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Sammanfattning 

 

Testning av programvara utgör i många fall en stor del av den totala utvecklingstiden. 

Då testning drar mycket resurser finns det en önskan om att testningen ska kunna 

utföras så effektivt som möjligt. Ett steg mot en effektivare testning är 

automatisering, då detta, om korrekt utfört, medför att fler fel kan identifieras på 

kortare tid. Det finns däremot risker och fallgropar på vägen mot automatiserad 

testning.  

I det här arbetet ges en översikt av 21 krav som forskning och litteratur ställer på en 

utvecklingsprocess för att automatiserad testning ska kunna genomföras lyckat. 

Därefter presenteras en metodik som tagits fram för hur översikten kan användas i 

en organisation för att få en lägesbild av möjligheterna till automatisering. Denna 

metodik har validerats i en fallstudie, som påvisat att kraven tillsammans med 

metodiken kan användas för att diskutera en organisations möjligheter till 

automatiserad testning. 

Nyckelord: Programvarutestning, automatiserad testning, krav på 

testautomatisering, testmognad
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1 Introduktion 

En viktig del av en programvaruutvecklingsprocess är vad som ofta kallas "verifiering"; det 

vill säga, att kontrollera så att mjukvaran som har utvecklats är korrekt; att den ger rätt 

output i förhållande till input; att den har rätt beteende. Det finns olika sätt att verifiera detta 

på. En vanlig metod är testning, vilket innebär att programmet körs med olika input, och 

resultatet jämförs med ett förväntat beteende. Vad som är själva syftet med testning är något 

där det råder olika uppfattningar; somliga menar att syftet är att identifiera fel i ett program, 

så att dessa kan åtgärdas. Andra menar att syftet är att bidra till en mer kvalitativ mjukvara, 

och att identifieringen av fel bara blir ett redskap. Oavsett vilken syn man har så blir 

resultatet av testningen att fel identifieras.  

Någonting som är gemensamt för många organisationer är att en betydande del utav 

utvecklingstiden läggs på just testning.  Det finns undersökningar och uttalanden som 

antyder att många organisationer lägger en betydande del av utvecklingsprocessen på 

testningen – över 30 % är inte ovanligt (Grindal, Offutt & Mellin, 2006). Och sådant som 

drar resurser i form av tid och pengar tenderar att vara sådant som organisationer – speciellt 

vinstdrivande sådana – vill kunna effektivisera.  

En vanlig metod för att effektivisera testningen är att automatisera den. Detta kan innefatta 

många olika saker; allt ifrån att automatiskt granska designen av ett system och generera de 

test som ska utföras, till att automatiskt köra testerna och analysera resultaten, och mycket 

däremellan. Oavsett vad för typ utav automatisering som existerar så är det enkelt att se det 

åtråvärda i det; istället för att manuellt utföra "tråkiga" och tidsödande uppgifter, så kan 

dessa köras per automatik. Att automatisera testningen i ett system är ingenting som i sig är 

trivialt; det kan vara en kostsam och mödosam process initialt, och är därför inte ett åtagande 

som bör göras lättsinnigt utan att väga fördelarna mot riskerna (Hicks, South och Oshisanwo, 

1997).  

Automatiseringen är däremot ett önskvärt resultat att få, och någonting konkret att sträva 

efter för organisationer. Forskning visar på att effektiv automatisering kan vara beroende av 

en strukturerad testprocess (Collins Ndem, Tahir, Ulrich och Goetz, 2011). Eftersom många 

företag har en avsaknad av formella strategier för testning (Grindal et al., 2006) samtidigt 

som automatisering är ett önskvärt mål, så är det av intresse att undersöka hur processerna 

kring testning påverkar möjligheterna till automatisering. 

Den här rapporten har genom en litteraturstudie tagit fram 21 krav som ställs för att 

testningen av en mjukvara ska kunna automatiseras med så få risker som möjligt. Därefter 

har dessa krav i en fallstudie jämförts med praktiken på ett företag för att kunna diskutera 

ifall företaget är redo att automatisera testningen eller inte, i avseende på de framtagna 

kraven. Slutsatsen från detta är att kraven tillsammans med den metod som använts för att 

applicera dem på ett företag kan användas för att ge företag en kännedom om hur deras 

möjligheter till automatisering ser ut.  

 



 

 2 

2 Bakgrund 

Det här arbetet utförs inom det breda området programvarutestning, eller bara testning. 

Koomen och Pol (1999) beskriver i stora drag vad testning är för någonting:  

Testing is a process of planning, preparation, and measuring aimed at 

establishing the characteristics of an information system and 

demonstrating the difference between the actual and the required 

status.  

 

En stor vikt i detta bör läggas vid "jämförelsen mellan faktisk och kravställd status". Det vill 

säga: testningen hittar fall där ett informationssystems beteende avviker från de krav som 

finns uppsatta. Det råder delade meningar om vad själva syftet med testning är, däremot. 

Heiser (1997) beskriver olika synsätt på testning: bland dessa är ett att testningens syfte är 

att hitta fel, medan ett annat ser testning som ett sätt att bevisa att fel inte finns. Ammann 

och Offutt (2008) använder sig å andra sidan av en teori som de har anpassat från Beizer 

(1990), där den mest lämpliga synen på testningen är "a mental discipline that increases 

quality". Det finns en relevant skillnad mellan dessa syner på testning; den ena fokuserar på 

att identifiera fel, eller bevisa att fel inte finns, medan den andra fokuserar på att höja 

mjukvarans kvalitet. Det kan tyckas att den tidigare resulterar i den senare, vilket kan vara 

sant, men det handlar till stor del om just synen på testning, och inte resultatet av den. Om 

testning ses som att identifiera fel, kan detta uppfattas som någonting negativt. Ammann och 

Offutt menar att detta ställer testare och utvecklare mot varandra – testare vill hitta fel, 

medan utvecklare vill bevisa att deras program är korrekta. Vem vill arbeta i en process vars 

syfte är att påvisa fel och brister? Något som bör poängteras i detta sammanhang är att 

testning, även om det kan visa att fel existerar, aldrig kan visa att ett fel inte existerar i ett 

system. Det handlar med andra ord om att hitta så många fel som möjligt på kortast tid, för 

att minska sannolikheten att en mängd fel existerar, men oavsett hur många fel som 

identifieras så går det aldrig att med testning bevisa att ett program är felfritt.  

I detta går det även att se något av en paradox; testningen ska hitta så många fel som möjligt 

för att höja kvaliteten på mjukvaran, men desto högre kvalitet en mjukvara redan har, desto 

sämre genomslag får testerna, eftersom de kommer att hitta färre fel. Hur man kan 

bestämma mängden testning som ska utföras diskuteras vidare i 2.3. 

Den ena attityden som nämns ovan, att testning ska bidra till ökad kvalitet, skulle även den 

innefatta sökandet efter fel, men det är inte syftet. Syftet är att öka kvalitet, något som både 

testare och utvecklare bör sträva efter. I det avseendet blir testningen en viktig del av hela 

utvecklingsprocessen; om testning är ytterligare ett verktyg för att öka kvalitet, behöver 

utvecklingen ske på ett sådant sätt att testningen kan utföras så effektivt som möjligt. Ett 

resultat utav detta skulle kunna vara ett utrymme för andra kvalitetshöjande aspekter, t.ex. 

en högre nivå av medvetande bland utvecklare för hur systemet fungerar, i och med att det 

krävs en förståelse för systemet tillsammans med dokumentation för att kunna testa effektivt 

(se 2.3). 

I följande delar av detta kapitel kommer terminologi inom testning att tas upp och förklaras i 

den mån det är relevant för arbetet.  
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2.1 Felorsak, Feltillstånd och Felbeteende 

När testning diskuteras, förefaller det sig naturligt att även begreppet "fel" tas upp. Detta är 

ett väldigt brett begrepp med många nyanser och som kan tolkas olika i olika sammanhang. 

På grund av detta behöver begreppet vidare definieras mer ingående, och dess olika 

betydelser behöver åtskiljas.  

Avizienis, Laprie och Randell (2001) reder ut dessa begrepp. De beskriver tre stycken olika 

typer av "fel". Det första felet är ett såkallat felbeteende (engelska: failure), vilket är ett 

beteende i systemet som inte stämmer överens med det specificerade beteendet. Det är ett 

externt fel, som är synligt utåt, antingen mot verkligheten, eller mot en annan komponent i 

ett system.  

Den andra typen utav fel är ett feltillstånd (engelska: error). Ett feltillstånd är ett internt 

inkorrekt tillstånd; det kan t.ex. vara att ett värde på en intern variabel är felaktigt. När ett 

feltillstånd propagerar till programmets gränssnitt eller på annat sätt felaktigt förändrar 

komponentens beteende utåt, så har feltillståndet resulterat i ett felbeteende.  

Den tredje typen av fel är en felorsak (engelska: fault). Felorsaken är det som ligger till 

grund för ett feltillstånd. Det finns många olika typer av felorsaker; ett exempel kan vara ett 

felaktigt uttryck i programkoden. En felorsak resulterar inte nödvändigtvis alltid i ett 

feltillstånd när den exekveras; ett felaktigt specificerat uttryck i en if-sats kanske bara 

resulterar i ett feltillstånd vid en viss indata, men i övrigt fungerar korrekt. Avizienis et al. 

(2001) klassificerar felorsaker som aktiva när de resulterar i ett feltillstånd, och vilande när 

de inte gör det. 

Denna definition och uppdelning utav olika sorters fel är välspridd och har rotat sig i 

litteratur. Ammann och Offutt (2008) förklarar exempelvis begreppen med andra ord i en 

annan ordning, men med exakt samma innerbörd. De beskriver en felorsak som ett statiskt 

fel i mjukvara. Ett statiskt fel kan i sin tur leda till ett feltillstånd, som är ett internt inkorrekt 

tillstånd i programmet. Detta kan i sin tur propagera till ett felaktigt resultat, som är ett 

externt och synligt felaktigt beteende utav programmet i förhållande till det specificerade 

sättet programmet ska bete sig på. Viktigt att ha i åtanke är att en felorsak kan leda till ett 

feltillstånd och att ett felstillstånd vidare kan leda till ett felbeteende – men propageringen 

behöver inte gå så långt.  

Det finns andra uppfattningar och tolkningar av vad fel är, vissa som ligger nära denna 

definition och vissa som ligger längre ifrån. Se IEEE:s standard över termer för 

mjukvaruutveckling (1990) för exempel. I den här rapporten kommer definitionen som 

föreslagits utav Avizienis et al. (2001) att användas, då den är specifik, entydig och delas utav 

relevant litteratur.  

2.2 Verifiering och Validering 

Andra begrepp som frekvent dyker upp inom området är verifiering och validering. Dessa 

två begrepp kan tyckas vara synonyma med varandra – och i andra sammanhang är det 

mycket möjligt att de skulle kunna användas som så. Inom mjukvaruutveckling och testning 

är det däremot viktigt att hålla dessa åtskilda. Dessa begrepp beskrivs i IEEE-standarden 

(2002), där validering är en process som äger rum i slutet av utvecklingsprocessen, vars syfte 

är att kontrollera ifall produkten stämmer överens med de ursprungliga kraven. Det vill säga: 

är produkten den produkt som i början önskades? Validering har i sig ingenting att göra med 
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att granska faktisk programkod eller liknande; den kräver enbart en domänkunskap kring 

området produkten ska användas i.  

Verifiering, å andra sidan, beskrivs som en process där ett system eller dess komponenter i 

en given fas möter de krav som är ställda på dem i fasens början. Verifiering kan med andra 

ord ofta vara mer teknisk, och mer isolerad till olika instanser utav utvecklingsfasen. I den 

mån dessa begrepp används i detta arbete är det dessa definitioner som kommer att gälla. 

Det är även områden inom verifiering som arbetet kommer att fokusera på.  

En viktig sak att ha i åtanke är att testning bara är en möjlig metod för att verifiera ett system 

på. Det finns andra metoder med samma syfte. Se t.ex. Kong, Ogata, Seino och Futatsugi 

(2005) och Basin, Kuruma, Takaragi och Wolff (2005) för diskussioner kring model-checking 

och theorem proving som metoder för verifiering.   

2.3 Täckning av programvara 

När man diskuterar testning på en mer detaljerad nivå, så pratar man ofta om strategier eller 

tekniker för att välja ut vilka testfall som till slut blir de som ska köras. Det man vill göra är 

att uppnå någon form utav täckning (engelska: coverage) inom testningen. Vad, exakt, man 

vill uppnå är någonting som bör vara bestämt på en högre nivå inom organisationen.  

Det finns flera olika sätt att tackla täckning av en mjukvara på, och mycket av det beror på 

vilket perspektiv man använder för att se på mjukvaran. Något som är vanligt är att se 

mjukvara som en graf av något slag, bestående av noder (som brukar innefatta sekventiella 

block av kod) och kanter som representerar beslutspunkter. Från detta kan man t.ex. få fram 

täckningar såsom "alla vägar", vilket innebär att alla vägar ett program kan ta genom grafen 

ska täckas.(Zhu, Hall & May, 1997)  

En annan välanvänd metod är att se på mjukvaran ur programmets logiks perspektiv; det vill 

säga, att man ser till programmets beslutsfattande mekanismer, t.ex. villkor i if-satser. 

Exempelvis kan man vilja ha täckning på att varje predikat i koden ska utvärderas till falskt 

under ett test och sant under ett annat. Detta beskrivs i bra sammanfattning av Ammann och 

Offutt (2008), som grundar sin beskrivning på bland annat Zhu et al. (1997).  

Ytterligare en metod är att välja att se till det som matas in i den del av system som ska testas, 

det vill säga, indatan. Detta är metod som kan användas vid såkallad black box testing, vilket 

är testning som inte kräver någon kännedom om programkoden (white box testing handlar 

om just det; att granska programkoden), utan enbart ser till indata och funktionalitet.  

Vad som ofta görs vid granskning av indatan är att partionera upp alla parametrar i olika 

klasser av värden som de kan anta. Som Grindal, Offutt och Andler (2005) förklarar, så är 

tanken med detta att alla värden i samma klass antas ge liknande resultat när ett program 

körs med dem. Om en parameter till en funktion t.ex. är ett heltal, så skulle heltalet 

exempelvis kunna vara negativt, noll eller positivt – detta är då tre olika klasser, och det kan 

vara önskvärt att testa alla tre typer av värden, eventuellt med flera från samma klass. Därtill 

finns det olika metoder för att välja ut vilka värden som ska användas till själva testfallen, för 

att uppnå en så bra täckning utav parametrarna som möjligt (Grindal et al., 2005).  

Det finns givetvis fler metoder, och mycket mer detaljer inom varje metod, än vad som tas 

upp här; att ge en fullständig förklaring faller utanför ramarna för det här arbetet. För att läsa 
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mer kring de olika teknikerna så ger Ammann och Offutt (2008) en sammanställning av en 

stor mängd forskning kring ämnet för utbildningssyfte.  

2.4 Testkrav 

Ett testkrav är en specifikation på ett väldigt konkret, specifikt mål som ska uppnås genom 

testningen. Exempel på testkrav kan vara: att en viss exekveringsväg ska tas genom ett 

systems flöde; ett visst värde på ett särskilt villkor i systemet som ska antas under något test; 

en viss kombination av olika parametervärden som ska skickas in till en funktion (Ammann 

& Offutt, 2008). Ett testkrav hålls med andra ord på en lite mer abstrakt nivå; de talar inte 

om vilken input som ska skickas in till ett system, utan kan snarare ses som vad syftet med 

att stoppa in input till ett system är. Sitter man och matar in input intuitivt har man 

antagligen en tanke: "jag vill uppnå det här, så jag stoppar in värde X" – testkravet kan då ses 

som "vad vill jag uppnå". Värdet som skickas in till systemet är sedan en del av ett testfall (se 

2.5). 

2.5 Testfall 

Ett testfall består av det som behövs för att kunna uppfylla ett testkrav. Detta innefattar 

bland annat själva värdet/värdena som ska skickas in (t.ex. konkreta parametervärden för en 

funktion), förväntat resultat (alltid enligt vad en specifikation säger) samt de värden som 

behöver existera för att systemet ska kunna nå ett läge där testet kan utföras, och även det 

som behövs för att återställa systemet efteråt (prefix- och postfixvärden) (Ammann & Offutt, 

2008). När testningen utförs är det med andra ord testfallen som körs för att kunna jämföra 

förväntat resultat med det faktiska beteendet utav ett system.  

För att tydliggöra kopplingen mellan testkrav och testfall, antag att vi har ett program som 

kan modelleras enligt Figur 1, som skulle kunna representera ett enkelt program. 

 

Figur 1 Exempel på graf som skulle kunna representera ett enkelt program 

Programmet består alltså utav tre stycken noder, där varje nod kan ses som en sekvens av 

uttryck som alltid körs gemensamt. Varje kant i grafen kan ses som en beslutspunkt som 

bryter den löpande sekvensen av programmet, t.ex. if-satser eller loopar. I just det här fallet 

kan A ses som att ha en if-sats; kod körs, sedan kan programmet antingen gå direkt till C, 

eller först vidare till B.  
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Vill vi uppnå en täckning utav programmet som motsvarar "alla noder ska besökas", så 

behöver vi testkrav som tillsammans uppnår detta. I det här fallet räcker ett testkrav för att 

uppnå kriteriet "alla noder ska besökas":   

Testkrav: Programmet behöver ta vägen (A, B, C).  

Om ovanstående krav uppfylls, så uppfylls kriteriet "alla noder ska besökas", för då har alla 

noder besökts.  

Utifrån detta testkrav behöver vi sedan ta fram ett testfall som uppfyller det. Testfallet blir då 

den faktiska input som programmet behöver köras med för att ta exekveringsvägen som 

testkravet specificerar. Till detta tillkommer även information såsom vad programmets 

förväntade output är, och annan information enligt tidigare förklaring.  

2.6 Testningen och struktur 

Mycket forskning som bedrivs kring testning fokuserar direkt på eller är relaterad till 

strukturen på testning; på processen kring det, hur det fungerar, vad för krav som ska ställas 

på den, vilka resultat detta ger, och så vidare. Här förklaras olika områden som har att göra 

med just detta. 

2.6.1 Mängden testning av ett system 
Den mängd tid och resurser som i ett projekt läggs på testning är ofta av en betydande 

storlek. Grindal et al. (2006) noterade att företag i snitt lägger 35 % av utvecklingstiden på 

testning. Samtidigt noterade de att nivån på testningen var generellt låg – det vill säga, det 

var många företag som hade informella eller helt saknade strategier för testning. Samtidigt 

som detta så fann de att det fanns en oro bland de företag som hade en större avsaknad av 

formella strategier; man var medveten om problemet. Värt att notera här är att de företag i 

studien som testade mest lade kring 65 % av utvecklingstiden på testning, så det kan variera 

stort mellan olika organisationer. Bill Gates uttryckte i en intervju (InformationWeek, 2002):  

Microsoft in terms of this quality stuff – we have as many testers as 

we have developers. And testers spend all their time testing, and 

developers spend half their time testing. We're more of a testing, a 

quality software company organization than we're a software 

organization. 

 

Utifrån detta kan tolkningen då göras att Microsoft lägger ca 75 % av utvecklingstiden på 

testning, och bara 25 % på faktisk utveckling. Detta bör givetvis tas med en nypa salt, 

eftersom det är en intervju som är gjord med Bill Gates, inte en faktisk undersökning inom 

företaget, men det påvisar att det finns väldigt stora skillnader företag emellan angående hur 

mycket tid man ser det som rimligt att lägga på testning. Att medelvärdet i studien utförd av 

Grindal et al. (2006) indikerar att företag i snitt lägger 35 % av utvecklingstiden på testning 

kan ifrågasättas, då andra källor antyder att det skulle vara högre än så. Hailpern och 

Santhanam (2002) menar att man i en typisk kommersiell organisation lägger mellan 50 och 

70 procent av utvecklingstiden på testning. Det som båda dessa har gemensamt är däremot 

att en väsentlig del utav utvecklingsprocessen läggs på testning.  

Grindal et al. (2006) diskuterar att en del av anledningen till att testning utan formella 

strategier är ett välspritt fenomen är att det kan vara svårt att motivera bättre testning om 

den faktiska vinsten inte påvisas tillräckligt konkret. Det kan tyckas vara ett rimligt 

antagande; om ett företags syfte är att gå med vinst så är det inte svårt att se hur utvecklandet 
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utav processer och strukturer behöver motiveras i avseende på just vinsten. Det räcker inte 

att påstå att någonting som kostar tid och pengar att utveckla skulle kunna leda till någonting 

bättre – det måste kunna påvisas. Det finns därför en vikt av att tekniker och metoder för att 

förbättra testning kan visa ett konkret resultat av förbättring.  

Det är inte bara för att påvisa en förbättring som ett konkret resultat krävs; även för testning i 

allmänhet så är det viktigt att det finns någonting konkret att peka på som resultat. Det gäller 

inte bara att ha någon form av lista över fel som testerna har upptäckt, utan det behöver vara 

möjligt att mäta till vilken nivå testning har utförts. Som Reid (1997) konstaterade, så kan 

slumpmässig testning, det vill säga, att köra tester utan att ha någon strukturerad tanke 

bakom dem, i vissa fall ge ett sämre resultat än strukturerade metoder.  

2.6.2 Slumpmässig testning jämfört med strukturerad testning 
Tidigare nämnda metoder för strukturerad testning kan alltså ställas emot slumpmässigt 

genererade tester. Reid (1997) konstaterade i en undersökning att slumpmässig testning i 

vissa situationer kan fungera relativt bra jämfört med vissa tekniker (t.ex. 

ekvivalenspartitionering), medan andra typer (I Reids exempel, gränsvärdesanalys) fungerar 

överlägset mycket bättre än slumpmässigt genererade testfall.  

Hur bra det fungerade mättes i Reids studie efter hur många fel som upptäcktes. Här bör det 

poängteras att upptäckten av ett stort antal fel är positivt, men det finns fortfarande 

ingenting som säger att slumpmässigt genererade testfall testar all nödvändig funktionalitet. 

Ponera att vi ska testa en funktion som skapar en triangel, som har tre parametrar, där varje 

parameter specificerar längden för en sida. Rimligtvis så vill man i testningen bland annat 

testa så att varje typ av triangel (liksidig, rätsidig och likbent) fungerar. Om dessa testfall 

slumpas fram är risken inte bara stor att många helt inkorrekta konstellationer av parametrar 

tas fram (för att längderna på dem inte matchar ihop till hel triangel) utan risken är även stor 

att, i detta fall, en liksidig triangel aldrig testas. Att slumpa fram 3 likadana tal är trots allt 

inte speciellt sannolikt. Antag att parametrarna enbart får anta relativt låga värden, mellan 0 

och 9. Eftersom vi då har tre parametrar som kan anta 10 olika värden, ger det 10^3=1000 

olika kombinationer. Utav dessa är enbart 9 stycken liksidiga trianglar (där alla tre 

parametrar har samma siffra, och varje siffra är större än 0). Detta betyder att enbart 0,9% 

utav kombinationerna utgör en liksidig triangel. Att ha slumpmässigt genererade värden ger 

alltså en låg sannolikhet att just denna typ utav triangel testas. Till detta kommer problemet 

att, även om en väldigt stor mängd testfall slumpas fram, så finns det ingenting som 

garanterar att en liksidig triangel testas.  

Slumpmässiga tester kan med andra ord inte användas för att bevisa att ett system har testats 

till en viss nivå, just eftersom testerna är slumpmässiga. Med mer strukturerade metoder 

såsom de som nämndes i 2.3 går det att säga mer kring testning, i och med att det finns väl 

genomtänkta krav för testningen, och dessa krav uppfylls genom konkreta testfall. På så vis 

går det att säga någonting konkret om testningen – det går att säga att X% av programkoden 

har körts, eller att alla vägar i en graf av programmet har passerats, eller att alla predikat i 

programvaran har testats till sant och falskt värde, eller någonting annat likartat. Testningen 

blir alltså mätbar, eftersom det går att säga hur mycket av systemet som har testats och på 

vilket sätt. Detta skulle i sin tur kunna göra det enklare att påvisa effektivisering och 

förbättring i testningen, eftersom det är enklare att säga huruvida någonting mätbart har 

förbättrats eller inte   
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På grund av detta kan man se det som att olika metoder bör komplettera varandra, och man 

ska heller inte underskatta den intuitiva kunskap som finns hos arbetare med 

domänkunskap. Att dra nytta av den intuitiva synen på ett system där en utvecklare kan säga 

"det här bör testas", för att utvecklaren kanske vet var svårigheter och problem kan uppstå, 

kan vara ett komplement till, eller en del utav, formella metoder.  

2.7 Automatisering 

Som diskuteras av bland andra Hicks, South och Oshisanwo (1997) och Törsel (2011) så finns 

det både ett behov och en önskan av att ha automatisering i olika grad av testprocessen i ett 

system. Anledningen är de positiva effekter som finns, några av vilka Hicks (1997) nämner 

som att automatisering kan byta ut tunga, manuella arbetsuppgifter, det gör testningen mer 

upprepningsbar och träffsäker och kan medföra lägre kostnader i det långa loppet.  

Det går att automatisera olika delar av testprocessen. Ieshin, Gerenko och Dmitriev (2009) 

nämner flera delar, varav en är: att kontrollera själva exekveringen utav testfallen och 

jämföra förväntat med faktiskt resultat. Detta innebär alltså att automatiskt köra testfallen 

och sedan automatiskt kontrollera den output eller det beteende detta resulterar i och 

jämföra med det specificerade beteendet, för att kunna avgöra om ett fel har inträffat eller 

inte. Törsel (2011) och Tung, Tseng, Lee och Weng (2010) skriver om att automatisera 

testfallsgenereringen som en annan del av testprocessen där automatisering kan göra 

skillnad.  

Det kan tyckas självklart att automatisering är något man vill ha i ett system, kanske till stor 

del på grund av en av aspekterna Hicks et al. (1997) nämner, om att minska mängden tungt 

manuellt arbete. Att repetitiva, "tråkiga" arbetssysslor som att exekvera enkla testfall kan 

vara tidsödande och ineffektivt är inte svårt att lista ut; att då kunna automatiskt köra dessa 

kan ses som önskvärt om man ser det från en testares eller utvecklares perspektiv. Hicks et 

al. (1997) nämner däremot att det även finns risker med automatisering, bland annat att den 

initiala kostnaden kan vara hög, samt att det kan vara riskabelt att automatisera ett växande 

system – antagligen på grund av att ett växande system förändras, och om systemet 

förändras behöver automatiseringen förändras med det. Eftersom den initiala kostnaden till 

att få igång automatisering är hög är risken därför stor att kostnaderna med att automatisera 

ett växande system blir ännu högre, ifall automatiseringen behöver implementeras om 

många gånger.   

Hicks et al. (1997) diskuterar testningens komplexitet jämfört med hur mycket pengar ett 

företag kan spara in genom upplägget på sin testning. Om testningen blir alltför komplex så 

sjunker värdet av den för företaget, eftersom den då kostar mer, och desto mer den kostar, 

desto mer måste testningen ge tillbaka för att det ska vara värt. Detta gäller även 

automatiseringen – därför är det viktigt att ta hänsyn till hur effektivt automatiseringen kan 

genomföras. Collins et al. (2011) diskuterar hur en strukturerad och formell testprocess kan 

resultera i mer effektiv automatisering, genom att en välplanerad metod för framtagning av 

testfall ger färre testfall som uppnår ett bättre resultat. För automatiseringen innebär detta 

att färre tester behöver köras, vilket man då kan se som en minskad komplexitet och kostnad 

för automatiseringen.  

Vad som är viktigt att ha i åtanke här är vad som menas med "effektiv" i avseende på 

automatiseringen. Det finns två aspekter av det hela. Den första är tidsåtgången. För att 

automatiseringen ska kunna klassas som effektiv, så behöver den uträtta testningen snabbare 
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än det skedde manuellt. Den andra aspekten är att testningen fortfarande ska hålla 

åtminstone samma kvalitet som innan. Låt oss säga att körningen av testfall i ett system tar 

10 timmar – och på de tio timmarna hittas 100 fel. Om automatiseringen av testningen 

resulterar i 5 timmars testning, och 100 identifierade fel, så har automatiseringen bidragit 

med intjänad tid, samtidigt som kvaliteten på resultatet inte förändrats. Skulle däremot 

mängden fel som upptäckts ha minskat, skulle det bli svårare att säga ifall automatiseringen 

faktiskt är "effektiv", i och med att tiden visserligen minskat, men så har även antalet 

upptäckta fel.  

Det som menas med en "effektiv automatisering" i det här sammanhanget är med andra ord 

att automatiseringen ska hitta fler fel per tidsenhet än den manuella testningen.  

Den lärdom som kan dras av forskningen kan sammanfattas som att automatisering kan 

underlätta mycket inom testningen, men det måste implementeras varsamt och planerat för 

att minimera de risker som finns.  
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3 Problemdefinition 

Det finns som uppvisat ett problem med att motivera organisationer till att förbättra sin 

testning (Grindal et al., 2006). Något som har påpekats (Hicks et al., 1997) är att arbetet 

kring exekvering av de enkla testerna, som ofta kan uppfattas som tråkiga, löper risken att 

leda till bristande kvalitet och effektivitet. Därför kan det vara önskvärt att automatisera 

dessa. Det går alltså att se en önskan om bättre och mer effektiv testning – och att just 

automatisera kan ses som en väldigt konkret och önskvärd del utav detta.  

Hicks et al. (1997) tar som nämnt upp en del risker med automatisering, såsom att 

kostnaderna för det är höga, och ett misslyckande skulle därav kunna vara en förlust. Taipale, 

Kasurinen, Karhu och Smolander (2011) konstaterade att även om automatisering kan vara 

bra, så behöver beslutet att genomföra det noga vägas mot riskerna, och att alla testprocesser 

inte lämpar sig för att automatiseras. Automatisering är med andra ord inte någonting som 

bör genomföras utan planering eller noggrant övervägande. 

Teorin talar alltså om risker med automatisering och förutsättningar som bör mötas innan 

automatisering genomförs (Hicks et al., 1997). För företag är automatisering ett önskvärt mål 

att sträva efter (Hicks et al., 1997), men en del företag har brister i sin testprocess (Grindal et 

al., 2006).  

Utifrån detta går det att se ett behov av att undersöka hur ett företags möjligheter till att 

automatisera testningen påverkas av de förhållanden inom en utvecklingsprocess som 

litteraturen beskriver som förutsättningar för automatisering. Det behövs någon form av 

sammanställning över vilka krav som ställs på en lyckad automatisering och en metod för att 

använda dessa för att granska möjligheterna till automatisering. 

3.1 Problemprecisering 

Problemet kan preciseras med följande frågeställning: 

 Vilka krav ställs på utvecklingsprocessen av en mjukvara för att automatisering av 

testningen ska kunna genomföras lyckat, och vad betyder dessa krav i praktiken för en 

organisation?  

Den första delen av frågeställningen syftar på behovet av en sammanfattande översikt över de 

krav som ställs på en utvecklingsprocess för att automatiseringen ska kunna lyckas. Med en 

"lyckad" automatisering menas här att den bidrar till att göra testningen mer effektiv; det vill 

säga, automatiseringen resulterar i att fler fel kan upptäckas på en kortare tid. 

Automatiseringen ska med andra ord ha en positiv inverkan på testningen överlag för att ses 

som lyckad. En översikt skulle kunna vara ett hjälpmedel för organisationer som vill förbättra 

sin testning i avseende på automatisering. Det finns litteratur som talar om 

automatiseringens risker (Hicks et al., 1997; Persson & Yilmazturk, 2004; Bach, 1999), och 

dessa kan exempelvis granskas ur perspektivet "vad behövs för att undvika dem": det vill 

säga, krav.  

Den andra delen av frågeställningen handlar om vad de krav som ställs betyder för en 

organisation eller ett företag. Det finns en nytta av att undersöka ifall kraven kan användas 

för att ge företaget en insikt i deras möjligheter till att automatisera testningen. Detta 

innefattar både att undersöka hur dessa krav kan användas för att undersöka situationen på 
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ett företag – det vill säga, vad för tillvägagångssätt som är lämpligt att använda – och även 

ifall den granskningen kan resultera i information som företaget sedan kan ha nytta av. Ifall 

en sådan undersökning skulle visa att kraven ger användbar information, skulle kraven och 

det givna tillvägagångssättet med andra ord kunna användas för att granska möjligheterna 

till automatisering. Detta skulle ge företag ett verktyg för att se över sin nuvarande situation 

och eventuellt peka ut vad de behöver arbeta med för att kunna automatisera delar av sin 

testning.  

Frågeställningen besvaras genom att uppnå följande delmål:  

 Delmål 1: Att ge en översikt över vad litteraturen säger om vilka krav som bör vara 

uppfyllda innan automatisering kan genomföras lyckat. 

 Delmål 2: Att undersöka huruvida översikten ger användbar information genom att:  

1) Jämföra kraven med praktiken på ett företag.  

2) Utifrån jämförelsen diskutera möjligheterna till automatisering samt huruvida 

jämförelsen ger tillräckligt med information för detta, eller om det finns 

ytterligare information som skulle behövas.   

3.2 Metodbeskrivning och tillvägagångssätt 

 Delmål 1 uppfylls via en litteraturstudie.  

Studien fokuserar på litteratur som beskriver risker med automatisering, krav som ställs för 

att automatisering ska kunna genomföras och hur en utvecklingsprocess bör se ut. Syftet är 

att upptäcka ett antal krav som ställs på utvecklingsprocessen av en programvara för att 

automatisering ska kunna implementeras med en så liten risk som möjligt.  

Litteraturstudien utförs i en begränsad form. Syftet med studien är just att identifiera krav 

som ställs på utvecklingsprocessen, och studien behöver därav kunna avbrytas när det syftet 

är uppnått. Att utföra en fullständig litteraturstudie kring ämnet skulle vara för omfattande 

och tidskrävande för detta arbete, och en fullständig studie faller även utanför arbetets syfte.  

 Delmål 2:1 uppfylls genom en fallstudie. 

I fallstudien undersöks utvecklingsprocessen kring en programvara. I förberedande arbete till 

denna tas en metodik fram som kan användas för att se hur ett företag förhåller sig till de 

framtagna kraven. Denna metodik är generell och återanvändbar. Utifrån den metodiken 

undersöks utvecklingsprocessen på företaget, genom att intervjua anställda och granska 

dokumentation relaterad till kraven.  

 Delmål 2:2 uppfylls genom att en diskussion förs kring resultaten från fallstudien. 

Diskussionen fokuserar på varför testprocessen möter de krav som ställts, eller varför den 

inte möter vissa av dem. I båda fallen diskuteras vilka konsekvenser som detta får för 

automatiseringen. I de fall där krav inte mötts, diskuteras även förslag på vad som skulle 

kunna göras för att kravet ska mötas.  

En fallstudie har valts som metod för att det är lämpligast för att lösa problemet. Ett 

alternativ hade varit att utföra en bredare undersökning, exempelvis genom att ställa väl 

valda frågor via enkäter till olika företag. Detta skulle däremot inte ge möjligheten till att i 

detalj granska en programvaras testning eller den process som ligger kring den, vilket skulle 
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medföra ett förlorat djup på studien. Det finns även en risk att det skulle vara svårt att hitta 

tillräckligt med företag för en sådan studie, då det är tänkbart att företag skulle ställa sig 

skeptiska till att svara på enkäter där de behöver avslöja alla brister i sin utvecklingsprocess. 

Detta skulle eventuellt kunna undvikas genom att låta företag besvara enkäten anonymt. I 

detta finns däremot fortfarande en risk att företagen ändå kan identifieras, såvida alla inte är 

väldigt lika. Vid en sådan undersökning skulle det kunna vara intressant att t.ex. veta vad för 

typ av mjukvara företagen utvecklar (enkla webbsidor jämfört med säkerhetskritisk 

flygutrustning, exempelvis) och hur många som arbetar med utveckling och testning. Sådana 

faktorer skulle kunna göra det möjligt att, anonym enkät till trots, åtminstone göra en 

kvalificerad gissning över vilka företag det rör sig om. En annan brist skulle vara att det i en 

enkätundersökning skulle vara svårare att återkoppla till företagen ifråga med följdfrågor, om 

behov för det skulle uppstå.  

En fallstudie på ett specifikt företag skulle kunna göra företaget mer öppet för att föra en ärlig 

dialog, då en bättre personlig kontakt kan skapas med företaget. Eftersom studien dessutom 

då utförs på ett utav företagets system, får företaget ut någonting utav studien, eftersom 

resultaten från studien blir någonting de kan dra nytta av i vidareutvecklingen av sin 

testning. Detta ger företaget ett incitament till att delta och vara ärliga.  

Det problem som kan uppstå från en sådan här fallstudie kan vara att det ger en mindre 

bredd på resultatet; man ser enbart till ett specifikt system. En studie som involverar fler 

företag skulle kunna ses som mer förankrad i praktiken, eftersom den täcker upp ett bredare 

område. Att utföra en fallstudie på ett företag påvisar däremot fortfarande huruvida kraven 

kan användas i praktiken eller inte. Om resultatet av fallstudien ger information som 

företaget skulle kunna använda i sitt arbete med automatisering så har fallstudien påvisat att 

kraven har en nytta för företaget. Skulle resultatet t.ex. vara att testmognaden på företaget är 

för låg för att kunna implementera automatisering på ett säkert sätt, så skulle kraven 

sannolikt kunna appliceras och ge liknande fingervisningar till andra företag, eftersom 

studier (Grindal et al., 2006) har påvisat att det finns många företag som har en informell 

testprocess eller saknar strategier. Det vill säga: även om det vore av intresse att kunna utföra 

en studie på flera företag, så räcker en fallstudie på ett specifikt företag till för att uppfylla 

delmålen och besvara frågeställningen. 

3.2.1 Litteraturstudiens tillvägagångssätt 
Litteraturstudiens syfte är att identifiera krav som ställs på en utvecklingsprocess innan 

automatisering äger rum. För att uppfylla detta syfte sker litteraturstudien i ett antal steg.  

I det första steget väljs ett antal relevanta databaser inom ämnesområdet ut, och sökning 

utförs i dessa med utvalda sökord. Bland det resultat detta ger sållas intressanta artiklar fram 

via titel, och därefter abstract, och sist på det faktiska innehållet. Artiklar av intresse för 

studien sparas undan. Sökning i databaserna sker tills dess att samma resultat börjar 

återkomma alternativt ingenting nytt av intresse upptäcks.  

I det andra steget följs referenser från de artiklar som sparats undan, där den litteratur som 

ser ut att vara relaterad till den här studiens syfte undersöks, i det fall att dessa går att få tag 

på.  

I det tredje steget sammanställs den information som har upptäckts i litteraturstudien till en 

lista över krav som bör vara uppfyllda innan testningen automatiseras. Dessa krav 

kategoriseras in i en passande mängd kategorier, så att krav som är starkt kopplade till 
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varandra kan hanteras tillsammans. När kraven är kategoriserade är litteraturstudien 

avslutad. 

3.2.2 Fallstudiens tillvägagångssätt 
Fallstudien utförs inom en organisation, på utvecklingsprocessen kring en programvara. För 

att kunna studera hur processen fungerar utförs intervjuer och dokumentationen granskas. 

Granskningen utav dokumentationen ger en bild av hur formaliserad testprocessen är – 

alternativt kan avsaknaden av dokumentation vara ett tecken på en informell 

utvecklingsprocess.  

Till intervjuerna har ett antal intervjufrågor tagits fram. Arbetet i sig kretsar inte kring 

intervjuerna, så en viss kompromiss mot vad som i litteratur finns rekommenderat som 

metod kan behöva förekomma för att det verktyg som intervjuerna utgör inte ska bli för 

tidsödande och komplext för arbetet ifråga.  

Intervjuerna utförs med ett kvalitativt tillvägagångssätt. Syftet med intervjuerna är att ge en 

samlad bild av hur företaget förhåller sig till de krav som litteraturstudien har resulterat i. 

Det är därav viktigt att försäkra sig om att rätt information faktiskt fås fram genom varje 

intervju, vilket innebär att det kan vara väldigt relevant att kunna ställa följdfrågor och föra 

en dialog med de som intervjuas. Ett antal inledande frågor har tagits fram som startpunkt 

för varje intervju (se Appendix A). I somliga fall kan det tänkas att dessa frågor ger 

tillräckliga svar, medan det i andra fall kan behöva ställas fler frågor eller ges exempel för att 

den som intervjuas ska kunna svara. Det är exempelvis tänkbart att någon person kanske inte 

förstår vissa begrepp som används, eller att intervjuaren och den som blir intervjuad har 

olika uppfattningar av begreppen. Då behöver en dialog föras för att kunna säkerställa att 

båda två pratar om samma sak.  

Intervjusvaren dokumenteras i skrift, punktvis efter varje mål som intervjun ska ge svar på. 

Detta bör resultera i att den information som är nödvändig fångas upp och antecknas. Ett 

annat alternativ hade varit att spela in intervjuerna – detta medför dock risken att göra de 

som intervjuas illa till mods, eller mindre benägna att tala sanning. Ämnet som intervjuerna 

kretsar kring handlar till viss del om att hitta brister i testningen. Det är möjligt att somliga 

personer skulle dra sig för att vara helt sanningsenliga om de vet att det de säger spelas in. Då 

det är viktigt att korrekt information framkommer i intervjuerna så gör detta att anteckning 

har valts som metod för att dokumentera intervjuresultaten. Den risk som finns med detta är 

givetvis att det som skrivs ned inte nödvändigtvis överrensstämmer med det som sägs; ett 

inspelat samtal kan granskas flertalet gånger för att försäkra sig om att någonting har 

uppfattats korrekt. För att minimera detta problem kan de svar som antecknas i punktform 

läsas upp för den som intervjuas, så att intervjuaren kan stämma av att samtalet har 

uppfattats korrekt.   

Ett annat problem med en öppen intervju kan vara att intervjuaren – medvetet eller 

undermedvetet – ställer ledande frågor utefter egna föreställningar om vad svaret bör bli; det 

vill säga, att intervjuaren har förutfattade meningar. Det är ett svårt problem att undvika, 

men även detta problem minimeras genom att redan i förväg ha tagit fram de konkreta 

frågorna som intervjuaren vill ha svar på, och att de svar som antecknas stäms av med den 

som intervjuas.  

När intervjuerna är färdiga sammanställs resultaten. Det problem som kan uppstå här är att 

olika intervjupersoner hävdar olika saker – att motstridiga svar ges. I ett sådant fall kan i 



 

 14 

första hand en rimlighetsbedömning göras angående vem utav personerna som är mest insatt 

i området. Handlar en fråga t.ex. om resurser, och en testare svarar en sak, och en chef med 

ansvar över resursfördelning svarar en annan, bör det rimligtvis vara chefens åsikt i frågan 

som är korrekt, då det är denna som har ansvar över resursfördelningen. Det kan även vara 

så att det finns dokumentation som stödjer någon av de olika åsikterna som ges. Ytterligare 

en metod för att lösa motsägelser på kan – beroende på kravens utformning – vara att 

motsägelser innebär att kravet ej är uppfyllt. Handlar frågan t.ex. om krav som kräver tydliga 

processer eller arbetssätt skulle motsägelser bland de som intervjuas kunna tyda på att 

processerna och arbetssätten faktiskt inte är tydliga.  
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4 Relaterad forskning 

Det finns mycket forskning kring automatisering, hur detta bör göras, hur det hänger ihop 

med en strukturerad testprocess, och så vidare. En del av den forskningen är särskilt 

relaterad till det här arbetet.  

En artikel som är nära relaterad till det här arbetet är Perssons och Yilmazturks (2004) 

granskning av de risker som finns med att automatisera testning. I artikeln listar och 

förklarar de 32 risker som de hittat genom en litteratursökning, samt 2 risker som de själva 

har upplevt. De undersöker vidare ifall det går att helt och hållet undvika riskerna genom en 

metodisk planering av arbetet, men konstaterar att det ändå inte går att helt undvika risker. 

Deras studie har likheter med det här arbetet, i och med att båda på sätt och vis handlar om 

hur man ska kunna automatisera testningen på ett lyckat sätt. De lägger däremot fram 

riskerna; i den här rapporten listas krav som litteraturen ställer för att automatiseringen ska 

kunna lyckas. Det finns ett visst överlapp mellan dessa, då somliga krav väldigt direkt 

minimerar vissa av riskerna om de uppfylls. Det här arbetet har med andra ord en annan 

infallsvinkel, och tar del av en del andra källor, även om Persson och Yilmazturk (2004) 

används både som källa och för att vidare hitta annat material.  

En annan studie inom ett liknande område är Bereza-Jarocinski (2000), som har gjort en 

studie om hur en organisation kan gå tillväga för att automatisera sin testning. I den tekniska 

rapporten presenteras en del risker med automatisering (som till viss del ligger till grund för 

Persson och Yilmazturk (2004)), och även en del krav. Bland annat så tar Bereza-Jarocinski 

upp flertalet krav som ställs på olika typer av dokumentation. Som redan visats i Perssons 

och Yilmazturks studie (2004) så finns det mer forskning än Bereza-Jarocinskis rapport som 

behandlar ämnet, och därav så fyller den inte samma syfte som det här arbetet.  
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5 Litteraturstudie 

Litteraturstudien har utförts efter det tillvägagångssätt som beskrivs tidigare i rapporten. 

Nedan presenteras en överblick av vad den har resulterat i, och därefter kommer en 

detaljerad lista över de kategorier som kraven har delats in i, tillsammans med kraven för 

varje kategori. Till detta presenteras även de referenser som har bidragit till respektive krav.  

5.1.1 Sammanställning av krav 
Det finns litteratur som talar om både risker med och förutsättningar för automatisering, och 

även hur automatiserad testning bör förhålla sig till manuell testning. En del utav resultaten, 

t.ex. de från Bereza-Jarocinski (2000), har explicit handlat om krav som bör vara uppfyllda 

för att kunna automatisera. Som kontrast till detta så har bland annat Persson och 

Yilmazturk (2004) och Bach (1999) talat om många risker med automatisering, och från 

dessa har en del utav kraven kunnat härledas. Andra artiklar, t.ex. Kaner (1997) redogör inte 

så mycket direkt om just krav för att kunna automatisera, utan behandlar ämnet ur andra 

synvinklar (i Kaners fall, t.ex. hur underhållsarbetet utav automatiserad testning kan 

förbättras), men där vissa saker ändå nämns som förutsättningar. 

Det finns även i studien en blandning av olika typer av källor. Bereza-Jarocinski (2000) är en 

teknisk rapport från Sveriges Verkstadsindustrier. Det finns flertalet forskningsartiklar (t.ex. 

Persson & Yilmazturk, 2004; Parveen et al., 2007). Utöver detta finns en artikel (Bach, 1999) 

skriven av James Bach, som är en mjukvarutestare och kvalitetssäkringskonsult. Artikeln är 

inte skriven som en forskningsartikel, under grundar sig på personens erfarenheter inom 

yrket. Bach beskriver och argumenterar mot vad han kallar "vårdslösa förutsättningar" 

angående automatisering, och beskriver därefter ett, enligt honom, mer sunt förhållningssätt 

till ämnet. Det han skriver överensstämmer med det som forskningen talar om, och där det 

finns skillnader finns inget som direkt motsäger forskningsartiklarna. Bachs artikel ger 

därmed vidare belägg för kravens legitimitet, eftersom de får en bredare förankring, inte bara 

i litteratur grundad på vetenskaplig forskning, utan även på empiriska erfarenheter från 

branschen.  

Utifrån dessa artiklar har 21 krav sammanfattats. Kraven har kategoriserats efter vilka 

områden de berör: dokumentation, framtagning av testfall, personalen som ska arbeta med 

testning, mjukvaran som ska testas, planering inför automatisering och slutligen resurser och 

kostnader. I stora drag så handlar kraven om att utvecklingsprocessen ska vara formell och 

entydig; krav och testresultat ska tydligt dokumenteras; testfall ska ha konkreta, nedskrivna 

syften; mjukvaran ska lämpa sig för automatiserad testning; personalen ska ha rätt sorts 

kompetens och viljan att arbeta med automatisering; implementation av automatiserad 

testning måste vara planerad och formellt genomtänkt, inklusive konkreta förslag på 

kostnader.  

Att kategorisera kraven har underlättat både presentationen av dem, och även gett dem en 

starkare relevans då de är kopplade till en tydligare kontext. Detta stärks av att krav som är 

nära kopplade med varandra då kan både presenteras, undersökas och analyseras samtidigt. 

Krav 3 och 5 (se Tabell 1) är exempelvis nära relaterade med varandra, och att kunna granska 

dem tillsammans gör att kraven enklare bidrar till en större helhet, och inte bara existerar 

som löst plockade krav på en checklista.  
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Den första kategorin krav handlar om krav på testprocessens dokumentation. 

Sammanfattningsvis så säger kraven här att utvecklingen behöver dokumenteras; det ska 

finnas tydliga krav, definierad terminologi och det som händer under testningen (resultat och 

buggar) behöver skrivas ned. Anledningen till att dessa krav ställs, såsom förklaras i källorna 

som anges i Tabell 1 nedan, är tredelad: finns dokumentation om hur saker fungerar inte 

nedskrivet är det svårt att veta hur man ska testa något; om resultat inte dokumenteras så går 

det inte att säga hur väl testningen fungerar; finns terminologin inte nedskriven finns det 

risker för missförstånd. 

Tabell 1 Kategori 1: Krav på dokumentation 

Nr. Krav Referens 

 1 Dokumentationen bör innehålla 
information om underhållsarbetet som 
gjorts på testfallen. 

Bach (1999); 

2 Det behöver finnas tydliga 
specifikationer för hur ett program ska 
fungera, eftersom den automatiska 
testningen behöver känna till vad som är 
ett korrekt beteende. 

Bereza-Jarocinski (2000); 

3 Det behövs en fungerande spårning av 
defekter. Rapportering av dessa bör 
kunna genomföras automatiskt, annars 
blir det mycket manuellt arbete. 

Bereza-Jarocinski (2000); 

4 Det bör finnas en nedskriven 
terminologi för testprocessen som kan 
refereras till för konsekvent användning 
och förståelse av begrepp och termer. 

Persson & Yilmazturk (2004); 
Parveen et al. (2007); 

5 Resultaten från testerna måste 

dokumenteras noggrant. 

Bach (1999); 

Bereza-Jarocinski (2000); 

Kaner (1997); 

 
 

I Tabell 2 nedan listas kraven i kategori 2, som handlar om testfallen och dess framtagning. 

Dessa krav skulle på sätt och vis kunna passa in i den förra kategorin, eftersom det berör 

dokumentation, dock så är detta så specifikt för just testfall att de, för tydlighetens skull, har 

klassificerats separat. Vad den här kategorin sammantaget säger är att testfallen i sig behöver 

vara väldokumenterade och att det behöver finnas en tydlig tanke bakom vad som testas och 

varför.  
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Tabell 2 Kategori 2: Krav på testfallen och dess framtagning 

Nr. Krav Referens 

6 En strukturerad metod för att välja ut 
testfall är att föredra, då detta kan 
resultera i färre testfall som ger bättre 
resultat och därmed ger högre vinst, då 
fler felbeteenden upptäcks på kortare 
tid. 

Collins et al. (2011) 

7 Det behöver finnas kopplingar mellan 
krav på systemet och testfallen, så att 
testfallen kan uppdateras eller tas bort 
när kraven förändras. 

Bereza-Jarocinski (2000); 
 
Bouquet, Jaffuel, Peureux och Utting 
(2005); 

8 Testfallen behöver vara tydligt 
specificerade med förväntat beteende. 

Bereza-Jarocinski (2000); 

9 Det behöver finnas en definierad 

täckning av programvaran som ska 

utföras. Är täckningen odefinierad, 

innebär det att den skulle kunna vara 

dålig. Är den dålig skulle en 

automatisering enbart resultera i att 

tester som ger en dålig täckning 

automatiseras.   

Bereza-Jarocinski (2000); 

Zhu et al. (1997);  

 

 

I Tabell 3 listas två krav som gällande mjukvaran som ska testas. Den här kategorin säger helt 

enkelt att det behöver finnas delar av systemet som lämpar sig för automatiserade tester, t.ex. 

genom att det finns repetitiva aktiviteter och att systemet, eller delar därav, är stabila. Med 

"stabil" menas här att förändring i bemärkelsen att testerna måste förändras är ovanlig. Om 

testerna måste förändras ofta, behöver även automatiseringen förändras, vilket innebär 

ökade kostnader. Det är, som Hicks et al. (1997) påpekar, att föredra om automatiserade 

tester testar stabila delar av ett system. 

Tabell 3 Kategori 3: Krav på mjukvaran som testas 

Nr. Krav Referens 

10 Mjukvaran bör vara stabil, d.v.s., stora 
förändringar bör inte inträffa ofta, 
eftersom detta skulle resultera i en hög 
kostnad i att förändra automatiseringen. 
Speciellt viktigt när det gäller grafiska 
gränssnitt. 

Bach (1999); 
Hicks et al. (1997); 
Kaner (1997); 

11 Det behöver finnas aktiviteter som är 
lämpade att bli automatiserade. Enkla, 

Bereza-Jarocinski (2000); 
Hicks et al. (1997); 
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repetitiva och "tråkiga" aktiviteter 
lämpar sig oftast bättre att 
automatiseras än komplexa sådana. 
Aktiviteterna bör även vara 
återanvändbara. 

Taipale et al. (2011); 

 

 

Den fjärde kategorin av krav, som visas i Tabell 4, handlar om personalen inom 

organisationen/företaget/arbetsgruppen kring ett system. De krav som ställs här är att 

kunskap och erfarenhet gällande utveckling och design av programvara behöver finnas 

tillgänglig, eftersom utveckling och underhåll av testverktyg för automatisering ska ses som 

utveckling av vilken programvara som helst. Krav ställs även på att övergången till 

användning av sådana verktyg behöver vara förankrad hos de som ska arbeta med 

testningen.  

Tabell 4 Kategori 4: Krav i avseende på personalen 

Nr. Krav Referens 

12 Det behöver finnas personer som kan 
programmera, då automatisk testning 
kräver skapande och underhåll av t.ex. 
skript. 

Dustin, Rashka och Paul (1999); 
Kaner (1997); 

13 Det behövs personer som är erfarna 
inom design och utveckling av 
programvara, då automatisering och 
hantering och underhåll av verktyg bör 
ses som programvaruutveckling. 

Kaner (1997) 

14 Personalen som ska använda de 
automatiserade verktygen behöver få 
utbildning i hur de används, och 
informeras om varför förändringen görs, 
samt ha en vilja att ändra sitt arbetssätt. 

Parveen, Tilley och Gonzalez (2007); 
Taipale et al. (2011); 

 

 

Tabell 5 listar en mängd krav gällande planering inför automatisering. Sammanfattningsvis 

handlar detta om att automatiseringen måste vara väl genomtänkt innan den implementeras. 

Risker och fördelar bör ha ställts mot varandra; man behöver veta vad som ska automatiseras 

och vad som inte ska automatiseras, och så vidare. Det behövs en plan innan man 

automatiserar, med andra ord.  
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Tabell 5 Kategori 5: Krav på planering inför automatisering 

Nr. Krav Referens 

15 En analys över risker och fördelar med 

automatiseringen som ska utföras bör 

vara gjord. 

Bereza-Jarocinski (2000);  

Hicks et al (1997); 

Ng, Murnane, Reed, Grant och Chen 

(2004); 

16 Det behöver finnas en medvetenhet om 
att automatiserade tester inte helt 
utesluter manuell övervakning och 
granskning av resultaten. 

Bereza-Jarocinski (2000); 
Taipale et al. (2011) 

17 Det behövs en strategi som tar hänsyn 
både till manuell och automatiserad 
testning och hur dessa ska samspela med 
varandra.  

Persson & Yilmazturk (2004); 

18 Det behöver finnas kännedom om olika 
testverktyg. 

Bereza-Jarocinski (2000); 
Bach (1999); 

19 En fungerande, ordnad testprocess (så 
att testerna utförs på ett förutsägbart 
och för de inblandade välkänt sätt) 
behöver existera. 

Bereza-Jarocinski (2000); 

 

Slutligen så kommer den sjätte kategorin av krav, som presenteras i Tabell 6. Dessa två krav 

handlar om att resurser för underhåll av testverktyg behöver finnas, och kanske ännu mer 

kritiskt innan automatiseringen implementeras: att kostnaden har undersökts så att man vet 

vad för resurser som kommer att behövas för projektet.  

Tabell 6 Kategori 6: Krav på resurser och kostnader 

Nr. Krav Referens 

20 Man behöver vara medveten om vad det 

kommer att kosta att automatisera, då 

kostnaden kan vara mycket hög. 

Ng et al. (2004); 

Taipale, Kasurinen, Karhu, Smolander 

(2011); 

21 Det behöver finnas resurser att lägga på 
underhållning av de verktyg som 
används för automatisering. 

Bach (1999); 
Bereza-Jarocinski (2000); 
Taipale et al. (2011) 
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6 Fallstudiens genomförande 

Fallstudien för att utvärdera hur de framtagna kraven kan appliceras har utförts på ett 

företag. Företaget är ett IT-företag i Västra Götaland som utvecklar olika typer av 

programvara. Företaget har olika avdelningar som arbetar med olika system, och dessa 

avdelningar arbetar inte alltid efter samma rutiner. Det system den här studien har utförts på 

är ett system som, tillsammans med en mängd andra system, används för att styra 

produktionsfabriker. Vilket företag det rör sig om avslöjas inte i rapporten, på grund av 

samarbetsavtal för arbetet. Vilket företag det rör sig om är heller inte relevant för resultaten. 

I förberedande syfte till fallstudien togs en metod för intervjuernas genomförande fram, med 

konkreta mål över vad för information som behöver uthämtas från intervjuerna. Inledande 

frågor för intervjuerna har även tagits fram, uppdelat per kravkategori. Det finns även 

specificerat vilka typer av roller inom ett företag som lämpar sig att intervjuas för de olika 

kategorierna, t.ex. att chefer passar att intervjuas för kategori 6 (krav på kostnader och 

resurser). I Appendix A finns den mall som tagits fram för intervjuerna, där ovanstående 

information finns att se.  

I första skedet av fallstudien intervjuades först tre personer som arbetar med testning inom 

det specifika systemet den här studien gäller. Utöver dessa tre har en person som arbetar 

med resursfördelning på en högre nivå intervjuats, och en chef på ytterligare högre nivå. 

Detta täcker in de olika kategorierna av krav, då de personer som har intervjuats sammanlagt 

täcker in både det praktiska testningsarbetet och resursfördelning och planering på en mer 

övergripande nivå inom organisationen.   

Nedan presenteras först kort information om de som har intervjuats. Därefter följer 

resultaten av vad intervjuerna och granskningen av dokumentation säger om kraven, 

kategori per kategori.  

Något som bör poängteras redan här är att dokumentation utgör en liten del av resultatet. 

Anledningen till detta är att utvecklingsprocessen överlag kring systemet är väldigt informell 

och det finns en avsaknad av dokumentation. Den dokumentation som har granskats är 

sådan som är relaterad till vad som har tagits upp under intervjuerna. Till exempel: det har 

under intervjuerna nämnts att det finns en "basmängd" av testfall till systemet, som alltid 

körs. Dessa skulle finnas sparade med tillhörande information (t.ex. förväntat beteende). Det 

har undersökts, och kunnat bekräftas. Det är med andra ord intervjuerna som ger störst vikt 

till slutsatserna, och den dokumentation som har kunnat studeras är sådan som i mångt och 

mycket verifierat det som har sagts under intervjuerna.  

6.1 Intervjuerna 

Totalt har fem personer intervjuats.  

Den första personen är systemförvaltare och arbetar mycket med utförandet av tester och 

support. Personen har arbetat med systemet i flera år. Den här personen har intervjuats om 

alla kategorier utom kategori 6 (kostnader). 

Den andra personen är en systemanalytiker och arbetar delvis med planering och körandet 

av tester, och räknas som expert på systemet. Den här personen har intervjuats om alla 

kategorier utom kategori 6. 
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Den tredje personen är ansvarig över testningen i systemet, kan ses som testledaren, och har 

arbetat med systemet i flera år, med erfarenhet inom testning även innan det. Personen har 

intervjuats angående alla kategorier utom kategori 6. 

Den fjärde personen arbetar inte direkt med testningen, utan är ansvarig över 

budgetfördelningen för testningen av systemet. Den här personen har intervjuats angående 

kategori 4 (krav på personal) och kategori 6. 

Den femte personen är ansvarig över resursfördelning på ett övergripande plan, i avseende 

på bland annat allokering av personal mellan olika system och projekt. Den här personen har 

intervjuats angående kategori 4, kategori 5 (planering) och kategori 6.  

 

6.2 Kategori 1 - Dokumentation 

Här följer en sammanfattning av resultaten gällande kraven i kategori 1. En överblick av 

dessa krav och hur väl de har uppfyllts ges i Tabell 7. I den tabellen, och de liknande 

tabellerna i följande delkapitel, noteras hur väl kravet är uppfyllt i text i den högra kolumnen. 

För extra tydlighet har texten färgkodats enligt följande: röd text innebär att kravet ej är 

uppfyllt. Grön text innebär att kravet är uppfyllt. Blå text innebär att kravet uppfylls delvis.  

Tabell 7 Resultat kategori 1 

Nr. Krav Hur väl uppfyllt är kravet? 

 1 Dokumentationen bör innehålla 
information om underhållsarbetet som 
gjorts på testfallen. 

Kravet uppfylls inte. 

2 Det behöver finnas tydliga 
specifikationer för hur ett program ska 
fungera, eftersom den automatiska 
testningen behöver känna till vad som är 
ett korrekt beteende. 

Kravet uppfylls inte. 

3 Det behövs en fungerande spårning av 
defekter. Rapportering av dessa bör 
kunna genomföras automatiskt, annars 
blir det mycket manuellt arbete. 

Kravet uppfylls inte. 

4 Det bör finnas en nedskriven 
terminologi för testprocessen som kan 
refereras till för konsekvent användning 
och förståelse av begrepp och termer. 

Kravet uppfylls. 

5 Resultaten från testerna måste 

dokumenteras noggrant. 

Kravet uppfylls inte. 
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Kraven i kategori 1 är krav som ställs på testprocessens dokumentation. Sammanfattat så 

uppfyller testprocessen kring systemet inte kraven i den här kategorin. Det stora problemet 

som framkom genom intervjuerna var att exakt hur väldokumenterad utvecklingsprocessen 

är varierar stort beroende på vilka som har arbetat med olika projekt. Arbetet inom systemet 

drivs i diverse projekt; projekt för att uppdatera en del av systemet, för att bygga ut en ny del, 

et cetera. Beroende på vilka personer som arbetar med projekten, och vem som är ansvarig 

över ett projekt, så kan nivån på dokumentation sträcka sig från att bara existera minimalt 

till att vara förhållandevis utförlig.  

Ett exempel på detta är underhållsarbetet som utförs på testfallen (krav 1). Det finns en stor 

mängd "basfall" för testning, som mycket sällan uppdateras. Dessa används och anpassas 

sedan för varje projekt, så dokumentationen av de ändringar som utförs är upp till varje 

projekt. I vissa fall finns ändringarna dokumenterade i detalj, men i många fall kan det röra 

sig om abstrakta beskrivningar av vad som skiljer sig, och inte konkret information om vad 

som har ändrats, och varför. Syftet med ändringarna är det främst de som har arbetat med 

ändringarna som vet, intuitivt. I vissa fall kan det gå att spåra ändringarna till ett krav som 

ställts på projektet, i andra fall går det inte nödvändigtvis att göra det. 

Krav 2 handlar om att systemets funktionalitet behöver finnas dokumenterad. Här uttrycks 

det explicit i intervjuerna att "vi är dåliga på dokumentation". I varje projekt för en ändring 

utav systemet finns såkallade "Change Requests (CR)" som beskriver vad som ska ändras. 

Dessa beskriver ofta väldigt löst vad som behöver ändras. En person uttryckte att "[det] finns 

ett antal CR som heter CR23, CR22, det är svårt att få en samlad bild, man frågar ofta 

kollegorna" gällande hur man vet vad som har förändrats och varför. Att få en samlad bild av 

vad för förändringar som har utförts blir med andra ord svårt.  

Gällande rapportering och spårning av defekter (krav 3) samt dokumentation av resultatet 

(krav 5) så uttrycks även här stora svagheter. Två av personerna som intervjuades nämnde 

explicit att det var bättre förut, och att man tidigare noggrant dokumenterade detta och 

registrerade buggar i ett system, samt att man sparade ned t.ex. loggar över testerna. Idag 

sparas enbart information om testet lyckades eller inte, och buggrapportering sker mer 

informellt, t.ex. via excellistor, eller ibland via e-post direkt till programmerare. Här sade en 

person uttryckligen ”Det är svårt att se om testningen har varit effektiv eller inte”, eftersom 

det inte förs någon statistik. Det är t.ex. svårt att se hur många buggar som har uppstått, hur 

många av dessa som rättas till, och hur detta har utvecklats och förändrats genom tiden. 

Detta gör det svårt att påvisa om testningen fungerar bra eller inte, eftersom en överblick 

över vad för fel som hittas inte existerar i nuläget. 

Krav 4, angående att en terminologi behöver existera över begrepp inom testning, är uppfyllt. 

Det finns en sådan terminologi – faktum är att företaget har en officiell sådan nedskriven – 

men kännedomen om att den existerar är bristfällig. Det var enbart en person som nämnde 

att en sådan fanns; de övriga uttryckte att om det fanns en sådan, så var det inget de kände 

till. Någonting som är värt att poängtera här är att de som arbetar med testningen i sig inte 

har upplevt några kommunikationsproblem gällande terminologin, trots bristen av 

kännedom kring att den finns nedskriven. En tolkning av detta skulle kunna vara att det finns 

ett informellt konsensus gällande hur termer ska användas, alternativt att den person som 

känner till terminologin ser till så att missförstånd inte uppstår genom muntlig spridning av 

informationen. Detta i sig är inte optimalt, då utbyte av personal skulle kunna leda till 

missförstånd, men då terminologin existerar och den vetskapen kan spridas, så kan kravet 

ses som uppfyllt. 
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Sammanfattat så finns det mycket som behöver åtgärdas i den här kategorin av krav innan en 

automatisering genomförs. Att specifikationerna för hur programmet ska fungera inte är 

enhetligt samlade skulle kunna göra det svårt att långsiktigt automatisera, likaså att 

resultaten av testerna inte dokumenteras på ett bra sätt. Som har nämnts tidigare (Hicks et 

al., 1997), så är automatisering en investering, och man bör därför sträva efter att 

automatisera tester som fungerar bra. Går det inte att säga hur bra testningen fungerar (t.ex. 

genom att kunna påvisa hur många buggar som upptäcks), så kan det vara svårt att veta om 

testningen är värd att automatisera eller inte, eller om andra förändringar behöver göras 

först.   

6.3 Kategori 2 - Testfallen 

I det här kapitlet presenteras hur väl kraven i kategori 2 uppfylls. En överblick ges i Tabell 8 

nedan. 

Tabell 8 Resultat kategori 2 

Nr. Krav Hur väl uppfyllt är kravet? 

6 En strukturerad metod för att välja ut 
testfall är att föredra, då detta kan 
resultera i färre testfall som ger bättre 
resultat och därav ger högre vinst, då fler 
felbeteenden upptäcks på kortare tid. 

Kravet uppfylls inte. 

7 Det behöver finnas kopplingar mellan 
krav på systemet och testfallen, så att 
testfallen kan uppdateras eller tas bort 
när kraven förändras. 

Kravet uppfylls knappt ... kopplingarna 
finns, men är intuitiva, och finns sällan 
nedskrivna.  

8 Testfallen behöver vara tydligt 
specificerade med förväntat beteende. 

Kravet uppfylls. 

9 Det behöver finnas en definierad 
täckning av programvaran som ska 
utföras. Är täckningen odefinierad, 
innebär det att den skulle kunna vara 
dålig. Är den dålig skulle en 
automatisering enbart resultera i att 
tester som ger en dålig täckning 
automatiseras.   

Kravet uppfylls inte. 
 
 

 

När det gäller testfallens framtagning så är alla intervjuade som arbetar med testning överens 

om att det inte finns någon formell metod bakom, men att testfallen i mångt och mycket är 

genomtänkta. En person uttryckte t.ex. att de ofta sätter sig ned ett par stycken som har koll 

på systemet och diskuterar vad som behöver testas. Framtagningen av testfallen grundar sig 

med andra ord på intuition. Detta resulterar i att krav 6 inte är uppfyllt, och att kravet 

gällande att testfall ska kunna spåras tillbaka till testkrav och därefter krav på systemet (krav 

7) enbart delvis uppfylls – det finns tydliga tankar bakom testfallen och hur de kopplas till de 

krav som finns för varje projekt, men dessa är sällan nedskrivna formellt. Skulle personal 

bytas ut finns det en risk att den kunskapen går förlorad, vilket skulle kunna leda till att 

tester inte uppdateras i fortsättningen, om ingen vet riktigt varför testfallen finns där eller 
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vad de gör. I slutändan skulle det kunna sluta med att tester finns kvar och körs utan att de 

behövs, eller att tester tas bort trots att de fortfarande har en nytta. 

Krav 8, att testfallen ska vara tydligt specificerade uppfylls i stor mån, då nästan alla "basfall" 

som används finns nedskrivna med förväntat beteende, vad för input som ges, med 

preconditions och vad för funktionalitet testfallet ska testa. Då dokumentationen har 

granskats har detta kunnat bekräftas. Det finns ett fåtal testfall som saknar viss information 

(åtminstone ett saknade förväntat resultat), men sådana utgjorde endast ett fåtal undantag 

från normen. Krav 8 kan ses som uppfyllt.  

Krav 9, att en definierad täckning av programvara bör finnas, uppfylls inte, för någon sådan 

tanke existerar inte. En person uttrycker "Jag skulle vilja säga att vi testar för lite, för vi har 

ett komplext system som inte är enkelt att testa". Enligt en annan person kör man mycket 

"solskensfall", det vill säga, man försöker att testa den vanligaste typen av input, men är 

generellt dålig på att skriva "elaka" testfall som försöker att frammana felaktiga beteenden. 

Till detta hör även att all testning som körs i stort sett är blackbox-testning, det vill säga, man 

testar funktionaliteten främst via gränssnitt. Det finns inga tankar på att täcka en viss mängd 

kod eller att testa logiken i koden. Det finns heller inga formella krav på att täcka upp en 

definierad mängd av indata-rymden för olika typer av funktionalitet.  

En av personerna nämner här att anledningen till att många av dessa brister finns, är på 

grund av prioriteringar och resurser. Systemet som körs är inte livskritiskt (det vill säga, 

människor skadas inte om systemet kraschar) och testningen ur resursperspektiv i nuläget 

ses som "tillräcklig" eftersom systemet fungerar tillräckligt bra för att kunderna ska vara 

nöjda.  Det finns däremot en önskan bland de anställda om att förbättra testningen ändå, 

men man ser det som en risk att t.ex. utökad täckning av programkoden inte skulle ses som 

tillräckligt nyttigt, just för att systemet fungerar "tillräckligt bra".  

6.4 Kategori 3 – Mjukvaran som ska testas 

Resultaten gällande hur väl kraven i kategori 3 uppfylls presenteras här. En överblick över de 

två enskilda kraven ges i Tabell 9 nedan. 

Tabell 9 Resultat kategori 3 

Nr. Krav Hur väl uppfyllt är kravet? 

10 Mjukvaran bör vara stabil, d.v.s., stora 
förändringar bör inte inträffa ofta, 
eftersom detta skulle resultera i en hög 
kostnad i att förändra automatiseringen. 
Speciellt viktigt när det gäller grafiska 
gränssnitt. 

Kravet uppfylls. 

11 Det behöver finnas aktiviteter som är 
lämpade att bli automatiserade. Enkla, 
repetitiva och "tråkiga" aktiviteter 
lämpar sig oftast bättre att 
automatiseras än komplexa sådana. 
Aktiviteterna bör även vara 
återanvändbara. 

Kravet uppfylls. 
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Den här kategorin innehåller två krav, som säger att mjukvaran bör vara stabil (d.v.s., att det 

ska finnas delar som inte förändras konstant, eftersom detta skulle resultera i att 

automatiseringen behöver göras om ofta), och att det behöver finnas aktiviteter som är 

lämpliga att testa. Under frågorna rörande detta höll alla som arbetade med testning med om 

att det finns stabila delar av systemet att automatisera. En person uttryckte exempelvis att 

kommunikation mot andra system vore relativt enkelt att automatisera om man kom sig för 

att faktiskt bara göra det. Två andra personer ansåg att det finns ett "huvudsakligt flöde" i 

systemet, som alltid behöver fungera, alltid testas och ytterst sällan förändras. Testerna som 

körs på detta är med andra ord konstanta, och upplevs som tidsödande och repetitiva. 

Det råder med andra ord inga tvivel om att krav 10 och 11 uppfylls. Det som kan påpekas är 

att det verkar finnas meningsskiljaktigheter över exakt vilka delar som vore bäst att 

automatisera – vilket antagligen beror på att man inte har planerat och diskuterat sakerna 

ingående med varandra än. Systemet i sig har däremot aktiviteter som borde lämpa sig att bli 

automatiserade. 

6.5 Kategori 4 - Personalen 

Kraven i kategori 4 handlar om personalen. Här presenteras resultaten gällande dessa krav, 

och en överblick av dessa finns i Tabell 10. 

Tabell 10 Resultat kategori 4 

Nr. Krav Hur väl uppfyllt är kravet? 

12 Det behöver finnas personer som kan 
programmera, då automatisk testning 
kräver skapande och underhåll av t.ex. 
skripts. 

Kravet uppfylls. 

13 Det behövs personer som är erfarna 
inom design och utveckling av 
programvara, då automatisering och 
hantering och underhåll av verktyg bör 
ses som programvaruutveckling. 

Kravet uppfylls. 

14 Personalen som ska använda de 
automatiserade verktygen behöver få 
utbildning i hur de används, och 
informeras om varför förändringen görs, 
samt ha en vilja att förändra sitt 
arbetssätt. 

Kravet uppfylls. 

 

Eftersom företaget är ett IT-företag som arbetar med utveckling så finns det givetvis personer 

som både är duktiga på att programmera, utveckla och designa mjukvara. Det finns två 

programmerare som arbetar specifikt med det system som den här studien har utförts på, så 

kunskapen finns även i det avseendet. Det problem som skulle kunna uppstå här är att deras 

tid i sådana fall skulle behöva allokeras till just utvecklingen av automatisering. De två 

personer som intervjuades och har hand om resursfördelning uttryckte att det fanns 

möjlighet att göra detta, och även att ta in extra personal, ifall det skulle kunna ses som en 

värdefull investering.  
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Man har inte ingående diskuterat och planerat hur en automatisering skulle genomföras, 

eller ens om det skulle vara värt att göra – vilket diskuteras i kapitel 6.6. För just krav 12 och 

13, gällande personalens kompetens, så uppfylls kraven, i och med att personal finns 

tillgängliga och man är öppen för möjligheten att de skulle kunna sättas på att utveckla och 

underhålla automatiseringsverktyg.  

Den personal som sköter just testningen är kunnig inom både systemet och samtliga har 

någon form utav programmeringserfarenhet – vilket innebär att kompetensen att göra små 

förändringar, t.ex. uppdatera testskript, finns hos dem. Även detta bidrar till att krav 12 och 

13 uppfylls.  

Även krav 14, som handlar om att personalen ska vara villig att övergå till ett nytt arbetssätt 

gällande automatisering och få utbildning i detta, kan ses som uppfyllt, då samtliga 

intervjuade uttryckt sig villiga att se en förändring i arbetet. En person uttryckte dock att 

denna gärna såg att man gjorde det stegvis – börja på någonting litet, för att se hur det skulle 

kunna fungera. Viljan finns där – som tidigare nämnt så verkar de som arbetar med 

testningen ha en insikt i att det finns brister som det vore bra att åtgärda, och att förändrade 

rutiner skulle kunna vara bra.   

6.6 Kategori 5 - Planering 

Hur väl kraven i kategori 5, som handlar om planering inför automatisering, har uppfyllts 

presenteras här. Det finns en översikt över kraven i Tabell 11. 

Tabell 11 Resultat kategori 5 

Nr. Krav Hur väl uppfyllt är kravet? 

15 En analys över risker och fördelar med 

automatiseringen som ska utföras bör 

vara gjord. 

Kravet uppfylls inte. 

16 Det behöver finnas en medvetenhet om 
att automatiserade tester inte helt 
utesluter manuell övervakning och 
granskning av resultaten. 

Kravet uppfylls. 

17 Det behövs en strategi som tar hänsyn 
både till manuell och automatiserad 
testning och hur dessa ska samspela med 
varandra.  

Kravet uppfylls delvis ... det finns ingen 
formell strategi, men det finns mycket 
tankar om hur detta bör fungera. 

18 Det behöver finnas kännedom om olika 
testverktyg. 

Kravet uppfylls. 

19 En fungerande, ordnad testprocess (så 
att testerna utförs på ett förutsägbart 
och för de inblandade välkänt sätt) 
behöver existera. 

Kravet uppfylls delvis ... testprocessen är 
fungerande och förutsägbar för de som är 
inblandade. Den skulle inte vara det för 
en nykomling, därav finns det mycket 
utrymme för förbättring. 
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Den här kategorin handlar om krav på planering inför automatiseringen. Här finns det en 

stor enighet i de svar som de intervjuade har gett. Krav 16 och 17 handlar om hur man ser på 

automatiserad kontra manuell testning och hur detta ska hanteras. Att döma utav de som har 

intervjuats så är det ingen som ser automatisering som någon magisk lösning som kommer 

att kunna löpa helt på egen hand, utan alla verkar vara medvetna om att arbete kommer att 

behövas för underhållning av och arbete med automatiseringen. Förhoppningen som finns är 

att vissa mycket repetitiva tester kommer att kunna snabbas upp, så att personerna kan lägga 

mer tid på andra delar istället. Detta innebär att krav 16 uppfylls.  

Krav 17 handlar om att en strategi behöver finnas för hur automatiserad och manuell testning 

ska fungera tillsammans; det finns ingen formell sådan. Däremot finns det tankar kring vilka 

delar som bör automatiseras och vart någonstans man fortfarande kommer behöva testa 

manuellt, och dessa tankar stämmer i mångt och mycket överens de olika personerna 

emellan. Vissa skillnader finns; två personer anser att det "stora huvudflödet" borde 

automatiseras, medan en annan anser att det finns andra saker som det är bättre att 

automatisera till en början. Tankarna i detta är inte motstridiga, eftersom båda delarna enligt 

intervjupersonerna vore möjliga. Idéerna bör dock formaliseras till en strategi innan 

automatiseringen genomförs, så att de finns nedskrivna, med så liten risk för missförstånd 

som möjligt. 

En anledning till ovan nämnda skillnader i vad man anser grundar sig antagligen i att krav 15 

inte är uppfyllt. Krav 15 säger att en analys utav fördelarna och riskerna med automatisering 

bör vara gjord. Så är inte fallet. Bland testarna på låg nivå har man inte diskuterat något 

sådant överhuvudtaget. Det finns en vilja att automatisera, och det har diskuterats i lösa drag 

att vissa saker vore bra om de kunde automatiseras, men ingen formell analys har gjorts av 

vad som borde automatiseras, eller vad för problem som kan uppstå. Det finns ingen 

avvägning gjord som man kan peka på och säga "Titta, fördelarna överväger riskerna". Om en 

sådan inte utförs så finns det en reell risk att man rusar in i någonting utan att riktigt veta 

vad som går att förvänta sig. Persson och Yilmazturk (2004) diskuterade ingående en stor 

mängd risker som automatisering kan medföra. Har riskerna inte i förväg diskuterats och 

övervägts så finns det ingen planering som tar dessa i åtanke. Om riskerna inte tas i åtanke, 

vad finns det för något som säger att de inte inträffar? Ska investeringen i automatisering 

vara värd resurserna som läggs på den så finns det en stor anledning till att först vara 

medveten om vad som kan gå fel.  

På en högre nivå säger man att en utredning gjordes för ett antal år sedan om hur man kunde 

gå mot en hög mognadsgrad på testning i allmänhet, och i detta ingick automatisering. Det 

finns alltså vissa funderingar som har gjorts, men inte på senare tid, och inte specifikt 

fokuserat på automatisering. I och med att åren har gått finns det en risk att läget för 

mjukvaran i sig har förändrats, eftersom den har vidareutvecklats, och att döma av den 

bristfälliga dokumentationen så är läget förmodligen svårare att greppa idag än för ett antal 

år sedan.  

Krav 19 säger att det behöver finnas en fungerande och för de inblandade välkänd och 

förutsägbar testprocess innan automatiseringen implementeras. Detta är ett svårt krav att 

bedöma. Testprocessen som finns kring detta system kan ses som fungerande, i och med att 

de levererar mjukvara som slutligen fungerar och som kunden är nöjd med. De som är 

inblandade vet vad de ska testa, och varför de ska testa sakerna, även om väldigt mycket av 

det finns som intuitiv kunskap. En slutsats som går att dra är att kravet uppfylls – till viss 

mån, men med mycket utrymme för förbättring. Det innebär att just i avseende på detta så 
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bör testprocessen vara tillräckligt välkänd för de inblandade eftersom de faktiskt vet 

tillräckligt. Skulle ny personal sättas in i systemet, däremot, så skulle det bli svårare att 

kunna se det som uppfyllt, i och med de brister som finns i dokumentation och formella 

rutiner, då detta skulle kunna göra det besvärligt för de nyanställda att förstå vad som 

faktiskt sker. Just i avseende på detta specifika krav skulle det alltså gå att säga att 

automatisering är möjligt – med brasklappen att förbättring starkt rekommenderas för att 

testprocessen ska kunna fortsätta vara välkänd för de inblandade.  

Det sista kravet i den här kategorin, krav 18, handlar om en kännedom kring testverktyg. Här 

märks en skillnad mellan de som arbetar direkt med testningen och de med ett mer 

övergripande ansvar. De tidigare har inte varit med om diskussioner kring testverktyg, eller 

funderat kring dem. De övriga har däremot gjort precis det. En av dem uttrycker att det finns 

bestämda verktyg för testning som kan användas inom företaget, men att en del egen 

utveckling sannolikt skulle vara nödvändig. En annan person uttrycker att mycket egen 

utveckling skulle vara nödvändig, då de verktyg denna känner till i mångt och mycket inte 

räcker till.  

Det finns med andra ord visserligen små meningsskiljaktigheter i hur man skulle gå tillväga 

gällande testverktyg, men detta kan sannolikt bero på att någon formell planering kring 

automatisering inte har ägt rum än. Tankarna kring testverktyg finns däremot, och likaså 

kännedom kring vilka möjligheter som finns. Detta kan ses som en tillräcklig grund för att 

säga att, om företaget skulle automatisera, så finns kunskapen om att diskutera fram 

lösningar för testverktyg, och att erfarenheten som möjliggör att dessa diskussioner förs på 

ett rimligt sätt existerar. Därav är krav 18 uppfyllt. 

6.7 Kategori 6 – Resurser och kostnad 

De krav som handlar om resurser finns i kategori 6, och här beskrivs hur väl dessa har 

uppfyllts. Se Tabell 12 för en övergripande sammanfattning, följt av ingående diskussioner. 

Tabell 12 Resultat kategori 6 

Nr. Krav Hur väl uppfyllt är kravet? 

20 Man behöver vara medveten om vad det 

kommer att kosta att automatisera, då 

kostnaden kan vara mycket hög. 

Kravet uppfylls inte. 

21 Det behöver finnas resurser att lägga på 
underhållning av de verktyg som 
används för automatisering. 

Kravet uppfylls delvis ... ifall 
investeringen ses som värdefull nog att 
genomföra, så kommer resurser att 
kunna läggas på underhållning av 
verktygen. 

 

Krav 20, att man behöver vara medveten om vad det kommer att kosta, uppfylls inte. Som en 

person uttryckte det, så har de inte kommit till stadiet att fundera över konkreta kostnader 

än. En annan person uttryckte: ”Vi sitter bara på kundpengar, vi har inga egna pengar, vi 

måste hela tiden försöka söka pengar från kunder för större projekt”. Vad detta innebär är 

med andra ord att, för att kunna investera pengar i automatisering, skulle de behöva övertala 
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kunderna om att det är värt att göra en sådan investering, så att de kan få pengar till det. Man 

vet med andra ord inte om man skulle kunna få pengarna, och man vet heller inte vad det 

skulle kosta. På grund av detta uttrycktes en önskan om att man skulle börja litet, med någon 

del, för att kunna påvisa att det kan öka effektiviteten.  

Utifall att man skulle automatisera, och lyckas få loss pengar till det från kunden, så skulle 

det däremot finnas resurser att lägga på underhåll. De har en budget specifikt för underhåll, 

och skulle automatisering ses som en värdefull investering skulle pengar och övriga resurser 

kunna allokeras till ett sådant underhåll. Huruvida det skulle ses som just en värdefull 

investering hänger givetvis på att faktiskt veta vad för kostnader som skulle finnas, så krav 21 

hänger väldigt mycket på utfallet av krav 20.  

Det som kan ses här är att det helt enkelt saknas en noggrann undersökning av vad det skulle 

kosta att utföra automatiseringen. Det vore därför problematiskt att faktiskt implementera 

den i dagsläget. En sannolik anledning till att en undersökning av kostnaderna inte har 

utförts är att en sådan inte kan göras innan man vet vad man ska automatisera, eller hur det 

skulle göras. Och för att man ska veta det så finns det andra problem, som nämnts tidigare, 

som behöver åtgärdas. Att påbörja arbetet i dagsläget skulle, utifrån den här kategorins krav, 

innebära antingen att man försöker köra på utan extra resurser, vilket skulle kunna leda till 

att arbetet helt enkelt inte hinns med, eftersom automatisering kostar tid och pengar att 

implementera. Alternativt så skulle man slänga in pengar på automatisering utan att veta om 

det kommer att kunna ge en vinst i det långa loppet, vilket skulle kunna vara bortkastade 

resurser. Det behövs en stadigare grund att stå på innan pengar investeras i det.  
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7 Resultat och slutsatser 

I det här kapitlet diskuteras fallstudiens resultat och konsekvenserna där av. Här presenteras 

även de generella, återanvändbara resultaten, som är intressanta för andra än just det 

specifika företaget. Det görs även en analys av hur väl dessa resultat uppfyller delmålen och 

besvarar frågeställningen.   

7.1 Resultat och analys av fallstudien 

Överlag så är det flera krav som företaget inte uppfyller. Särskilt viktiga saker som saknas är 

en formaliserad dokumentation och en genomtänkt plan för hur automatiseringen ska 

genomföras, samt beräkningar av kostnaderna. Det finns mycket tankar och idéer bland de 

arbetande på företaget över vad som skulle kunna automatiseras och hur det skulle kunna 

göras, men det finns ingen formell diskussion som har förts kring det. 

I och med detta så finns det risker för företaget med att i nuläget implementera en 

automatisering. Detta inte sagt att de inte kan arbeta med det; det finns mycket arbete som 

kan utföras för att försöka uppnå de krav som ställs.  

Att somliga krav inte uppfylls beror i viss mån på att andra krav inte har uppfyllts. Se till 

exempel på kravet om att man behöver vara medveten om vad automatiseringen kommer att 

kosta; det har inte uppfyllts. Varför? Antagligen för att man inte har suttit sig ned och 

diskuterat det. Men även om man sätter sig och diskuterar det, vad skulle det i dagsläget ge? 

Personalen har själva uttryckt att det är svårt att veta hur bra testningen fungerar, på grund 

av bristande dokumentering av testresultat och buggar. Det har inte ingående diskuterats 

vad som borde automatiseras (även om det finns mycket tankar kring det). Vet man inte hur 

bra testningen fungerar, så finns det som påpekat (Hicks et al., 1997) risken att automatisera 

tester som inte fungerar bra. Om så är fallet, så blir det svårt att resonera kring vad det 

kommer att kosta, i och med att automatiseringen i det långa loppet kanske inte ger tillbaka 

tillräckligt på investeringen. Om man samtidigt inte har bestämt sig för exakt vad som bör 

automatiseras så är det svårt att ens gissa hur mycket det skulle kosta i tid och pengar.  

Som Koomen och Pol (1997) skriver så finns det tre frågor som behöver besvaras för att 

förbättra en testprocess: vad, varför och hur.  

Utifrån intervjuerna går det att tolka fram svaret på "varför?": att spara tid på repetitiva 

sysslor, så att tiden kan läggas på annat istället. Svaret på "vad?" framgår inte riktigt lika 

tydligt. Det finns många tankar, och en stor grund för dem att stå på när frågan ska besvaras, 

men det finns ingen formell enighet om exakt vad för delar av systemet som ska 

automatiseras; faktum är att, som nämnt, så har olika personer lite olika uppfattning om var 

det vore bäst att starta. Tydligare diskussioner kring detta behöver därför föras. "Hur?" 

behöver också fortfarande besvaras. När "vad?" är besvarat så kommer med sannolikhet den 

här frågan att bli enklare att ge ett svar på – för när man vet vad som ska göras, blir det 

enklare att förklara hur. Som det är i nuläget finns det inte tillräckligt med grund för att 

försöka svara på den, innan man har bestämt sig för exakt vad som ska automatiseras. När 

det är gjort, så kan en plan upprättas för hur automatiseringen ska genomföras.  

Många utav kraven som inte uppfylls brister på grund av att mycket utav kunskapen som 

finns bland arbetarna existerar enbart intuitivt. Testfall som tas fram har t.ex. tankar bakom 

sig, för att de som testar – som ibland är samma personer som utvecklar – vet vad som 
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behöver testas, eftersom de kan systemet såpass bra. Den intuitiva kunskapen behöver 

formaliseras så att varje testfall är kopplat till ett krav. Automatisering är en investering som 

ska betala sig själv i det långa loppet – och om den ska kunna fortleva och fungera effektivt 

under en lång tid så är det rimligt att nya arbetare behöver kunna sätta sig in i och förstå hur 

det fungerar, och varför det fungerar som det gör. Att sådan kunskap delges ny personal är 

kritiskt för att dessa ska kunna hålla testningen uppdaterad på ett korrekt sätt. Med 

anledning av detta bör den intuitiva kunskapen formaliseras och skrivas ned.  

Optimalt sett borde en stor process för förbättring av testningen sättas igång, i stil med det 

som Koomen och Pol (1997) beskriver. Eftersom realiteten är att företagets enda intäkter för 

utveckling av det här systemet är kundpengar, så är det däremot tänkbart att det vore svårt 

att få en tillräcklig mängd resurser. En önskan som har uttryckts under intervjuerna är att 

automatisera lite i taget; att börja på någon liten del av systemet och sedan successivt 

automatisera mer om det visar sig fungera bra. I ett sådant läge skulle det gå att förbättra 

kraven i avseende på just de delarna. Företaget skulle kunna välja en del att påbörja sin 

automatisering kring. De skulle därefter kunna formalisera kunskapen kring den delen; 

skriva ned dokumentation, strukturera upp krav på delen och spåra detta vidare till testkrav 

och testfall.  

Skulle något sådant utföras på en liten del, skulle det eventuellt bli enklare att motivera 

större förändringar. Om automatiseringen av en viss funktions testning skulle visa sig 

effektivisera arbetet, så skulle det kunna bli lättare att motivera att mer resurser läggs på 

automatisering.  

En risk som kan ses med detta är att företaget inte bör gå för långt med "steg för steg"-delen. 

Vad händer om man automatiserar en del ... och sedan en annan, och sedan nått helt annat, 

utan att ha en övergripande plan? En risk är att, som med annan mjukvara som utvecklas och 

förändras ad hoc, det blir invecklat, svårt att förstå och osammanhängande. Vill företaget 

göra på det sättet så bör det åtminstone finnas en övergripande planering som talar om vilka 

delar som bör automatiseras i vilken ordning, och hur det ska skötas på ett konsekvent sätt, 

inklusive hur det ska dokumenteras och vad för typ av verktyg som ska användas. 

Sammanfattningsvis går det att säga att företaget inte är redo att implementera någon 

automatisering, eftersom det finns områden som behöver förbättras först. Det finns däremot 

möjlighet att arbeta med planering av automatiseringen och föra formella dialoger kring 

detta, för att sedan inleda det förbättringsarbete som behövs för att kunna automatisera det 

man ser som önskvärt att automatisera.  

7.2 Generalisering av resultaten 

Det finns ett antal konkreta resultat av det här arbetet som går att generalisera. Därmed kan 

andra företag dra nytta av arbetet när de står inför beslut om att automatisera testningen av 

sina programvaror. Översikten, kategoriseringen, intervjufrågorna och tillvägagångssättet för 

att undersöka företagets möjligheter till automatisering är samtliga delar i arbetet som andra 

kan dra direkt nytta av.  

Kraven och kategoriseringen av dessa kan återanvändas rakt av då kraven inte på något sätt 

är kopplade till fallstudien som har utförts i det här arbetet. Skulle andra företag eller 

organisationer vilja utföra studier liknande den som har utförts i det här arbetet så skulle 

även den metodik som har använts för fallstudien kunna användas, av samma anledning.  
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Utefter kraven utformades underlag för intervjuerna samt ett tillvägagångssätt för hur dessa 

skulle genomföras. Sammanslaget har det skrivits ned vad man bör få reda på för att veta om 

kraven är uppfyllda, inledande frågor som kan ställas under intervjun och vilka sorters 

personer som lämpar sig att intervjuas för de olika kategorierna. Det finns även en taktik för 

hur anteckningar ska föras, och hur risken att svaren under intervjun missuppfattas kan 

minimeras. Detta finns återgivet i Appendix A.  

Det finns alltså krav att utgå ifrån, samt en metod för hur dessa krav kan användas för att 

undersöka möjligheterna till automatisering på ett företag. Det är fullt möjligt för andra 

företag och organisationer att använda detta för att utföra en liknande studie. I fallstudien 

som har utförts i det här arbetet har det kunnat påvisas att företaget har en informell process 

och en avsaknad av formella strategier gällande testning. Som påpekat av Grindal et al. 

(2006) så är detta inte ett ovanligt fenomen. Eftersom det finns andra företag som befinner 

sig i liknande situationer gällande sin testmognad, så är det rimligt att anta att kraven som 

har tagits fram här tillsammans med den givna metoden skulle kunna ge även andra företag 

en lägesbild över möjligheterna till automatisering.  

Detta innebär inte att det garanterat skulle ge resultat, utan att möjligheten till det finns. En 

av bristerna i arbetet är just att kraven och metodikens användbarhet enbart har validerats 

på ett företag.  Även om den validering som har skett i det här arbetet påvisar att kraven kan 

användas för att ge information om möjligheterna till automatisering på ett företag, så finns 

det ett intresse av att vidare styrka med andra studier (se kapitel 8.4 för vidare diskussioner 

kring detta). 

Hela resultatet är inte återanvändbart. De delar som inte går att applicera på andra 

organisationer är resultatet från den konkreta fallstudien som har utförts på det här 

företaget. Bara för att företaget i den här studien inte uppfyller krav 1, 2 och 3, exempelvis, så 

innebär inte det att ett annat företag som har problem med en informell testprocess skulle ha 

brister gällande samma krav. De problem som gör det besvärligt för företaget som har 

granskats i det här arbetet att automatisera sina tester behöver inte nödvändigtvis existera 

hos andra företag, och vice versa. Somliga konsekvenser för möjligheterna till att 

automatisera som har presenterats i den här studien skulle kunna finnas på andra företag – 

men det är enbart en möjlighet, och ingen slutsats som kan dras utifrån det här arbetet. 

Sammanfattningsvis så är det med andra ord följande tre generella resultat som arbetet har 

bidragit med:  

 21 krav som ställs på utvecklingsprocessen för att automatisering ska kunna 

genomföras lyckat. Dessa krav är indelade i sex kategorier: 

o Krav som ställs på utvecklingsprocessens dokumentation och hur väl denna 

utförs.  

o Krav som ställs på testningens testfall och deras framtagning. 

o Krav som ställs på personalen som arbetar med testning, deras kompetens och 

deras vilja att arbeta med automatisering.  

o Krav som ställs på mjukvaran som ska testas och hur denna lämpar sig för 

automatiserad testning. 

o Krav som ställs på planeringen som bör genomföras innan automatiserade 

tester implementeras. 

o Krav som ställs på resurser och kostnader. 
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 En metodik för hur kraven tillsammans med ovanstående kategorier kan användas för 

att undersöka möjligheten till automatisering på ett företag.  

 Ett resultat från den specifika fallstudien som påvisar att kraven kan användas med 

den givna metodiken för att ge användbar information om möjligheterna till 

automatisering.  

7.3 Analys av frågeställning och delmål 

Frågeställningen i det här arbetet är följande:  

 Vilka krav ställs på utvecklingsprocessen av en mjukvara för att automatisering av 

testningen ska kunna genomföras lyckat, och vad betyder dessa krav i praktiken för en 

organisation?  

Kraven från litteraturstudien har presenterats på ett överskådligt sätt, som gör det enkelt att 

få en övergripande bild av dem, och även sätter de enskilda kraven i en tydligare kontext. 

Kraven har jämförts med praktiken på ett företag. Jämförelsen ligger till grund för en analys 

av organisationens möjligheter till automatisering av testning.  

Frågeställningen anses därmed besvarad genom att de två delmålen uppfyllts. Delmålen och 

hur de har uppfyllts diskuteras här mer utförligt.  

7.3.1 Delmål 1 
Det första delmålet lyder:  

 Att ge en översikt över vad litteraturen säger om vilka krav som bör vara uppfyllda 

innan automatisering kan genomföras lyckat. 

Det här delmålet har uppfyllts genom den litteraturstudie som har genomförts. 

Litteraturstudien har granskat ett antal källor, enligt beskrivet tillvägagångssätt, för att 

försöka ge en bild av vad litteraturen säger om de krav som bör vara uppfyllda för att 

automatisering av testning ska kunna genomföras på ett lyckat sätt. Ifrån litteraturstudien 

utvanns en lista på krav, och den listan har därefter kategoriserats för att kunna sätta kraven 

i något sorts sammanhang och ge dem en starkare och tydligare relevans.  

Som kraven blivit kategoriserade går det inte bara att se vad de konkreta kraven säger, utan 

inom vilka olika områden krav ställs (t.ex. dokumentation). Det är även möjligt att, i och med 

kategoriseringen, se på kraven på en högre nivå; utan att för den delen veta exakt vad för krav 

som ställs så går det att resonera kring de olika områdena där krav ställs. Att se att krav ställs 

på allt ifrån dokumentation till resurser och kostnader medför möjligheten till att snabbt få 

en överblick över vilka områden en studie som använder kraven kommer att innefatta, utan 

att behöva läsa alla krav i detalj. 

Den kategorisering som har gjorts har också bidragit till att kraven är enklare att använda; i 

det här arbetet har exempelvis olika personer intervjuats angående olika kategorier. De krav 

som har att göra med enbart kostnader och resurser berör inte nödvändigtvis samma 

personer som de krav som har att göra med dokumentation.  

Detta innebär att det första delmålet kan ses som uppfyllt. 
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7.3.2 Delmål 2 
Delmål två lyder:  

 Att undersöka huruvida översikten ger användbar information genom att:  

1) Jämföra kraven med praktiken på ett företag.  

2) Utifrån jämförelsen diskutera möjligheterna till automatisering samt huruvida 

jämförelsen ger tillräckligt med information för detta, eller om det finns 

ytterligare information som skulle behövas.   

De två delarna av detta delmål diskuteras separat nedan.  

Del 1 - att jämföra kraven med praktiken på ett företag – har uppfyllts via en fallstudie. 

Fallstudien har utgått från kraven, genom att intervjuerna som utförts har grundats på 

kraven och deras kategorier. Efter intervjuerna har svaren sammanställts, och utifrån svaren 

har det gått att komma fram till hur väl företaget uppfyller de olika kraven. Dokumentation 

har även granskats, i den mån sådan har funnits (som nämnt så har dock väldigt lite 

dokumentation relaterat till kraven funnits att granska). Detta har genomförts med den 

framtagna metoden.  

Resultaten har tidigare i rapporten presenterats, och däri framgår hur väl företaget förhåller 

sig till dem. Detta uppfyller del 1 av delmålet. 

Utöver detta så har en diskussion av möjligheterna till automatisering förts. Att diskussionen 

har förts efter jämförelsen grundad på kraven, visar att litteraturstudiens översikt ger 

tillräckligt med kunskap för att diskutera dessa möjligheter. Diskussionerna har delvis förts i 

presentationen av resultaten för varje kategori, där exempel har lagts fram på hur skillnader 

skulle kunna påverka möjligheten till automatisering, samt ifall vissa delar som företaget inte 

uppfyller spelar roll eller inte för vad de skulle kunna automatisera.  

En sammanfattande diskussion har även förts, med förslag på vad företaget, utifrån kraven 

som har tagits fram, skulle kunna göra för att gå mot automatisering. Exempel har 

presenterats på generella tillvägagångssätt för att åtgärda de problem som fallstudien har 

pekat ut. Detta kan ses som en fingervisning åt företaget på vad de, enligt litteraturen, bör 

göra. Huruvida företaget väljer att ta till sig detta är givetvis upp till företaget i sig. Det som 

fallstudien och jämförelsen har resulterat i för företagets del kan ses som ett 

medvetandegörande; företaget har blivit varse om vad litteraturen säger behövs, och hur väl 

de själva förhåller sig till det. Problem har belysts tillsammans med förslag på vad man bör se 

över innan automatiseringen genomförs. Detta innebär att, även om företaget skulle strunta 

helt och hållet i de problem som har belysts och börja implementera automatisering ändå, så 

är de medvetna om detta, och skulle i sådana fall fatta beslutet med mer kött på benen, så att 

säga, än tidigare. Företaget skulle vara medvetet om vilka risker som finns; det är i sig en 

värdefull insikt, även utan förslag på lösningsmetoder. 

Detta innebär att den andra delen av delmål 2 har uppfyllts, då diskussionerna har förts och 

även påvisat att informationen som fallstudien gett kan användas för att diskutera ett 

företags möjligheter till automatisering av testning.  
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8 Avslutning 

8.1 Sammanfattning av arbetet 

I det här arbetet har en studie av hur utvecklingsprocessen påverkar möjligheten till 

automatisering utförts. Det finns tre skilda resultat som arbetet har resulterat i: en översikt 

av vad forskningen och litteraturen ställer för krav på utvecklingsprocessen för att 

automatisering ska kunna lyckas, en metod för att använda denna översikt för att undersöka 

ett företags möjligheter till automatisering, och en fallstudie som validerar att metoden och 

översikten kan användas för att ge användbar information. 

21 krav som ställs på utvecklingsprocessen har tagits fram. Dessa krav har delats in i sex 

kategorier: krav på dokumentation; krav på testfall; krav på personal; krav på planering inför 

automatisering; krav på mjukvaran; krav på kostnader och resurser.  

Denna kategorisering ligger till grund för intervjuförfarandet som har använts i fallstudien, 

genom att de konkreta målen med intervjun har listats, kategori för kategori, för att 

intervjuaren ska veta vad denna vill ha svar på. Till varje sådant mål har en inledande fråga, 

ibland med konkreta förslag på följdfrågor, tagits fram, och det finns även beskrivet vilka 

typer av roller inom företaget som kategorins frågor passar att ställa till. Metod och 

tillvägagångssätt för intervjuerna går att i detalj läsa i kapitel 3.2 samt Appendix A. 

Kraven med dess kategorier och tillvägagångssättet för intervjuerna bidrar sammantaget med 

en metod för hur möjligheterna till automatisering på ett företag kan undersökas. Den 

metoden kan användas av andra företag för att utföra liknande undersökningar.  

Fallstudien som utfördes i det här arbetet resulterade i information om företagets möjligheter 

till automatisering; en lägesbild över hur möjligheterna ser ut i dagsläget, med indikationer 

på vad som kan förbättras inom utvecklingsprocessen för att arbeta sig framåt mot 

automatisering. Detta påvisar att kraven tillsammans med metoden för fallstudien kan 

användas för att ge en organisation kunskap som kan stödja företaget i besluten rörande 

automatisering. 

Detta innebär i sin tur att de delmål som sattes upp är uppfyllda. Litteraturstudien uppfyller 

det första delmålet om att ge en översikt över just krav som ställs på utvecklingsprocessen för 

att kunna automatisera. Framtagningen av en metod för fallstudien och genomförandet av 

denna ger en jämförelse mellan kraven och praktiken på ett företag, och resultaten av den 

fallstudien har lett till en diskussion om företagets möjligheter till automatisering. Därför är 

frågeställningen besvarad.  

8.2 Diskussion om arbetets utförande 

På det stora hela så har arbetet gått bra och framåt hela tiden, utan några stora svårigheter. 

Det finns däremot en del saker som är värda att nämna.   

Om mer tid hade funnits, hade det i förberedande syfte till fallstudien varit bra att ha haft 

möjlighet att läsa på mer kring intervjutekniker. Det fanns inte tid till att läsa mer än 

överskådligt om hur man bör gå tillväga för att genomföra intervjuer. Det jag gjorde var att 

läsa igenom relevanta delar i böcker som handlar om intervjuteknik, för att försöka få en 

överblick över vad för tillvägagångssätt som verkade lämpligast. Därifrån kom jag fram till att 
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just den kvalitativa metoden var bättre, och kunde ta till mig tips om hur man ska göra för att 

försöka hålla intervjuerna så öppna som det går, utan att försvåra möjligheterna till att 

granska svaren. Eftersom intervjuerna kunde genomföras och har gett ett resultat så räckte 

detta uppenbarligen för det här arbetet, men med mer tid för att få en djupare förståelse för 

intervjutekniker så hade intervjuerna kanske kunnat genomföras med ännu större säkerhet. 

Det är även möjligt att mer diskussion kring intervjuer som metod hade kunnat föras med 

mer kunskap om ämnet.  

Något annat som hade varit av intresse i mån av mer tid hade varit en utökad litteraturstudie 

kring ämnesområdet. Som det är nu fokuserade den explicit på att identifiera krav. Med en 

bredare och mer djupgående sökning är det möjligt att mer relevant information hade kunnat 

hittas. En sådan omfattande studie skulle dock kunna omfatta ett helt arbete i sig, och var 

därför inte möjlig i det här fallet. Se kapitel 8.4 för vidare diskussion kring möjligheterna till 

fortsatt arbete.  

 Arbetets fokus har skiftat under arbetets gång. Till en början var tanken att det företag 

examensarbetet utfördes i samarbete med skulle få ett verktyg för att automatisera någon del 

av sitt system. Ursprungligen skulle arbetet alltså handla om att ta fram ett sådant verktyg, 

utan något större fokus på testprocessen i övrigt. Den idén skrotades väldigt tidigt, till 

förmån för det som arbetet har resulterat i nu. Det vi – både jag, skolan och företaget – kom 

fram till var att en studie såsom den som har utförts nu skulle vara av större nytta, både för 

ämnesområdet i stort och för företaget specifikt. Den här studien behandlar ett mer 

fundamentalt problem – hur en organisation kan ta reda på sina möjligheter till 

automatisering – istället för att bara handla om en snabblösning på en önskan om att 

automatisera något. En sådan snabblösning hade kunnat resultera i att företaget byggt in sig i 

en bristande process, istället för att bättra på de punkter där de har brister.  

8.3 Samhälleliga, etiska och vetenskapliga aspekter 

Resultatet från det här arbetet kan ha en samhällelig nytta eftersom de krav och den metodik 

som tagits fram kan användas för att ge ett företag en lägesbild av deras möjligheter till 

automatisering och indikationer på vad de bör arbeta med. Det skulle kunna innebära att 

företag tar steget vidare och förbättrar sin testning, vilket i sin tur skulle kunna leda till en 

mer effektiv sådan, och då skulle företagen kunna spara pengar långsiktigt. Om företagen 

sparar pengar, skulle resurser kunna spenderas på annat inom utvecklingen – eventuellt, om 

besparningarna skulle vara stora nog, skulle företagen t.ex. kunna anställa fler personer. Det 

skulle även kunna innebära en högre kvalitet på de produkter som tillverkas, vilket i sin tur 

skulle vara positivt för slutanvändarna, vare sig dessa är andra organisationer eller 

privatpersoner. 

En etisk aspekt under arbetets gång har varit att vara mån om integriteten för det företag 

som har deltagit i fallstudien. Eftersom en del av studien har inneburit att peka ut brister i 

företagets utvecklingsprocess (relaterat till de krav som litteraturen ställer), så har det varit 

av vikt att det inte direkt ska gå att peka ut vilket företag det är som har deltagit. Därför har 

företaget i så stor mån som möjligt beskrivits i generella drag, utan att nämna vad det heter, 

exakt vilka system företaget utvecklar eller exakt vart någonstans företaget finns.  

Liknande integritetsaspekter finns i genomförandet av intervjuerna, för att det inte ska vara 

direkt uppenbart vilka personer som har sagt vad. Detta har varit betydligt svårare, då det 

stundvis varit nödvändigt att göra referenser till olika personers roller, och att det i 
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metodiken framgår vilka sorters arbetsroller som lämpar sig att intervjua för de olika 

kravkategorierna. Att det bland de intervjuade har funnits en stor enighet i hur läget ser ut 

har gjort problemet något mindre i avseendet att risken att någon av dem skulle råka illa ut 

för något de har sagt då blir mindre. Att företaget i helhet har varit samarbetsvilliga och haft 

ett eget intresse av att studien genomförs på ett bra sätt är även det en indikation på att en 

sådan risk är mycket liten. Trots detta så har av integritetsskäl intervjuanteckningarna i sin 

helhet inte lagts in i rapporten.  

Arbetet har genomförts på ett metodiskt och vetenskapligt arbetssätt. Bakgrunden till 

problemställningen står på en grund av forskning inom det datavetenskapliga området och 

de delmål som har satts upp för att besvara problemställningen har genomförts med 

vetenskapliga metoder. I detta har problem försökt förutsägas, exempelvis kring hur 

intervjupersonerna ska bemötas och svaren hanteras. Intervjuerna har planerats så att svaren 

som antecknas ska kunna stämmas av med den som blir intervjuad, för att på så sätt 

säkerställa att intervjuerna uppfattats korrekt. De inledande frågor som finns har tagits fram 

med åtanken att de inte ska vara ledande, för att undvika att påverka de svar som ges. Arbetet 

har som nämnt tagit hänsyn till integritetsaspekter under sitt utförande. Detta vetenskapliga 

förfarande stärker tillförlitligheten till de resultat som har presenterats.  

8.4 Framtida arbete 

Det vidare arbete som skulle kunna utföras – både långsiktigt och kortsiktigt – är att validera 

de resultat som tagits fram i det här arbetet ytterligare. Den litteraturstudie som har utförts 

har tagit fram 21 krav som ställs för att automatiserade tester ska kunna införas lyckat, och 

fallstudien har visat att dessa krav kan ge användbar information angående detta. Det skulle 

vara av intresse att undersöka vad för resultat kravens applicering på andra företag och 

organisationer skulle kunna ge. Studier skulle kunna utföras på företag i andra 

storleksordningar, med andra grader av testmognad och på företag som utvecklar andra 

typer av programvara, för att se hur väl de kan appliceras där. Sådana studier skulle vidare 

kunna påvisa att kraven och den metodik som tagits fram kan användas för att ge användbar 

information för många olika typer av företag och programvaror – eller så skulle de kunna 

visa att det inte fungerar bra på andra företag.  

Det vore även av intresse att utföra liknande studier inom samma företag som det här 

examensarbetet utfördes på. Som nämnt så arbetar företaget med många system, och många 

av dem är relaterade till det den här studien utfördes på. Vidare studier inom företaget skulle 

kunna handla om att se hur de andra delarna av företagets utveckling förhåller sig till kraven, 

för att se vad för skillnader som kan finnas inom en och samma organisation i avseende på 

möjligheterna till automatisering. Detta skulle kunna vara intressant både för företagets del, 

men även eftersom det är möjligt att göra undersökningar om rutiner och processer inom 

olika företag med detta som grund.  

Annat framtida arbete skulle kunna vara att utveckla kraven. Det skulle vara intressant att 

undersöka hur kraven förhåller sig till varandra – är det några krav som är viktigare än 

andra? Vilka krav är viktigast att uppfylla i avseende på en effektiv automatisering? Finns det 

krav som innebär mindre risker än andra, om de inte uppfylls? Vilka krav står som 

förutsättningar till att andra krav kan uppfyllas? Detta är frågor som skulle kunna vara 

intressanta att besvara. Om ett företag vill använda kraven och metoden som har 

presenterats här för att granska sina möjligheter till automatisering, skulle det kunna vara 
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relevant för dem att enkelt kunna se vilka saker de bör åtgärda först, om de brister på flera 

krav.  

En sådan utveckling av kraven skulle sedan kunna tas ytterligare ett steg. Om de frågor som 

nämns i föregående stycke besvaras, är det möjligt att det skulle gå att se generella mönster i 

de svaren. I sådana fall skulle det gå att ta fram generella riktlinjer för hur ett företag kan gå 

vidare och förbättra sin testprocess mot automatisering. Det resultat som har presenterats i 

det här arbetet skulle i sådana fall vara användbart för att identifiera det nuvarande läget – 

en framtida studie skulle sedan kunna resultera i konkreta riktlinjer för hur företaget kan ta 

sig vidare från det läget, till en bättre automatisering.  

Det skulle alltså vara av intresse att, utifrån dessa krav, försöka ta fram riktlinjer för hur ett 

företag stegvis skulle kunna förbättra sin process.  
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Appendix A  -  Intervjufrågor 

Intervjufrågorna har delats upp i 6 kategorier, efter de kategorier som kraven från 

litteraturstudien har resulterat i. Inom varje kategori har jag listat vad det är jag vill ha svar 

på. Därefter har ett antal inledande frågor tagits fram, som kan användas som startpunkter. 

Vad för frågor som ställs därefter beror helt på vad de som intervjuas säger. Under varje 

intervju antecknas svar på de listade punkterna som behöver besvaras. På så sätt kan den 

relevanta informationen från intervjun sållas fram från eventuellt längre diskussioner, utan 

att behöva anteckna allting ord för ord. För att säkerställa att svaren som ges inte 

missuppfattas, gör den koncisa informationen som skrivits ned det enkelt att återge denna till 

den som intervjuas, för att stämma av så att svaren har uppfattats korrekt.  

1) Krav på testprocessens dokumentation: 

Här är syftet att få reda på hur väl testningen dokumenteras och hur väl testprocessen 

överlag är dokumenterad. Följande saker vill jag ha reda på:  

* När testfallen underhålls, dokumenteras förändringarna som har gjorts på något sätt? Hur? 

[krav 1] 

* Om det finns en specifikation för hur programmet ska fungera. Vet man hur de olika 

delarna av systemet ska fungera? Om man ger en viss output, finns det på något sätt 

nedskrivet vad för beteende programmet får? [krav 2] 

* Hur hanteras spårningen av defekter? Rapporteras varje defekt på något sätt, hur i så fall? 

[krav 3] 

* Finns det en terminologi över olika begrepp som används inom testningen? [krav 4] 

* Sparas resultaten från testerna på något sätt? Hur dokumenteras det? [krav 5] 

Följande inledande frågor kan ställas:  

- På vilket sätt är kraven på systemet specificerade? Hur vet ni om ett test som har körts 

resulterar i ett korrekt eller felaktigt beteende? (om det finns förväntad output för varje 

testfall: varifrån kommer den informationen?) 

- När ett test har körts, hur sparar ni resultatet från testet?  

- Vad gör ni när defekter upptäcks under testningen? Dokumenteras dessa på något sätt, och 

i sådana fall, hur?  

- När testfallen underhålls och förändras, sparas det information någonstans om 

förändringarna som har utförts, och varför?  

- Hur håller ni reda på den exakta innerbörden av olika begrepp inom testningen? När ni 

pratar om t.ex. "testfall" eller "automatisering", utgår alla från exakt samma definition?  

 

Frågorna kan ställas till alla som jobbar praktiskt med testning.  
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2) Krav på testfallen och dess framtagning: 

Här är syftet att ta reda på hur testfallen tas fram och hanteras. Följande saker vill jag ha reda 

på:  

* På vilket sätt testfallen tas fram (om det är en väl genomtänkt metod; om metoden, oavsett 

hur genomtänkt den är, är formell eller inte). [krav 6]  

* Om det finns en koppling mellan testfallen och krav på systemet. Det vills säga: vet dem vad 

varje testfall har för syfte. [krav 7] 

* Om testfallen är tydligt specificerade med förväntad output. [krav 8] 

* Om det finns någon definierad täckning av programvaran som ska uppfyllas, och hur 

testfallen i sådana fall förhåller sig till detta. [krav 9] 

 

Följande inledande frågor kan ställas:  

- På vilket sätt tar ni fram testfallen? Hur kommer ni fram till vilka testfall som behövs?  

- Vet ni vad syftet med varje specifikt testfall är? Är testfallen kopplade till någon sorts 

testkrav?  

- Finns det någon bestämd täckning utav programvaran (Det vill säga, hur många % av 

programkoden som ska köras, eller liknande)? Om ja: hur förhåller sig testfallen till detta? 

Uppnår ni denna? Om nej: mäter ni på något annat sätt vilka delar av systemet som har 

testats? 

- På vilket sätt är testfallen specificerade?  

 

Frågorna kan ställas till alla som jobbar praktiskt med testningen.  

 

3) Krav på mjukvaran som testas: 

Här är syftet att se ifall programvaran lämpar sig för automatiserad testning. Följande vill jag 

få reda på:  

* Hur ofta stora förändringar görs på programvaran. T.ex. att krav ändras på ett sätt som 

påverkar resten av testningen, att stora delar av programkoden skrivs om, eller att ett grafiskt 

gränssnitt förändras märkbart. Syftet här är att få reda på hur stabil programvaran är. [krav 

10] 

* Om det finns aktiviteter som är lämpade att automatisera. Enkla repetitiva och tråkiga 

aktiviteter är bäst lämpade. [krav 11] 

 

Följande inledande frågor kan ställas:  
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- Hur ofta görs stora förändringar av mjukvaran? Hur påverkar förändringar, stora som små, 

testningen hos er?  

- Vad för sorts aktiviteter ser ni som möjliga att automatisera?  

 

Frågorna kan ställas till alla som jobbar praktiskt med mjukvaran. 

 

4) Krav i avseende på personalen: 

Här är syftet att se ifall personalen är redo att handskas med automatisering. Följande saker 

vill jag ha reda på:  

* Finns det personer att tillgå som kan programmera, för att underhålla 

programmeringsaspekterna av automatiseringen? [krav 12] 

* Finns det personer som är erfarna inom design och utveckling av programvara att tillgå? 

Eftersom hantering av testverktyg bör ses som riktig programvaruutveckling. [krav 13] 

* Hur ser personalens inställning till automatisering ut? Är de beredda att gå över till att 

använda automatisera testverktyg? [krav 14] 

 

Följande inledande frågor kan ställas:  

- Vid automatisering behövs det underhåll av bl.a. testskript och annat som kräver 

programmeringserfarenhet. Finns den kunskapen hos personalen? Vilka är det som utför 

testningen, nyanställda eller erfarna testare? 

- Vad för kompetens bland personalen finns inom design och utveckling av programvara?  

- Hur ser ni [riktat till en specifik person] på att gå över till att använda automatiserade 

verktyg för delar av testningen?  

 

Frågorna bör ställas främst till chef/testledare eller liknande, men kan även ställas till de som 

testar. 

 

5) Krav på planering inför automatiseringen: 

Här är syftet att ta reda på ifall organisationen överlag har funderat igenom det här med 

automatisering ordentligt, ur ett övergripande perspektiv. Följande saker vill jag ha reda på:  

* Har organisationen funderat kring vilka fördelar automatisering får, kontra riskerna som 

finns med att ge sig på det? [krav 15] 
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* Hur ser man på automatisering? Tror man att allt kommer flyta på per automatik, eller är 

man medveten om att mängden personal som behövs inte minskar, utan behövs till annat, 

t.ex. fortfarande viss manuell testning, granskning av resultat, underhållsarbete, etc. [krav 16, 

17] 

* Har man funderat något på vad som ska automatiseras, och vad som ska testas manuellt? 

Och på vilket sätt dessa ska komplettera varandra?  [krav 16, 17] 

* Har man funderat kring testverktyg? Ska man köpa in färdiga verktyg, eller utveckla egna? 

Har man koll på alternativen? [krav 18] 

 

Följande inledande frågor bör ställas:  

- Vad ser ni som syftet med automatisering?  

- Vad tänker ni kring de risker som finns med att ge sig på att automatisera testningen?  

- Vad för typer av aktiviteter tänker ser ni som lämpliga att automatisera? Vad behöver 

fortfarande testas manuellt?  

- Vad är era tankar kring testverktyg? Har ni sett över vilka som finns att köpa? 

 

Frågorna kan ställas till alla som arbetar med testning, men bör särskilt ställas till de som är 

chefer/testledare. 

 

6) Krav på resurser och kostnad: 

Här är syftet att ta reda på vilka resurser i form av tid och pengar som finns att lägga på 

automatisering. Följande saker vill jag ha reda på:  

* Om de vet att det kommer att kosta pengar och är en stor investering. [krav 20] 

* Om de har resurser, och i så fall hur mycket, att lägga på underhåll av verktygen. [krav 21] 

 

Följande inledande frågor kan ställas:  

- Att automatisera testningen är en investering, som inledningsvis kan kosta mycket men 

sedan löna sig i det långa loppet. Har ni någon kalkyl över kostanderna det skulle innebära 

att implementera och hur mycket ni skulle tjäna på det i längden? 

- Har ni undersökt hur mycket det skulle kosta att underhålla testverktygen som behövs för 

automatiseringen? Hur ser beräkningarna ut för det, i sådana fall?  

- Finns det möjlighet att göra personal med programmeringskunskaper tillgänliga för 

testningen, så att de kan skapa och underhålla verktyg? 
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Frågorna bör enbart ställas till chefer/testledare, d.v.s. de som arbetar med resursfördelning 

av något slag. 

 

Övrigt:  

Krav 19: "En fungerande, ordnad testprocess (så att testerna utförs på ett förutsägbart och för 

de inblandade välkänt sätt) behöver existera." 

Besvaras genom överblick av svar från flera delar, t.ex. om hur väl sakerna dokumenteras, om 

testfallen är tydligt specificerade, om de har syfte, om en definierad täckning finns att uppnå 

under testningen, hur väl de som arbetar med testningen verkar veta hur och varför 

testningen utförs. 

 


