktisk inblick i hur automatisering och CI kan gå till ska vi själva 

experimenterat fram en miljö för detta med olika verktyg, resultatet av detta finns i 

bilaga B. 

För att förstå hur de automatiska testerna kan fungera har vi gjort ett fåtal egna 

komponenttester i Java och JUnit. Även detta finns att läsa om i bilaga B. 

3.2 Motivering 
Intervjuerna genomför vi för att få en realistisk bild av hur verksamheten kan se ut på 

ett företag, något som kan vara omöjligt att läsa sig till. Detta kommer ge oss en mer 

verklighetsanpassad bild av hur verksamheternas behov och begränsningar ser ut, 

vilket i sin tur leder till ett mer realistiskt resultat.  

Att själva skapa en miljö med CI tror vi kan vara en bra grund både för vår egen del, 

för rapporten och som en förberedelse inför intervjuerna. Av samma anledning har vi 

provat på att göra egna komponenttester. 
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4 Resultat 

4.1 Sammanfattning av intervjuerna 
Utvecklingsmetoden hos alla vi har intervjuat har varit någon sorts variant av agil 

metod. Vad deras utvecklingsmetoder bygger på i grunden skiljer sig dock mellan de 

olika företagen. Alla vi har talat med är dock överens om att det nuförtiden är agila 

metoder som behövs när en mjukvara ska utvecklas.  

Angående själva testdelen i ett projekt står samtliga respondenter fast vid att den är 

bland de viktigaste momenten för att få en bra kvalitet på produkten. I vilken 

utsträckning de kan lägga tid på testerna skiljer sig åt, största faktorn verkar vara vilka 

krav som ställs på produkten från beställaren och vilken tidsram de har för att 

utveckla produkten. 

När vi frågade om de olika rollerna som kan utses inom testning så har alla svarat att 

de har en obligatorisk testledare. Sedan är det upp till storleken på projektet och 

kraven på kvalitet som bestämmer om fler roller ska tillsättas för test.  

De som endast automatiserat delar eller inte automatiserat alls ville gärna se mer av 

den varan, men den ekonomiska sitsen eller kompetensen hindrar dem för tillfället. 

De som körde automatiserat var nöjda med de resultat som de nått även om de inte 

har gjort några mätningar för att se exakt hur mycket bättre en automatiserad miljö 

förbättrar kvaliteten. 
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4.2 Cybercom, Avd. 1 
Respondent 1 har jobbat inom företaget i nästan 15 år, han jobbar 

med systemutveckling, men eftersom de använder sig av Scrum(s. 

9) på avdelningen varierar arbetsuppgifterna, mestadels mellan 

test och utveckling, men även andra saker förekommer. 

På avdelningen arbetar de nu med en del av ett större projekt som 

har pågått i många år och är ett uppdrag från Ericsson. Projektet går ut på att utveckla 

mjukvara som används i telefonväxlar. Just nu flyttas koden från Windows-miljö för 

att övergå till Linux-användning. Koden är skriven i C++ på båda plattformarna. 

Eftersom de använder sig av Scrum påverkas förutom själva utvecklingen även 

testningen väldigt mycket. Att de införde Scrum var från början en styrning från 

Ericsson som förespråkade just den utvecklingsmetoden. I varje iteration testas den 

nya delen av programmet tillsammans med det som utvecklats tidigare, detta gör 

integreringen enklare och det blir även lättare att fördela tiden till testning. 

Som ett exempel på hur porteringen går till på avdelningen beskriver respondenten 

hur den senaste programfunktionen porterades, här fritt tolkat: 

Själva flyttningen av koden utfördes väldigt simpelt, de började med att helt enkelt 

lägga över alla filer, för att sedan få dem att gå igenom kompileringen en och en. 

Eftersom Windows-specifika bibliotek använts på ganska många ställen var det en hel 

del som behövdes skrivas om. En viktig del i det här steget var enligt respondenten 

öppenheten och kommunikationen i arbetsgruppen, eftersom de med bra 

kommunikation kunde samarbeta och ta del av andras lösningar där problemen var 

snarlika. När avdelningen fått filerna att kompilera länkades de med varandra och 

utvecklarna försökte bygga hela projektet, vilket också framkallade en uppsjö med fel 

som åtgärdades ett efter ett. 

När programmet var kompilerat och körbart provkördes koden tills den slutade 

fungera, och använde sig av spårningsfunktioner som kunde visa var i koden felen 

som uppstod låg. När också dessa fel var åtgärdade hade de sedan en någorlunda 

fungerande programvara.  

Testerna som utförs vid porteringen körs mer på en funktionell nivå (s. 5) direkt, 

istället för att köra t ex komponenttester (s. 3) för varje enskild del. Detta beror 

främst på två saker, dels den oerhörda mängden kod som flyttas skulle göra 

testskrivandet väldigt omfattande, dels att koden redan har fungerat och är skriven i 

samma språk, vilket borde betyda att risken för att logiska fel ska uppstå i koden är 

minimerade.  

Alla delar i varje programfunktion är dessutom väldigt involverade i varandra, vilket 

betyder att det också skulle ta extra lång tid att skriva om komponenterna så att de 

kan användas i enskild testning. De försöker istället att portera ett eller ett fåtal 
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kommandon eller programfunktioner åt gången för att sedan testa hela funktionen 

när den är på plats. 

När fler funktioner sedan läggs till regressionstestas(s. 3) fortfarande de gamla med 

samma script som tidigare använts för att kontrollera att ingenting påverkats av den 

nya koden som lagts in.  

Eftersom det är ganska många på avdelningen som jobbar med det här projektet har 

de delat upp utvecklarna i två team för att kunna arbeta med bättre kontakt och 

flexibilitet, Scrum-reglerna säger trots allt att ett team inte ska vara fler än nio 

personer. Graden av automatisering skiljer sig här på ett intressant sätt mellan de två 

olika teamen, på ena sidan har de automatiserat byggen, uppladdning på testserver 

och tester på de flesta större funktionerna. Det andra teamet har dock bara script för 

byggande som körs manuellt och de installerar programmet själv på testservern. 

4.2.1 Analys av arbetssättet, Avd. 1 

4.2.1.1 Utvecklingsmetod 

Valet att arbeta med Scrum tycks inte vara en dum idé, det ligger rätt i tiden och 

undersökningar visar att de flesta som jobbar på samma sätt har märkt av stora 

förbättringar i utvecklingsarbetet. I en enkät som fyllts i av bland annat utvecklare, 

chefer och projektansvariga som använder sig av agila metoder säger 71 % av dessa 

att de använder Scrum. Som vi ser i Figur 5 uppskattar en fjärdedel av de agila 

utvecklarna att de höjt sin produktivitet med över 25 % sedan de bytte arbetssätt, 30 

% av dem har märkt stora förbättringar i både kvalitet och utvecklingstid. 

 

Figur 5 Uppskattade förbättringar vid användning av Scrum (Källa : VersionOneb) 

Endast ett tiotal procent uppskattar att de inte tjänat något på de flesta områdena, 

men det ska då observeras att de kan ha gjort stora framsteg under de andra 

rubrikerna i matrisen.  

                                                            

b http://www.versionone.com/pdf/3rdAnnualStateOfAgile_FullDataReport.pdf hämtad: 2011-04-14 

http://www.versionone.com/pdf/3rdAnnualStateOfAgile_FullDataReport.pdf
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Kritiker hävdar ofta att Scrum inte är skalbart för stora projekt, men problemet med 

det är ofta att de försöker ändra på Scrum genom att använda större arbetsgrupper 

eller tänja på andra Scrum-regler. Den egentliga lösningen är oftast att dela upp 

projektet i mindre delar som teamen kan jobba med. På avdelning 1 har de gjort helt 

enligt föreskrifterna och som sagt delat upp sig i två olika team med samma slutgiltiga 

mål, men med fokus på olika delar.  

4.2.1.2 Porteringen 

Porteringen som avdelning 1 håller på med är i samma språk, men på olika 

plattformar. Detta innebär att de kan återanvända de största delarna av koden, men 

också att alla operativsystems-beroende delar ändras, som t ex sökvägar, trådning 

och sockets. 

Att försöka flytta över detta automatiskt är inte det lättaste då operativsystemens alla 

funktioner inte alltid fungerar på samma sätt. Vi har inte hittat några verktyg för att 

flytta över koden, däremot finns ett antal bibliotek som är gjorda för att fungera på 

flera plattformar. Använder utvecklare sig av den här sortens bibliotek redan från 

början blir det avsevärt mycket enklare att använda sig av olika plattformar. 

4.2.1.3 Testmetod & Automatiseringsmöjligheter 

Att utveckla automatiserade tester till kod som inte har sådana sedan tidigare kan 

vara en stor utmaning. Ett sätt att dela upp det på för att kunna utveckla testerna steg 

för steg är att börja med de stora delarna, att testa klasserna och paketen och så 

vidare. Då fås tidigt en överblick över stora delar av koden. Därefter kan nästa steg 

vara att gå vidare till att skriva tester för varje klass och sedan för varje metod eller 

funktion. För att täcka 100% av koden med automatiska tester kan ett 

kodtäckningsverktyg användas för att se vad som har missats i de tidigare 

automatiserade testerna. Problemet med den här taktiken är att det tar väldigt lång 

tid att skriva alla tester, även om det inte är lika komplicerat som att skriva den 

ursprungliga koden. Dessutom är det ofta försvårat eftersom koden från början 

antagligen inte var avsedd för automatisk testning. Har utvecklaren automatiseringen 

i åtanke när denne programmerar eller om han använder sig av testdriven utveckling 

går det oftast mycket lättare att programmera på ett sätt som underlättar kodandet 

av testerna. 

Den viktigaste frågan här är då i vilken utsträckning gammal kod bör automatiseras. 

Svaret på den frågan är inte enkelt, eftersom alla projekt har olika förutsättningar. 

Själva koden, budgeten för projektet och kvalitetskraven, för att nämna några, är 

viktiga faktorer i frågan.  

Om det inte finns tid eller resurser för att gå ner på metod-nivå direkt kan de största 

testerna skrivas till att börja med. När sedan en bugg hittas eller koden ska ändras,  

kan först mer precisa tester skrivas i och runt den del som ska ändras och därefter 

sker ändringen av koden. På det sättet byggs hela tiden testerna ut och ett säkrare 
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sätt att arbeta på i gammal kod uppnås. Det blir också möjligt att kontrollera direkt 

vad som influerats i samband med kodändringen. 

4.3 Intervju Cybercom, Avd. 2 
På avdelning 2 utvecklas mobilapplikationer åt företag. På 

avdelningen sker själva kodandet, det grafiska får antingen 

beställaren stå för eller så hyrs det in ett designföretag för 

ändamålet. Applikationerna utvecklas till Android och iPhone, att 

utveckla en applikation är ett litet projekt och kräver relativt lite 

kod, detta gör att utvecklingstiden är kort. Under denna utvecklingstid kan personalen 

på avdelning 2 jobba parallellt med flera projekt beroende på projektens storlek. 

Utvecklingsmiljöerna som applikationerna utvecklas i är Java för Android samt 

Objective C för IPhone.  

Respondent 2 har jobbat på Cybercom sedan år 2000 och jobbar mestadels med 

design, utveckling och till en viss del som agent mot Apple. Som agent står han som 

ansvarig på alla certifikat, godkänner utvecklarnas certifikat och ser till att 

applikationen kommer ut på App-store.  

När de kommer till utveckling av applikationer är utvecklingstiden väldigt kort, varje 

projekt tar i regel mellan 5-8 veckor att utveckla innan det kan levereras till kunden. 

Storleken på grupperna de arbetar i är cirka 3-5 personer helt beroende på storleken 

på projektet. Här är de så pass få personer att de inte följer någon speciell 

utvecklingsmetod, de har som riktlinje att efterlikna Scrum men oftast blir det mer att 

de diskuterar öppet mellan personerna i gruppen om hur de ska lägga upp arbetet. 

Scrum bygger på arbete i sprinter om fyra veckor och de flesta av projekten skulle då 

pågå i ungefär en eller två sprinter. Detta blir ineffektivt då Scrum går ut på att ha 

dagliga möten och en hel del för- och efterarbete i varje sprint som tar tid från 

kodningen. I dessa projekt gäller det att vara tidseffektiv.  

Då det är två plattformar de måste utveckla applikationerna till och de använder sig 

av olika språk går det enligt respondent 2 inte att återanvända någon del utav själva 

koden, däremot går det att använda diverse saker runt omkring, som till exempel 

databaser eller grafiska element. Genom att det inte går att återanvända koden måste 

också alla eventuella automatiserade tester skrivas mot båda plattformarna. Då tiden 

redan är knapp för att de ska hinna skriva klar all kod och testa den på så kort tid som 

möjlig hinner de i regel inte testa koden med automatiska komponenttester. Det är 

dock något de tittar på och överväger om det kan vara värt tiden det tar att skriva 

testerna. 

De använder subversion som  versionshanterare, men bygget sker manuellt på en 

utvecklingsdator. XCode, som är utvecklingsmiljön för Apples programvaror, har 

inbyggt stöd för subversion, så det kan ses som det logiska valet. 
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De stora testerna som görs är i det grafiska gränssnittet där testas alla de funktioner 

som läggs till, detta sker då manuellt. De kontrollerar mjukvaran med icke funktionella 

tester(s. 5), då med hjälp utav verktyg som mäter minnesläckor, allokeringar och ser 

till att alla pekare pekar mot rätt minnesplatser. 

De har också infört ett testhus där applikationer testas på olika enheter för att 

säkerställa att programmen fungerar på alla avsedda modeller. Detta är kanske extra 

viktigt på Android-apparna eftersom Android finns på så många olika enheter, med 

skärm-, knapp- och hårdvarukonfigurationer som skiljer sig åt.  

4.3.1 Analys av arbetssättet, Avd. 2 

Att försöka förbättra tiden det tar för Apple att kontrollera ett program och godkänna 

det för sin App Market är svårt att åstadkomma. Eftersom Apple har ensamrätt på 

den enda fungerande applikationshanteringen till iPhone/iPad kan de göra nästan hur 

de vill. Kritik har funnits mot deras hårda krav på och ibland mycket långsamma 

hantering av nya applikationer. Till en viss del har de tagit åt sig av kritiken och 

förenklat publiceringen en aning, t ex går uppdateringar av appar nu fortare än 

tidigare då det tog lika lång tid som en ny app. Att försöka skynda på detta som 

utvecklare verkar alltså vara svårt, det bästa utvecklaren själv kan göra verkar vara att 

skicka in ett korrekt program första gången så att en backning av programvaran kan 

undvikas. För att kunna säkerställa att appen är tillräckligt bra för att publiceras krävs 

testning och kontroll av koden. 

4.3.1.1 Utvecklingsmetod 

Att stå över Scrum i de här små och korta projekten är ett val som gjorts just för att 

projekten är små. De som jobbar med det har en bra kommunikation då de ofta till 

och med sitter vid samma bord och arbetar. Scrum använder sig också av ganska 

mycket planering och tillbakablickar i varje sprint och detta skulle ta mycket av den 

värdefulla tiden utan att de egentligen hinner dra nytta av de långsiktiga fördelarna 

när en enskild sprint kan pågå nästan hela utvecklingstiden. Ska ett längre projekt 

genomföras försöker de dock att använda Scrum så mycket som möjligt, fördelarna 

med det har vi nämnt tidigare. 

4.3.1.2 Testmetod 

Att det är svårt att återanvända koden när de jobbar i Java och Objective-C är 

förståeligt på grund av de olika språken och deras uppbyggnad. Det finns dock en del 

verktyg och metoder som kan minska denna brygga mellan utvecklingen av Android- 

och iPhone-applikationer, det går till och med få appar att köra på samma kodbas.  
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Det första vi har hittat som kan vara värt att kolla lite närmare på är The Android NDK. 

The Android NDK är ett verktyg som låter dig utveckla delar av koden för en Android-

app i nativekod, det vill säga C och C++. Till detta utvecklingsverktyg har ett antal 

frivilliga programmerare modifierat en gren av NDK-kompilatorn och fått den att köra 

Objective-C samt Objective-C 2.0 kod i Android miljö, ett språk som normalt används 

vid iPhone-utveckling. De håller nu på att bygga upp ett ramverk som passar både för 

Android och för IPhone så att samma kodbas ska kunna köras på båda plattformarna. 

Personen som har startat detta projekt, Philippe Hausler, skriver:  

"... there is a potential for being able to make a directly code compati-

ble set of frameworks targeted for the Android OS that would allow ap-

plications written for iPhone to be compiled for Android with zero code 

modifications to the application, in turn allowing the exact same func-

tionality of the iPhone counterpart to work on Android” c  

Med detta menar han att det i princip ska gå att kompilera kod som är skriven för 

iPhone till en motsvarande Androidenhet.  

Det går också att skriva kod i C++ och kompilera samt köra koden för både Android 

och IPhone då Android har sin NDK och IPhone bygger på GCC kompilatorn som i 

grunden också stödjer C++, så med lite klurande går det att köra C++ på iPhone också. 

Det bör dock observeras att alla bibliotek kanske inte stöds och så vidare, det finns en 

del fallgropar vid utveckling på det här sättet. 

Det andra verktyget vi hittat som är väldigt intressant heter XMLVM. Det är ett 

verktyg som hjälper en att översätta sin kod från ett språk till ett, eller om behov 

finns, flera andra. Istället för att kompilera om själva källkoden så delas processen upp 

i två steg, först görs koden om till XMLVM, som innehåller bytekod i xml-format där 

det hjälpligt går att läsa sig till vad bytekoden utför. Utifrån de genererade xml-

dokumenten går det sedan att konvertera koden till Objective-C/C++, JavaScript och 

liknande. Detta innebär att ett program skrivet i Java för Androidplattformen med ett 

par enkla handgrepp kan konverteras till en iPhone-applikation.  

4.3.1.3 Automatiseringsmöjligheter 

I princip samma möjligheter till automatisering som vi pratat om tidigare finns även 

här. På avdelning 2 har de dock  valt att inte implementera automatiska 

komponenttester än så länge, på grund utav tidsbristen. Verktyget som Apple 

förespråkar tycks annars vara OCUnit, som är just komponenttest-verktyg för Xcode 

                                                            

cNDK Development with Objective-C 2.0, Publicerad 2010-01-22, Hämtad 2011-04-07 Se: 

http://groups.google.com/group/android-

developers/browse_thread/thread/b0b10d121355533f?pli=1 

http://groups.google.com/group/android-developers/browse_thread/thread/b0b10d121355533f?pli=1
http://groups.google.com/group/android-developers/browse_thread/thread/b0b10d121355533f?pli=1
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och Objective-C. Ett annat stort som funnits är UnitKit, men skaparen lade ner 

projektet för att istället jobba på förbättringar på OCUnit. 

Android har i sin SDK lagt med ett bibliotek för att skriva testklasser, biblioteket 

bygger på Javas JUnit med förbättringar för att testa grafiska gränssnitt. 

Att konfigurera automatiska byggen med hjälp av Hudson är inte särskilt mycket 

svårare än med något annat språk, skillnaden är att själva bygget måste ske på en 

dator med Apple-miljö samt XCode installerat. Detta kan göras antingen genom att 

köra Hudson direkt på byggdatorn, eller genom att bygga på en extern dator genom 

Hudson.  

För att köra komponenttester i Hudsonmiljön med OCUnit krävs ett script som gör om 

utdatan till samma format som för JUnit, men i övrigt bör det inte vara några större 

problem.  
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4.4 Intervju Cybercom, Avd. 3 
Den sista avdelningen på Cybercom som vi undersökt, avdelning 3 

arbetar just nu med ett större projekt åt Försvarets 

Materielverk(FMV) som fram tills nu har pågått i cirka två år. 

Projektets programvara utvecklas i C# för Windowsmiljö, 

programvaran är knuten till en distribuerad databas. Avdelning 3 

sköter både utveckling av programmet i sig och hanterar också databaslösningen.  

Respondent 3 jobbar på Cybercom och har jobbat där i ungefär 5 år,  de senaste två 

åren har han suttit med det projekt som de utför åt försvarsmakten. Respondent 3 

har rollen systemutvecklare inom företaget.  

För 6 månader sedan bytte avdelningen riktning när det gäller tester, innan var det 

ingen komponenttestning och alla tester som utfördes skedde mer eller mindre 

manuellt. Nu är det testdriven utveckling (s. 9) som används, där de först skriver 

testfall och testkod för att sedan skriva kod som går igenom testet. Den tidigare 

koden som skapades innan de började med testdriven utveckling är stor och mer 

komplex att skriva tester till jämfört med den nya koden. Eftersom de anser att det 

inte är värt besväret att skriva tester till den gamla koden låter de det vara ogjort.  

Alla tester som skrivs sparas för att sedan användas till regressionstestning. Så fort de 

laddar upp en ny version av koden så regressionstestas all kod för att kontrollera att 

inget har ändrats funktionsmässigt. Varje natt kör de med hjälp av automatisering ett 

integrationstest (s. 3) för att se så att systemen fungerar med varandra. Tiden det tar 

att skriva testerna genom den testdrivna utveckling uppskattar de tar längre tid än de 

manuella testerna de gjorde förut. Detta är något som de ändå tycker vägs upp utav 

en bättre kvalité på programvaran som utvecklas.  

På avdelningen försöker de programmera parvis i den utsträckning det går men ofta 

blir det så att den som skriver koden också har skrivit testet. 

Även på denna avdelning används Scrum som utvecklingsmetod och när de kodar 

följer de en modell som kallas MVP-VM(Model View Presenter View Model). MVP-VM 

är ett designmönster för användargränssnitt konstruerat för att underlätta 

automatiserad enhetstestning och underlätta separationen av logiken och 

gränssnittet.  

Med hjälp av diverse verktyg integrerade i Microsoft Visual Studio utför de många 

icke funktionella tester som till exempel var CPU-tiden går åt, kodanalys och statistik.  

  

http://www.global-webnet.net/blogengine/post/2010/02/05/MVPVM-Model-View-Presenter-View-Model-the-natural-evolution.aspx
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4.4.1 Analys av arbetssättet, Avd. 3 

Här har de redan anammat testdriven utveckling, de jobbar delvis med 

parprogrammering och de har automatiserat byggen och testkörningar. De använder 

sig också av Scrum och det är svårt att hitta några nackdelar med arbetssättet eller 

metoderna på avdelning 3, men om vi ska försöka så är det antagligen främst att den 

gamla koden saknar test-täckning samt att de skulle kunna försöka jobba mer parvis. 

Båda de här sakerna är dock resursfrågor, och något som de prioriterar ned för 

tillfället för att kunna fokusera mer på utveckling.  

I längden kan det vara bra att ha tester även till den gamla koden för att kunna 

regressionstesta på ett bra sätt. Att implementera testerna kan kanske enklast ske 

stegvis, vid t ex uppdatering eller buggfixar som vi beskrivit i analysen för avdelning 1 

(s. 18). 
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4.5 Intervju Länsförsäkringar 
Länsförsäkringar är ett bolag som sysslar bland 

annat med finansiella tjänster och försäkringar. 

Bolaget har byggts upp utav 24 stycken lokala 

aktörer i de olika länen som fortfarande agerar självständigt, men kan dra nytta av 

centraliserade tjänster som sänker kostnaderna för varje enskilt bolag.  

Under vårt besök har vi varit på Länsförsäkringars centrala IT-avdelning där de sköter 

utveckling och förvaltning av programvara och tekniska lösningar till de olika 

medlemsbolagen. Respondent 4 har arbetat på samma plats sedan 1995. Jämtdata 

som det då hette blev uppköpt av Länsförsäkringar 2002. Han arbetar med att 

strukturera lösningar och hjälpmedel för de som arbetar med och utvecklar för 

Windows-plattformen.  

Inom organisationens Windowsutveckling sker huvuddelen av programmeringen i 

Visual Basic, då i Microsofts eget Visual Studio Ultimate. För att samordna arbetet 

använder de sig av Team Foundation Server (TFS). Röster har höjts för att byta till C# 

då de flesta exempel, utbildningar och liknande vanligtvis riktar sig mot det.  

Eftersom de lokala bolagen är självstyrande behöver de inte använda sig av den 

centrala IT-avdelningens produkter. Det skulle kunna försvåra utvecklingsarbetet, det 

händer dock väldigt sällan att någon medlem väljer bort lösningar. Däremot kan det 

ge en viss utvecklingspotential hos medlemmarna som kan komma på egna lösningar 

och sedan dela med sig av om de fungerar bra. Ett exempel på det är en lokal förening 

som införskaffade pekdatorer och konfigurerade dem mot sina system så att de 

kunde göra skaderegleringar på plats, något som sedan spred sig till fler föreningar.  

Den vanligaste typen av projekt pågår under ungefär ett år och består av 5 till 15 

personer. Förr använde de sig av Rational Unified Process (RUP) som 

utvecklingsmetod, men de insåg att det var en metod som inte implementerades 

särskilt mycket och de använde enbart några delar av det. Därför har de nu börjat mer 

med Scrum och ibland andra agila metoder med vilka de har rönt stora framgångar. 

I och med övergången till agil utveckling forceras också utveckling av mer 

automatiserade tester, något som de ändå tycker är rätt väg att gå. Vid de första 

försöken med komponenttester upplevde testarna genast att koden höll en bättre 

standard och innehöll mindre småfel på enkla funktioner. Detta innebar i sin tur att de 

kunde fokusera bättre på att testa de mer avancerade funktionerna i programmen.  

Om de sparar något rent ekonomiskt genom dessa omstruktureringar och 

testmetoder i det korta loppet är enligt respondenten oklart, men han är övertygad 

om att de vinner på det i längden. Eftersom de själva ska sköta förvaltningen av 

programmen är den långsiktiga planeringen viktig. 
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Just nu jobbar de på en 3-årig plan som ska lägga fram riktlinjerna för utvecklingen 

som ska ske över perioden. Den är inte klar än, men den kommer att försöka styra 

verksamheten mot mer agil utveckling med automatisering. 

Testningen som sker idag beror mycket på projektet, eftersom de ansvariga där får 

styra mycket själva, en testansvarig ska dock alltid utses. Är det ett större projekt med 

stora krav på sig testar de såklart mer. De har en speciell miljö som de kallar 

testbänken där de simulerar laster och kan testa hur systemet påverkas under drift 

eller exceptionella förhållanden. De testar också såklart de vanliga manuella stegen, 

men eftersom beställaren är väldigt involverad i utvecklingsarbetet är acceptanstestet 

inte ett definierat steg, utan sker löpande under utvecklingen. 

I Visual Studio och TFS finns stöd för t ex automatiska byggen, komponenttester, 

versionshantering och kodanalys. Eftersom de alla är delar i samma 

programvarugrupp är de gjorda för att fungera med varandra, något som kan 

underlätta en implementering av automatiseringen. 
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4.6 Intervju Logica 
Logica är ett större IT-företag som utvecklar och 

förvaltar system. Respondent 5 som vi talade med 

har jobbat inom företaget i över 20 år och har 

bland annat haft rollen som projektledare.  

Logica skräddarsyr mjukvara åt andra företag utifrån de kravspecifikationer som finns 

i det specifika projektet, de försöker även få uppdrag där de förvaltar och utvecklar 

påbyggnadsleveranser för system. Ett vanligt typ-projekt är mellan 5-15 personer 

stort och runt 6 månader långt. Det utvecklingsspråk som företaget använder är Java 

och .NET, dock är utvecklingsspråket något som ändras med tiden, förut använde de t 

ex mycket C++ och Progress 4GL.  

Väldigt länge har de haft RUP som utvecklingsmetod men de har den senaste tiden 

börjat lyfta in mer agila metoder i kombination med RUP, det är dock inget de vill byta 

ut helt. De har börjat göra en blandning mellan RUP och Scrum där de har RUP som 

grund. Eftersom de har lyft in delar av Scrum i RUP har de fått en annan dimension i 

utvecklingsmetodiken genom att Scrum förespråkar fler iterationer under projektens 

livstid. Efter införandet av detta märker de en hel del skillnader, kanske tydligast är att 

det blir ett helt annat driv och kontroll inom gruppen samt en bättre framförhållning i 

projekten.  

Respondenten säger att eftersom de inte äger utvecklingen av programvaran själva 

hade kunderna de jobbar emot ofta behövt vara mer aktiva om de skulle köra fullt ut 

med agila metoder, men att lägga till agila delar i deras befintliga gör det lättare att 

anpassa sin utveckling. 

Han tror också att systemen förr i  tiden var mer isolerade och inte lika beroende av 

andra system så de kräver inte samma utsträckning av agila lösningar som dagens 

metoder består utav. Idag så blir det mer naturligt att anpassa sina metoder mot ett 

agilt sätt för att utvecklingen har blivit mer komplex.  

I de projekt Logica jobbar med har de alltid en testledare som obligatorisk roll, sedan 

beror det på systemets komplexitet om fler test-roller ska sättas in. De andra rollerna 

är test engineer som ska bidra med den tekniska kompetensen, test analyst som 

designar testerna och tar fram vilken typ av tester som ska göras och en test executor 

som ska utföra tester utan vetenskap om hur systemet är uppbyggt. 
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De tester som företaget utför på sina projekt är komponenttester, integrationstester, 

systemtester. De har dessutom ett eget acceptanstest som de kallar factory 

acceptance test innan de skickar systemet vidare till kunden för ett acceptanstest. 

Vissa projekt inom företaget har infört continuous integration, detta är något de 

skulle vilja ha i en större utsträckning men som enligt respondenten inte är 

ekonomiskt försvarbart i många fall. Detsamma gäller för automatiserade tester: 

”Om inte kunden själv är intresserad av att finansiera den här 

långsiktiga investeringen som automattester är blir den ofta 

ofinansierad. Då finns det inget incitament för oss att dra igång 

automattester i någon jättestor utsträckning för vi kan då på ett något 

billigare sätt kanske hanka oss fram med manuella tester som vi alltid 

har gjort. ” d 

Hur stor del av både tester och byggen de automatiserar är helt upp till storleken och 

längden på projekten, alternativt att kunden är redo att investera i det. I vissa fall så 

automatiserar de leveranser där de har sett att de missat delar av leveransen tidigare, 

detta har då resulterat till bättre leveranser. De tar inte in någon ny kompetens in till 

företaget för att driva på automatisering utan vidareutbildar istället personer inom 

företaget.  

I de fall där de har automatiserat delar av projektet har de inga mätbara siffror på hur 

mycket mer effektivt det blir men känslan säger att de i långa loppet tjänar på 

automatisering och att utvecklarna kan känna sig mer trygga i det de gör.  

Respondenten var med i ett försök att arbeta med testdriven utveckling, där de hade 

gjort ett pilotprojekt med mål att använda sig av testdriven utveckling. Resultatet av 

detta var enligt respondenten att koden blev mer svårförvaltad och de kunde inte 

märka någon högre kvalité på projektet samt att tiden det tog att utveckla ökade. Vad 

det berodde på var svårt att komma fram till, men efter detta pilotprojekt har 

företaget inte lagt ner någon mer tid på testdriven utveckling.  

När de utvecklar kod så skriver de eventuell testkod parallellt med programkoden. Vid 

kodandet har de som mål att skriva koden så plattformsoberoende som möjligt, utan 

att för den skull överdriva. Om koden någon gång ska porteras mellan olika 

plattformar eller verktyg så ska det helst vara relativt enkelt att flytta över den.  

I de fall där automatisering har varit aktuell har de kört med programvaror som 

Selenum eller Badboy och i vissa fall helt egenutvecklade program för att köra script 

och dylikt. 

 

                                                            

d Respondent 5 
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5 Slutsatser 
Det vi kommit fram till vid våra studier är att valet av utvecklingsmetod ofta är något 

som sker av produktbeställaren eller ledningen. Ofta är det också väldigt svårt att 

ändra på den då det i regel är en väl inarbetad rutin inom företaget, något som 

märktes ganska tydligt på företag 3.  

5.1 Val av utvecklingsmetod 
Det som bör betänkas och begränsar vilka arbetssätt som är användbara verkar till 

stor del bero på storleken på projektet, alltså hur komplicerat det är, tidsramar (se 

Tabell 1) och antal anställda. De anställdas kunskaper och erfarenheter samt vilka 

verktyg de har tillgång till är också viktiga faktorer. 

 Vattenfallsmodellen Scrum XP RUP 

Kort 

utvecklingstid (1-

8 veckor) 

   
e 

Längre 

utvecklingstid 

(8+ veckor) 

    

Tabell 1 - Våra rekommendationer ang. utvecklingsmetod med avseende på utvecklingstid 

Projektledningen ska också ha i åtanke vilka resultat de vill få ut av den 

utvecklingsmetod de väljer. Det är ganska mycket som påverkas av just 

utvecklingsmetoden och de bör vara medvetna om detta. Några exempel på vad som 

påverkas är hur testfasen kan utformas, hur arbetsgrupperna kan se ut och hur 

involverad kunden blir i projektet. 

5.2 Val av testmetod 
Som sagt påverkas valet av testmetod mycket av utvecklingsmetoden de valt, men det 

finns även andra aspekter att ta med. En hel del av det är samma faktorer som för 

utvecklingsmetoden, det vill säga hur komplext projektet är, storleken på det, tidsram 

och personalens kompetens. Här har vi dock ett viktigt tillägg som är den tekniska 

miljön.  

 Vilka språk används? 

 Har organisationen kompetens eller resurser för ett CI-verktyg? 

 Går det att automatisera testfallen som finns i kraven? 

                                                            

e Om den anpassas på rätt sätt 
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Förutom de detaljerna så spelar ekonomin och kraven på projektet den egentligen 

största rollen i frågan. De tekniska detaljerna går i regel att lösa bara tillräckligt med 

tid och pengar läggs ner på det, men det är inte alltid värt besväret. 

5.3 Val av automatiseringsgrad 
Frågan är då vad som påverkar valet av automatisering. Vad är det som gör just den 

här saken värd att automatisera? Svaret är inte så enkelt som det kan låta, det är 

många saker som påverkar. Ur produktägarens synvinkel kan vi konstatera att det blir 

mer värdefullt ju längre denne planerar att behålla och underhålla programvaran. Är 

det en inhyrd tjänst där programmet endast ska utvecklas och skeppas iväg kanske 

det går att spara på att inte automatisera. I grunden ligger ju också här ekonomin och 

kvalitetskraven som stora faktorer, men också tiden är en stor del, det tar lång tid att 

skriva automatiska tester till en stor kodbas. Komplexiteten påverkar också, är det ett 

litet program som t ex inte ska integreras med andra system kanske det är så simpelt 

att det lätt kan testas manuellt. 

5.4 Vad är viktigast att automatisera? 
Om utvecklarna då beslutar sig för att använda automatisering i någon utsträckning, 

vad är viktigast att automatisera? De tester som körs mest bör automatiseras först. 

Det säger sig nästan självt att mest tid sparas på den automatiseringen, förutsatt att 

testet inte blir för invecklat. I övrigt bör testutvecklarna börja med att försöka täcka 

stora delar av koden, alltså på klass eller paketnivå för att sedan jobba sig nedåt mot 

funktionsnivå där det behövs. Det här är för att de enklare ska kunna upptäcka fel i 

den övergripande funktionaliteten. Finns inget automatiskt test måste de hitta felet 

manuellt, vilket i de flesta fall tar längre tid och alltså blir dyrare. 

De flesta vi pratat med, och många som skriver om ämnet är överens om att de oftast 

inte tjänar något direkt när de automatiserar, men att de istället vinner i kvalitet och 

att det framtida underhållet blir mycket lättare. I längden tjänar de alltså oftast in 

investeringen som gjordes under utvecklingen.  

5.5 Att arbeta agilt 
De agila utvecklingsmetoderna tycks vara vad de flesta föredrar i dagsläget. Eftersom 

utvecklingen sker iterativt fås en ökad flexibilitet, något som behövs i dagens alltmer 

komplicerade projekt. Ju bättre kommunikation utvecklarna har med kunden desto 

troligare är det att denne får vad han förväntar sig. Eftersom projektet i iterationerna 

hela tiden levereras får utvecklarna också en bättre överblick och tid att reflektera 

över utvecklingsprocessen. 

Att arbeta agilt är inte en lösning på alla problem, utan ett bra hjälpmedel för att 

förbättra och kontrollera utvecklingsprocessen. Det ställer dock krav i sig själv, som 

att kunden måste vara aktiv i utvecklingen. En kund som inte klarar av det kan göra 

projektets krav svåra att hantera och prioritera. På Cybercom har de ibland fått lösa 

detta genom att själva agera kund och försöka prioritera kraven utifrån de grunder 
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som lagts i början av projektet. Tyvärr tappar de då en del av de fördelar de får genom 

ett agilt arbetssätt. Det kan också vara svårt att använda sig av det i mindre och 

kortare projekt, eftersom det blir mycket extra arbete i iterationerna. 

När utvecklare inför en agil metod bör de också betänka att en förståelse för metoden 

bör finnas hos ledning och utvecklare för att alla ska vara delaktiga i det långsiktiga 

målet. Utan denna förståelse kan det lätt skapas motvilja mot den nya 

utvecklingsmetoden. 

5.6 Granskning av resultaten 
Det slutsatser vi kommit fram till har vi grundat en stor del på de intervjuer vi har 

gjort med lokala företag och personer inom ämnet. Detta innebär att den geografiska 

spridningen och antalet företag i underlaget inte är de bästa. Vi har heller inte kunnat 

få några konkreta siffror från företagen som visar vilka framsteg som skett, utan detta 

grundas mer på känslan hos respondenterna. Detta innebär för vår del att 

tillförlitligheten hos resultaten är något osäkra. Med en enkät hade vi antagligen 

kunnat få fler svar, men det är då svårt att få en lika bra inblick i verksamheten. Vi har 

på Cybercom gjort intervjuerna på avdelningsnivå och på de övriga företagen något 

högre upp i hierarkin. På grund av det tror vi att detaljerna blir mer framstående på 

Cybercoms intervjuer och att vi får en mer övergripande bild över de andra 

företagens verksamhet. Om någon vill säkerställa resultaten i rapporten eller fortsätta 

arbetet med den kan denne med fördel genomföra en större enkätundersökning eller 

ett dokumenterat pilotprojekt med jämförelser mellan t ex kostnader, funna fel och 

utvecklingstider. 

 

.
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7 Bilaga A: Intervjufrågor 

7.1 Fas 1 – Inledning 
Bakgrund, syfte och hur materialet skall användas. Informera om möjlighet till 

anonymitet, både personlig och för företaget. 

7.2 Fas 2 – Personliga frågor till respondenten 
 Vilken befattning har du inom företaget? 

 Hur länge har du jobbat inom företaget? 

 Utbildning och tidigare arbete? 

 Exempel på typuppgifter? 

7.3 Fas 3 – Precisering 

7.3.1 Allmänt 

 Vad sysslar ni med för slags projekt just nu? 

 Vad använder ni för slags språk vid utvecklingen? 

 Hur bedömer du storleken på projektet? (tid, inblandade)  

7.3.2 Utvecklingsmetod  

 Använder ni er av en särskild metod/modell som grund för hur utvecklingen 

går till?  

 Hur påverkar er systemutvecklingsmetod behovet av test? 

 Hur påverkar den slutkvaliteten på produkten? 

7.3.3 Testning 

 Vilka slags tester utför ni i dagsläget när ni utvecklar programvaror? 

 Hur viktigt del av utvecklingen är testningen för er? 

 Vilka roller utses inom organisationen som kan relateras till testandet? 

 Använder ni någon form utav komponenttest? 

 Hur omfattande? 

 Vem genomför unit-, integrations- och regressionstest? 

 Utför ni tester på olika plattformar eller har ni erfarenhet av porteringar? 

Ja/Nej -> om ja, gå till portering, annars hoppa över. 

7.3.4 Portering  

 Vilken metod används när ni flyttar över koden? 

 Hur testar ni att koden fungerar på båda plattformarna?  

 Utförs samma tester på båda plattformarna? 

 Hur påverkar systemutvecklingsmetoden arbetet mellan olika plattformar? 
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7.3.5 Automatisering 

 Vilken typ av tester har ni automatiserat? 

 Hur länge har ni haft dem automatiserade? 

 Vad fick er att automatisera dem från början? 

 Vilka verktyg använder ni för automatiseringen? 

 Har ni/hade ni kompetens för att / när ni automatiserade testerna? 

 Hur mycket betyder automatiseringen för er i fråga om arbetstid? 

 Hur påverkar automatiseringen kvalitet på produkten? 

 Upplever ni att automatiseringen har minskat kostnaderna för er? 

7.3.6 Övriga verktyg 

 Har ni automatiserat andra saker än testerna? Varför?  

 Byggen 

 Versionshantering 

 Kodanalys 

 Minneskontroll 

 Statistik 

 Leverans 

 Dokumentation  

 Vilka verktyg använder ni där ni automatiserat? 

7.4 Fas 4 – Avslutning 
Avsluta med eventuella frågor som kommer upp. Dubbelkolla med respondenten att 

allt är korrekt uppfattat. Fråga om vi kan ringa/maila om några fler frågor skulle dyka 

upp. Informera om möjligheten att ta del utav resultatet.  
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8 Bilaga B: Hudson-server med automatiserade JUnit-

tester 
Hudson – en guide om hur man sätter upp en Hudson-miljö i Windows mot en 

Subversion-server med JUnit-tester. 

8.1 Installera och konfigurera en SVN-Server 
Börja med att ladda ner en SVN-server, för ett bra exempel kan man ladda ner 

VisualSVN från http://www.visualsvn.com/server/download/ som också har ett 

grafiskt användargränssnitt, se Bild 1. Följ sedan installationen av SVN-servern, en helt 

vanlig installation. 

 

Bild 1 - VisualSVN.com 

När du har installerat SVN-servern så börjar du med att skapa användare för alla 

personer som ska ha tillgång till servern, Bild 2. Är det flera olika projekt och många 

personer som ska ha olika rättigheter kan det vara värt att dela in dem i olika grupper. 

För att skapa en användare respektive grupp högerklicka i mitten rutan och välj 

Create user/group. 

 

Bild 2 - En vy över användare på SVN-servern 

Nu ska vi skapa mappträdet över det projekt vi vill dela, högerklicka på Repositories 

och välj Create New Repository, kryssa i Create default structure, se Bild 3. Du har nu 

http://www.visualsvn.com/server/download/
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skapat grunden för att kunna dela ett projekt, nu ska vi visa hur man ansluter och 

laddar upp projektet via programmet Eclipse.   

 

Bild 3 - Vy för att ska ett nytt mappträd 

8.2 Ansluta mot en SVN-server via Eclipse 
I denna guide valde jag att använda mig utav Subclipse för att hantera anslutningen 

mot SVN-servern. Vilken plugin du väljer skiljer sig inte så mycket åt, utan välj det du 

tycker passar bäst. För att installera Subclipse, starta Eclipse och gå in på Marketplace, 

det finner ni under Help – Eclipse Marketplace. Leta rätt på Subclipse och trycker på 

knappen Install, därefter sköter programmet installationen, se Bild 4. När det är 

installerat så måste du göra följande, gå in på menyvalet Window– Open perspective – 

Other.. och välj SVN Repository Exploring.  

 

Bild 4 - En vy över Eclipse marketplace 
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Då öppnar sig en vy som du ser på Bild 5, högerklicka i fönstret och välj New – 

Repository Location.  Därefter blir du ombedd att skriva ner den adress du ska ansluta 

emot, den adressen är <http://”adress till SVN-servern”/svn/”Namn på projektet”>, 

när du trycker dig vidare på Ok får du en förfrågan om användarnamn och lösenord, 

detta är de uppgifter du har matat in i SVN-servern.  

 

Bild 5 - Hur det kan se ut när man ska ansluta mot en SVN-server i Eclipse 

För att sedan ladda upp ett nytt projekt i Eclipse så högerklickar du i mappen högst 

upp i mappträdet, i detta fall JUnit-test, väljer Team – Share Project..., Bild 6.  

 

Bild 6 - Ladda upp ett nytt projekt till en SVN-server. 
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Nu får du upp en dialogruta som frågar dig hur du vill dela projektet, väl nu SVN, tryck 

Next och välj Use existing repository location: se till att rätt mapp är markerad och 

tryck Next, Bild 7.  

 

Bild 7 - Dialogruta för att överför projektet till SVN-servern 

På sidan du får upp nu ska du välja Use specified folder name och lägga projektet i 

mappen trunk, markera mappen trunk och tryck Ok. Nu kan du välja finish eller gå 

vidare, på sista sidan får du möjlighet att lägga till en kommentar på det du laddar 

upp. När du tryckt finish så är projektet upplagt på SVN-servern och nu kan andra 

personer som är i samma projekt checka ut projektet och börja jobba med det, Bild 8.  

  

Bild 8 – Hur det ser ut när ett projekt ligger uppladdat 

8.3 Installera och konfigurera Hudson  
Börja med att ladda ner senaste Hudson-programvaran, hemsidan är 

http://www.hudson-ci.org, Bild 9.  

http://www.hudson-ci.org/
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Bild 9 - Huvudet på Hudsons hemsida, med URL. 

Senaste versionen av Hudson hittar du nere till vänster på sidan, Bild 10. 

 

Bild 10 - Hur det kan se ut på Hudson-ci.org där du ska ladda ner programmet. 

Beroende på vilken miljö du vill installera Hudson i så rekommenderar jag er denna 

länk, http://wiki.hudson-ci.org/display/HUDSON/Installing+Hudson. I den här bilagan 

kommer vi enbart att visa hur man installerar Hudson i Windows. 

Filen som laddas ner är en .war-fil för att öppna denna fil måste Java eller en 

programvara som klarar av att öppna war-filer finnas installerat på datorn.  

 

Bild 11 - Hur man öppnar en .war-fil genom Windows kommandopromt. 

För att öppna filen starta ett kommandopromt fönster och ställ dig i den katalog du 

har sparat filen. Du startar Hudson med java –jar <filnamn.war>, se Bild 11. Nu börjar 

filen installera Hudson, finns det redan en installation så laddas tidigare filer in till 

konfigurationen.  

Starta sedan en webbläsare och surfa in mot ip-adressen och porten Hudson-servern 

nu ligger på, som standard är det port 8080, Bild 12. Vi har tidigare i bilagan skrivit hur 

man sätter upp en SVN-server, nu ska vi få Hudson att ansluta mot den. Innan det så 

ska vi bara gå igenom generella inställningar som är viktig att fylla i för att få Hudson 

att fungera med Java.  

http://wiki.hudson-ci.org/display/HUDSON/Installing+Hudson


Utvecklingsmetoder, automatisering och testning  

Fredrik Almgren, Tomas Valli   

Bilaga B - Hudson 

2011-05-20 

 

6 

 

Bild 12 - Startsidan i Hudson. 

Börja med att klicka på Hantera Hudson som vi ser på Bild 12. Så får vi fram samma 

sida som vi ser på Bild 13 – Inställningssida för Hudson på denna sida får vi fram 

diverse inställningar som går att göra. En av dessa är att göra om Hudson så att det 

startas som en tjänst i Windows, huruvida man vill göra detta eller ej är upp till den 

som ska utnyttja programmet. Den sida vi ska klicka oss in på är Konfigurera systemet 

och där inne ska vi kolla under rubriken JDK.  

 

Bild 13 – Inställningssida för Hudson 

Här under JDK, Bild 14, ska vi ange den sökväg vi har till Java JDK, har du ingen 

installerad kan du ange en sökväg där du vill ha det installerat och kryssa i Install 

automatically.  Gå sedan längst ner på sidan och tryck Save.  
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Bild 14 – Ange sökvägen till installationen av Java development kit. 

Gå sedan tillbaka till startsidan av Hudson och välj Skapa nytt jobb, det är nu vi ska 

skapa vårat projekt i Hudson och peka ut vilka filer vi ska arbeta emot. Skriv in ett 

valfritt namn på projektet, helst något som har med bygget att göra. Välj Build a free-

style software project och tryck på Ok, Bild 15.  

 

Bild 15 – En vy över hur det kan se ut när man ska skapa ett nytt projekt. 

 

Bild 16 – Inställningar för ett bygge 

Du får nu fram samma sida som du ser på Bild 16, här ska vi först kolla under Source 

Code Management, Bild 17. Kryssa i Subversion och i Repository URL skriver du den 

URL du har till projektets huvudmapp på SVN-servern(Samma som du skrev in i 

Eclipse).  



Utvecklingsmetoder, automatisering och testning  

Fredrik Almgren, Tomas Valli   

Bilaga B - Hudson 

2011-05-20 

 

8 

 

Bild 17 – Vart bygget ska hämta projektet ifrån. 

Kolla sedan under rubriken Build där borde det stå som underrubrik Invoke ant, gör 

det inte så, tryck på knappen Add build step och sedan Invoke ant. Tryck sedan på 

knappen Advanced så bör du få fram samma vy som på Bild 18. Här ska vi skriva in en 

sökväg till en build.xml-fil, denna fil har vi inte sagt något om än så detta är i 

förberedande syfte. Sökvägen borde likna den som ni ser på bilden, men istället för 

JUnit-test skriver du namnet på mappen för ditt projekt.  

 

Bild 18 – Vart man pekar om var build.xml-filen finns. 

Nu ska vi sätta en Build Trigger det vill säga när Hudson ska köra ett bygge, man kan 

gå in och starta byggen själv, men nu vill man ju automatisera så mycket det går och 

därför så ska vi se till att Hudson själv startar proceduren. Under rubriken Build 

Trigger så ska du kryssa i rutan Poll SCM och i Schedule skriver du t ex. * * * * *, det 

betyder att den kollar efter ändringar varje minut. Byter man ut stjärnorna mot siffror 

ändras intervallet.  

Det sista vi ska göra innan vi sparar inställningarna är att kryssa i rutan Publish JUnit 

test result report som finns under rubriken Post-build Actions, Bild 19. Här måste vi 

skapa en tom xml-fil som vi låter ligga någonstans i projektmappen, jag har valt att 

lägga min xml-fil under /src. Sökvägen jag skriver in på Test report XMLs blir då 

trunk/jUnit-test/src/TEST-testCase.QueTest.xml, efter detta så går vi längst ner på 
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sidan och trycker på Save. Nu är Hudson bygget helt färdigkonfigurerat och redo för 

att ta emot testfiler skrivna med JUnit.  

 

Bild 19 – Möjlighet att få Hudson att spara testerna till en rapport. 

Innan vi börjar skriva kod och tester måste vi konfigurera Ant. Ant är ett verktyg som 

bland annat används till att automatisera byggen. Ant var för och främst skriven till 

Java men fungerar även till andra språk som till exempel C och C++.  

8.4 Ant 

8.4.1 Installation av Ant 

Börja med att surfa in på http://ant.apache.org/bindownload.cgi för att ladda ner den 

senaste stabila versionen av Ant. När du sedan har laddat ner Ant och packat upp det 

på en bra plats(rekommenderat direkt under C:) så måste du redigera 

miljövariablerna i datorn hur dessa ska vara skiljer sig från dator till dator, läs Ants 

manual för detta, http://ant.apache.org/manual/index.html.  

Då Ant inte kan använda sig utav det inbyggda JUnit-biblioteket måste man ladda ner 

det på sidan om, JUnits hemsida är http://www.junit.org/ och där under knappen 

JUnit Releases finner du den senaste versionen.  

8.4.2 Build.xml 

Build.xml är den viktiga filen vid automatisering av byggen, det är denna fil som 

berättar vilka kommandon Ant ska utföra, filen måste man på egen hand bygga upp 

för sitt syfte. Build.xml ska ligga i huvudmappen för projektet(i samma mapp som 

.classpath ligger). Vi har redan sen tidigare i Hudson pekat ut denna fil, nu ska vi bara 

konfigurera den. Exemplet på xml-filen nedan kompilerar koden man laddar upp och 

kör sedan de tester som skrivits i JUnit. Hur man vill vidareutveckla filen hänvisar jag 

er till http://ant.apache.org/manual/using.html.  

De två viktigaste sakerna att ändra i filen är först och främst peka pathelement 

location mot den jar-fil du laddat ner från JUnit. Sedan måste du längre ner i filen, på 

rad 32 i detta fall, ange ditt paketnamn plus filnamn till ditt test-script. När dessa två 

rader är ändrade ska du ladda upp filen via Eclipse till SVN-servern. När detta är gjort 

kommer det projekt i Hudson du har konfigurerat för detta ändamål att automatiskt 

göra ett bygge när en ändring sker i någon av filerna. 

 

http://ant.apache.org/bindownload.cgi
http://ant.apache.org/manual/index.html
http://www.junit.org/
http://ant.apache.org/manual/using.html
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Testfilens uppbyggnad: 

<project default="all"> 
  <property name="tst-dir" location="src" /> 
  <property name="TALK" value="true" /> 
  <path id="classpath.base"> 
  </path> 
  <path id="classpath.test"> 
    <pathelement location="C:\junit4.9b2\junit-4.9b2.jar" /> 
    <pathelement location="${tst-dir}" /> 
    <path refid="classpath.base" /> 
  </path> 
  <target name="compile-test"> 
    <javac srcdir="${tst-dir}" 
           verbose="${TALK}" 
           > 
      <classpath refid="classpath.test"/> 
    </javac> 
  </target> 
  <target name="clean-compile-test"> 
    <delete verbose="${TALK}"> 
      <fileset dir="${tst-dir}" includes="**/*.class" /> 
    </delete> 
  </target> 
  <target name="test" depends="compile-test"> 
    <junit printsummary="false" haltonfailure="true"> 
      <classpath refid="classpath.test" /> 
       <formatter type="brief" usefile="false"/> 
   <formatter type="xml"/> 
   <test todir="${tst-dir}" 
  name="testCase.QueTest" /> 
    </junit> 
  </target> 
  <target name="all" depends="test" /> 
  <target name="clean" depends="clean-compile-test" /> 
</project>   
 

Nu är allt konfigurerat för att Hudsonservern ska kunna köra JUnit-tester och byggen 

automatiskt. Nästa del i bilagan går igenom hur man skapar ett test-script med Eclipse 

och JUnit.  

8.5 Att skapa ett test i Eclipse och JUnit 
Nu har vi konfigurerat Hudson mot samma SVN-server som vi har projektet i och kan 

prova att skriva en klass och ett test för att ladda upp dessa och se så att det fungerar. 

Vi börjar med att skapa en ny klass-fil som vi döper till Que.java 
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I Que.java skapar vi följande kod:  

package testCase; 
public class Que { 
 int que =0; 
 public void put(int i) 
 { 
  this.que = i; 
 } 
 public boolean isEmpty() 
 { 
  if(que==0) { return true; }  
  else { return false; } 
 } 
 public int elemInQue() 
 { 
  return que; 
 } 
} 
Detta är en enklare variant  av en kö-klass, skapad endast för att se hur test-scripten 

och Hudson fungerar. Nu skapar vi ett JUnit-testscript till denna klass, för att göra det 

högerklickar du på paketet som klass-filen ligger i och väljer JUnit Test Case. Du får då 

upp samma bild som på Bild 20. Här ska du bestämma namn på filen och på raden 

Class under test välj vilken klass-fil du vill testa, i det här fallet Que.class. Tryck sedan 

Next  och då får du upp en bild där du får bestämma vilka funktioner som ska testas, 

kryssa då i isEmpty() och elemInQue() och tryck Finish.  

 

Bild 20 – Ruta för att skapa ett JUnit-test i Eclipse. 

Nu har ett JUnit-testscript genererats, nu ska det bara fyllas på med testkod, jag har 

gjort följande testkod för detta ändamål:  
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Om du nu kompilerar denna testkod med den inbyggda JUnit-kompilatorn i Eclipse så 

borde du se samma sak som på Bild 21, går något fel så ser det ut som på Bild 22.  

                      

Bild 21 – Test som gått igenom i Eclipse       Bild 22 – Test som har misslyckats i Eclipse 

Nu är det inte manuellt vi vill sitta och köra dessa tester, om vi nu testar att ladda upp 

filerna mot SVN-server så kommer Hudson att utföra detta automatiskt. För att ladda 

upp filerna högerklickar vi på projektet och väljer Team samt Commit.  
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8.6 Användning av Hudson  
För att se hur ett bygge har gått så surfar du nu in på Hudson och klickar i mitten av 

sidan in dig på det projekt du har skapat. Här finner du diverse saker du kan göra med 

ditt projekt, bland annat starta ett bygge, konfigurera projektet eller se förändringar 

mellan olika byggen som i Bild 23.  

 

Bild 23 – Vyn i ett projekt 

För varje bygge som görs går det att få tydligare information om dem genom att klicka 

in sig på bygget. Där kan du se vart felen finns om det har blivit några, vilka skillnader 

som har gjorts mot det förra bygget och vem som har laddat upp det nya bygget, se 

Bild 24.  

 

Bild 24 – Vyn i ett bygge  

Då vi tidigare i inställningarna har angett en XML-fil som analysen av testerna sparas i 

så kan Hudson genom XML-filen rita upp en graf, Bild 25.  
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Bild 25 – Graf över byggen, finns i alla projekt som har valt att spara JUnit-tester som rapport. 

8.7 Hudson i mobilen 
David Green har skapat en applikation som heter ”Hudson helper” både till Android 

och iPhone. Detta är ett verktyg så du kan få fram information om dina projekt i 

Hudson, Bild 26. Det går att få fram bland annat: 

 Grafik över byggtrenden 

 Projektsammanfattning, projektets hälsa. 

 JUnit rapporter, felstatus och kodtäckning. 

 Starta byggen via mobilen 

Mer information om detta kan du finna på utvecklarens bloggf. 

  

Bild 26 – Android applikation (Källa Android Market g)          

                                                            

fhttp://greensopinion.blogspot.com/search/label/Hudson 

ghttps://market.android.com/details?id=greensopinion.hh&feature=search_result&rdid=green

sopinion.hh&rdot=1 

http://greensopinion.blogspot.com/search/label/Hudson
https://market.android.com/details?id=greensopinion.hh&feature=search_result&rdid=greensopinion.hh&rdot=1
https://market.android.com/details?id=greensopinion.hh&feature=search_result&rdid=greensopinion.hh&rdot=1

