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Sammanfattning/abstrakt 
Inom dagens systemutvecklingsprojekt har testning en viktig roll för att ett företag 

ska kunna lyckas leverera en produkt. Testning har ofta nedprioriteras pågrund av att 

det största fokuset har legat på nyutveckling. Testrollen är väldigt viktig för att kunna 

försäkra om sin produkt är redo för marknaden.  

 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på utmaningar och problem med 

testautomatiseringens startprocess i en agil systemutvecklingsmiljö. Vad företag och 

undersökningsföretaget som startar med testautomatiseringen kan förbereda sig på för 

att kunna lyckas.  

 

Undersökningen som uppsatsen bygger på har använt en induktiv ansats. 

Undersökningen har skett på ett undersökningsföretag som arbetar agilt inom 

systemutveckling. Målet är att undersöka verkligheten utan att söka svar och 

undersöka orsakssambanden. Syftet är att påståenden från teori och tidigare 

undersökningar ska jämföras med resultatet. Kvalitativ metod har använts för 

datainsamling i form av intervjuer.  

 

Resultatet av undersökningen bevisar att testautomatiseringen är väldigt viktigt inom 

den agila systemutvecklingsmiljön och att det finns en många problem och 

utmaningar som behövs tänkas på när ett system ska börja med testautomatisering. 

Den agila utvecklingsmetoden har blivit vanligare inom utvecklingsbranschen och 

därför kommer också testautomatisering bli vanligare. Många av problemen och 

utmaningarna håller inte ihop, utan påverkas av olika konsekvenser. Resultatet av 

uppsatsen kom fram till utmaningar och problem med: testdata/testmiljö, förståelse, 

struktur, verktyg och kompetens. 

 

Målet med uppsatsen är att bidra med nyttig information till ökad medvetenhet om 

vad som krävs för att starta igång testautomatisering. 

 



   
 

   
 

Summary/abstract 
Within today´s system development projects, testing have been an important role 

within company to be able to successfully deliver their product. Testing has often 

given a lower priority unfortunately, because focuses have been on new development. 

The test role is very important in order to insure their product is ready for the market.  

 

The purpose of this paper is to find out the challenges and problems with test 

automation start-up process in an agile system environment. What companies that 

start with test automation could prepare in order to succeed.  

 

For the survey on which the essay is based on an inductive approach has been used. 

The investigation has taken place at a research company that works with agile in 

system. The objective is to investigate reality without getting any answers. The aim is 

to claims from theory and previous information will be compared with the results. 

Qualitative methods were used for data collection in the in the form of interviews.  

 

The survey results prove that test automation is very important in the agile system 

development environment and that there are a lot of problems and challenges that 

need arise when a system should start with test automation. The agile development 

methodology has become more prevalent in businesses and test automation will be 

development. Many of the problems or challenges do not hold together, without 

affected by different consequences. The results of the thesis came to the challenges 

and problems with: test data/test environment, understanding, structure, tools and 

skills. 

 

The goal of this paper is to provide useful information to increase awareness of what 

is required to start running with test automation. 

  

  



   
 

   
 

Förord 
Jag skriver om testautomatisering i denna uppsats eftersom jag tycker att det är ett 

intressant och aktuellt ämne. Testautomatisering är ett ämne som jag har velat läsa 

mer om och såg arbetet som en möjlighet att lära sig mer om det. 

 

Testautomatisering är populärt inom systemutvecklingsbranschen och jag tror att 

automatisering inom IT kommer att öka för varje år som kommer. Det var intressant 

att göra undersökningen mot ett undersökningsföretag, som har varit till stor hjälp 

under min forskning. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till min lärarhandledare Tobias Andersson Gidlund för tips 

och råd under uppsatstiden.  Tack till alla respondenter som har ställt upp och bidragit 

med information och erfarenhet och gjorde undersökningen möjlig. Ett sista stort tack 

till undersökningsföretaget där jag har fått spendera tid, göra intervjuer och bidragit 

med väldigt mycket information. 
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1 Introduktion  
I introduktionen presenteras problematik bakom projektet, resultat från tidigare 

forskning kring testautomatisering. Därefter kommer problemställningen och 

projektets syfte och frågeställningar. Undersökningens målgrupp och avgränsning 

förklaras också.  

1.1 Bakgrund 

Problemet som jag väljer att fördjupa mig i är vad det finns för utmaningar och 

problem med att starta med testautomatisering på en agil systemutvecklingsmiljö. 

Detta ämne valde jag för att av egen erfarenhet varit med i projekt utan 

testautomatisering även ifall det enligt många ses som ett måste. Detta är ett viktigt 

ämne eftersom det är ett vanligt förekommande ute på marknaden, att nedprioritera 

test och lägger mer fokus på nyutveckling. Därför handlar den här uppsatsen om hur 

ett företag kan förbereda sig inför att starta med testautomatisering. Underökningen 

kommer att göras hos ett medelstort undersökningsföretag som till större delen 

arbetar agilt. 

 

Undersökning säger att all kod som skrivs bör testas och nödvändigtvis behöver inte 

alla tester vara automatiserade, men de flesta bör vara det. Tester efterkommer precis 

samma regel som allt annat inom programmering, automatisera om du gör något mer 

än två gånger. I praktiken bör de flesta tester som görs vara automatiserade (Bini 

2011).  

 

Målet med test är att hitta relevanta defekter fort som möjligt. För att minska 

kostnaderna och garantera hög regression med bra kvalitet krävs testautomatisering 

säger Ebert, Piattini, Polo och Reales (2013). Testautomatisering använder sig av 

mjukvara för att kontrollera genomförandet av test och jämförelse av det faktiska 

resultatet till det förutsagda resultatet (Dmitriev, Gerenko & Ieshin 2009). 

Testautomation har vuxit bland systemutvecklingsteknikerna och används för att 

förhindra fel och öka testeffektiviteten inom systemutveckling. Inom agila metoder 

anses testautomatisering vara en viktig nyckel för testningen (Collins, de Lucena Jr & 

Dias-Neto 2012).  

 

Det som gör mitt arbete viktigt är att hjälpa företag att inte hamna i den situationen 

där de har problem med att börja med testautomatisering som min problemställning 

utgår från. I dagens moderna agila arbetssätt är testautomatisering en viktig del och 

min uppsats kan hjälpa företag att undvika problem. Hamnar man i sitsen där problem 

har börjat dyka upp för start med testautomatisering kan projektet bli lidande av att 

kunder väljer konkurrenter för att de har kortare leverans på produkterna. 
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1.2 Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning om vad testautomatisering är och vad det finns för 

vanliga problem och utmaningar. De flesta av dem riktar in sig på företag som redan 

har testautomation, tillskillnad mot min forskning där jag utgår från företag som inte 

har testautomatisering men har planer på att införskaffa testautomatisering. Det som 

skiljer mitt problem från andras problem som har beskrivits i uppsatser är att jag 

fokuserar på startprocessen av testautomatisering och inte på något befintlig 

testautomatisering. Vad det finns för problem och utmaningar i testautomatiseringens 

startprocess.  

 

Ett exempel på tidigare arbeten som berör testautomation och systemutveckling är 

(Englund & Granlund 2013). Deras arbete tar främst upp användning och vanliga 

problem med testautomation och systemutveckling. Hur vardagliga problem med 

testautomation uppstår inom olika företag.  De har utgått mycket från dagens läge och 

från ett system där de redan använder sig av testautomation. Arbetet använder sig av 

empiri och har intervjuat 5 testare från olika företag och där de har besvarat på olika 

frågor som ligger till bakgrund till deras resultat där de tyckte att verkligheten inte är 

så svart och vit som litteraturen påstår.  

 

Ett annat exempel på tidigare arbeten är (Gustafsson & Lindholm 2010) som arbetat 

om olika teststrategier och användning av testautomation åt företaget Extenda AB. 

Syftet med deras arbete var att hjälpa till att införa testautomation till företaget och ta 

fram olika teststrategier åt företaget. Som delmoment till deras arbete gjorde dem en 

utvärdering av existerande testverktyg. Arbetet försöker förklara hur man går tillväga 

när testverktyg ska implementeras och hur investeringen ska gå till. Senare i arbetet 

har de gått in djupt på vilka steg det är man ska följa t.ex. en installation. Företaget 

har ett testverktyg som de har utvecklat själva som heter ECP (Extenda Cashier 

Player) som är verktyget man utgår ifrån under hela arbetet. Resultat kommer delvis 

fram till att det läggs ner för lite tid och resurser på testning.  

 

Ett tredje exempel på arbete är (Bergmark 2012) som har studerat 

utvecklingsprocessens inverkan på testautomatisering. Arbetet har genom en 

litteraturstudie tagit fram 21 krav som ställts för att testningen av en mjukvara ska 

kunna automatiseras med så få risker som möjligt. Författarna har undersökt hur man 

kan effektivsera och hitta en bättre process för testningen. Resultatet som Bergmark 

(2012) kom fram till var att det saknades kunskap inom verksamhetsledningen om 

hur viktigt testautomatisering är. 

 

En relaterad artikel som handlar om testautomatisering är (Persson & Yilmazturks 

2004) granskning av de risker som finns med testautomatisering. 32 risker förklaras i 

artikeln som har hittats i litteraturundersökning, två av dessa risker hade författarna 

själva stött på. Det man försöker ta reda på är om det går undvika riskerna med hjälp 

av planering. 
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1.3 Problemställning 

I systemvetarutbildningen har man lärt sig och förstått vikten av hur stor betydelse 

test har i ett systemutvecklingsprojekt. Test har därför setts som mer eller mindre 

självklarhet, men under en genomförd praktiktermin framfördes att testautomatisering 

och kvalité ofta kunde vara något som nedprioriterades framför ny funktionalitet i en 

utvecklingsmiljö. Utifrån mina egna erfarenheter som testare, samt från 

litteraturstudier har uppfattning gjorts gällande att testautomatisering ofta ses som ett 

jobb bredvid den vanliga testningen och prioriteras därför ner. Det är ofta testarna 

som får sätta sina namn på om produkten eller systemet är redo för leverans till 

kunder. Testautomatisering ses som en stor tillgång för att testningen inte ska 

misslyckas, trots detta är lågprioritering av testautomation ett förekommande.  

 

Mjukvaruutveckling har ökat på marknaden vilket har lett till att även kraven på de 

personer som arbetar med systemutvecklingen har ökat. De ökade kraven på 

systemutveckling har lett till fler yrkesroller och gjort att arbetssättet har blivit mer 

strukturerat.  Eftersom kraven har ökat på de flesta rollerna har det lett till att fler 

processer och metoder har behövts eller är ett måste. Agil utvecklingsmetod slog 

igenom i början av 2000-talet där fokus lades på att göra utvecklingsprocesserna 

smidigare. Den agila utvecklingsmetoden skapade även nya testningsmetoder som 

t.ex. testautomation. Automatisering är ett testprogram som går igenom en mängd 

teststeg och granskar resultatet istället för att använda sig av testfall som görs 

manuellt (Eriksson 2008). 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka vad det finns för utmaningar/problem när man ska 

starta med testautomatisering på ett system i en agil systemutvecklingsmiljö. Vilka 

mjukvarutester är det som ska automatiseras i ett system. Vad företag behöver tänka 

på när det är dags att börja med testautomatisering. Studiens frågeställning lyder: 

 

 •Vad finns det för utmaningar/problem när man startar med 

 testautomatisering på en agil utvecklingsmiljö? 

1.5 Avgränsning/Begränsning 

Uppsatsen fokuserar på systemutvecklingsbranschen och intervjuer kommer ske på 

utvalda relevanta personer. Intervjuerna kommer ske lokalt då personliga intervjuer är 

att föredra. Avgränsningen i studien var att fokusera på testarens perspektiv på 

frågeställningen. Eftersom området redan är utforskat behöver studien inte ta avsikt 

för psykologiska aspekter. Studien fokuserar på studera utmaningar och problem med 

att starta med testautomatisering. Respondenter och undersökningsföretaget kommer 

inte nämnas vid namn eller på annat sätt kunna identifieras, då anonymitet utlovas.  
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1.6 Målgrupp 

Målgruppen för uppsatsen är främst för projektledare och testledare i medel- till stora 

verksamheter som kan använda innehållet som underlag för att starta en 

testautomatiseringsprocess på ett system. Även för studenter och lärare som har 

intresse om vad det finns för utmaningar och problem med testautomation.  

1.7 Disposition  

För att förbereda läsaren samt ge möjlighet till urval vid läsning av uppsatsen 

presenteras nedan uppsatsens olika delar och respektive innehåll.  

  

Introduktion 

I introduktionen presenteras problematik bakom projektet, resultat från tidigare 

forskning kring testautomatisering. Därefter kommer problemställningen och 

projektets syfte och frågeställningar. Undersökningens målgrupp och avgränsning 

förklaras också.  

 

Teori 

Teoriavsnittet presenterar relevant teori till undersökningen som 

undersökningsföretag använder sig av; som systemutveckling och olika metoder som 

har använts inom undersökningsföretaget, samt olika mjukvarutester som används 

inom undersökningsföretaget i dagsläget. Presentation av testautomatisering och 

automation förklaras också. 

 

Metod 

I metodavsnittet presenteras vetenskaplig ansats och val av metod. Hur 

datainsamlingen och urvalet har gått tillväga i förhållande till undersökningens syfte 

och frågeställning. Även tillförlitlighet och etiska överväganden förklaras.  

 

Empiri 

I detta kapitel redovisas resultatet av datainsamlingen utifrån respondenternas svar. 

 

Diskussion 

Diskussionen kring resultatet och genomförandet av undersökningen presenteras i 

detta kapitel. 

 

Avslutning 

Uppsatsen avslutas med slutsatser och förslag på fortsatt forskning.  
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2 Bakgrund/Teori 
Teoriavsnittet presenterar relevant teori till undersökningen som företag använder 

sig av; som systemutveckling och olika metoder och mjukvarutester som har använts 

av respondenterna. Presentation av testautomatisering och automation förklaras 

också. 

2.1 Systemutveckling 

Systemutveckling kan lätt förväxlas med System engineering, som har större fokus på 

hårdvara och motsvarar systemteknik på svenska. Systemutveckling motsvarar på 

engelska System Development. 

 

Sommerville (2007) beskriver att en mjukvaruutvecklings process består av ett antal 

aktiviteter som ska leda produktionen av en produkt eller system. De grundläggande 

aktiviteterna som krävs är; 

 

 •Kravutveckling: Prioritering och specificering av krav. 

 •Systemdesign: Specificering av systemkomponenter och relationer. 

 •Förvaltning av subsystem: Mjukvarukomponenters design och 

 utveckling. 

 •Systemintegration: Systemet integreras av olika komponenter 

 •Testning: För att försäkra bra kvalité och att kundens krav möts.  

 •Driftsättning: Gör systemet redo för användarna och eventuellt lägga in 

 data eller andra system som kan vara nyttigt för användarna.  

2.1.1 Systemutvecklingsmetoder 

Testfasen blir annorlunda beroende på vilken systemutvecklingsmetod som används 

eftersom metoderna skiljer sig från varandra. Inom de olika metoderna arbetar och 

planerar man på olika sätt, det finns olika metoder som är bra på olika saker. De 

beskrivna systemutvecklingsmetoderna är metoder som respondenterna använder sig 

av och arbetat med inom systemutveckling. 

2.1.2 Agil 

Agility är det ursprungliga ordet som betyder smidig, lättrörlig och är något som man 

sammankopplar med metoden som är populär vid programutveckling. De agila 

metoderna är iterativa och byggs i korta iterationer med mindre dokumentation men 

samtidigt med hög kvalitet. Man vill inte ha så mycket planering och dokumentation 

utan det ska anpassas efter olika kunders krav. Man arbetar oftast i mindre grupper 

för att kunna inneha täta leveranser som ska ut till olika kunder, men även för att 

kunna locka till sig nya kunder. Systemet ska testas av ofta och gärna i form av 

testautomatisering (Eriksson 2008). 
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Scrum 

Scrum är en av flera metoder som har koppling till agila metoder. Inom Scrum 

metoden finns det oftast bestämda roller, verktyg och händelser som binds samman 

av olika regler. Dessa för att ha en flexibel och effektiv utveckling och göra 

systemutvecklingsprocessen så transparant som möjligt. Detta innebär att en produkt 

kan ändras under hela projektet och därför behövs utvecklingsprocessen kunna 

anpassas om förhållanden eller krav förändras. Alla de olika delprocesserna i 

systemutvecklingsprocessen ska vara synliga för de som ansvar för resultatet. 

Resultaten ska alla uppfatta på samma sätt och ska hjälpa till att definiera en standard 

som används. Scrum ska vara enkelt att använda och lära sig och har inte särskilt 

många regler som beskriver olika situationer. Scrum rekommenderas att främst 

användas i små företag som har projekt som utvecklar komplexa produkter (Schwaber 

2004). 

 

Inom Scrum ingår projektmedlemmarna i olika tvärfunktionella teams. Teamen ska 

vara självgående och ha kompetens för de olika delarna i utvecklingsprocessen. I 

teamen har man bestämda roller och bland annat finns det ”product owner”, ”Scrum 

master” och utvecklingsteam. Produkt ägaren ansvarar över produktens värde och 

utvecklingsteamet som ingår i samma team. Scrum masterns uppgift är att se till att 

Scrum teorin följs och kan ses som en ledare för produkten. Utvecklingsteam har i 

uppgift att leverera färdiga funktionaliteter som ska bidra till den färdiga produkten 

(Schwaber 2004). 

 

I Scrum arbetar man i ”sprintar” som kan vara olika långa, oftast omkring 2-4 veckor. 

I sprintarna har man dagliga ”stand-ups” där alla i teamet berättar vad de ska göra 

under dagen. Meningen är att teamet ska leverera en färdig funktionalitet efter varje 

sprint och därefter börja på en ny (Schwaber 2004). 

2.1.3 Övriga systemutvecklingsmetoder 

De övriga systemutvecklingsmetoderna som förklaras är systemutvecklingsmetoder 

som har utövats av respondenterna. 

 

Vattenfallsmodellen 

Eriksson (2008) tyder på att vattenfallsmodellen sker i fem faser - idé, analys, design, 

kodning och test. Modellen fick sitt namn på grund av att utvecklingen "rinner över" 

likt vatten i ett vattenfall, när en fas är klar så kommer man till en ny fas i modellen. 

Likt ett vattenfall går det inte backa till en fas som är slutförd. Är t.ex. kraven fel och 

man är i fasen kodning är det inte möjligt att backa till analysfasen för att ändra på 

kraven. Ställs höga krav på att modellen i varje fas färdigställs och kraven är 

genomtänkta (Eriksson 2008).  
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Rational Unified Process (RUP) 

I RUP delas arbetet upp i olika processer såsom kravhantering, test och 

implementering. Kravhanteringen i RUP inleds tidigt och avslutas inte förens 

utvecklingstiden är slut. RUP hålls strukturerat och följer mallar, roller och 

processbeskrivningar som är fördefinierade. RUP är en iterativ utvecklingsmodell 

(Eriksson 2008).  

2.2 Mjukvarutestning 

Olika sorters tester som används för att testa av olika delar av ett system för att 

försäkra kvalité. Nedan beskrivs de vanligaste testteknikerna som används inom 

systemutvecklingen som även utförs manuellt. Dessa olika sorters tester beskrivs för 

att de kan användas inom den testautomatiserade tekniken och har koppling till de 

olika respondenterna. De olika testerna är viktiga för att testa av olika funktioner 

inom ett system. 

 

Regressionstest 

Regressionstest är ett test som testar uppsättningen av ett bassystem eller produkt, 

någon del som kan ha påverkats i systemets produktmiljö. Syftet med regressionstest 

är att kontrollera att de funktioner som finns i systemet eller produkten inte har 

påverkats av andra förändringar eller funktioner och därför påverkats oavsiktligt 

(Dustin, Garrett & Gauf 2009).  

 

Funktionstest 

Funktionella tester är till för att testa processer och för att se att alla flöden är 

sammanhängande. Funktions test brukar oftast genomföras när det är ett nytt system 

och man gör en första test av den delen. Vid funktionstest är man väldigt noggrann 

och går igenom punkt för punkt (Eriksson 2008). 

 

Acceptanstest 

Acceptanstest görs för att beställaren ska kunna godkänna det som senare ska 

levereras är ok eller inte. Om inte systemet löser kundens problem som det var 

meningen att göra så har man inte lyckats. För driftorganisationen är det bra att 

genomföra acceptanstester så de vet ifall systemet eller produkten är godkänd för 

produktionssättning (Ryber 2006). 

 

Smoketest 

Smoketestet fokuserar på de systemkomponenter som utgör den viktigaste 

funktionaliteten som berör kunden eller användaren mest. Smoketest görs innan en ny 

version ska ut på marknaden och testar av att de existerande delarna av systemet 

funktionalitet fungerar. Att automatisera smoketest i en agil miljö sparar mycket tid 

för testare som endast behöver spela upp testet (Dustin, Garrett & Gauf 2009). 
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2.2.1 Övriga tester 

Eriksson (2008) beskiver att integrationstestet syfte är att integrationen mellan olika 

gränssnitt, ett system kan ha flera integreringar och t.ex. ha två olika processer som 

behandlar kunder genom olika genomförande. Dustin et al. (2009) beskriver att 

enhetstest används för att validera de enskilda enheterna i ett programs källkod beter 

sig på rätt sätt, enhetstesterna är oftast den lägsta testbara delen av ett system. 

Eriksson (2008) förklarar att stresstest görs för att ta reda på hur systemet eller 

produkten agerar när den blir överbelastad.  

2.3 Testautomation 

Testautomation har vuxit bland systemutvecklingsteknikerna. Testautomatisering 

används för att förhindra fel och öka testeffektiviteten inom systemutveckling. Inom 

agila metoder anses testautomatisering vara en viktig nyckel för testningen (Collins, 

de Lucena Jr & Dias-Neto 2012). Testautomatisering används för att göra sina 

manuella mjuvarutester automatiska som kan köras vid beställning från en 

programvara som exekverar testerna, kontrollerar resultat och rapporterar felen. Med 

hjälp av verktyg kan man antingen spela in eller med hjälp av kod beskriva hur 

testningen ska gå till. Testautomatisering underlättar mycket för testare som slipper 

göra samma arbete flera gånger om (Eriksson 2008).   

 

Crispin och Gregory (2009), Collins och de Lucena Jr (2012) menar att inom en agil 

systemutveckling är testautomatisering en grundpelare som optimerar tiden för 

testningen. Varför företag strävar efter att ha agil utveckling är för att vara 

marknadskraftiga och kunna leverera på efterfrågan. Testningen måste kunna utföras 

iterativt eftersom en agil utvecklingsmiljö jobbar med iterationer. Testning bör därför 

kunna testas så effektivt som möjligt, vilket är med hjälp av automatisering.  

 

Vid täta leveranser och god kvalité är testautomation ett måste inom det agila 

arbetssättet för att försäkra att leveranser kan ske vid tänkt datum och inte försenas 

säger Dmittriev, Gerenko och Ieshin (2009). Testautomation är en mjukvara som 

används för att kontrollera utförandet av tester samt för att se liknelser mellan det 

aktuella och det förutspådda resultatet.  

 

Undersökning säger att all kod som skrivs bör testas och nödvändigtvis behöver inte 

alla tester vara automatiserade, men de flesta bör vara det. Tester efterkommer precis 

samma regel som allt annat inom programmering, automatisera om du gör något mer 

än två gånger. I praktiken bör de flesta tester som görs vara automatiserade (Bini 

2011). Att hitta defekter så tidigt som möjligt är ett mål med testning för att man ska 

kunna minska kostnaden. För att hitta defekter så tidigt som möjligt krävs 

testautomatisering, vilket leder till högre regression och bättre kvalité (Ebert et al. 

2013). 
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2.4 Automation 

 "Maskinen ja maskinen, slösar aldrig någons tid, kollar aldrig 

 förmannen, pratar aldrig tillbaka" (Groth 1999, s. 277). 

  

Tekniken har potential att låta oss anfalla alla typer av uppgifter som innebär 

hantering och bearbetning av data. I allmänhet kan man säga att de flesta verk 

kommer att beröras av tekniken, åtminstone som ett stödjande verktyg, och många 

typer av arbetsuppgifter kommer att vara helt eller delvis automatiserad eller 

elimineras, eftersom programmerbarhet av datorer har gett automation en ny stark 

uppvisning. Desto mer rutin, desto lättare blir det, datorbaserade automatisering 

kommer att utvecklas under de kommande årtiondena och har även utvecklats de 

senaste årtiondena. Automation har visat sig vara en mycket kraftfull metod för att 

öka produktionen och förbättra en organisations konkurrenskraft. Därför kan vi 

förvänta oss organisationer i allmänhet att försöka fortsätta att undersöka 

möjligheterna med automation, samt att sträva efter att öka sin produktion per 

anställd (Groth 1999). 
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3 Metod 
I metodavsnittet presenteras vetenskaplig ansats och val av metod. Hur 

datainsamlingen och urvalet har gått tillväga i förhållande till undersökningens syfte 

och frågeställning. Även tillförlitlighet och etiska överväganden förklaras.  

3.1 Vetenskaplig ansats 

Yin (2013) förklarar att de två vanligaste datainsamlings strategierna är den deduktiva 

och den induktiva som redovisar olika sätt att växla mellan data och begrepp. Den 

deduktiva strategin arbetar man ”från teori till empiri”, medan induktiv ansats är det 

andra alternativet där forskaren går motsatt väg ”från empiri till teori”. Arbetet 

påbörjas istället med att samla in relevant information från verkligheten, med så få 

förväntningar som möjligt. Insamlad data systematiseras, sedan formuleras teorierna 

baserat på insamlad data. Strategins mål är att ingenting begränsar vilken information 

den enskilda forskaren samlar in (Jacobsen 2002). 

 

Anledningen till varför en forskning gjordes inom detta ämne var för att forskaren 

själv har deltagit i utvecklingsprojekt där testautomation inte har hunnits påbörjats i 

tid. Många tycker att testautomation är ett måste i dagens agila 

systemutvecklingsarbete för att man ska kunna anpassa sig till marknaden. Därför 

gjordes en forskning om vad det finns för problem och utmaningar i startprocessen 

inom testautomation. 

 

Anledningen till att undersökningen är en fallstudie är för att jag ville ha ett företag 

som är i den fasen där testautomationen inte har påbörjats på ett system ännu. 

Fallstudien bygger på frågeställningen som är att ta reda på vad det finns för problem 

och utmaningar i startprocessen inom testautomation. Företaget har arbetat med 

testautomatisering tidigare, men finns inte på det systemet som är under utveckling. 

 

I studien valdes en induktiv ansats och förståelse kring området som har undersökts 

finns och forskaren har läst på om det aktuella ämnet. Forskaren har utgått från att 

göra fem stycken intervjuer för att få bättre översikt kring området som var ungefär 

30 - 60 minuter långa. Studiens avsikt var att samla in information utifrån 

frågeställningen. Informationen har resulterat till en empirisk grund för att besvara 

frågeställningar.  

 

Denna studie valde att tillämpa en kvalitativ metod för att besvara forskningens syfte 

och frågeställningar. En kvalitativ metod utgjorde en större klarhet om vad det finns 

för utmaningar med startprocessen inom testautomation på ett nytt system. Den 

kvalitativa metoden har bidragit med detaljerad information som presenteras i studien 

som har behövts för att besvara syfte och frågeställning.  
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3.2 Datainsamling  

Datainsamlingen gjordes med hjälp av intervjuer med utvalda personer som har 

erfarenhet av testautomation. Intervjuerna utfördes för att besvara frågeställningarna 

och för att ge information med en djupare förståelse kring utmaningar med 

testautomatisering på ett nytt eller befintligt system i en agil systemutvecklingsmiljö. 

Data hämtades in direkt från källorna och kommer utgöra primärdata.  

 

Datainsamling kommer ge information för att besvara en specifik problemställning. 

När forskare inhämtar informationen direkt från grupper eller personer kallas 

informationen för primärdata. Sekundärdata är information som forskarna inte kan 

inhämta direkt från källan som undersöks (Jacobsen 2002).  

3.2.1 Intervjuer 

Intervjuer tillämpades inom undersökningsföretaget för insamling av data. Genom 

intervjuerna vill studien få en detaljrik information om vad det kan finnas för problem 

och utmaningar när testautomation ska starta på ett nytt eller befintligt system som är 

kopplade till intervjufrågorna. Intervjuerna var öppna för att inte styra 

respondenternas svar, frågorna var förbestämda och eventuella följdfrågor till 

frågorna kunde tillkomma för att få djupare svar. Respondenterna kontaktas på 

förhand och fick information om vad uppsatsens syfte var. Efter ett godkännande för 

informationslämning bokades en tid upp för intervju i ett intervjurum inom företaget 

för att ge respondenten bra trygghetskänsla och inte påverkas av kontexteffekten. 

Innan intervjuerna genomfördes beskrevs syftet med studien, hur resultatet ska 

användas, chans till anonymitet och att respondenten får godkänna resultaten innan 

publicering. Intervjufrågorna som ställdes var öppna, för utformning av 

intervjufrågorna. Ett bra samtal kräver oftast ögonkontakt och det kan bli svårt att 

anteckna om det endast är en person som intervjuar. Med samsyn från respondenten 

används en diktafon vid intervjutillfället och intervjuerna transkriberas så en 

jämförelse kunde göras för att få fram rätt resultat. Detta för att få exakta citat och 

färre noteringar. Efter informationsbehovet delades intervjufrågorna in i block där 

reflektioner kring frågorna har angivits.  

 

Lämpligt att använda sig av öppna intervjuer när forskaren vill studera få enheter och 

är intresserad av hur en enskild individ tolkar ett fenomen och uttalar sig om det. 

Viktigt att intervjuaren går in i sin roll och försöker locka fram svar. Data som 

inhämtas resulterar i ord, berättelser och meningar.  Intervjuobjektet påverkas av 

omgivningen och en tillgjord plats tenderar att intervjuobjektet ger tillgjorda svar, 

även kallat kontexteffekten. Det är därför att rekommendera att utföra intervjuer på en 

naturlig plats för undersökningsobjektet (Yin 2013). 

3.2.2 Genomförande 

Under rubrik ”3. Metod” har tillvägagångssättet beskrivits om hur insamlingen av 

empiri har gått till. Respondenterna som har deltagit på intervjuer har både blivit 



 

  16 (35) 
 

rekommenderade eller blivit kontaktade av mig. Respondenterna kommer alla från 

det aktuella undersökningsföretaget som uppsatsen använder sig av. De aktuella 

respondenterna undersöktes ifall de hade mycket kunskap om testautomation och om 

de var intresserade av att delta i forskningen. Efter ett godkännande från 

respondenterna skickades intervjufrågorna, något som uppskattades av 

respondenterna (Se Bilaga 1, ”Intervjuunderlag”). Intervjufrågorna gjordes efter 

frågeställningarna till uppsatsen för att säkerställa rätt information. Frågorna i 

intervjun var förbestämda för att kunna få ut en bra jämförelse av frågorna. Frågorna 

delades totalt in i fem block som sökte svar på syfte och forskningsfrågor. 

 

Tiden på intervjuerna varierade mellan 30 till 60 minuter och endast små noteringar 

gjordes eftersom hela intervjuerna spelades in. När intervjuerna var genomförda 

transkriberades innehållet ordagrant och det väsentliga innehållet från intervjuerna 

plockades senare ut från respektive intervju. Efter transkriberingen delades 

informationen in i tre olika kategorier som beskrivs i kapitlet ”3.4 Analys och 

genomförande”. När kategoriseringen var klar sammanställdes likheter och skillnader 

från intervjuerna.  

 

3.2.3 Urval 

Studien baserar sig på information från respondenter. Urvalet gjordes avsiktligt för 

informationen som var nyttig och användbar för resultatet. Respondenterna kunde 

vara personer med en viss roll inom avdelningen, hade en viss kompetens eller är 

öppen för att ge bra svar. Ett informationsurval kan vara svårt eftersom forskaren 

måste känna till något om informationskällorna för att vet hur bra de är på at ge ut 

information (Yin 2013).  

 

Urvalet av individer att intervjua begränsades till anställda och konsulter inom 

undersökningsföretaget, personer med erfarenhet från andra företag ses som positivt. 

Urvalsprocessen började med att ta reda på vilka anställda som har erfarenhet av 

testautomation och därefter kolla vad de hade för roll i företaget och hur mycket de 

har arbetat med testautomation. Fysiskt på undersökningsföretaget kontaktade jag de 

respondenter som jag var intresserade av och kollade upp ifall de var intresserade av 

att ställa upp på en intervju. Respondenterna som valdes var fyra stycken testare av 

olika slag och en utvecklare. Respondenterna är bokstaverade eftersom de har olika 

yrkesroller och för att lättare kunna urskilja likheter och olikheter mellan de olika 

rollerna.   

 

Respondent A 

Respondent A arbetar som konsult, och är en inhyrd testledare på 

undersökningsföretaget fram till maj 2014. Respondent A har arbetat som testare i sju 

år och varit testledare i sex år. Har traditionellt arbetat inom Vattenfallsmodellen, 
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men nu för tiden blir det oftast olika former av agilt arbetssätt. Utvecklingsmetoden 

som utförs idag är Scrum.  

 

Respondent B 

Respondent B är en relativt ny testare på undersökningsföretaget som började i 

augusti. Har på sitt tidigare arbete arbetat mycket med testautomatisering och idag är 

det mest manuella tester som utförs bl.a. regressionstester, funktionstester och 

systemtester. Har arbetat som testare i fyra år och har jobbat med test på två olika 

företag. Har för det mesta arbetat inom den agila arbetssättet och idag är det Scrum 

som utövas. 

 

Respondent C 

Respondent C startade som systemutvecklare och programmerare och har jobbat med 

test i 12 år. Är i dagsläget testledare och har varit det i fem år. Respondent C har 

jobbat med testautomatisering på undersökningsföretaget och som konsult på andra 

företag. Har jobbat i utvecklingsmetoderna vattenfall, RUP och för närvarande i 

Scrum.  

 

Respondent D 

Respondent D är en rutinerad utvecklare som har arbetat på undersökningsföretaget i 

drygt ett år. Har arbetat som utvecklare i 17 år och har bl.a. varit utvecklare för 

testautomatisering. Arbetar mycket med kodning och design men även som arkitekt. 

Startade sin karriär inom utvecklingsmetoden vattenfall som senare övergick till det 

agila ganska snabbt. Arbetar idag inom Scrum. 

 

Respondent E 

Respondent E har arbetat på undersökningsföretaget i sju år. Har ägnat åtta år av sin 

karriär som testare, har även arbetat som utvecklare, konsult, testledare och är i 

dagsläget integrationstestare och testledare. Har arbetat inom utvecklingsmetoderna 

vattenfall, RUP och Scrum som även utövas i dagsläget.  

3.3 Analys 

Den analyserade kvalitativa data består av en intervju där transkribering sker i 

efterhand och att respondenterna är anställda inom undersökningsföretaget. Har valt 

att följa den kvalitativa analysprocessen som beskrivs av (Jacobsen 2002). 

 Beskrivning: 

Som undersökare ska man få en så grundlig och detaljerad beskrivning som 

möjligt av data. Situationer, intervjuer och samtal ska registreras så noggrant 

som möjligt. Beskrivningarna ska vara rika på detaljer, analyser och 

variationer. 

 Systematisering och kategorisering: 

I denna fas utförs systematiseringen av insamlad kvalitativ data. Vidare utförs 

en minskning, "sållning" av data. Främst i denna fas men också i de andra 
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analysfaserna. Systematiseringen utförs för att vi lättare ska kunna förmedla 

insamlad data. 

  

 

 Kombination: 

Det är under denna fas man börjar göra tolkning av data, letar efter meningar, 

orsaker och samband. Under denna fas försöker man generalisera och bringa 

ordning i högsta möjliga mån bland insamlad data.  

 

Ovanstående faser är i grund och botten en reduktion och sållning av data som 

samlades in. Första steget var att transkribera intervjuerna och kommentera texten. 

Analysen av texten påbörjas efter granskning av intervjuerna. Nästa steg i analysen 

var att annotera intervjun för att göra data mer lättöverskådlig. Följande steg i 

analysen är kategoriseringen som kommer att sorteras efter frågorna som ställs. Nästa 

fas i analysprocessen är att koppla insamlad data till olika kategorier. Eftersom jag 

utförde flera intervjuer inom verksamheten har jag jämfört de olika intervjuerna och 

hitta samband och kombinera data. Dessa steg har mitt resultat grundat sig på och är 

en viktig del i min studie. För att säkerställa att tillräcklig mängd data är insamlad så 

har jag utgått från fem intervjuer med bl.a. testare, testledare, konsulter och 

utvecklare som har god erfarenhet inom testautomation. 

3.4 Tillförlitlighet 

Validitet kan delas upp i intern och extern validitet. Jacobsen (2002) framhåller att 

forskare som tillämpar kvalitativ metod ska kritisk granska om enheterna som valts är 

rätt källor och om källorna förmedlar sann information. Intern validitet handlar om 

giltigheten av resultaten. Extern validitet handlar om graden av generaliserbarhet. 

Undersökareffekten innebär att den som intervjuar kan påverka respondentens svar. 

För att förhindra intervjueffekten kan telefonintervjuer genomföras. Tillförlitlighet 

och trovärdighet är definieringen av reliabilitet. Undersökningen ska genomföras på 

ett trovärdigt sätt och inte innehålla mätfel (Jacobsen 2002).  

 

Frågorna kring ämnet med respondenten var förbestämda för att få en bra jämföring 

av undersökningen. Intervjuaren har därför ibland behövt styra frågorna för att få rätt 

information. Frågorna har fortfarande varit öppna för att få spontan information som 

ökar giltigheten. För att säkerställa bra intervjufrågor så har frågorna pilottestas på 

Handledare Tobias Andersson Gidlund innan intervjuerna utfördes på 

respondenterna. Förhoppningsvis har det lett till optimering av frågorna innan 

intervjuerna genomfördes med respondenterna. Alla intervjuer har genomförts på 

företaget för att ge respondenterna trygghet. För att säkerställa tolkningen av 

informationen är korrekt så har transkribering av intervjuerna gjorts efteråt. Eftersom 

urvalet i studien inte är slumpmässigt så kan det vara svårt för andra forskare att 

uppnå samma resultat.  
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3.5 Etiska överväganden 

Etiska överväganden innebär att hänsyn tas till enskilde individers integritet. Vid en 

studie finns det tre aspekter som är viktiga att försöka uppfylla: tillåtelse att 

genomföra intervjun, individers krav på privatliv och att individers svar återges 

korrekt (Jacobsen 2002).  

 

Respondenterna fick information om syftet med studien och fick valfritt välja att 

medverka. Möjlighet till anonymitet och upplysning till respondenterna att 

intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av en diktafon förklarades innan 

intervjun. Respondenterna blev upplysta innan intervjuerna om att insamlade 

uppgifter enbart kommer att användas för forskningsändamål. 
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas resultatet av datainsamlingen utifrån respondenternas svar. 

4.1 Redovisning av Empiri 

4.1.1 Testautomatisering i en agil systemutvecklingsmiljö 

Alla respondenterna är eniga om att testautomatisering behövs i dagens agila 

arbetssätt. Det beror lite på vad det är man bygger för sorts system, är det ett 

kortvarigt system som inte ska vara i igång så länge kan det räcka med en till testare 

istället för att bekosta systemet med testautomatisering. På ett sjukvårdssystem eller 

banksystem har testningen väldigt höga krav och därför behövs mycket 

testautomatisering. Testautomatisering ger snabb feedback på fel som uppstår i och 

med förändringar av funktioner och kod, som kan säkerställa viktiga funktioner innan 

leverans till kund. Testautomatisering ska finnas med i både gamla som nya system. 

Inom det agila arbetssättet är det främst regressionstest som man ska fokusera på i 

början av testautomatiseringsprocessen. Testautomatiseringen underlättar mycket för 

testarna för att man slipper mycket manuellt arbete som annars hade varit högt 

prioriterande och kan drabba annan testning. I större projekt är det ett måste att ha 

testautomatisering.  

 

 "I slutet av en sprint måste man testa så mycket ny funktionalitet och då 

hinner man inte med regressionstest. Därför behöver man 

testautomatiseringen som kollar över systemet åt en." (Resp. A) 

 

 "Testautomatisering kan vara en kostnadsfråga, men det kan även minska 

kostnader för manuella tester på lång sikt." (Resp. C)  

 

 "Man vill använda människor till det som människor är bra på och människor 

är inte bra på att göra representativt arbete. Man ska använda hjärnan på folk 

och inte deras händer." (Resp. D) 

  

Respondent D säger att fördelar med testautomatisering är att man kan leverera oftare 

ut till kunder, gör en utvecklare små ändringar så kan man med testautomatisering 

testa av systemet och kan därmed släppa de manuella testerna.  

 

Respondent B nämner att alla testarna som har kompetens för testautomatisering kan 

göra egna individuella testautomatiseringar som man kan ha som hjälp till sin egen 

testning och att nackdelarna med testautomatisering är att det kan vara mycket 

underhållning. Att kontrollera testerna så man vet att de fungerar varje gång som 

testautomatiseringen körs. Fördelarna överväger nackdelarna.  
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4.1.2 Problem och utmaningar som kan uppstå vid start av 

 testautomatisering 

Respondenterna tillfrågades om vad det finns för olika problem och utmaningar som 

stöts på under testautomatiseringens startprocess och vilka de största hindrena är. 

Nedan redovisas respektive respondent för att förenkla överblick och möjliggöra 

jämförelse.  

 

Respondent A 

Ett vanligt problem är att det ofta är en investering med att börja med 

testautomatisering. Man behöver bl.a. ett verktyg som kan stimulera systemet och kan 

analysera resultaten från verktyget. För att säkra upp testautomatisering kan man få 

välja att bygga mindre nya funktioner för att det ofta är en utvecklare som skriver 

koden till de olika testen. Enligt Respondent A är det största hindret att man ska börja 

med testautomatiseringen på ett system som inte är byggt för att ha 

testautomatisering. Ett annat hinder är att alla automatiserade tester ska köras vid en 

speciell tidpunkt varje natt samtidigt som systemet startas om. Detta ska inte behövas 

göras manuellt utan ska tillhöra en automatisk uppstartning av systemet.  

 

Respondent B 

Vanligt problem som uppstår i testautomatisering är att det görs för mycket 

testautomatisering. Det är viktigt att automatiseringen som används fungerar och inte 

fallerar varje natt och att den koden som ligger i bakgrunden till testautomatiseringen 

är välskriven. Många automatiseringar betyder också mer underhåll till testarna. Att 

man sorterar bort de testerna som längre inte är användbara. Respondent B tycker 

också att det ska finnas möjlighet till att återställa systemet till en känd tidpunkt. Att 

man varje dag har samma data i databasen och inte behöver lägga in data varje dag. 

Vilket även som leder till att testmiljöerna blir bättre och som testarna kan lita mer på. 

Hinder för att testautomatiseringen inte ska fungera är att koden inte är strukturerad 

eller anpassad för testautomatiseringen och det kan därför bli svårt att hitta ett verktyg 

som passar för systemet, eftersom att verktyget kräver en viss struktur på koden.  

 

Respondent C 

Respondent C tycker att man sällan får jobba ostört med testautomatisering eftersom 

man ofta har det som bredvidarbete till den vanliga testningen. Att ha 

testautomatiseringen som bredvidarbete är ett problem eftersom de andra uppgifterna 

kan ta lånt tid. Detta gör att testautomatiseringen blir lidande och det blir lätt att köra 

fast. Det är vanligt att de ansvariga för testautomatiseringen ofta får press om att 

automatiseringen ska ge något. För att få ut bra resultat av testautomatiseringen bör 

någon som har arbetat med testautomatisering tidigare vara involverad som vet hur 

strukturen ska vara och hur delarna ska byggas upp. Ett vanligt hinder som kan uppstå 

är att verktyget som man använder inte har stöd för vissa delar i systemet, kan t.ex. 

vara kontroller eller dynamiska ID. Då blir det mycket jobb för att man ska kunna ha 

en kod som kan plocka upp dynamiska ID från olika listor. Ett annat hinder är när 
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man ska uppdatera en testautomatisering och ändra eller bygga om koden till testet. 

Att bygga om koden kan vara känsligt eftersom den kan ha koppling till andra delar 

också. Ändrar du i koden, måste du ändra på alla andra kodbitar också som innehåller 

din förändrade delen.  

 

Respondent D 

Respondent D säger att den största utmaningen med automation är att det jobbas mot 

ett rörligt mål. Vilket innebär att man arbetar med en produkt som alltid har haft en 

människa som målbild och människan är väldigt flexibel och kan förstå saker. 

Människan kan se att något är ändrat och kan hitta lösningar för att förstå flödet. 

Testautomatiseringen däremot är svart/vitt och måste ha fasta definitioner om vad 

som ska gå eller inte gå att göra. Ett annat vanligt problem som respondent D har 

nämnt är att när man börjar testautomatiserar blir tvungen att gå tillbaka och ändra 

kod som har blivit påverkat. Respondent D tycker att det största hindret är att få folk 

att förstå om hur viktigt det är med testautomatisering. Kunder förutsätter god kvalité 

vilket gör att god kvalité ska vara ett måste. Kunder säger inte att de vill ha bra 

kvalité, kvalité är något som kunderna räknar med. Det är en risk att minska ner på 

kvalité för att spara pengar. Många av dagens IT-problem kommer från människor. 

Dock är förståelsen om testautomatisering ett stort hinder. Att förstå symbiosen 

mellan test och utveckling kan vara svårt för vissa personer.  

 

Respondent E 

Respondent E nämner att ett vanligt problem är problem med testdata och testmiljöer. 

Vilket innebär att när man väl har genomkört ett test så vill man köra det igen på 

samma miljöer och då behöver miljön kunna återställas till ett känt läge, för att kunna 

göra det så behövs återställningsmöjligheter som kan vara en stor utmaning. 

Respondent E säger att de stora förväntningarna och tidsbristen är två kända hinder 

inom testautomatisering. Detta innebär att även de organisatoriska leden inte inser hur 

mycket tid som behövs läggas för att lyckas med testautomatisering. Att ha 

testautomatisering innebär inte att den manuella testningen försvinner, utan det krävs 

fortfarande mycket manuell testning för att ha bra översikt över systemet.  

4.1.3 Bra tidpunkt för att starta med testautomatisering och vad som 

 behövs tänkas på 

Alla respondenterna tycker att man ska börja med testautomatiseringen så tidigt som 

möjligt i ett system, så fort som applikationen är körbar. De tycker att 

testautomatiseringen ska vara en grej som ska ingå i planeringen när ett projekt ska 

starta, i projektets planeringsfas är det bra att undersöka om vad det är för verktyg 

som önskas och hur kodning ska anpassas efter verktyget. Det kan vara bra att 

dokumentera så mycket som möjligt redan innan systemet har blivit körbart. 

Respondenterna tycker att man ska bygga testautomatiseringen i takt med kod och 

funktionalitet i systemet. Det är viktigt att man har koll på att testverktyget stödjer 
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tekniken och de komponenter som systemet använder. Kan man bygga på detta sätt 

eller behöver man bygga annorlunda för att få verktygen att fungera? 

 

Ska man börja med testautomatisering på ett pågående system så nämner 

respondenterna att det finns vissa viktiga detaljer som behövs tänkas på. För att kunna 

börja behövs ett verktyg, verktyg är ofta en investering för företaget om inte ett gratis 

verktyg används, men som kräver mer kompetens från verksamheten. Verktyget 

måste passa kodens struktur i systemet, vilket är viktigt för att kunna komma åt 

systemet. Passar verktyget och utvecklarna har försökt bygga ett system som går att 

komma åt, då kan man börja testa saker på en gång i en viss form. 

 

Beslut 

Respondenterna säger att beslut om att ha testautomatisering ska vara ett beslut som 

bör tas gemensamt som företag eller projekt, eftersom det är en investeringsfråga. 

Detta innebär att flera parter diskutera om vad det är för verktyg, kompetenser, 

struktur osv. som behövs för att lyckas. Vid inköp av verktyg inom ett företag behövs 

de helst vara anpassat för alla system inom verksamheten, så att alla kan ta del av 

verktyget. Testledare och testare kan behöva förklara vad nyttan är för t.ex. 

styrgrupperna inom ett företag. Får man inte godkännande av styrgruppen att 

investera i ett verktyg, kan man börja med ett gratis verktyg och sedan redovisa vad 

som har åstadkommit.  

 

Verktyg 

Respondent A, B och E tycker att verktyg som är bra är ofta verktyg som arbetar 

kodnära. Vilket innebär att de riktar sig mer mot dynamiska programmeringsspråk 

som t.ex. Groovy och Python. Groovy och Python är ofta mer läsbara än t.ex. Java 

och c#. De vanligaste verktygen brukar oftast vara någon form av internetverktyg 

som har blivit W3C standard, vilket betyder att internet underhåller verktyget. 

Respondenterna C och D tycker att Selenium är ett bra startverktyg för att se hur bra 

systemet fungerar och som är ett verktyg som man kan komma långt med.  

 

Kompetens 

För att lyckas med testautomatiseringen behövs folk med programmeringsbakgrund 

som är tillgänglig för test och hjälper till att lösa problem. Respondenterna tycker 

minst två personer ska vara huvudansvariga för testautomatiseringen, är två personer 

ansvariga blir det oftast bättre gjort och mer dokumentering krävs. De två som är 

ansvariga ska inte behöva störras av andra jobb som kan finnas bredvid och påverka 

testautomatiseringen.  

 

Tid 

Respondenterna säger att tiden kan variera ganska kraftigt beroende på hur långt 

systemet är kommet och vad man har för resurser sedan tidigare. Har man inget 

ramverk, kompetens eller verktyg för testautomatisering så kan processen ta ganska 
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lång tid. Men har man allt på plats och det är bara att börja så tar det inte särskilt 

många veckor innan man har körbara testautomationer på sitt system.  

4.1.4 Vad och hur mycket som bör automatiseras 

Respondenterna nämner att börjar man med testautomatisering i ett tidigt stadie ska 

man försöka göra så mycket regressionstester som möjligt som görs när en ny 

funktionalitet skapas. Viktigaste är att ha på de delar som kunder använder mycket, 

eftersom de delarna är dyrast om de inte fungerar inom systemet. Startas 

testautomatiseringen i ett system som redan har funnits ett tag så är det viktigt att man 

börjar automatisera ett acceptanstest eller ett smoketest med de vanliga rutinerna som 

kunder oftast använder sig av. Respondenterna A, B, D och E tycker att acceptanstest 

är bäst i ett befintligt system medans respondent C tycker att smoketest också skulle 

fungera. Respondenterna A, B, C och E är eniga och tycker att 40 – 50 % bör vara 

automatiserat och mer inte behövs. Respondent D tycker att mer än 50 % bör vara 

automatiserat men när 100 % börjar närma sig börjar det bli dyrt och mer komplexa 

delar börjar komma. Den manuella testningen behövs alltid, där människans hjärna är 

med och tittar på systemet. Genom den manuella testningen kan man alltid vända och 

vrida på olika funktioner medan en automatisering kör samma sak varje gång. 

Respondent A nämner att på ett befintligt system kan ett stresstest automatiseras 

snabbt som inte har någon definierad följd, utan endast jobba för att påverka fel i 

systemet. 

 

Underhåll 

Respondenterna tycker att underhållning av testerna inte är en särskilt stor del, har 

man gjort rätt från början ska inte testerna fallera pågrund av okända bitar, utan det 

ska fallera pågrund av förändringar som görs medvetet. Det handlar om att skriva bra 

kod till de automatiserade testerna som gör koden robust, med robust kod menas att 

testerna inte fallerar så ofta pågrund av okända bitar. Har man robust kod, så behövs 

inte mycket tid läggas på underhåll av testerna. Det är viktigt att man plockar bort den 

kod som har blivit gammalt och som inte är relevant längre. Gammal 

testautomatiseringskod som inte används längre behöver inte sparas och bör slängas 

eftersom det inte längre är användbar.  
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5 Diskussion  
Diskussionen kring resultatet och genomförandet av undersökningen presenteras i 

detta kapitel. 

5.1 Resultatdiskussion 

Något som jag uppmärksammande tidigt var jag behövde hitta personer som hade 

erfarenhet av problemet som min undersökning grundar sig på. När jag började leta 

respondenter visade det sig att alla fem hade stött på problem med testautomatisering, 

då förstod jag att mitt problem var vanligare än vad jag trodde från början. 

5.1.1 Är det nödvändigt med testautomatisering? 

Alla respondenter var väldigt eniga om att testautomatiseringen var nödvändigt, 

likadant tyckte Bini (2011) som säger att mycket bör vara automatiserat men inte allt. 

Det många tryckte på under intervjuerna var att fördelarna av testautomatisering 

övervägde de nackdelar som fanns. Dmittriev, Gerenko och Ieshin (2009) och Collins 

och de Lucena Jr (2012) har sagt att testautomatiseringen är ett måste i en agil 

utvecklingsmiljö, vilket var det svaret som jag också fick. Englund & Granlund 

(2013) hävdar att det inte går bedriva en agil verksamhet utan att ha 

testautomatisering. Respondenterna sa att det måste finnas testautomatiseringen för 

att man ska kunna vara konkurrenskraftiga ute på marknaden och kunna leverera en 

produkt när man behöver det. Detta resultat var ganska väntat eftersom det var de 

som fick mig att fördjupa mig mer inom detta område. Jag tror att alla agila 

utvecklingsföretag är överens om att testautomatisering är en viktig punkt.  

5.1.2 Vad kan man stötta på vid start av testautomatisering? 

När det är dags att börja med testautomatisering tyckte alla av respondenterna att ett 

vanligt problem var investeringen av verktyget som ska användas till systemet. Att 

hitta ett verktyg som passar strukturen för den kod man ska skriva eller har skrivit. 

Dmittriev, Gerenko och Ieshin (2009) nämner att ett problem kan vara att man lägger 

mycket tid på att ett verktyg ska passa sin struktur. Respondent C som är testledare 

och testautomatiserare tycker att det är sällan man får sitta ostört och bör därför inte 

ha fler roller än testautomatiserare för man behöver jobba ostört och inte hoppa 

mellan att arbeta med olika roller. Inom systemutveckling jobbar man ofta mot ett 

rörligt mål som är människan, människan är väldigt flexibel och kan tänka på olika 

sätt och hitta nya vägar, enligt Groth (2009) jobbar automatiseringen enbart på det 

sätt som den har blivit tillsagd och kan inte hitta nya lösningar ifall någonting är 

blockerande.  

 

Dåliga testmiljöer och dålig testdata för att automatisera är också ett vanligt problem 

som ofta förekommer. Tid är pengar och att lägga in ny testdata varje gång är mycket 

pengar som hade kunnats användas på ett bättre sätt. Ebert et al. (2013) säger att hög 

regression på automattesterna som har startat tidigt minskar kostnaderna över tiden 
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och levererar bra kvalité. Collins och de Lucena Jr (2012) nämner också det är många 

som ser verktyget som en dyr investering och inte något som man kan tjäna på i 

slutändan. Om verktyget är dyrt att investera i, kan man även tjäna pengar i längden 

genom att börja med testautomatisering som levererar bra kvalité över systemet.  

 

Det problemet som förvånade mig mest under intervjuerna var när respondenterna 

tyckte att det var ett hinder över att få folk att förstå om hur viktig testautomation är. 

Eftersom det i dagens läge är ett måste enligt Dmittriev, Gerenko och Ieshin (2009) 

att ha testautomation i en agil miljö. Dmittriev, Gerenko och Ieshin (2009) trycker 

också på att man ser andra ärenden över testautomatisering. Groth (1999) menar att 

automation är en viktig del för att kunna vara konkurrenskraftiga ute på marknaden 

bland kunder.  

5.1.3 När ska man starta med testautomatisering och vad är viktigt att 

 tänka på? 

Alla respondenterna tyckte att man ska starta så fort som möjligt med 

testautomatiseringen och bör vara ett gemensamt beslut för att kunna säkerställa att 

man har en bra täckning över testningen i systemet. Respondenterna hade lite olika 

åsikter om vilket verktyg som man ska börja med, respondent A, B och E tycker att 

verktyg som arbetar är kodnära är bra för att de kan vara lättare att läsa av, respondent 

C och D tyckte däremot att Selenium är ett bra startverktyg som är lite mer 

användarvänligare. Har inte systemet startat så finns det flera punkter som behövs gå 

igenom för att få automatiseringen att fungera som t.ex. strukturen på koden som 

påverkar verktyget och att kolla ifall man har rätt kompetens inom företaget som kan 

arbeta med testautomatiseringen som Dmittriev, Gerenko och Ieshin (2009) nämner 

kan vara ett problem, viktigt att man har någon som vet hur kodspråken fungerar.  

 

 I ett system som redan är igång och inte har en testautomation så borde man börja 

med testautomation eftersom det är en väldigt viktigt punkt enligt Dmittriev, Gerenko 

och Ieshin (2009). Respondent D tyckte att man skulle ha ett team bredvid projektet 

som arbetar med testautomatisering som kommer in senare i projektet när 

automatiserade tester finns och som fungerar på systemet.  

5.1.4 Vad bör automatiseras och hur mycket? 

Enligt Crispin och Gregory (2009) och Collins, de Lucena Jr och Dias-Neto (2012) är 

det regressionstesterna som ska automatiseras först inom de agila företagen. 

Respondenterna tyckte att det var automatiseringen av regressionstest som ska vara 

prio ett i ett nytt system. I ett befintligt system tyckte däremot respondent A, B, D och 

E att ett acceptanstest bör vara det första som automatiseras eftersom det behövs mest 

vid täta leveranser till kunder, respondent C tyckte att ett smoketest skulle kunna 

fungera lika bra som ett acceptanstest att börja med på ett befintligt system. 

Respondenterna A, B, C och E nämner att upp emot 40 - 50 % kan vara automatiserat 

och då är det bra, men aldrig 100 %, respondent D vill gärna ha mer än 50 % 
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automatiserat men när det börjar närma sig 100 % är det dyrt och mycket börjar bli 

komplext. Alla respondenter är överrens om att både den manuella och 

automatiserade testningen är viktig och fortfarande behövs. Collins och de Lucena Jr 

(2012) förklarar också att både den manuella testningen och den automatiserade 

testningen är viktigt för att få en bra täckning med test över systemet. Collins & de 

Lucena Jr (2012) nämner också att omkring 50 % av systemet bör vara automatiserat. 

Den som helst ska ha 100 % täckning av test är enhetstesterna, vilket bl.a. Bini (2011) 

nämner i sin artikel om test. 

5.2 Metodreflektion 

Jag tycker att mitt val av den kvalitativa metoden var rätt. Den har fungerat bra och 

gett svar på mitt syfte och frågeställning. Jag tycker att den kvalitativa metoden har 

hjälpt mig till att få mer djupgående svar, vilket har krävts i min uppsats för att 

komma fram till ett bra resultat. En kvantitativ metod hade inte varit bättre i mitt läge 

eftersom jag hade ett undersökningsföretag och med de mest relevanta personerna 

inom testautomation hade inte gett tillräckligt många informanter hos företaget. Den 

kvantitativa metoden hade inte heller gett tillräckligt ingående svar för att besvara 

min frågeställning.  

 

Jag gjorde fem stycken intervjuer som var på ungefär en timme vardera och fick 

därför bra validitet. Att intervjua en person till hade fungerat, dock så hade allting 

blivit mer stressat och lika mycket tid till att granska allt material hade inte funnits, 

vilket kan ha lett till ett sämre resultat. Att intervjua fyra personer tror inte jag hade 

blivit sämre eftersom intervjuerna var ganska djupgående.  

 

Jag tycker att jag hade med de viktigaste rollerna inom testautomatisering för att 

försäkra bra reliabilitet. Respondenterna var olika sorters testare, testledare, 

utvecklare och alla hade erfarenhet av testautomatisering. Hade jag haft mer tid, hade 

jag försökt ha med en utvecklingschef och en projektledare som hade skiljt sig mer 

från de med erfarenhet. 
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6 Avslutning 
Uppsatsen avslutas med slutsatser och förslag på fortsatt forskning. 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på utmaningar och problem med startprocessen 

för testautomatisering en agil systemutvecklingsmiljö. Studien besvarar följande: 

 

 Vad finns det för utmaningar/problem när man startar med testautomatisering 

på en agil utvecklingsmiljö? 

 

För att besvara syftet har en kvalitativ metod tillämpats med en induktiv ansats. 

Datainsamlingen har gjorts genom intervjuer och analyserats enligt ramverk.  

6.1 Slutsats 

Det finns en hel del olika utmaningar och problem som kan uppstå när man börjar 

med testautomatisering. Problemen och utmaningarna beror på om systemet är nytt 

eller befintligt. För att kunna komma igång finns det flera punkter som behövs kollas 

igenom och planeras. De problem och utmaningarna som jag har kommit fram till 

som slutsats i uppsatsen är: 

 

 Testdata/testmiljö: Ett vanligt problem är när testdata i en testmiljö inte är bra 

och tid får spenderas genom att lägga in ny data varje dag som behövs för att 

testautomatiseringen ska kunna genomföras. Att behöva lägga in samma data 

varje dag och att inte ha en miljö med tillräckligt mycket data. Med dagens 

syn på test tycker jag att det måste finnas testmiljöer med bra data att utgå 

från. 

 

 Förståelse: Ett problem som respondenterna antydde var att det var svårt att 

övertyga ansvariga personer om att förstå hur viktigt det är med 

testautomatisering, pengar läggs oftast hellre på nyutveckling och inte på 

kvalité inom systemet eftersom det oftast handlar om att möta olika krav tills 

leverans. Det är billigare att satsa på nyutveckling men du tjänar mer på att ha 

med testautomatisering från start än vad det är att dröja ut på automatiseringen 

och börja mitt i ett system, bara för att man tycker det kostar för mycket. 
 

 Struktur: I ett nytt system är det viktigt att anpassa koden efter det verktyg 

som man kommer använda sig av, vilket gör att det kommer underlätta väldigt 

mycket när testautomatiseringen ska börjas användas.  

 

I ett befintligt får man kolla efter ifall det finns något verktyg som passar den 

strukturen på koden som finns. Hittar man inget alternativ, kan man få 

strukturera om koden så det passar ett verktyg, vilket kan vara mycket jobb 

och det är därför viktigt att tänka på strukturen tidigt.  
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 Verktyg: För att lyckas med testautomatiseringen måste ett verktyg finnas 

som har stöd från koden, för att verktyget ska fungera måste strukturen på 

koden vara anpassat så verktyget fungerar och kan köra koden som är skriven. 

Verktyget som behövs är ofta en ny investering för ett projekt, om man inte 

redan har ett inom företaget som matchar den struktur som är skriven eller ska 

bli skriven.  
 

 Kompetens: För att få testautomatisering bra gjord så krävs det personer med 

kompetens för programmering som vet hur kod ska skrivas för att få testen 

robusta och inte går sönder med jämna mellanrum. Jag tycker att en 

programmerare bör vara med och vara ansvarig över testautomatiseringen som 

kan hjälpa till att skriva kod till automatiseringen. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Studien har baserat sig på djupgående information presenterat i en kvalitativ 

undersökning. I en kvantitativ undersökning finns möjlighet för att mäta 

generaliserbarheten på problemet.  

 

En flerfallsstudie baserad på testautomatisering inom olika företag hade varit 

intressant för att mäta generaliserbarheten inom olika företag i en kvalitativ 

undersökning.  

 

En undersökning om startprocessen för enhetstest i en agil systemutvecklingsmiljö. 

 

En undersökning om startprocessen för prestandatester i en agil 

systemutvecklingsmiljö. 



 

  30 (35) 
 

Referenser 
Böcker: 

 

Dustin, E., Garrett, T. & Gauf, B. (2009). Implementing Automated Software 

Testing, Addison-Wesley, Boston. 

 

Eriksson, U. (2008). Test och kvalitetssäkring av IT-system, Studentlitteratur, 

Lund. 

 

Groth, L. (1999). Future Organiazational Design: The Scopte for the IT-based 

Enterprise, John Wiley & Sons Ltd, Chichester.  

 

Jacobsen, D I. (2002). Vad, hur och Varför?: Om metodval i företagsekonomi 

och andra samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur, Lund. 

 

Ryber, T. (2006). Testdesign för programvara: Så tar du fram bra testfall, No 

Digit Media, Årsta. 

 

Schwaber, K. (2004). Agile Project Management with Scrum, Microsoft press, 

Redmond. 

 

Sommeville, I. (2007). Software Engineering, Addison-Wesley, Edinburgh. 

 

Yin, R. (2013). Kvalitativ forskning från start till mål, Studentlitteratur, Lund. 

 

 

Artiklar: 

 

Crispin, L. & Gregory, J. (2009). Agile testing: a practical guide for testers and 

agile teams, Pearson Education, Boston. 

 

Collins, E., de Lucena Jr, V, & Dias-Neto, A. (2012). Strategies for Agile 

Software Testing Automation: An Industrial Experiance, IEEE, 1:0, ss. 440-

445. 

 

Collins, E. & de Lucena jr, V. (2012). Software Test Automation Practices in 

Agile Development Environment: An Industry Experience Report, IEEE, 1:0, ss, 

57-63. 

 

Dmitriev, V., Gerenko, M. & Ieshin, A. (2009). Test Automation: Flexible Way, 

IEEE, 1:0, ss. 249-252. 

 



 

  31 (35) 
 

Ebert, C., Piattini, M., Polo, P. & Reales, P. (2013). Test Automation, IEEE 

Software 1:0, ss. 84-89. 

 

Persson, C. & Yilmazturk, N. (2004). Establishment of automated regression 

testing at ABB: industrial experience report on 'avoiding the pitfalls', 

International Conference on Automated Software Engineering, ss. 112-121. 

 

Avhandling/uppsats: 

 

Bergmark, R. (2012). Utvecklingsprocessens inverkan på testautomatisering: 

En fallstudie, Examensarbete, Högskolan i Skövde. 

 

Englundh, M. & Granlund, J. (2013). Automatisering av mjukvarutest inom agil 

systemutveckling: Flerfallsstudie av moderna testares utmaningar, Uppsala 

universitet, Examensarbete. 

 

Gustafsson, A. & Lindholm, H. (2010). Teststrategier och användning av 

testautomation: En studie utförd på företaget Extenda AB, Uppsala universitet, 

Examensarbete. 

 
Digitala artiklar/tidskrifter: 

 

Bini, O. (2011). Testa så mycket som möjligt, 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.369226/testa-sa-mycket-som-

mojligt?queryText=automatiserade%20tester [2014-04-15] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjuunderlag 

 

Block 1- Bakgrundsinformation 

1. Hur länge har du arbetat på företaget? 

2. Vad har du för yrkesroll? 

3. Hur länge har du arbetat som din roll(testare, utvecklare)? 

4. Har du alltid jobbat som den rollen? 

5. Vilka utvecklingsmetoder har du arbetat inom? 

6. I vilken utvecklingsmetod arbetar du i idag? 

 

Block 2 – Behövs testautomatisering? 

7. Är det nödvändigt med testautomatisering?  

- Varför? 

- Behöver man ha testautomatisering? 

- Fördelar 

- Nackdelar 

 

Block 3 – Vad kan man stöta på vid start av 

testautomatisering?  

8.  Vad finns det för vanliga problem/utmaningar när man börjar 

med testautomatisering? 

9. Vilka är de största hinder du möter under 

automatiseringsprocessen? 

 

Block 4 – När ska man starta med testautomatisering och vad 

är viktigt att tänka på? 

10. När är en bra tid att starta med testautomatisering på ett system? 

11. Vem bör ta beslutet om att börja med testautomatiseringen? 

12. Vad behöver man tänka på när man ska börja med 

testautomatisering? 

13. Hur många/vilka kompetenser behövs för att lyckas med 

testautomatisering? 

14. Hur mycket tid kommer behöver läggas för att få igång 

automatiseringsprocessen? 

15. Vilket automatiseringsverktyg föredrar du? 

- Vilket verktyg bör man använda när man startar med 

testautomatisering? 

 

 



 

   
 

Block 5 – Vad bör automatiseras och hur mycket? 

16. Hur stor del av testfasen kommer går ut på att underhålla 

testautomatiseringen? 

17. Vilka testkategorier bör man starta med vid testautomatisering 

(t.ex. regressionstest, acceptans test) 

18. Hur stor del av testningen anser du skall vara automatiserad i 

procent? 

19. Hur mycket bör man automatisera?  
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