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Abstrakt 
Denna rapport analyserar testhanteringsverktyg åt Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Ett 

testhanteringsverktyg är ett samlingsnamn på ett verktyg som testar och dokumenterar 

resultatet på diverse mjukvarutester. I rapporten analyseras tre gratisverktyg, deras funktioner 

och hur man går tillväga för att använda dem. De tre verktyg som används och betygsätts är 

Testia Tarantula, TestLink och Testopia. TestLink är det verktyg som får flest poäng, men det 

är inte det verktyg som slutligen rekommenderas.  

Denna rapport är användbar för större företag som behöver ett testhanteringsverktyg med krav 

på hög kvalitet på genomförande och dokumentation.  
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1 Inledning 
När en mjukvara uppdateras förändras många processer som ändrar den tidigare versionens 

förväntade resultat. På grund av detta måste all mjukvara valideras innan användning för att 

säkerställa att resultatet som produceras är korrekt. För att upptäcka avvikande resultat 

utvecklas därför tester som en testare genomför och som sedan jämförs med den föregående 

versionens resultat. Resultatet och avvikelsen dokumenteras och nödvändiga åtgärder kan 

sedan vidtas. [1] 

Denna rapport har som mål att analysera testhanteringsverktyg som hanterar rapporterna från 

valideringstester som företag utför. Rapporten har ett stort fokus på bra spårbarhet och 

dokumentation. Dessa faktorer behöver vara starka för att effektivt kunna hitta och använda 

en valideringsrapport. Många företag utför idag manuella valideringstester som de själva har 

utvecklat. En vanlig standard som företag arbetar efter är ISO 17025. Denna standard innebär 

att företagets validering måste genomföras efter varje mjukvaruuppdatering och med max 12 

månaders mellanrum för att den ska vara giltig. [2] De testhanteringsverktyg som analyseras i 

denna rapport är verktyg som är kapabla att användas för att uppfylla denna standard.  

Det är viktigt att rapporten som skapas av verktyget innehåller alla delar som behövs för att 

kunna bevisa att programmen fungerar korrekt. Utan korrekt dokumentation och validerade 

program kan bevisen förkastas i en rättegång. [3] 

 

1.1 Statens Kriminaltekniska Laboratorium 

Denna rapport har skapats på uppdrag av gruppen Data inom Dokument- och 

informationsteknikenheten på Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL). [4] 

Anledningen till uppdraget är att nuvarande valideringssystem inte når upp till deras 

effektivitetskrav. De vill därför se en förbättring. Idag skrivs SKLs rapporter i Word och deras 

spårbarhet av valideringsresultaten hanteras av ett testhanteringsverktyg. Enligt SKL är deras 

system tidsödande, onödigt komplicerat och har en svag spårbarhet.  

SKL passar väl in på beskrivningen av ett större företag med stort fokus på spårbarhet och 

dokumentation. Oftast är informationen om hur företag genomför sin validering 

hemligstämplad. Denna rapport utgår därför från SKLs egna krav på vad ett bra 

testhanteringsverktyg ska kunna hantera och utföra.  
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SKL har tre krav som behöver uppfyllas för att ett testhanteringsverktyg ska kunna användas 

optimalt. Dessa är att verktyget ska vara gratis, plattformsoberoende och det ska finnas 

möjlighet att skapa pdf-rapporter.  
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2 Problemformulering:  
Hur kan man genomföra en utvärdering av testhanteringsverktyg? 

Hur kan man skapa ett underlag som kan användas för val av ett lämpligt verktyg? 

 
2.1 Problematisering 
Genomförandet av en utvärdering av testhanteringsverktyg har ett inbyggt problem i att 

resultatet kan bli väldigt subjektivt. Upplevelsen och användandet av verktyg kan ändra sig 

från person till person då alla har olika uppfattningar om vad som är användarvänligt eller 

inte. För att undvika detta måste en metod och experimentuppställning skapas som aktivt 

förhindrar subjektivitet genom att tydligt bestämma vad som krävs för att ett krav ska vara 

uppfyllt.  

En utvärdering av testhanteringsverktyg kan genomföras med en metod som även kan passa 

utvärdering av andra verktyg och program. Detta gör metoden mer användbar för de som vill 

utvärdera ett program eller verktyg åt större organisationer. För att utvärdera ett 

testhanteringsverktyg så behöver metoden vara objektiv och enkel att läsa.  

I denna rapport ställs tre krav på verktyget som ska vara uppfyllda för att detta ska fungera 

optimalt. Dessa tre krav är att verktyget ska vara gratis, plattformsoberoende och att det ska 

finnas möjlighet att skapa pdf-rapporter. 

Anledningen till att verktyget ska vara gratis är på grund av att företag inte vill spendera stora 

summor i licenskostnader. [5] Ännu en anledning är att när ett verktyg är gratis är det ofta 

open-source. Detta betyder i de flesta fall att all kod som verktyget har är tillgänglig för 

allmänheten att använda och ändra. Detta gör det möjligt för företag att skräddarsy verktyget 

efter egna behov.  

Skälet till att verktyget ska vara plattformsoberoende är för att verktyget ska kunna användas 

på alla olika arbetsstationer som kan finnas på en arbetsplats. Skapandet av en rapport ska inte 

förhindras bara för att en dator har ett annat operativsystem.  

Möjlighet att skapa pdf-rapporter är det sista kravet som ska uppfyllas. Detta för att pdf-

rapporter är ett format som även det är plattformsoberoende och kan öppnas i alla 

operativsystem som har en webbläsare.  
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En fördel är om verktyget kan hantera scripting. Scripting är ett sätt att automatisera de tester 

som ska köras på programmen. Testerna körs då i verktyget och en rapport skapas från 

resultatet. Scripting kan dock i vissa fall vara en negativ funktion på grund av att tidsåtgången 

för att skriva ett script kan vara längre än nyttan som scriptet ger. Om ett verktyg innehåller 

scripting är det sannolikt välutvecklat och har prestanda i fokus.  

Det finns flera olika programvaror som kan vara möjliga alternativ, men på grund av de krav 

som har ställts så är bara ett par stycken av dessa relevanta och skulle kunna användas 

effektivt. TestRail är ett verktyg som skulle kunna vara ett bra alternativ för företag på grund 

av dess låga kostnad och dess användarvänliga GUI. [6] Men eftersom det inte är gratis så är 

det inget verktyg som kommer analyseras i denna rapport. Ett annat verktyg som skulle 

kunnat vara ett alternativ är TestCube som har ett enkelt men användarvänligt GUI. [7] 

Problemet med TestCube är att det bara finns för Windows och olika Linux-distributioner. På 

grund av detta kommer TestCube inte analyseras i rapporten.  

Webb-baserade testhanteringsverktyg passar både småföretag och arbetsgrupper inom stora 

företag på grund av enkel installation och litet underhåll. Webb-baserade 

testhanteringsverktyg är dessutom plattformsoberoende och därför analyserar denna rapport 

endast denna sort av verktyg.  
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3 Metod 
För att kunna jämföra olika verktyg på ett strukturerat sätt kommer alla verktyg få betyg som 

delas upp i olika delar. Verktyget betygsätts efter hur bra detta verktyg uppfyller 

kravkriterierna. Spårbarhet, Hjälpmedel och Användarvänlighet är de tre rubriker som 

verktyget betygsätts efter. Dessa rubriker har flera olika underrubriker för att tydligare och 

noggrannare kunna undvika subjektivitet. Dessa underrubriker betygsätts genom en lista där 

varje punkt får ett Ja eller Nej. Genom detta så får man en tydligare översikt över vad varje 

verktyg kan genomföra. Efter detta ställs varje verktyg upp med sammanfattade resultat och 

jämförs med varandra.  

3.1 Spårbarhet 

Spårbarhet betyder att efter man har skapat en rapport från en validering så ska man flera år 

efteråt fortfarande kunna hitta den rapporten på ett enkelt sätt. I ”Test Coverage Measurement 

and Analysis on the Basis of Software Traceability Approaches” beskrivs hur man kan mäta 

spårbarhet med fokus på dokumentation. [8] I denna rapport används inte bara 

rapportdokumentation för att mäta spårbarhet, utan även anpassningsmöjligheter, 

databasmöjligheter och scripting. Med dessa skapas en större helhetsbild av vad verktyget har 

för spårbarhet och vad som kan förbättras.  

3.2 Hjälpmedel 

Hjälpmedel betyder vad för slags support från olika medier som finns tillgänglig. För att mäta 

detta undersöks verktyget och dess dokumentation efter en checklista. Dessa visar enkelt vad 

verktyget har för hjälpmedel till användaren.  

3.3 Användarvänlighet 

Användarvänlighet i detta sammanhang betyder att vem som helst ska kunna sätta sig och 

använda verktyget direkt. I en rapport av Badgett and Todd M. Thomas with Corey Sandler 

ställdes frågor till testarna. Exempel på frågor som ställdes var: ”Was the program easy to 

understand?” och ”Was the low-level design visible and reasonable?”. [1] Dessa frågor är 

dock öppna för tolkning av testarna och är därmed inte ett optimalt sätt att testa 

användarvänlighet. ”Usability Evaluation of Windows 8 with Keyboard and Mouse” från 

2013 visas flera andra sätt att testa användarvänlighet. [9] Rapporten visar att man kan mäta 

tidsåtgång för hur snabbt en uppgift tar att utföra. Analysen i denna rapport använder bara 

knapptryckningar som mätmetod. Detta på grund av att tidsåtgången kan skilja sig mycket 

från vad det är för information som måste matas in i verktyget. Med knapptryckningar kan 
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man mata in det som behövs och sedan trycka sig vidare utan att resultatet påverkas av en stor 

uppgift.  

3.4 Metodkritik 

Metoden i denna rapport använder sig av tre olika huvudrubriker och flera underrubriker för 

att tydligare förklara frågorna som ställs mot verktygen. Detta görs för att kunna göra en 

objektiv analys av alla verktyg som testas. En nackdel med detta är att vissa frågor kan vara 

omöjliga att svara på då vissa funktioner inte finns i dessa verktyg. T.ex. kan verktygets 

slutbetyg sänkas betydligt om verktyget har väldigt bra användarvänlighet men inte har den 

specifika efterfrågade funktionen.  

Detta arbete skapar en metod för hur en analys av programvaror kan genomföras och 

analyserar även tre olika verktyg. Skapandet av en effektiv experimentuppställning kan bli 

svår om annan forskning visar sig olämplig för dessa verktyg. Analys av verktygen kan också 

bli komplicerad att utföra om verktygen är svårhanterliga eller presterar dåligt i de systemen 

de installerats i.  

En nackdel med att dela in metoden i tre huvudrubriker är att vissa krav under dessa kan ses 

som inkonsekvent placerade. Det kan skapa en förvirring för användare av metoden. En 

avslutande Övrig-rubrik hade omfattat de frågor som inte passar i någon av de andra 

huvudrubrikerna. En sådan rubrik implementerades dock inte i detta arbete då de tre 

huvudrubrikerna bedöms vara tillräckligt omfattande för att innehålla de frågor som behövs 

för att analysera verktygen.  

Den metod som används i denna rapport är snarlik den som används i ”Evaluation of Open 

Source Tools for Test Management and Test Automation” från 2012. [10] Detta på grund av 

att båda metoderna använder ett sorts poängsystem för att undvika subjektivitet i 

bedömningen. Något som denna rapport gör bättre än den från 2012 är att varje poäng som 

tilldelas verktyget från en fråga som ställs. Detta görs inte i rapporten från 2012 där 

författaren skriver egna uppfattningar om vad verktyget kan genomföra. Detta skapar problem 

då en annan person skulle kunna få andra resultat från testerna än vad författaren fick.  

I rapporten 'Vendor Landscape: Software Test Management' från 2011 visar hur man kan 

mäta spårbarhet på många olika sätt. [11] Rapporten visar även ett tabellupplägg för hur man 

kan redovisa resultaten. Rapporten går dock inte in på subjektivitet och försöker inte undvika 

detta.  
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Trots denna rapports metods försök att undvika subjektivitet så går den inte att undvika fullt 

ut.  

3.5 Etisk diskussion 

Genom att använda denna metod kan ett konkurrerande företag göra vissa ändringar i avsikt 

att framställa ett annat företags verktyg som mindre bra. T.ex. kan ett av testerna handla om 

en funktion om bara deras program har. Det andra verktyget som testas har inte har den 

funktionen och får därför inget poäng för den punkten. Detta gör att vissa program kan få 

oproportionerligt låga poäng.  

Använder företagen samma metod som i denna rapport så förhindras dessa problem på 

punkten Användarvänlighet – Knapptryck. Detta på grund av att genom att mäta 

knapptryckningar för vissa vanliga funktioner så tas subjektiviteten bort och resultatet blir 

sedan numret av knapptryckningar. 
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4 Experimentuppställning 
Kraven på verktyget är att det ska vara gratis, spårbart, möjligt att skapa pdf-rapporter och 

vara användarvänligt. Om verktyget dessutom kan hantera scripting är det en fördel då det i 

vissa fall kan effektivisera processen.  

På sidan opensourcetesting.com finns det många olika verktyg som är potentiella alternativ. 

Ett urval av verktygen kommer att analyseras för att se om alla kravkriterier uppfylls. 

Uppfyller verktygen inte alla kriterier kommer de inte nämnas i denna rapport. Efter detta 

presenteras alla resultat och för och nackdelar ställs upp för att visa vilket verktyg som skulle 

kunna vara det bästa alternativet att användas på större företag inklusive SKL.  

Nedan visas det hur resultatet från en verktygsanalys kommer att förklaras. Poängen som ett 

verktyg får sammanfattas i en tabell och ett stjärndiagram för att enkelt visa styrkor och 

svagheter.  
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4.1 Exempel: 

I bilaga 1 visas exempel på hur betygsystemet fungerar och hur det presenteras. Genom detta 

poängsystem kan man enkelt se hur ett verktyg förhåller sig mot andra verktyg. I ”Vendor 

Landscape: Software Test Management” går författaren in på liknande verktyg, men i den 

rapporten finns inte kravet att verktygen ska vara gratis. [11] 

I rapporten ”A framework for the measurement of software quality” från 1978 skriver 

författaren: ”To determine the quality of software, predetermined attributes must be measured 

in a consistent fashion.”. [12] Rapporten beskriver kort men precist vad problemet med att 

betygsätta en programvara är. Alla som genomför samma tester som görs i denna rapport ska 

få snarlika resultat. För att få snarlika resultat så måste frågorna inte vara öppna för tolkning.  

I denna rapport används därför frågor som bara har ja eller nej som svar. Dessa räknas sedan 

som ett poäng var. Om flera olika enheter skulle använda samma mjukvaruvalideringsprocess 

så skulle resultaten kunna bli missvisande eftersom olika enheter har olika krav och syn på 

olika punkter så kan de tolkas olika. Därför förklarar denna rapport ingående vad varje betyg 

baseras på och varför det inte är något av de andra. Rapporten ”Evaluation of Open Source 

Tools for Test Management and Test Automation” från 2012 har ett liknande betygsystem 

med olika huvudrubriker och underrubriker. [10] Dessa betygssätts med poäng upp till 100 på 

varje huvudrubrik. Sedan adderas alla poäng till ett total som sedan kan rangordnas mot 

andra. Detta system är likt denna rapports, men i denna är poängskalan inte lika hög. Detta för 

att förhindra resultat som i slutändan får höga poäng trots att den har missat viktiga delar som 

krävs. Detta förhindras i denna rapport med att det sätts mindre poäng för varje del. Rapporten 

har inte heller lika stort fokus på dokumentation som krävs för att vara applicerbar.  

För att testa de olika verktygen installeras de separat på egna virtuella maskiner. Val av 

operativsystem är taget från instruktionerna för hur man ska installera de olika verktygen. 

Testia Tarantula installeras på CentOS 32-bit och installationen följer Testias egna 

instruktioner. TestLink installeras på XUbuntu och installationen följer TestLinks egna 

instruktioner. Mozillas Testopia installeras på Fedora 64-bit och följer Bugzillas egna 

instruktioner. Installationsinstruktionerna för verktygen använder olika operativsystem och 

därför skiljer de virtuella maskinerna sig. Det finns även Windows-versioner av verktygen, 

men Linux-distributioner valdes för deras kontrollerade miljö och för att kunna hålla samma 

prestanda.  
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5 Resultat 

5.1 Testia Tarantula 

 

Figur 1 Bild på Testia Tarantulas GUI 

Testia Tarantula är utvecklat av Prove Expertise och är licenserat under GNU GPLv3. [13] 

Denna licens betyder att mjukvaran kan delas, ändras och användas av alla. [14] Mjukvaran är 

därmed öppen för allmänheten att använda helt lagligt.  

Testia Tarantula körs på en webbserver på ett Linuxsystem och används med bäst resultat av 

Mozilla Firefox. Första sidan som kommer upp för användaren är en loginskärm där ett 

användarnamn och lösenord ska inmatas. Efter inloggning visar startsidan en menyrad som 

enkelt visar alla sidor användaren behöver för att bruka verktyget. Startsidan har även en 

dashboard som visar en överblick på olika projekt och testresultat. Administratören skapar 

olika projekt och tester som han kan tilldela till vanliga användare av systemet. Dock 

rekommenderas användare av verktyget att vara administratörer då de kan ändra tester själva 

utan att fråga en administratör. På varje sida finns det ett explorer-fönster som har flera taggar 

som när man klickar på dem, visar projekten som har den taggen. Exempel på detta är taggen 

Failed. Denna tagg kommer visa alla cases som i något av testen har misslyckats.  

För att skapa ett test så måste administratören gå igenom flera steg. I explorer-fönstret finns 

fem olika kategorier: Requirement, Sets, Cases, Executions och Test Objects. Alla förutom 

Requirements och Sets måste användas i ett test. Requirement och Sets fungerar på likartat 

sätt. Requirements är en samling av Cases som ska testas av testaren. Sets är också en samling 
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av Cases som ska köras av testaren, men som inte behöver bli godkända. Skillnaden är i 

verkligheten noll, men på rapporten så skrivs de ut separat från varandra.  

Cases är själva testerna som ska utföras. Ett case kan heta ”Test av importering” och i detta 

case har administratören skrivit in instruktioner som användaren ska följa för att utföra testet. 

Intruktionerna skrivs som steg-för-steg och en förklaring på hur det ska genomföras och 

resultat kan skrivas.  

Executions är där administratören skapar vilket Test Object som ska testat med vilka cases. 

T.ex. kan en Execution heta ”Import & Export Test” och ha ett program som Test Object. Till 

denna execution så kan ett set som kallas ”Import/Export of data” dras in i Cases-menyn och 

med det så importeras alla Cases som fanns inuti. På detta enkla sätt har nu ett program blivit 

tilldelat ett par tester som ska utföras av användaren.  

Slutligen är Test Object ett namn på objektet eller programmet som ska testas.  

Under alla menyer kan även förtydligande beskrivningar skrivas för att ytterligare förklara 

vad som ska göras eller vad något betyder med fler detaljer.  

När testningen av Test Object ska utföras går man till Test på meny och där finns möjligheten 

att välja vilken Execution som ska testas. När man har valt en så visas alla Cases som man 

tidigare tilldelat och alla steg som tidigare har skrivits. I Explorer-menyn så finns det nu en 

Test-meny som tydligt visar alla Cases och deras tidsåtgång och om de har blivit godkända 

eller ej. Klickar man på en av dessa så visas steg-för-steg vad man ska göra för att genomföra 

testet. Det finns även ett verktygsfält där man kan klicka på Prev, Next, Pass, Fail, Skip, Not 

Implemented, Not Run och Pause. Klickar man på dessa så tilldelas det steget som är 

markerat denna titel.  

För att till slut skapa en rapport av testet går man till Report – Project Status på menyn och 

väljer ett Test Object. Efter detta klickar man på generate och en rapport skapas. Rapporten 

visas på sidan och har många fönster där testaren kan skriva in information som behövs i 

rapporten. Efter detta klickar användaren på Export PDF och en PDF med all information på 

sidan exporteras.  

Rapporten har ett bestämt template och kan därför inte förminskas eller utvidgas för att 

innehålla mer information.  
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5.2 TestLink 

 

Figur 2 Bild på TestLinks GUI 

TestLink är utvecklat av Teamst och är licenserat under GNU GPLv3. [15] TestLink körs på 

en webbserver på ett linuxsystem och kan köras av alla webbläsare. Första sidan som kommer 

upp för användaren är en loginsida. Efter första inloggning visas en sida som länkar till det 

mesta i verktyget. För att börja använda TestLink så ska man skapa ett nytt projekt. Är man 

administratör kan man skapa ett projekt som kan tilldelas användare. I detta fönster skriver 

man in all information om vad man vill åstadkomma med detta projekt och vad man ska 

arbeta med. Efter detta skapar man en Test Suite som innehåller instruktioner om vad testet 

ska åstadkomma. Till exempel så kan det skrivas in att i denna Test Suite ska testaren utföra 

importering och exportering av Program X.  

Test Cases skapas därefter och det är specifika instruktioner för hur man ska genomföra 

testerna. Man kan även importera och exportera Test Cases som andra har gjort. Exempel på 

ett Test Case kan vara att man förklarar för testaren precis hur, stegvis, man ska gå tillväga för 

att utföra ett import-test. Sedan ska en Test Plan skapas. Denna ska innehålla planen för hur 

genomförandet ska gå till och en tidsram. Efter detta ska en Build skapas. I en Build ska man 

skriva in information om den nuvarande versionen av programmet och vad som har ändrats 

sen sist.  
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När det har genomförts ska en eller flera Test Cases läggas till i den Test Plan som har 

skapats. Detta genomförs enkelt med ett mapp-system som TestLink skapar. Har man flera 

användare som ska genomföra tester kan man nu tilldela tester till dem. När detta har gjorts så 

ska testet genomföras. När testerna har genomförts så kan man sätta statusen på Test Cases till 

Not Run, Passed, Failed och Blocked. Rapporten skapas genom att gå till Test Reports. Där 

kan man välja export-format och vad för information som ska läggas till i rapporten.  

 

5.3 Testopia 

 

Figur 3 Bild på Testopias GUI 

Testopia är ett tillägg till Bugzilla som utvecklas av Mozilla Foundation. [16] Testopia 

började som Bugzilla Testrunner 2001 och har sedan utvecklats vidare till nuvarande version. 

Bugzilla är licenserat under Mozillas egna MPL som betyder att verktyget är open-source. 

Testopias startsida visar en enkel meny och knappar. För att få fler alternativ och menyer så 

måste man logga in. Väl inloggad kommer en ny dashboard upp som visar Testopias meny.  

För att börja använda Testopia måste man skapa en Test Plan. Denna ska innehålla 

information om vad testet ska gå ut på och på vilket sätt testen ska utföras. När denna har 

skapats ska ett eller flera Test Cases skapas. Detta case ska innehålla specifika instruktioner 

för hur testet ska genomföras. Steg-för-steg instruktioner ska även skrivas in i numrerad form.  
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Efter detta ska ett Test Run skapas. I denna bestämmer man vilka Cases som ska köras i testet. 

Dessa kan enkelt väljas med en filtreringsfunktion och flera cases kan väljas samtidigt.  

Till sist ska information om programmet och generell information om testet fyllas i. För att 

utföra testet går man till My Runs och där kan man välja vilket Run som man vill testa. I 

testmiljön kan man ändra de flesta inmatningarna som gjordes innan och man kan även 

markera testet som lyckat eller misslyckat på de olika cases som finns inuti. För att visa 

rapporten så högerklickar man på det Test Run man vill se och väljer Report. Rapporten visar 

upp informationen på en lista och kan exporteras som xml eller csv.   

5.4 Betygsättning:  

Spårbarhet - Betygskriterier:  

Databas:  Testia Tarantula TestLink Testopia 

Databas kan skapas.  Ja Ja Ja 

Databas kan lagra resultat från tester.  Ja Ja Ja 

Databas kan exporteras och importeras till annat 

system. 

Nej Ja Ja 

    

Rapport:  Testia Tarantula TestLink Testopia 

Rapport kan skapas.  Ja Ja Ja 

Rapport tar med all information som inmatats.  Ja Ja Nej 

Rapport kan exporteras till valbar filtyp.  Nej Ja Nej 

    

Scripting:  Testia Tarantula TestLink Testopia 

Möjlighet att skriva egna script.  Nej Nej Ja 

Möjlighet att automatisera tester från utomstående 

program.  

Nej Nej Nej 

Fler än ett script-språk.  Nej Nej Nej 

    

Anpassning:  Testia Tarantula TestLink Testopia 

Möjlighet att anpassa utformningen på rapporten 

genom t.ex. XML-dokument.  

Nej Nej Nej 

Möjlighet att ändra utseendet på rapporten genom 

templates.  

Ja Ja Nej 

Bestämma vilka inmatningar som visas i rapporten.  Ja Ja Nej 

Tabell 1 Tabell för Spårbarhet 
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Hjälpmedel - Betygskriterier: 

Support:  Testia Tarantula TestLink Testopia 

Telefonsupport.  Nej Nej Nej 

Webbsupport.  Nej Nej Ja 

Forumsupport.  Ja Ja Ja 

    

Dokumentation:  Testia Tarantula TestLink Testopia 

Förklarar ingående varje funktion.  Nej Nej Nej 

Nybörjarvänlig.  Nej Nej Nej 

Genomgång av vanliga uppgifter.  Ja Ja Nej 

    

Uppdateringar:  Testia Tarantula TestLink Testopia 

Uppdateringar innehåller buggfixar.  Ja Ja Ja 

Verktyget utvecklas med hjälp av användarnas 

feedback.  

Ja Ja Ja 

Verktyget uppdateras minst en gång om året.  Ja Ja Ja 

    

Professionalitet:  Testia Tarantula TestLink Testopia 

Verktyget är skapat av ett etablerat företag.  Ja Ja Ja 

Verktyget har funnits i mer än ett år.  Ja Ja Ja 

Utvecklarna diskuterar eller kommunicerar med 

användarna.  

Ja Nej Ja 

Tabell 2 Tabell för Hjälpmedel 
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Användarvänlighet - Betygskriterier:  

Knapptryckningar:  Testia Tarantula TestLink Testopia 

5 eller färre knapptryckningar för att skapa ett nytt test.  Nej Nej Nej 

3 eller färre knapptryckningar från att logga in till att 

logga ut.  

Ja Ja Ja 

5 eller färre knapptryckningar för att skapa en rapport.  Ja Ja Nej 

    

Utseende:  Testia Tarantula TestLink Testopia 

Informationspanel som beskriver aktuell sida.  Nej Ja Nej 

Visar inte för mycket information på en sida.  Ja Ja Nej 

Visar inte för lite information på en sida.  Nej Nej Nej 

    

Utförande av vanliga uppgifter:  Testia Tarantula TestLink Testopia 

Möjlighet att skapa flera användare.  Ja Ja Ja 

Möjlighet att mata in all information som behövs.  Ja Ja Nej 

Nybörjarvänlig hantering av rapportexportering.  Ja Ja Nej 

    

Frihet:  Testia Tarantula TestLink Testopia 

Alla informationsrutor behövs inte fyllas i.  Ja Ja Ja 

Möjlighet att delge flera tester till projekt.  Ja Ja Ja 

Möjlighet att skapa templates av ofta använda tester.  Ja Ja Ja 

Tabell 3 Tabell för Användarvänlighet 

5.5 Totala poäng 

 Testia Tarantula TestLink Testopia 

Spårbarhet 6 8 5 

Hjälpmedel 8 7 8 

Användarvänlighet 9 10 5 

Gratis Ja Ja Ja 

Plattformsoberoende Ja Ja Ja 

PDF-rapport Ja Nej Nej 

Tabell 4 Tabell som visar totala poäng 
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Figur 4 Stjärndiagram som visar Testia Tarantulas poäng 

 

Figur 5 Stjärndiagram som visar TestLinks poäng 

 

Figur 6 Stjärndiagram som visar Testopias poäng 

Spårbarhet

HjälpmedelAnvändarvänlighet

Testia Tarantula

Max Poäng

Spårbarhet

HjälpmedelAnvändarvänlighet

TestLink

Max Poäng

Spårbarhet

HjälpmedelAnvändarvänlighet

Testopia

Max Poäng
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6 Diskussion 
I denna rapport har tre testhanteringsverktyg testats: Testia Tarantula, TestLink och Testopia. 

Testningen av verktygen var intressant att genomföra då alla verktyg var olika, men hade ändå 

samma underliggande idé och genomförande. Alla verktyg hade någon sorts plan, case och 

build som man använde för att genomföra testerna.  

Testia Tarantula 23 

TestLink 25 

Testopia 19 

Tabell 5 Kort sammanfattande poängtabell 

Från denna tabell kan man se att TestLink fick mest poäng. Anledningen till detta är att 

verktyget har bra användarvänlighet och spårbarhet med tillräckligt acceptabel 

dokumentation. Testia Tarantula skulle haft mest poäng om verktyget inte hade fått så lite 

poäng på spårbarhet. Även Testopia föll även på sin spårbarhet, men även på dess svaga 

användarvänlighet.  

Anledningen till att Testopia fick mindre poäng än de andra kan kopplas till att Testopia är ett 

tillägg till Bugzilla. Detta integreras på ett bra sätt, men alla delar som finns i Bugzilla finns 

även i Testopia. Detta gör att man ser flera menyer och inställningar som man aldrig använder 

och detta sänker helhetsintrycket. Testia Tarantula och TestLink är fristående och utvecklades 

bara med validering av tester som fokus.  

Alla verktyg är gratis och plattformsoberoende, men bara Testia Tarantula kunde exportera 

sina resultat i PDF-form. Det är ett stort plus då PDF-formatet är ett enkelt och 

plattformsoberoende format som ofta används i rapporter. Alla verktyg är open-source och 

därför kan allting i verktygen ändras för eget bruk. Detta gör exportmöjligheterna större då en 

programmerare kan anpassa utseendet och filformatet.  

Testia Tarantula är välutvecklat och genomarbetat med ett snyggt GUI. Detta kan man inte 

säga om Testopia och TestLink då deras GUI var mer rakt på sak utan tanke på tilltalande 

grafik. Ännu en punkt att påpeka i Testia Tarantulas GUI var dess drag-och-släpp-system som 

gör att användaren kan dra olika cases till ett Set eller Execution. Genom detta ökar 

effektiviteten och helhetsintrycket av verktyget. Även explorersystemet som lagrade alla set, 

cases och requirements var välbyggt och visade enkelt vad som kunde dras var. TestLink hade 

ett sådant system, men det var svårare att förstå och var outvecklat. 
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TestLink är det enda verktyg som har uppdaterats under 2014. Testia Tarantula och Testopia 

som uppdaterades för drygt ett år sedan. Detta skapar problem eftersom de två som inte 

uppdaterats på ett år troligen inte kommer bli uppdaterade i framtiden. Företag brukar 

använda en version av programvara utan att uppdatera den. Detta innebär att de buggar som 

finns antingen får vara kvar eller rättas till av företaget. Företag brukar inte heller vara 

intresserade av uppdateringar i ett välanvänt program då funktioner som de använder kan 

försvinna.  

Ett krav på verktygen var att det skulle vara gratis. Detta begränsade antalet verktyg som 

passade in då de flesta har en licenskostnad på flera tusen kronor. [5] Detta gör att verktygen 

oftast utvecklas i andra hand bredvid större projekt eftersom företagen vill undvika 

licenskostnader. Därmed får verktygen inte lika stor budget och utvecklingen och kvalitén kan 

brista. Även supportmöjligheterna är bristande då den största delen av support görs på forum.  

I rapporten ”Metrics for Measuring the Effectiveness of Software-Testing Tools” från 2002 så har 

tre verktyg analyserats och fått poäng på olika punkter. [17] Rapporten använder 

knapptryckningar som ett sätt att mäta prestanda i verktygen. Rapporten mäter även växlingar 

från att använda musen till tangentbordet för att mäta vad som behövs matas in. Det är något 

som denna rapport skulle ha kunnat använda för att mäta användarvänlighet. Anledningen till 

att denna inte gör det är det kan skilja väldigt mycket från verktyg till verktyg. Antalet byten 

kan gå från ett lågt antal till ett högt om verktyget kräver många inmatningar. Det är även 

svårt att ställa en fråga där svaret är Ja eller Nej. På grund av det så valdes metoden med 

enbart knapptryckningar.  

I rapporten ”Choosing a Tool for Improved Software Test Management” från 2013 används ett 

liknande betygsystem med vanliga poäng och viktade poäng. [18] Dessa viktade poäng 

betyder att vissa poäng ökar om de är av en viss kategori som är viktigare än någon annan. 

Men hjälp av detta kan man undvika att något trivialt ger lika mycket poäng som en väldigt 

viktig punkt. Detta användes inte i denna rapport då det inte fanns något stort behov av det. 

Detta på grund av att i rapporten så visas alla resultat upp noggrant då alla punkter bara har 

två svar. På grund av detta så är den sammanfattande poängen inte lika viktig för en 

användare som istället väljer ett program med hjälp av de enskilda punkterna.  

Denna rapport använder också stjärndiagram för att visa stark- och svagheter hos 

programmen. Diagrammen ger en kort och snabb överblick över vad programmens fördelar 

är, men kan också vilseleda då de ger en mycket enkel bild av programmet.   
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7 Slutsats 
Denna rapport har gått igenom tre verktyg: Testia Tarantula, Testopia och TestLink. Dessa 

verktyg har fått poäng och skälen till dessa framgår av analysen. Trots att TestLink fick flest 

poäng av de tre så rekommenderas dock Testia Tarantula. Detta på grund av ett bra 

helhetsintryck från verktyget. Buggar som framträdde i verktyget var få och små. Dess GUI 

var väldigt tydligt med bra förklaringar på vad som ska göras härnäst i dokumentationen. 

Testia Tarantulas drag-och-släpp-funktion ökar också effektiviteten för användaren och 

tabellsystemet som lagrar olika test cases är enkelt och välbyggt.  

Rekommendationen av Testia Tarantula kan ses som ett underkännande av metoden då 

TestLink fick fler poäng. Dock var poängskillnaden mellan verktygen liten. Testia Tarantula 

föll i slutändan på spårbarheten mot TestLink, men på grund av Testia Tarantulas möjlighet 

att skapa PDF-rapporter så blev detta verktyg ett bättre val. Alla program låg nära varandra i 

poäng och valet blev därför inte lika klart som förväntat. På grund av detta är det upp till 

företagen att välja vilket av programmen som passar deras organisation bäst.  

Testopia fick minst poäng och därför rekommenderas detta inte. På grund av att verktyget är 

ett tillägg till ett annat program blev vissa uppgifter mer avancerade att utföra än förväntat.  

Dock är alla verktyg open-source och därför kan samtliga verktyg anpassas efter behov. Detta 

gör att även Testopia kan förbättras och bli bättre än de två andra alternativen. Detta medför 

dock mer arbete på en produkt som redan ska vara klar att användas. 

Rapporten har svarat på de två problemformuleringar som ställdes ovan. Rapporten har visat 

en metod som analyserar och utvärderar olika testhanteringsverktyg med ett fokus på 

spårbarhet och dokumentation. Rapporten visar även vilka verktyg som kan vara lämpliga för 

större företag med samma fokus.  
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8 Framtida arbete 

Framtida arbeten som kan göras med utgångspunkt från denna rapport kan ha många 

variationer. Denna rapport fokuserar på spårbarhet och dokumentation, men detta kan vara 

mindre viktigt för mindre företag. Där kan fokus istället ligga på prestanda och effektivitet. 

För att hitta ett sådant verktyg och analysera det kan man använda många delar av denna 

metod och man kan även skapa ett eget verktyg som utför samma uppgifter.  

Denna rapport hade även som krav att verktyget skulle vara gratis och plattformsoberoende. 

Detta begränsade antalet valbara verktyg då många är gjorda för Windows eller Linux eller 

har en licenskostnad. Trots att vissa verktyg har en licenskostnad så kan de ändå analyseras då 

många har demo- eller trial-versioner. Framtida arbeten kan även involvera fler verktyg om 

det inte ställs samma krav som i denna rapport.  
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Bilaga 1 
Verktyg undersökt: ExempelProgram & TestProgram.  

Spårbarhet - Betygskriterier:  

Databas:  ExempelProgram TestProgram 

Databas kan skapas.  Ja Nej 

Databas kan lagra resultat från tester.  Ja Nej 

Databas kan exporteras och importeras till annat 

system. 

  Nej Nej 

   

Rapport:  ExempelProgram TestProgram 

Rapport kan skapas.  Ja Ja 

Rapport tar med all information som inmatats.  Ja Ja 

Rapport kan exporteras till valbar filtyp.  Nej Ja 

   

Scripting:  ExempelProgram TestProgram 

Möjlighet att skriva egna script.  Nej Nej 

Möjlighet att automatisera tester från utomstående 

program.  

Nej Nej 

Fler än ett script-språk.  Nej Nej 

   

Anpassning:  ExempelProgram TestProgram 

Möjlighet att anpassa utformningen på rapporten 

genom t.ex. XML-dokument.  

Nej Nej 

Möjlighet att ändra utseendet på rapporten genom 

templates.  

Ja Ja 

Bestämma vilka inmatningar som visas i rapporten.  Ja Ja 

Tabell 6 Exempeltabell för Spårbarhet 
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Hjälpmedel - Betygskriterier: 

Support:  ExempelProgram TestProgram 

Telefonsupport.  Nej Nej 

Webbsupport.  Nej Nej 

Forumsupport.  Ja Nej 

   

Dokumentation:  ExempelProgram TestProgram 

Förklarar ingående varje funktion.  Nej Nej 

Nybörjarvänlig.  Nej Nej 

Genomgång av vanliga uppgifter.  Ja Nej 

   

Uppdateringar:  ExempelProgram TestProgram 

Uppdateringar innehåller buggfixar.  Nej Ja 

Verktyget utvecklas med hjälp av användarnas 

feedback.  

Nej Ja 

Verktyget uppdateras minst en gång om året.  Ja Ja 

   

Professionalitet:  ExempelProgram TestProgram 

Verktyget är skapat av ett etablerat företag.  Nej Ja 

Verktyget har funnits i mer än ett år.  Nej Ja 

Utvecklarna diskuterar eller kommunicerar med 

användarna.  

Ja Nej 

Tabell 7 Exempeltabell för Hjälpmedel 
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Användarvänlighet - Betygskriterier:  

Knapptryckningar:  ExempelProgram TestProgram 

5 eller färre knapptryckningar för att skapa ett nytt test.  Nej Nej 

3 eller färre knapptryckningar från att logga in till att 

logga ut.  

Ja Ja 

5 eller färre knapptryckningar för att skapa en rapport.  Ja Ja 

   

Utseende:  ExempelProgram TestProgram 

Informationspanel som beskriver aktuell sida.  Nej Ja 

Visar inte för mycket information på en sida.  Ja Ja 

Visar inte för lite information på en sida.  Nej Nej 

   

Utförande av vanliga uppgifter:  ExempelProgram TestProgram 

Möjlighet att skapa flera användare.  Ja Ja 

Möjlighet att mata in all information som behövs.  Nej Nej 

Nybörjarvänlig hantering av rapportexportering.  Nej Nej 

   

Frihet:  ExempelProgram TestProgram 

Alla informationsrutor behövs inte fyllas i.  Nej Nej 

Möjlighet att delge flera tester till projekt.  Nej Nej 

Möjlighet att skapa templates av ofta använda tester.  Nej Nej 

Tabell 8 Exempeltabell för Användarvänlighet 

 ExempelProgram TestProgram 

Spårbarhet 6 5 

Hjälpmedel 4 5 

Användarvänlighet 5 5 

Gratis Ja Ja 

Plattformsoberoende Ja Ja 

PDF-rapport Ja Ja 

Tabell 9 Exempeltabell som visar totala poäng 
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