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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Franck Tétard som, närhelst under dygnets 

timmar, har väglett oss genom uppsatsens många och snåriga vägar. 

  

  



 iii 

Sammanfattning 

Systemutveckling har på senare år rört sig mot allt mer flexibla metoder för att bedriva 

utveckling, ett agilt förhållningssätt vid systemutveckling i dagens IT-bolag är inte alls 

ovanligt. I takt med förändring av tillvägagångssättet har även ett moment inom testningen 

fått allt mer fokus: Testautomatisering. Vissa författare hävdar till och med att det inte går att 

bedriva agil systemutveckling utan att införa testautomatisering. Syftet med uppsatsen är 

därför att undersöka vilka utmaningar en testare inom de agila metoderna stöter på vid 

testautomatisering. Detta utförs med hjälp av intervjuer på fem olika företag av fem olika 

testare där de alla har en gemensam nämnare, att de jobbar agilt. 

 

Nyckelord: Testautomatisering, Agil systemutveckling, Agil testning, Mjukvarutestning. 

 

 

Abstract 

System development in recent years has moved towards more flexible approaches to conduct 

the development, an Agile approach in today's IT company is not at all unusual. In line with 

the change of development approach also a procedure of testing has gained increased focus: 

Test automation. The process of test automation in agile system development has gained an 

increasingly significant role and some authors even claim that test automation is the basis for 

agile development to be conducted. The purpose of this paper is to investigate the challenges 

a tester in the Agile methods encounters during the automation process. This is done using 

interviews of five testers at five different companies and they all have one thing in common, 

they're working agile. 

 

Key-words: Test automation, Agile development, Agile testing, software testing.
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1 Introduktion 

En genomgång av uppsatsens bakgrund, problembeskrivning, forskningsfrågor, 

avgränsningar och uppsatsens disposition återfinns i detta kapitel. 

1.1 Bakgrund 

I den moderna världen används datorer överallt, privat som professionellt, med hjälp av något 

som kallas mjukvara. Mjukvara är datorprogram, i betydelsen organiserade samlingar av data 

och maskininstruktioner, vilka utför en avsedd uppgift på ett datorsystem. I takt med att nya 

behov uppstått har även behovet av förbättring eller utvecklingen av ny mjukvara ökat. 

Mjukvaruutveckling är således något som är i ständig förändring vilket i sin tur medför att det 

utvecklas nya metoder och verktyg för att både säkerställa pålitligheten och att effektiviteten 

håller en hög standard. (Lucia m.fl., 2008) 

 

De senaste åren har mjukvaruutvecklingen anammat det agila förhållningssättet (Collins och 

de Lucena, 2012) vilket i sin tur lett till att testningsfasen i ett utvecklingsprojekt förändrats 

radikalt. Från att vara en egen del i ett projekts slutskede är testningen idag en integrerad del i 

hela projektet, från början till slut. För att hänga med i alla processerna under utvecklingen 

har testarna tvingats till att integrera sina processer med resten av utvecklingsteamens 

processer. Ett steg i denna riktning är att automatisera en del av testerna. Är införandet av 

testautomatisering en dans på rosor eller finns det utmaningar och i sådant fall, vilka är de?  

1.2 Problembeskrivning 

Allt eftersom behovet av mjukvara ökat så har även kraven på de personer som arbetar med 

systemutvecklingen ökat. Enligt Eriksson (2008) så har, i takt med de ökade kraven, många 

yrkesroller fått ett mer strukturerat arbetssätt och detta gäller även en testare. I takt med att 

kraven på testarna ökat har metoder och processer behövt ses över och vid vissa fall har nya 

metoder dykt upp. I början av 2000-talet dök en ny trend inom systemutveckling upp som 

kallas agil utveckling där fokus riktades på att göra utvecklingsprocesserna smidigare vilket 

har medfört förändring i hur testning utförs. Införandet av automatiserad testning är en sådan 
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förändring. Men automatisering är inte synonymt med ”klicka en gång så sker testningen 

automatiskt” utan utmaningar existerar och vad är utmaningarna? 

1.3 Forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga en testares vardag med fokus på testautomatisering och 

de utmaningar detta tillvägagångssätt medför. I grund och botten ska uppsatsens resultat 

mynna ut i vad som testautomatiseras och om automatiseringen kan ta över den manuella 

testningen. Följande frågor är uppsatsens forskningsfrågor: 

 Vad testautomatiseras idag och hur ser beslutsprocessen ut? 

 Hur stor del av dagens mjukvarutestning går att automatisera? 

 Vilka utmaningar stöter en testare på under genomförandet av testautomatisering? 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen har avgränsats mot fem företag och utgår från fem olika testares perspektiv, där 

alla arbetar inom agil systemutveckling. Ytterligare en aspekt som tagits i beaktning är vilken 

typ av företag respondenterna arbetar på och vilken typ av agil utvecklingsmetod de utgår 

ifrån. En lite djupare beskrivning ges i punkt 3.3.2 Urval.  

1.5 Kunskapsklienter 

Den färdiga uppsatsen skall beskriva en testares vardagliga utmaningar när det kommer till 

testautomatisering, det inkluderar deras beslutsfattande kring testautomatisering och hur 

testaren förankrar sina automatiseringsbeslut inom projektgruppen. Uppsatsen bör således 

väcka intresse hos testare som själva arbetar med testautomatisering eller är på väg att börja 

arbeta med automatiserade tester. 

1.6 Uppsatsens utformning 

Den bearbetade litteratur (gäller både böcker och elektroniska källor) ligger till grund för 

kapitel två som behandlar begrepp och teori. Kapitel tre berör metoder och i kapitlets 

mittersta del kan ni läsa om motivet bakom valet av tillvägagångssätt för datainsamlingen och 



 

3 

 

hur insamlingen utformades. Kapitel fyra består av empiri med en presentation av det 

insamlade materialet som i en bearbetad form ligger till grund för nästkommande kapitel, 

uppsatsens resultatdel. Avslutningsvis behandlas författarnas egna reflektioner och slutsatser 

gällande forskningen.  
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2 Begrepp och teori 

Detta kapitel har för avsikt att lyfta fram de olika begrepp och teorier som insamlats via 

Internet och litteratur. I början behandlas begreppen vattenfallsmetoden, agil 

systemutveckling, kanban och scrum. Därefter ges en beskrivning av vad testning inom 

mjukvaruutveckling innebär samt en genomgång av de vanligaste testteknikerna. 

Avslutningen är ämnad att ge en inblick i hur agil testning och testautomatisering fungerar.   

2.1 Vattenfallsmetoden 

När man använder vattenfallsmetoden så utgår man från att ett specifikt steg i utvecklingen 

skall avslutas innan nästa steg påbörjas. Sett ur ett filosofiskt perspektiv så är 

vattenfallsmetoden positivistisk i den bemärkelsen att man anser att man från första början 

kan planera alla steg i utvecklingen och således förutsätter att framtiden är förutsägbar. 

(Beynon-Davies, 2009) De steg som används inom vattenfallsmetoden är: Kravställning, 

design, kodning/implementering, testning samt installation/underhåll i den ordningen och 

varje föregående stegs resultat blir indata för nästkommande steg. 

2.2 Agil systemutveckling 

I motsats till den positivistiska vattenfallsmetoden finns den agila systemutvecklingen. Agil 

systemutveckling (ASU) började talas om på allvar i början av 2000-talet då världen, och 

även behovet av ökad utvecklingstakt av mjukvara, förändrades allt snabbare. Agile, som är 

den engelska benämningen, betyder lättrörlig, smidig eller vig och detta eftersträvas inom 

ASU. Även om man inom den agila utvecklingen följer en uppsättning modeller så är det mer 

än bara ett antal regler som bör följas för att lyckas. Det agila systemutvecklingskonceptet 

omfattar ledarroller, projektprocesser, utveckling efter ”best practice” så väl som de 

hjälpverktyg som används. (Hansmann & Stober, 2010) Synen på projekt inom ASU är att ett 

projekt växer och utvecklas över tiden genom att blanda och matcha idéer som fås genom 

utövarna/utvecklarna.  
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Växa och utvecklas: Ett agilt projekt kommer inte välja ut en universell process som går att 

använda vid alla tänkbara utvecklingstillfällen utan processen kommer formas allt eftersom 

utvecklingen av mjukvaran fortlöper. 

Blanda och matcha: Synsättet på agila metoder är att det är en ”pool av tankar” där 

individuella projekt kan kombineras för att skapa en praxis som också fungerar för framtida 

projekt istället för att utgå från att det finns en ”one-size-fits-all” process. Varje 

utvecklingsteam har således sitt sätt att skapa, utvärdera och följa en process. 

 

Utövarna/Utvecklarna: Även om en teamleader/någon som agerar chef är nödvändig så 

kommer implementationen, det vill säga kodningen av designen, ske ”buttom-up”. Med andra 

ord så är det utvecklarna som utgår från sina egna idéer under utvecklingens cykel, där 

cyklerna är uppdelade i kortare iterationer/sprintar (ofta 1-3 veckor). Detta tillvägagångssätt 

skiljer sig från de klassiska utvecklingsmetoderna (till exempel vattenfallsmetoden) där 

specialister står för idéerna, även kallat  “top-down”. (Hansmann och Stober,  2010) En faktor 

inom den agila systemutvecklingen är att metoderna som används skall anpassa sig efter 

snabba vändningar/förändringar (Holcombe, 2008) men samtidigt se till att kvalitéten är hög 

och att utvecklingen sker kostnadseffektivt utan ”byråkrati” då det sistnämnda oftast slöar ned 

utvecklingstakten. 

 

En viktig aspekt av ASU är att utvecklingsgruppen alltid strävar efter att ha fungerande 

mjukvara för att kunna leverera produktionsfärdig mjukvara efter varje iteration/sprint i 

utvecklingscykeln. (Crispin och Gregory, 2009) Avslutningsvis för att visa en ännu mera 

konkret bild av det agila förhållningssättet citeras det agila manifestets tolv principer (Agile 

Manifesto, 2013): 

 Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans 

av värdefull programvara. 

 Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar 

förändring till kundens konkurrensfördel. 

 Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par månaders 

mellanrum, ju oftare desto bättre. 

 Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela 

projektet. 



 

6 

 

 Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, 

och lita på att de får jobbet gjort. 

 Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla 

information, både till och inom utvecklingsteamet. 

 Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg. 

 Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare skall kunna 

hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid. 

 Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 

anpassningsförmågan. 

 Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande. 

 Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team. 

 Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och 

justerar sitt beteende därefter. 

2.2.1 Kanban 

Kanban har sitt ursprung i japanskan och kan översättas till ”kort eller tecken”, där metodiken 

används som ett sätt att kommunicera via bilder. Kanbanmetodiken har sitt ursprung i 

Toyotas sätt att optimera sin produktionsfas, då de gick till att producera bilar direkt kopplat 

till efterfrågan. Målet Toyota hade med implementationen av att producera allt kopplat till 

efterfrågan berodde på att de ville ha så lite WIP (Work-In-Progress) som möjligt. (Hiranabe, 

2008) 

Inom agil systemutveckling handlar kanban också om att effektivisera produktionsfasen, men 

det som är allra viktigast med Kanban är att visualisera projektets olika egenskaper. 

Visualiseringen sker med hjälp av post-it lappar som motsvarar varje funktion som skall 

utvecklas sätts upp på en tavla i projektrummet (Figur 1). Detta för att hela arbetsgruppen ska 

vara  medvetna om vilka funktioner som ska göras (to-do), vilka funktioner som är under 

utveckling (doing) och vilka funktioner som är klara för implementation (done) inom 

iterationen. (Hiranabe, 2007) 

Kanbanmetodiken kan definieras enligt följande: 

- Göra arbetsgruppen uppmärksammad på projektets nuvarande status. 

- Hjälpa arbetsgruppen att arbeta självständigt. 
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- Hjälpa arbetsgruppen att arbeta på ett motiverat och samarbetsvilligt sätt. 

Dessa punkter uppnås lättare med hjälp av att visualisera projektet genom post-it lappar på 

kanbantavlan. (Hiranabe, 2007) 

 

Figur 1. Kanbantavla. (Hiranabe, 2007) 

2.2.2 Scrum 

Scrum är en agil utvecklingsmetod vars livscykel består av fyra faser: Planering, Uppförande, 

Utveckling och Utgåva (Se tabell 1). (Larman, 2004) 

Faser Syfte Aktiviteter 

Planering Fastställa visionen och 

förväntningarna samt kontrollera 

finansieringen 

Rita upp visionen och budgeten samt 

skapa gruppens product backlog 

Uppförande Utföra djupare analys av kraven och 

prioritera för den första iterationen 

Planera och utforska möjliga design- 

och prototypförslag. 

Utveckling Implementera ett system inom 

projektets första tidsram(sprint) 

Planera sprintarna och definiera 

sprint backlog samt estimera: 

– scrum möten (på daglig basis) 

– Granskning av sprintarna 

Utgåva Leverera funktionsdugligt system Dokumentering 

Tabell 1. Faser inom scrum 
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Scrum-metodiken har tre nyckelroller: En Product Owner (PO) som ansvarar för att 

kommunicera visionen av produkten (systemet) till scrum-teamet och PO ansvarar också för 

att kundens intressen, krav, verksamhetsregler och prioriteringar följs. Scrum Master (SM) är 

länken mellan teamet och PO. Men SM ansvarar inte för att leda gruppen. Team Member 

(TM) definieras som resterande deltagare inom utvecklingsteamet. TM:s ansvarar för att rätt 

beslut tas, att en tidsplan görs samt uppskattar vilken insats gruppen behöver för att göra klart 

projektet i tid. (Collins och de Lucena, 2012) Scrum är uppbyggt i iterativa sprintar (Figur 2). 

En sprint löper oftast över fyra veckor åt gången (Larman, 2004), men kan variera från två till 

fyra veckor. Projektets funktionalitet implementeras via en lista som är kallad ”product 

backlog”(PB), som gås igenom under första planeringsmötet där PO ansvarar för att PB 

prioriteras rätt enligt verksamhetens krav och regler. Gruppen definierar vilka funktioner som 

kommer bli klara under iterationen. Under sprinten bryts alla aktiviteter ner i mindre 

arbetsuppgifter som noga övervakas av gruppen under dagliga sprintmöten som pågår i 

ungefär femton minuter. Under dessa möten identifieras även eventuella hinder som de 

mindre arbetsuppgifterna kan stöta på. (Collins och de Lucena, 2012) 

 

Figur 2. Scrum 

 

Alla funktioner som är kopplade till kraven och som ska utvecklas representeras av ”post-it 

lappar” på en scrum-board (Figur 3). En scrum-board (SB) är en form av en anslagstavla som 
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återfinns i gruppens projektrum. SB är ofta indelade i tre olika kategorier, benämningen på 

dessa kategorier finns det många olika varianter på men en vanlig variant lyder: ”To-Do, 

Doing, Done”, där ”Backlog, WIP (Work In Progress), Done” är en annan variant. 

Huvudsyftet med en SB är inte att benämningen på kategorierna blir rätt utan att istället 

visualisera projektet för alla medlemmarna i gruppen. Visualiseringen i sig fungerar som ett 

bra hjälpmedel för gruppen så medlemmarna vet vilket/vilka åtaganden som ska prioriteras 

för tillfället.  

Figur 3. Scrumboard 

2.3 Mjukvarutestning 

Testning inom mjukvara handlar om att exekvera programvara i syfte att se om den uppfyller 

de specificerade kraven och att hitta buggar. På 90-talet var det oftast en utvecklare som själv 

skrev ett program för att testa systemet. Idag ser det annorlunda ut. Ett skriptspråk kan 

användas för att validera användarnas inmatningar och ett annat språk för att testa till exempel 

en applikationsserver. Nedan följer en beskrivning av de vanligaste testteknikerna. (Eriksson, 

2008) 
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2.3.1 Komponenttester 

Under denna fas i testcykeln testas systemet i dess minsta komponenter på detaljnivå, ofta 

beskriven som testning utförd på kodradsnivå. Komponenttest går ofta under olika namn, som 

till exempel enhetstest, modultest, programtest och engelskans unit test. Ofta utförs dessa 

tester av utvecklarna istället för renodlade testare. Dessa tester utformas så att komponenterna 

testas gentemot kravspecifikationer. Eriksson (2008) har definierat några exempel på olika 

tester som sker inom denna testprocess: 

 Test av enskilda funktioner. 

 Tester för enstaka sidor eller skärmbilder. 

 Tester av enskilda fält. 

En skillnad som finns gentemot andra testnivåer är att komponenttestningen inte har något 

färdigt start- eller slutdatum utan påbörjas så fort första kodraden är skriven och avslutas när 

integrationstestningen påbörjas. 

2.3.2 Integrationstest 

Om man bara tittar på namnet integrationstest skulle man lätt kunna tro att det handlar om 

testningen av integrationen mellan olika system; så är dock inte fallet utan 

integrationstestning innebär att testa integrationen mellan komponenter inom ett system. 

Denna testprocess utgörs alltså av att testa kommunikationen mellan komponenter för att hitta 

fel i hur komponenterna pratar med varandra, denna testnivå skall vara en iterativ och 

inkrementell process som innehåller både positiva och negativa tester. Testprocessen skall i 

slutändan mynna ut i att systemets olika delar har integrerats med varandra. 

Integrationstestningen utförs ofta av en enskild utvecklare eller en mindre grupp av testare. 

(Eriksson, 2008; Huizinga och Kolawa, 2007) 

2.3.3 Systemtest 

Här testas systemet i sin helhet och om systemet innehåller många kopplingar till andra 

system kan dessa testas under en senare nivå som då benämns systemintegrationstest. 

Systemtestningen utförs ofta av en grupp systemtestare till skillnad från tidigare nivåer i 

testningen där utvecklarna ofta har en roll i testningen. Detta leder till mera oberoende 

testning eftersom det istället är en grupp testare som gör entré i projektet och kan använda sig 
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av ett mera objektivt synsätt vid testningen. Systemtestningen innehåller både funktionella 

och icke-funktionella tester och dessa tester baseras på funktionella och icke-funktionella krav 

från kravlistor/övergripande designdokument. (Eriksson, 2008; Huizinga och Kolawa, 2007) 

Nedan följer olika testekniker som räknas in under systemtestning: 

  

Prestandatest  

Under dessa test verifieras att systemet klarar av att prestera vid givna förhållande som ofta är 

uttryckta som prestandakrav. Om systemet skall klara x antal användare på samma gång testas 

systemet med x antal användare och inte med y antal användare. Under ett prestandatest mäts 

svarstiden när systemet är under normal belastning, detta för att kunna finjustera just 

svarstiden och systemets ”throughput”. (Eriksson, 2008; Huizinga och Kolawa, 2007) 

 

Stresstest  

Liknar prestandatest men istället för normal belastning testas systemet med en överbelastning 

av användare i jämförelse med specificerade krav. Dessa test utförs med syftet att få systemet 

att krascha och på så vis upptäcka eventuella flaskhalsar i arkitekturen. (Eriksson, 2008; 

Huizinga och Kolawa, 2007) 

 

Användbarhetstest 

Målet med dessa tester är att verifiera användarnas förmåga att använda systemet. Detta sker 

på den absolut högsta abstraktionsnivån av kravspecifikationerna. Dessa tester kopplas ofta 

ihop med intervjuer av faktiska användare och hur beställarens syn på systemet verkligen ter 

sig. Användbarhetstest innebär att de faktiska användarna får utföra en specifik uppgift och 

måste lösa den inom en viss tidsram för att systemets användbarhet i verksamheten skall 

godkännas. (Eriksson, 2008; Huizinga och Kolawa, 2007) 

 

Säkerhetstest  

Under dessa tester försöker testarna exponera eventuella luckor och sårbarheter i systemets 

behörighetshantering, att systemet klarar av att hålla obehöriga användare utanför systemet. 

Under ett säkerhetstest verifieras att koden som skyddar känslig data inom systemet verkligen 

gör det. Testarna tar på sig rollen av en hackare och försöker bryta sig in i systemet. 

(Eriksson, 2008; Huizinga och Kolawa, 2007) 
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2.3.4 Acceptanstest 

Kallas också för kravbaserad testning, detta eftersom användare eller representanter för 

användarna testar systemet gentemot tidigare överenskomna krav där syftet är att dessa krav 

ska godkännas (accepteras) och att systemet kan börja användas i verksamheten. Under denna 

fas av testningen möjliggörs alltså att kunden kan utvärdera systemet. Dessa tester utförs 

antingen som alpha- eller betatestning. Alphatestning utförs inom den verksamhet där 

artefakten har utvecklats och detta sker i form av att kunden som beställt systemet kommer på 

besök till företaget som utvecklat produkten. Kunderna har med sig användarscenarion som 

de vill testa för att låta utvecklarna/testarna genomföra dessa användarscenarion, dels för att 

kunna acceptera produkten men också för att lära sig att använda den. Betatestning är också 

till för att kunden skall få en djupare insyn i själva systemet och dess användbarhet, men här 

sker istället testningen ute hos kund. En betaversion av systemet tas i drift inom den 

beställande verksamheten och användarscenarion utförs på plats. (Eriksson, 2008; Huizinga 

och Kolawa, 2007) 

2.3.5 Regressionstest 

Denna testaktivitet utförs varje gång en ny uppdatering (leverans, release, build) av systemet 

genomförs. Ett regressionstest verifierar att systemet fortsätter att fungera som det skall efter 

att nya funktioner implementerats, en viktig del i regressionstestningen består också av att 

kontrollera att tidigare kontrollerad kod fortsätter att möta upp till sina krav.  Dessa test är 

också till för att upptäcka eventuella följdfel, ett följdfel innebär att ett fel uppkommer av att 

ändringar i koden görs. Enligt Eriksson (2008) leder ungefär var tredje ändring i den 

befintliga koden till ett följdfel. (Eriksson, 2008; Huizinga och Kolawa, 2007) 

2.3.6 Utforskande test 

Utforskande testning (exploratory testing) går ut på att testaren genomför arbetet utifrån sina 

egna erfarenheter och sin intuition. Testarna lär sig systemet samtidigt som de utför 

testningen och testerna skapas samtidigt som inlärningsprocessen sker. Ofta utgår testarna 

från ett strukturerat förhållningssätt och testar alla funktioner från vänster till höger. Om 

testerna genomföras en gång så skriver testaren enbart en felrapport men om testerna är tänkta 

att användas på liknande system eller om det ska köras mer än en gång skriver testaren ner allt 
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han/hon har gjort under testet. Detta för att lätt kunna återskapa ett test eller om det behövs för 

djupare undersökning av ett specifikt fel. Loggarna kan också användas om ett test ska 

genomföras flera gånger, då kan testarna genom att se hur de gick tillväga förra gången 

utmana systemet genom att ta en annorlunda väg. (Eriksson, 2008; Crispin och Gregory, 

2009) 

Eriksson (2008) och Crispin och Gregory (2009) nämner några viktiga egenskaper för en 

utforskande testare: 

- Ha kritiskt tänkande baserat på testarnas erfarenheter. 

- Noggrannhet, använd ett strukturerat tillvägagångssätt. 

- Använd tidigare erfarenheter, vart brukar typiska buggar finnas i liknande 

system? 

- Utforska tillsammans med domänexperter. 

 

Utforskande tester kombineras ofta med automatiserade tester (se 2.5) för att ge testaren 

möjlighet att spendera mera tid med sitt ”utforskande”. Utforskande tester är ofta väldigt 

tidskrävande därför behöver en del av den andra testningen automatiseras. Testaren kan också 

automatisera olika genomföranden som testaren på förhand vet måste utföras flera gånger till 

exempel att generera testdata. Eller om testaren vill börja på ett specifikt ställe med sitt 

utforskande test kan de generera vägen dit via automatisering. Utforskande test hjälper 

testarna att lära sig hur applikationen beter sig och kan på så vis avgöra om det är önskvärt 

beteende för slutanvändarna. (Crispin och Gregory, 2009)  

2.4 Agil testning 

En av grunderna inom agil testning (AT) är att testningen inte sker inom ett slutet projekt där 

endast projektmedlemmarna ger synpunkter utan att testningen sker mer öppet. Med öppet 

menas att kunderna tillåts, och även uppmanas, att komma med synpunkter eller information 

som kan vara till hjälp. Detta tillvägagångssätt används ofta av att testarna i samråd med 

kunderna går igenom kundernas kravspecifikationer för att förstå de viktigaste aspekterna i 

deras verksamhet. (Crispin och Gregory, 2009) Samma författare har tagit fram de viktigaste 

punkterna för ett lyckat tillvägagångssätt vid AT: 

  ·       Använd ett helhetsperspektiv. 

  ·       Samarbeta med kunderna. 
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  ·       Utgå från de agila grundstenarna. 

  ·       Tillhandahåll och erhåll synpunkter. 

  ·       Automatisera regressionstester. 

  ·       Anamma det agila förhållningssättet vid testning. 

  ·       Använd en ”hela-laget-strategi”. 

 

Ytterligare en av de viktigaste aspekterna inom ASU är testningen och har således alltid varit 

i fokus när det kommer till de agila metoderna. (Vanderburg, 2005, i Hellman m.fl., 2012) I 

uppsatsen används ”Brian Marick’s agile testing quadrants” för att beskriva vad som testas. 

Testkvadraten fungerar också som en mall för testare och om de följer kvadraten så säkerställs 

att testarna täckt in så många olika aspekter som möjligt av testningen som i sin tur leder till 

att de levererar en produkt av hög klass. (Crispin och Gregory, 2009)  

 

Figur 4. Agila testkvadraten (Crispin och Gregory, 2009) 

 

Q1: Denna kvadrat representerar en av grundstenarna i agil utveckling. Unit tests (se 2.3.1) 

syftar till funktionalitetstester av mindre delar av systemet som enstaka metoder eller objekt. 

Component tests (se 2.3.2) verifierar att större delar av systemet fungerar till exempel att en 
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hel service fungerar. Syftet med den första kvadraten är  att underlätta för utvecklarna när de 

skriver sin kod. Dessa tester är ofta automatiserade. 

 

Q4: Enligt kvadrat fyra riktar testarna in sig på att tekniskt testa och utvärdera produktens 

egenskaper så som prestanda, stabilitet och säkerhet (se 2.3.3). Frågor de bör ställa sig under 

denna fas är: - Finns det några läckor i systemet? – Kraschar systemet? – Är systemet 

tillräckligt snabbt?  

 

Q2: De tester som utförs i den andra kvadraten är även de till för att underlätta för 

utvecklarna men det som testas ligger på en högre nivå och istället för en teknisk inriktning är 

det en inriktning mot verksamheten där systemet skall implementeras. Avgränsningen på 

testningen inom denna kvadrat är mot kravspecifikationen från kunden. Testarna lyfter upp 

viktiga krav och testar att koden gör det den skall gentemot kraven, det som kontrolleras är att 

mjukvaran producerar det kunden önskar (se 2.3.4). För att tydliggöra detta så ger kunden 

exempel på funktionalitet och för varje “story” som kunden ger så sker ett “functional test”. 

För att komma igenom denna fas i utvecklingen är det önskvärt att så många tester som 

möjligt är automatiserade. 

 

Q3: Testningen inom denna kvadrat är också inriktat mot verksamheten men här tittar 

testarna mera på själva produkten istället för att underlätta programmeringen. Testarna 

försöker se om det finns några defekter utifrån verksamhetens aspekt, om systemet gör något 

som inte finns i kravspecifikation (se 2.3.4 och 2.3.6).  

 

Inom traditionell testning av mjukvara fokuseras nästan enbart på den högra sidan av 

kvadraten, funktionstestningen görs enbart för att utvärdera den färdiga produkten och är 

således inte med under hela utvecklingscykeln. Med detta tillvägagångssätt är 

mjukvarutestningen till för att hitta buggar istället för att förhindra skapandet av buggar under 

själva utvecklingen. (Crispin och Gregory, 2009; Collins och de Lucena, 2012) Inom AT är 

istället hela gruppen involverad i att både identifiera och förhindra brister i systemet redan 

från början. Därav är det en stor utmaning för testare som tidigare jobbat inom till exempel 

vattenfallsmetoden, där test-aktiviteterna påbörjas först när artefakten är färdig, att applicera 

det agila förhållningssättet. Inom AT behöver testarna istället påbörja sina testaktiviteter 
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redan i upptakten av projektet som en integrerad grupp med utvecklarna. (Crispin och 

Gregory, 2009; Collins och de Lucena, 2012) 

2.5 Testautomatisering (TA) 

Eftersom ett agilt förhållningssätt förutsätter en frekvent leverans av fungerande mjukvara 

och inriktar sig på god design och god kvalité krävs TA. Enligt Ieshin, Gerenko och Dmitriev, 

(2009) kan TA definieras enligt: användning av mjukvara för att kontrollera utförandet av 

tester samt jämförelsen av det aktuella resultatet mot ett förutspått resultat. 

 

Crispin och Gregory, (2009) menar att TA är själva grunden för att agil utveckling skall 

fungera och därför behöver en tidsoptimering av testningsprocessen utföras. Största 

anledningen till detta är att agila utvecklingsgrupper strävar efter att alltid ha en fungerande 

mjukvara för att kunna leverera verksamhetsfärdig mjukvara vid efterfrågan. Problemet löser 

agila testarna med att automatisera så mycket som möjligt av testprocesserna redan från 

början. Agila processer är iterativa och därför måste också testprocesserna vara iterativa och 

följa projektets iterationer. Testningen måste utföras effektivt och som ovan nämnt görs detta 

bäst med hjälp av automatisering. En annan viktig del inom AT är att testprocesserna också 

snabbt måste klara av förändringar i krav från kunderna samt tillhandahålla en effektiv 

kommunikation med utvecklingsgruppen. (Collins, Dias-Neto och de Lucena, 2012) 

 

Leveransen av mjukvara inom en snäv tidsram är en aspekt som ligger i fokus inom den agila 

utvecklingen och genom att använda TA förbättras även möjligheten att kvalitets- och 

reliabilitetstesta inom den givna tidsramen. Mer konkret så betyder det att fördelarna med att 

automatisera testningen gentemot att göra det manuellt är att kostnaderna för testningen 

minskar därför att genomförandet av test-skript, verifikationer av test-krav och användandet 

av automatiserade test-verktyg ger enligt Collins, Dias-Neto och de Lucena, (2012): 

 Lägre kostnad för test-exekvering. 

 Möjlighet att återanvända gamla test-sekvenser på nyare mjukvara. 

 Möjlighet att stresstesta system under längre tid. 

 

I ett försök att illustrera vilka moment som kan automatiseras har Crispin & Gregory (2009) 

valt att skapa en pyramid (Figur 5). Pyramiden består av tre lager där bottenlagret innehåller 
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Unit tests och Component Tests (se 2.3.1) vilket står för den största delen av 

automatiseringen. Testningen skrivs oftast i samma språk som själva programmet som testas 

och testare inom agil utveckling strävar efter att lägga mestadelen av sin energi på detta lager. 

Testerna som utförs i detta lager är ofta tekniskt inriktade mot den understödjande 

infrastrukturen. Mellanlagret innehåller Acceptance test (se 2.3.4) som är mer inriktat mot 

verksamhetskraven och testerna sker bakom gränssnittet på systemet. Funktionstestning utförs 

inom detta lager och verifierar att systemet utvecklas i linje med kraven från kunderna. 

Topplagret representerar det lager i pyramiden där den lägsta nivån av TA sker (se 2.3.3 

Systemtest  Användbarhetstest) därför att komponenterna som testas på denna nivå ofta är 

känsliga för förändring. Testerna på toppen av pyramiden inriktar sig på att testa gränssnittet 

av systemet. Vissa delar i ett system kräver manuell testning och dessa aktiviteter 

representeras av molnet högst upp på pyramiden.  

 

 

 

Figur 5. Testautomatiseringspyramiden. (Crispin och Gregory, 2009) 

 

Begreppen och teorierna som behandlats i denna del ligger till grund för det som senare ställs 

i relation till empirin. Men innan det är möjligt att visa upp empirin måste den samlas in, hur 

detta har utförts behandlas i nästkommande kapitel.   
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3 Metod 

I detta kapitel förklaras olika forskningsmetoder och det tillvägagångssätt som använts för att 

samla in forskningsdata till uppsatsen.  

3.1 Forskningsmetod 

Forskningsmetoder kan klassificeras på olika sätt men oftast så benämns de som antingen 

kvantitativa eller kvalitativa. (Myers, 2013) 

 

Kvantitativa forskningsmetoder bygger på att samla mätbar data, med mätbar data menas data 

som kan representeras av numeriska värden och går således att använda för att göra olika 

matematiska uträkningar. Ett exempel på en kvantitativ fråga är ”Hur lång är du i cm?”, om 

frågan ställs till 100 personer går den att använda som ett svar på medellängden bland dessa 

personer eller hur mycket längre den längsta personen är jämfört med den kortaste. Varje svar 

kan användas till att beräkna något. 

 

En kvalitativ fråga kan lyda ”Hur ser en typisk måndag ut för dig?” och medför således svar 

där matematiska operatorer så som exempelvis plus, minus, större eller mindre än inte medför 

någon nytta. Kvalitativa forskningsmetoder utgår från att försöka besvara en eller flera frågor 

på djupet där svaren inte går att ställa mot varandra på samma sätt som med kvantitativ data, 

numeriska värden har sällan någon betydelse. Det bör dock nämnas att det enligt Oates (2011) 

går att använda numeriska värden:  

 

You can use quantitative (numerical) analysis on qualitative data. For example you 

could: Count the number of times a particular word or phrase occurs in some text. 

For example, during interviews with system developers, how often do they refer to 

‘the user’(assuming that one can stand for all) and how often to ‘the users’ 

(recognizing multiple users, possible with different views). (Oates 2011, s.266) 

 

Det som utförs genom kvalitativa metoder är att försöka extrahera ord,  meningar eller 

mönster som är betydelsefulla för forskningen. (Oates 2011) Det finns ett antal metoder som 

kan klassas som kvalitativa: fallstudie, aktionsforskning eller etnografiska studier. Metoden 

som använts i denna uppsats är en flerfallstudie och fördjupas i punkt 3.2. 
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Oavsett vilken forskningsmetod som används så baseras de på antaganden om vad som utgör 

ett giltig eller korrekt sätt att samla in legitim data. Dessa antaganden, även kallade 

paradigmer, beskrivs som följande: Positivistisk, Interpretativistisk eller Kritisk och det är 

viktigt att poängtera att en kvalitativ studie inte är synonym med interpretativ, utan en 

kvalitativ forskningsansats kan falla under någon av de tre nämnda paradigmerna. (Myers, 

2013) 

3.1.1 Forskningsparadigm 

Det positivistiska paradigmet utgår från att det finns en objektiv värld med endast en sanning 

som existerar oberoende av oss människor och forskningen går ut på att få vetskap om den. 

Denna vetskap uppnås genom att göra observationer eller mätningar. Den interpretativistiska 

synen på världen är att den är en social konstruktion med multipla subjektiva verkligheter 

vilket leder till, i motsats till positivismen, att flera sanningar existerar och går enbart att ta del 

av genom språk och kommunikation. Det kritiska paradigmet ser precis som det 

interpretativistiska synsättet världen som en social konstruktion, skillnaden är den att kritisk 

forskning utgår från att vissa objekt/engenskaper leder till att människor ser en viss sanning 

och dessa är till exempel de politiska aspekterna. Fokus inom detta paradigm ligger på 

kritisering av maktbalanser. (Myers, 2013; Oates, 2011) 

3.2  Fallstudie 

En fallstudie studerar en företeelse, en organisation, ett IT-system, ett sätt att utveckla et 

cetera, på djupet och fokus ligger på ”hur” och ”varför” frågor. Metoder för att samla in data 

är intervjuer, observationer, analys av dokument och frågeformulär. Oates (2011) beskriver de 

olika karaktärsdragen som: 

 En intervju är ett speciellt sätt att föra en konversation då det alltid finns ett eller flera 

antaganden innan samtalet börjar. Den som intervjuar antar att 

respondenten/respondenterna har värdefull information och syftet med mötet är att 

extrahera informationen från respondenten/respondenterna. 



 

20 

 

 Att observera betyder ”att titta” eller ”att lägga märke till” och syftet med en 

vetenskaplig observation är att ta reda på vad någon verkligen gör istället för att förlita 

sig på det personen rapporterar att han/hon gör. 

 

 Dokument går att använda som informationskälla så länge informationen är relevant. 

Enligt Oates (2011) så har meningen av ordet ”dokument” expanderat från att betyda 

mer än bara skrivet material. Dokument syftar på en representation av något som går 

att spara och ta del av vid senare tillfälle för analysering. Analysen går ut på att hitta 

teman eller svar på forskningsfrågor genom att på ett rigoröst sätt gå igenom den 

sparade informationen. 

 Den sista metoden som nämns är frågeformulär och består av ett antal fördefinierade 

frågor som skall följas i en förutbestämd ordning. 

3.2.1 Typ av fallstudie 

Det finns enligt Yin (2009) tre typer av fallstudier: Explorativ (eng. Exploratory), 

beskrivande (eng. Descriptive) och förklarande (eng. Explanatory). 

 

Explorativ fallstudie: Används när syftet är att definiera frågor eller hypoteser som sedan kan 

användas i andra studier. Det används för att hjälpa forskaren att förstå ett problem där det är 

brist på litteratur och det enda sättet att få kunskap är att vända sig till den verkliga världen. 

  

Beskrivande fallstudie: Används när syftet är att gå lite djupare in i en frågeställning och 

besvara ”hur” frågor. Analysen berättar en historia som inkluderar vad som hände och hur de 

som var med om företeelsen upplevde det. 

 

Förklarande fallstudie: Går djupare än en beskrivande fallstudie då frågor av ”varför” 

karaktär är det forskaren försöker besvara. Det är således inte enbart hur något inträffade utan 

varför vissa händelser eller resultat uppstod som forskaren strävar efter att besvara. 
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3.3 Tillvägagångssätt 

Som redan nämnts så finns det ett antal sätt att utföra en fallstudie på och valet beror på vilken 

typ av forskning som skall bedrivas. Är forskningen tänkt att definiera en hypotes eller är det 

tänkt att testa en befintlig? Är det tänkt att bara besvara en ”hur” fråga eller är syftet att ta 

reda på varför något inträffade? Inom vilket paradigm faller denna studie? Det finns många 

frågor som måste ses över och när det kommer till att besvara uppsatsens frågeställning, 

”Vilka utmaningar stöter en testare på inom automatisering idag?”, finns det inte bara en väg 

att gå. Nästkommande del i kapitlet är ämnat att ge en inblick i vilken typ av fallstudie som 

utförts och varför. 

3.3.1 Val av fallstudie 

Är det ett eller flera fall som skall utforskas? Det var en av de första frågorna vi ställde oss 

när valet av fallstudie skulle motiveras. Eftersom uppsatsen utgår från flera företag och 

perspektiv föll lotten på en flerfallstudie istället för enfallstudie. Vår uppsats utgår från testare 

och deras subjektiva upplevelser och i enlighet med vad som tagits upp gällande att utgå från 

flera subjektiva verkligheter ligger uppsatsen inom det interpretativa paradigmet. Syftet med 

uppsatsen är att utforska testarnas vardag och med hjälp av forskningsfrågorna lägga en grund 

för framtida studier. När det fastställts att det var en interpretativ explorativ flerfallsstudie 

som uppsatsen utgick från påbörjades utformningen. 

3.3.2 Utformning av fallstudie 

Det finns flera sätt att samla in empirisk data på när man utför en fallstudie men det föreföll 

ganska så naturligt för oss att observationer eller intervjuer var rätta vägen att vandra. Även 

om ett frågeformulär skulle kunna vara en möjlig väg så ansåg vi att en del frågor behövde 

utvecklas i sådan grad att ett frågeformulär skulle bli alldeles för omfattande och när det 

gäller dokument så ansåg vi att den information vi sökte var för komplex för att utvinna ur 

dem. I valet mellan observationer och intervjuer föll valet på intervjuer av den enkla 

anledningen att tillräcklig tid inte fanns för att utföra observationer. När det kommer till 

intervjuer finns det flera sätt att utföra dessa på: strukturerade, semi-strukturerade och 

ostrukturerade. (Oates 2011) 
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Strukturerade intervjuer: Dessa intervjuer använder sig av förutbestämda frågor som också 

ofta är standardiserade, ytterligare ett kriterium under denna typ är att intervjuskriptet följs 

konsekvent för varje respondent. Tillvägagångssättet liknar det som används vid ett 

frågeformulär. I princip kan man definiera strukturerade intervjuer som att man utför ett 

frågeformulär men respondenten fyller inte i svaren själv utan det gör intervjuaren istället.  

 

Semi-strukturerade intervjuer: Under en semi-strukturerad intervju används en lista av 

teman och frågor. Här följs dock inte intervjuskriptet slaviskt utan förändring i följd och 

förändring av frågorna kan ske fortlöpande under intervjun. Detta förhållningssätt leder till en 

öppnare känsla av själva intervjun och respondenten kan själv tolka frågorna/teman och på så 

vis välja att ta upp aspekter som ur deras synvinkel är viktiga. Här gäller det som intervjuare 

att antingen ta tillfället i akt att ställa följdfrågor om något intressant man inte förberett sig för 

dyker upp, eller att leda in respondenten på rätt väg igen om denne svävar iväg för långt från 

intervjuskriptet.  

 

Ostrukturerade intervjuer: I en ostrukturerad intervju presenterar intervjuaren några teman 

och respondenten får tala helt fritt om dessa och utveckla sina egna tankar och idéer. Detta 

tillvägagångssätt leder också till en öppen intervju men skillnaden jämfört med en semi-

strukturerad intervju är att intervjuaren har mindre kontroll av vad som respondenten faktiskt 

svarar. 

 

Eftersom vi på förhand bestämde att vi skulle gå på djupet och enbart genomföra fem 

intervjuer med avgränsning mot experter inom området kände vi att en öppnare variant på 

intervju skulle genomföras istället för en helt strukturerad. Därav kunde vi välja på antingen 

en ostrukturerad eller semi-strukturerad intervju. Vi vägde in olika aspekter i vårt val men 

kom fram till att använda oss av en semi-strukturerad intervju för att ge respondenterna 

möjlighet att ta upp detaljer de ansåg vara viktiga som våra frågor kanske inte täckte in, 

samtidigt ville vi inte låta dem sväva iväg alltför långt bort från våra frågor/teman. Alla 

intervjuer dokumenterades och spelades in. Inspelningarna transkriberades för att vi i 

efterhand inte skulle missa några viktiga detaljer under analysfasen.   
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3.3.3 Urval 

Låt oss börja med att påpeka något självklart: För att en intervju skall vara möjlig så behövs 

en eller flera personer som ställer upp på att bli intervjuad/intervjuade. Vilka personer har 

valts ut till denna uppsats? Vi valde att avgränsa oss till testare på fem olika företag. Samtliga 

respondenter har lovats anonymitet men några infallsvinklar kan ändå tas upp. När det 

kommer till företagen har fokus legat på att hitta minst en likhet och en skillnad. Det samtliga 

företag har gemensamt är att de arbetar agilt (info om agilt se 2.3) och det som skiljer vissa åt 

är vilka agila metoder de utövar, storlek på arbetsgrupp samt anställningsform. Det finns en 

baktanke bakom sökandet efter minst en likhet och skillnad, det är att fallstudier ibland 

kritiseras för att inte vara generaliserbara. Oates (2011) menar på att en del människor är 

kritiska till fallstudier då kunskapen som erhålls endast är bunden till det undersökta fallet. 

Hon påpekar dock att det är möjligt att dra slutsatser som sträcker sig över det studerade fallet 

så länge vissa faktorer existerar i andra fall. Även om vi anser att man skall vara försiktig när 

det gäller generaliseringen så kan valet av respondenter ge vissa indikationer. Är A ett hinder 

enbart för konsultbolagen eller gäller det samtliga företagformer? Är B något som alla företag 

följer eller är det enbart de som arbetar enligt scrum? Detta var bara några exempel på 

indikationer som är möjliga att se tack vare vårt urval. 

3.3.4 Utformning av intervjufrågor 

När det fastslagits att det var semi-strukturerade intervjuer vi tänkt genomföra påbörjades 

arbetet med frågorna (se bilaga 1). Efter första intervjun, som vi betraktar som en 

pilotintervju, insåg vi att en av frågorna ”Beskriv lite kort hur din dag som testare ser ut” 

besvarades betydligt grundligare än förväntat. Detta ledde till att vi formade intervjuskriptet 

efter följande mönster med hänvisning av den införskaffade teorin: Inledande frågor → 

Huvudfråga → Beslutsfrågor → Automatiseringsfrågor → Problemrelaterade frågor.  

 

Inledande frågor: Tanken med dessa frågor är att få reda på hur länge personen har jobbat 

inom företaget och som testare, vilket kan vara bra att veta då en nyanställd allt som oftast har 

en ”inkörningstid” som kan påverka arbetsuppgifterna, detsamma gäller 

arbetslivserfarenheter.  En människa är summan av sina erfarenheter, vilket i klartext betyder: 

Det du gjort igår har format dig till den du är idag och de erfarenheter du bär med dig kommer 

med stor sannolikhet att påverka de beslut du tar idag. När det kommer till den sista frågan i 
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denna del är det tänkt att den inte enbart skall ge svar på vilken utvecklingsmetod de i 

dagsläget använder, eftersom vi endast intervjuat personer som arbetar inom en agil 

utvecklingsmetod, utan för att ge oss information om respondentens tidigare arbetssätt för att 

uppmärksamma om det finns någon skillnad i hur de ser på utmaningarna med tanke på 

tidigare erfarenheter. 

 

Huvudfråga: Frågan är som namnet antyder öppen och tanken bakom den är att få ut så 

mycket information som möjligt ur respondenten. Eftersom vi vid första intervjutillfället 

uppmärksammade att den här frågan mynnade ut i en lång pratstund insåg vi att det var en bra 

fråga så länge samtalet styrdes i rätt riktning. Detta uppnåddes genom att, under samtalets 

gång, fylla på med de andra frågorna förutsatt att det inte störde respondenten. 

 

Beslutsfrågor: Med utgång från den litteratur vi funnit och de teorier vi presenterat så har det 

nämnts att testare inom de agila utvecklingsmetoderna inte utgår från att en beslutsfattare 

planerar varje steg utan att det är en eller flera medlemmar i projektgruppen som tar besluten. 

Med detta i åtanke så föreföll det naturligt för oss att ställa frågan angående om respondenten 

fattar besluten över testningen eller ej och hur beslutsprocesserna går till. 

 

Automatiseringsfrågor: Dessa frågor är tänkta att ställas för att få in respondenten i 

tankebanor som rör automatisering och inte bara testning då vår forskning berör just denna 

del. Frågor som känns relevanta för uppsatsen är hur stor del av testningen som går att 

automatisera, vilka kategorier (se 2.3) som automatiseras, vilka verktyg som används samt 

hur mycket av testningen som respondenten anser är värdefullt att automatisera.  När samtalet 

flyter på och fokus ligger på automatiseringen styr vi över frågorna till den sista delen, de 

problemrelaterade frågorna. 

 

Problemrelaterade frågor: Den centrala delen i uppsatsen är vilka utmaningar en testare 

idag stöter på vid testautomatisering, därför kändes frågor som berör hinder relevanta. Vad 

anser testarna att det är som hindrar dem från att utföra automatisering? Krånglar 

stödprogrammen eller är den mänskliga faktorn den största utmaningen? Vi har valt att 

använda ordet hinder istället för utmaningar då vi vill få respondenten att tänka i lite negativa 

banor. Vi var absolut inte ute efter att göra någon arg men ansåg att ord med negativ klang är 
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bättre i denna situation, då vi utgick från oss själva och vet med oss hur vi och andra 

runtomkring oss agerar under olika sinnesstämningar. 

3.4 Dataanalys 

När det kommer till att analysera en fallstudie finns det få exakta formler eller steg som skall 

följas så ansvaret ligger på forskarens sätt att bearbeta och presentera sitt material. (Yin 2009) 

Det finns dock vissa steg att följa och Oates (2011 s.267-268) menar på att man skall sträva 

efter att formatera all sin insamlade data till en liknande struktur och sedan ställa upp det efter 

nyckelteman. När detta är gjort skall man gå djupare in i analysen och bryta ut segment som 

är relevanta för forskningsfrågan/forskningsfrågorna. Dessa segment återfinns i 

nästkommande del av uppsatsen, Empiri.  
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4 Empiri 

Nedan följer materialet som skall analyseras, det är hämtat från intervjuerna och har 

bearbetats samt indelats i segment som skall analyseras. Eftersom de intervjuade personerna 

har lovats anonymitet presenteras de som respondent A, B, C, D och E. 

4.1 Respondent A 

Arbetslivserfarenheter och företaget 

Respondenten hade arbetat på konsultföretaget i nio månader och som testare likaså. Några 

månader innan besöket beslöt sig företaget att endast utgå från scrum. Eftersom respondenten 

arbetade på ett konsultbolag hade han berört vattenfallsmetoden lite ”sporadiskt”, med detta 

menade han att i vissa projekt kom han bara in i slutfasen och gjorde utforskande tester för att 

hitta så många buggar som möjligt under så kort tid som möjligt. 

 

En vanlig dag på jobbet 

På företaget körde de varje morgon ett s.k. ”daily-standup-meet” (se 2.2.2) där hela 

utvecklingsteamet står i en ring runt scrumtavlan och berättar vad de gjorde i går, vad de 

kommer att göra idag, berättar vilka hinder de tror att de kommer stöta på under dagen och 

sen sätter gruppen tillsammans prio på de olika funktionerna som representeras av post-it 

lappar på scrumtavlan. För respondenten var det lite speciellt då han ofta ingick i flera olika 

projekt och det var inte ovanligt för honom att han var med i fyra olika möten varje morgon. 

Efter mötena satte sig respondenten ner och beroende på vilket projekt han valde att fokusera 

på så: skrev han testfall, testade manuellt, skrev automatiserade tester, kontrollerade 

testmiljöer. En sak som var gemensamt för varje projekt var att han utgick från testfallen i sitt 

arbete som var skrivna utifrån kravspecifikationerna från kunderna. Testfallen var samlade på 

en karta i projektrummet och bockades av allt eftersom de genomfördes. Respondenten 

spenderade sen tid på några flera möten där han gick igenom resultat av testfall med berörd 

part inom de olika projekten. 

 

Beslutsprocessen vid testning 

Här varierade ansvaret en del, från att beställaren av systemet bestämde hur många timmar 

som skulle läggas på testning till att de internt bestämde helt själva hur många timmar de 
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skulle lägga på testning inom projektet. Om kunden enbart hade som krav att ”det här 

systemet vill vi ha med de här funktionerna” då var det upp till testaren i samråd med 

utvecklarna att bestämma hur många timmar de skulle lägga på testerna och den viktigaste 

frågan då var om de skulle automatisera eller inte. 

 

Beslutsprocessen vid testautomatisering 

Här var det liknande tillvägagångssätt som vid ovan nämnda beslutsprocess. Om kunden lade 

en beställning där de ville ha automatisering kunde det låta enligt följande: ”Vi vill ha det här 

systemet testautomatiserat, vi vill ha automatiserade regressionstester över hela systemet.”. 

Om kunden inte hade gjort någon sådan beställning blev det en intern fråga, där respondenten 

var tvungen att säkra att det verkligen gick att automatisera och att det var värt att 

automatisera. Detta eftersom automatiseringen hade en initial kostnad och först efter ett tag 

ledde till att de tjänade på det. Om det gällde förvaltning av något system så automatiserade 

de så ofta som möjligt, då ville de bygga upp en bank med automatiserade tester för att göra 

förvaltningen enklare. När de lyckats bygga upp en bank med automatiserade tester sparade 

de in en massa timmar på att testarna slapp sitta och nöta igenom en massa manuella tester. 

Ungefär 70% av hela testfasen var ett bra mål när de automatiserade testningen inom ett 

projekt. 

 

Vad som går att testautomatisera idag 

Enligt respondenten gick det mesta att automatisera men självklart varierade 

svårighetsgraden. Var det en enkel webbsida som skulle automatiseras gick det väldigt fort att 

göra det. Men i de fall  respondenten satt i projekt där systemet t.ex. var skrivet i java swing 

och hade ett corba interface, då var de tvungna att lägga betydligt fler timmar på att analysera 

om det verkligen var genomförbart med automatiseringen. Det som var svårast att 

automatisera enligt respondenten var GUI-testerna då de ofta innehöll data som förändrades. 

 

Utmaningar vid testautomatisering 

Tidsbristen, respondenten hade enormt mycket att göra då han ofta arbetade i flera olika 

projekt och ibland var de tvungna att välja bort automatiseringen på grund av det. Men mera 

konkret i själva processen vid automatiseringen var det testfallen som tog mest tid, att 

undersöka, finna identifierare samt att koppla ihop testfallen med kraven. Det som också tog 
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mycket tid var att sätta upp testmiljöerna då dessa miljöer ofta behövde förändras så att de 

passade in i de olika projekten. I ett av de projekt respondenten arbetade med vid 

intervjutillfället låg svårigheten i att automatisera i den miljön då det kördes i ett äldre 

gränssnitt. Något respondenten ansåg inte vara något hinder vid automatiseringen var själva 

kodandet av de automatiserade testerna, utan det var den lätta och snabba biten. 

4.2 Respondent B 

Arbetslivserfarenheter och företaget 

Personen i fråga hade arbetat på företaget (som inte var ett konsultbolag) i tre år som testare. 

Före det hade respondenten arbetat som utvecklare i fem år på olika företag. De arbetade 

agilt, enligt scrum. Respondenten arbetade också som testlead vilket innebar lite mera ansvar. 

 

En vanlig dag på jobbet 

Företaget arbetade enligt scrum men hade egentligen bara applicerat en del av termerna och 

följde inte riktigt scrummetodiken i sig. De arbetade i grupper som körde scrummöten varje 

morgon där det fanns en backlog att gå igenom men istället för att gruppen satte prion på vad 

som skulle göras var det chefer som delegerade ut denna prio. Respondenten hade som 

tidigare nämnt lite mera ansvar och arbetade en hel del med att styra upp testmiljöerna, han 

hjälpte också de andra testarna om de stötte på problem i sitt dagliga arbete. Företaget 

använde ett testdataramverk och ett testautomatiseringsramverk som respondenten ansvarade 

för, så en del tid lades på förädlingen av ramverken. 

 

Beslutsprocessen vid testning 

Företaget utgick från modellbaserad testning något som kan förklaras med att man ritar upp 

modeller som skall spegla hur systemet fungerar och beter sig. Modellerna kopplas till kraven 

i kravspecifikationer så några särskilda beslut tas inte av testarna utan det är 

kravspecifikationerna som styr vad som ritas upp i en modell och ska testas. Företaget hade 

också en ganska strikt hierarki där lite högre uppsatta chefer bestämde prio på hur arbetet 

skulle fortlöpa, de bestämde till exempel hur många timmar ett projekt fick ägna åt att utföra 

testerna. 
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Beslutsprocessen vid testautomatisering 

Besluten över vad som skulle automatiseras skedde samtidigt som utvecklarna påbörjade en 

ny produkt. Eftersom de jobbade med modellbaserad testning där de kopplade ihop krav med 

modellerna var det också kraven som styrde vad som skulle automatiseras. Efter att 

modellerna var uppritade använde de olika verktyg som hjälpte dem med automatiseringen. 

Verktygen i sig tolkade modellerna och utförde testningen utefter modellerna. När ett krav 

hade uppfyllts fick de statusen ”passed” och en grön lampa lyste. Om ett krav inte uppfylldes 

lyste en röd lampa och notifierade testarna att något inte stod rätt till. 

 

Vad som går att testautomatisera idag 

De ville automatisera så mycket som möjligt av deras tester men det som automatiserades 

mest var webbgränssnittet (GUI-testerna), det var enklast för dem att automatisera dessa tester 

tack vare deras modellbaserade automatisering. 

 

Utmaningar vid testautomatisering 

Den största utmaningen för testarna vid automatiseringen var att få tiden att räcka till, den 

modellbaserade automatiseringen hade från början en inlärningsprocess vilket ledde till att 

många testare på företaget inte fick tid att verkligen lära sig ramverket. En stor utmaning på 

företaget var att få med sig cheferna vid automatiseringen eftersom det var de som satte prio 

på vad som skulle läggas mest tid på, vilket ledde till att det som prioriterades högst var det 

som automatiserades. Respondenten ville också lyfta fram att automatisering var väldigt bra 

men att det aldrig skulle kunna ersätta den manuella testningen helt, 60-70 % ansåg han vara 

en bra nivå att ligga på när det gällde att automatisera testerna. 

4.3 Respondent C 

Arbetslivserfarenheter och företaget 

Respondenten hade arbetat på konsultföretaget i ett och ett halvt år och hade jobbat som 

testare i sammanlagt tre år. Hon hade jobbat enligt olika agila metoder men nu arbetade de 

enligt Kanban (se 2.2.1). 
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En vanlig dag på jobbet 

Dagen började med att gå igenom alla mejl med incidenter som kommit in under natten. De 

hade också morgonmöten varje dag. Detta möte var ett standup-liknande möte vid tavlan där 

gruppen diskuterade vad som hade genomförts dagen innan, hur läget såg ut just nu och vad 

de skulle göra framöver. Fanns det en ledig plats på kanbantavlan diskuterade gruppen de 

olika funktioner som låg högst i prioritet. De diskuterade kortet (post-it lappen) och avgjorde 

om de fick fram tillräcklig information om det för att de skulle kunna börja arbeta med att 

utveckla den givna funktionen. Ett hjälpmedel de använde när de diskuterade olika post-it 

lappar var att de skrev ner exempel på funktionerna för att få till en visualisering så att hela 

gruppen förstod exakt vad som skulle göras med den. Om gruppen inte till 100% förstod vad 

funktionen gick ut på så efterfrågades mer information från produktägaren. 

 

Beslutsprocessen vid testning 

Här var det en produktägare som bestämde ordningen på hur funktionerna prioriterades i kön, 

med kö menade respondenten en kö där alla funktionerna som skulle utvecklas ställdes upp i 

ordningsföljd efter prioriteringen. Funktionerna representerades av post-it lappar som sattes 

upp på en tavla. Gruppen bearbetade kön och om det var någon funktion som kändes 

undermåligt beskriven behövde produktägaren specificera detta mer tydligt. De hade dock en 

del att säga till om och frågor de brukade ställa sig löd: ”Vad vill vi testa för något?”, ”Hur 

skall vi göra det?”, ”Vilken testdata är bra att ha då?”, ”Hur skall vi få fram det?”. 

 

Beslutsprocessen vid testautomatisering 

I gruppen där respondenten arbetade tyckte alla att automatisering var viktigt, därav hjälpte 

alla till att besluta om vad som skulle automatiseras. Det var dock testarna som drog i 

trådarna. De tester som automatiserades oftast var enhetstesterna men ibland gjordes också 

försök på att automatisera GUI-tester. De frågor som ställdes var av liknande karaktär som 

nämnts i ovanstående stycke. 

 

Vad som går att testautomatisera idag 

På frågan svarade respondenten: ”-Inte 100% utan cirka 50% vilket även gäller för 

framtiden”. Detta för att sättet hon såg på testning är att när ett test utförs så checkar man av 

att ens förväntningar stämmer och där kommer objektivitet och subjektivitet in. Hon nämnde 
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en kalkylator som ett exempel där svaret på funktionen 2 + 3 kan ses objektivt då det alltid 

skall resultera i 5 och således något som alltid går att automatisera. När det kommer till 

utformningen av själva kalkylatorn så är det något subjektivt men att en människa i viss mån 

kan ”känna av” om det ser bra ut eller inte men att en dator omöjligt kan avgöra om avståndet 

mellan knapparna är rätt eller fel. 

 

Utmaningar vid testautomatisering 

Hos dem var budgetfrågor från chefer aldrig något bekymmer utan den största utmaningen för 

respondenten var att testmiljöerna var undermåliga, antingen låg de nere helt eller så 

fungerade de dåligt. Ett annat problem var att ha bra testdata att automatisera utifrån. 

Respondenten nämnde också psykologiska hinder, där hon pratade om ”vi och dem” 

aspekten. Att testautomatiseringen hamnade mellan programmerarna och testarna. Vilket 

ledde till att utvecklarna, som hade programmeringskunskaperna, inte ville hjälpa till med 

testningen för att det kallades just testning och då borde utföras av någon som jobbar med 

test. Testarna var då tvungna att själva skriva automatiseringskoden vilket ledde till att koden 

blev betydligt mycket sämre och svårare att underhålla i det långa loppet.  

4.4 Respondent D 

Arbetslivserfarenheter och företaget 

Respondenten jobbade som testchef på företaget (ej konsultföretag) sedan två och ett halvt år 

tillbaka, sammanlagt hade han jobbat som testare i 19 år. Han hade testat på det mesta inom 

test och utvecklingsmetodiker, allt från Ericssons propsprocess till vattenfall, agilt, scrum, 

kanban. Företaget är uppdelat i fem olika områden med fem olika testchefer där den 

intervjuade var en av testcheferna, områdena var också indelade i mindre ”squads” (=team, 

grupper) där squaden själva bestämde om de ville jobba enligt scrum eller kanban, samtidigt 

var de inte tvungna att välja antingen eller. 

 

En vanlig dag på jobbet 

Eftersom den tillfrågade jobbade som testchef bad vi honom att sätta oss in i hur en dag ser ut 

för en testare. För testarna på XXX varierade arbetssysslorna en del beroende på vilken squad 

de arbetade inom (det existerade ca. 30 squads), varje squad ansvarade för en produktportfölj 

på företaget. De testare som arbetade med front-end test körde GUI-test på iOS, android och 
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webbapplikationer. Det som var gemensamt för alla squads var att det var små grupper på 

max 13 personer som i nio fall av tio jobbade agilt, då enligt scrum eller kanban. I varje 

grupprum fanns en tavla där de olika egenskaperna som skulle implementeras visualiserades. 

De flesta squadsen körde morgonmöten i stil med standup-möten, dessa möten kunde dock 

ofta ske lite senare då det var många unga människor på företaget som föredrog att börja 

jobba lite senare än traditionellt. 

 

Företaget jobbade inte med några ”testspecar”, inte någon testplan, inte någon dokumentation 

alls som hade med själva testen att göra. Däremot arbetade de väldigt mycket med 

dokumentation om ”best-practices”, ”how-to” och ”playbooks” (en playbook kan man säga 

innehåller guidelines för tillvägagångssätt). De utgick från att testaren är en person som har 

domänkunskap samt besitter en egen intelligens, dessa egenskaper ledde i sin tur till att den 

personen inte behövde något manus för hur de skulle testa en speciell egenskap i systemet. En 

uppmaning testarna fick var om de stötte på problem i någon form skulle de använda sig av de 

ovan nämnda ”best-practices” och ”playbooksen”. 

 

Beslutsprocessen vid testning 

Beslutsprocessen skiljde sig från squad till squad och det berodde helt på vilken del av 

företagets produktportfölj de ansvarade för. Gemensamt för alla squads var att de jobbade i 

treveckors-cyklar, sprintar. De hade en productowner (PO) som stod för visionen av den 

aktuella funktionen som skulle utvecklas. Sedan var det upp till squaden att ansvara för 

kvalité och leverera en lösning av visionen - PO formulerade problemställningen eller 

utmaningen och squaden formulerade lösningen. Nedan följer ett beskrivande citat från 

intervjun: 

”Ta det här exemplet, PO står på ena sidan av en flod och vill över till andra sidan. Det är vad 

han ger i uppdrag till squaden, ta mig till andra sidan. Då är det squaden som avgör om de ska 

bygga en bro, en båt, en färja eller om de ska göra en katapult och skjuta honom över floden. 

Självklart har PO en åsikt om hur lösningen levereras och kan självklart ha vissa krav på den 

färdiga produkten som i exemplet kan han ha ett krav på att han ska överleva färden över 

floden, så katapultscenariot kanske han skrotar.” 
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Beslutsprocessen vid testautomatisering 

Det är precis som ovan, squaden väljer vad de ska automatisera. 

 

Vad som går att testautomatisera idag 

På företaget strävade de efter att automatisera så mycket som möjligt av testerna i den lägre 

delen av ”teststacken”, med teststacken menade respondenten en pyramid som i toppen hade 

mycket businesslogik och i botten mycket källkod. Testtekniker uppräknade från botten till 

toppen: Unit-, Api/component-, integration-, funktionell-/icke-funktionell-, system-, 

acceptans-och GUI-testning. Testerna som låg i botten av pyramiden var betydligt enklare att 

automatisera och där det var mest lönsamt att automatisera, i princip så automatiserade de 

90% av källkodstesterna (Unit- och Api/component-nivån). Enligt respondenten går det aldrig 

att automatisera 100% av alla tester men de strävade efter att automatisera så mycket som 

möjligt av alla testerna för att ge testarna möjligheten att utföra mera utforskande tester (se 

2.3.6). 

 

Utmaningar vid testautomatisering 

Den största utmaningen var att förstå sig på beroendefaktorn mellan olika funktioner. 

Funktion A kan vara beroende av fyra-fem andra funktioner. Han gav ett exempel som lyder: 

”A har ett beroende av B och F där A inte går att starta om inte B och F snurrar. Då brukar 

man typiskt ”mocka” vilket betyder att ta bort relationen mellan A, B och F. Men om man 

sitter på lösningar där det kostar väldigt mycket tid och resurser att mocka bort, då är det 

något man måste tänka på från början. Om man kan ”mocka” så kan man ju skjuta testerna 

enbart mot A, vi är ju inte intresserade av att testa B och F. Annars måste man ha tekniska 

lösningar för dessa relationer som möjliggör testningen av feature A.”. Slutsatsen man kan dra 

av det här exemplet är att de största utmaningarna för automatiseringsprocessen på företaget 

var de tekniska begränsningarna i form av att olika delar av mjukvaran skulle passa ihop med 

varandra. På företaget använde de också utvecklare som skrev automatiseringskoden för att få 

en så bra programkod som möjligt vilket gjorde underhållet av koden enklare. 
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4.5 Respondent E 

Arbetslivserfarenheter och företaget 

Respondenten hade arbetat på företaget sen 2005 och som testare i tre år. Han hade enbart 

arbetat agilt och på företaget arbetade de enligt scrum eller kanban. I dagens läge arbetade 

respondenten som testlead, vilket innebar att samtidigt som han arbetade med test ansvarade 

han en del för testmiljöerna samt hjälpte de andra testarna om de stötte på problem. 

 

En vanlig dag på jobbet 

De börjar arbetsdagen med ett standup-möte där en genomgång av vad de gjort dagen innan 

och vad som skulle göras under dagen behandlades. Utöver informationen om vad alla tyckte 

och tänkte om projektet och hur de låg till var dessa möten ett tillfälle att få in lite extra 

resurser. Företaget hade flertalet Quality assurance (QA) som kunde vandra mellan olika 

arbetsgrupper och hjälpa till efter behov. Efter varje möte gjordes en avstämning mellan QA 

för att säkerställa att ingen grupp halkade efter. Därefter påbörjades arbetet med testningen 

om det inte var så att några nya funktioner skulle utvecklas för då lades kraft på att skriva 

testfall, där testarna skrev dessa i samråd med QA. Detta förförande var nödvändigt då QA 

hade större koll på krav och design och behövde ha inblick i hur saker och ting fungerade 

redan från början av testningsförfarandet så att testarna inte bara fick en ”låda” med tester 

som skulle utföras. Utöver att skriva testfall och utföra tester så arbetade testarna mycket med 

att hålla testmiljöerna uppdaterade. 

 

Beslutsprocessen vid testning 

Hos dem var det deras product management organisation som bestämde vad som skulle 

utvecklas vilket indirekt ledde till att de också bestämde vad som testades. Fokus för 

respondenten låg istället på att arbeta med deras testmiljöer och att uppgradera dem. Han 

menade att det under sprintarnas gång kom en hel del nya releaser vilket medförde att en hel 

del arbetskraft gick åt till att hålla igång testmiljöerna. 

 

Beslutsprocessen vid testautomatisering 

Precis som för testningen var det även product management organisationen som bestämde 

denna del och när intervjun gjordes så låg väldigt lite fokus på testautomatiseringen varför 

information om detta förfarande var svårt att få. De försökte emellanåt få till någon form av 
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automatisering där det gjorde ”ondast” om någon bugg uppstod. Men automatiseringsarbetet 

gjordes mest på sidan av och inget planerades in i förväg. Av det som automatiserades var 

unit-testerna nästan helt automatiserade, men enligt honom var det något som man i dagens 

utveckling nästan måste automatisera för att ”överleva”. Testarna hade gjort försök på att 

automatisera GUI-testningen men det var något som de i dagsläget skrotat eftersom det tog 

alldeles för mycket tid och kraft från testarna. De hade som mått att automatisera så stor del 

av regressionstestningen som möjligt. 

 

Vad som går att testautomatisera idag 

Deras unit-tester var nästan helt automatiserade och det var endast dessa som nämndes som 

automatiserade. De hade som redan nämnts försökt sig på att automatisera GUI tester men 

skrotat det till förmån för andra arbetsuppgifter. 

 

Utmaningar vid testautomatisering 

Tiden räckte inte till då utvecklarna hade för mycket arbete vilket ledde till att även testarna 

behövdes för att utveckla och den tiden var de tvungna att ta från testningen. Han påpekade 

dock att utvecklarna inte var ett hinder i sig eftersom de var lika intresserade av ett bra 

testningsförfarande men att det var deras product management som satte käppar i hjulet. 

Testarna eller andra personer i gruppen kom emellanåt med förslag på vad som skulle 

utvecklas i form av automatisering men det åsidosattes för att det skulle utvecklas nya 

funktioner istället. Ett problem låg i att automatiseringen av testningen för en ny funktion 

skulle gå hand i hand med utvecklingen av själva funktionen och inte efteråt. Men om testarna 

var tvungna att hjälpa till att skriva kod för själva funktionen så hann de inte med att göra 

förarbetet som krävdes för att underhållet av automatiseringen skulle ligga på en rimlig nivå i 

längden. Utöver tidsbristen och att automatiseringen inte prioriteras av deras product 

management så nämndes konsulter som ett annat hinder. Det var inte konsulternas 

programmeringskunskaper som var dåliga utan att sätta personer som inte hade kunskap om 

företagets alla produkter på att automatisera vilket resulterade i automatiserade tester som inte 

var användbara i andra projekt. Införandet av automatiserade tester var något som skulle ske 

inhouse enligt respondenten. 
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5 Analys och Resultat  

Kapitlet behandlar det materiel som uppsatsen har genererat och ligger till grund för 

nästkommande kapitel där författarnas egna slutsatser kring uppsatsen presenteras.  

 

 

Arbetslivserfarenhet 

Det var en del variation på hur länge de arbetat på företagen, företagstyp, hur länge de arbetat 

som testare och vilka metoder de arbetat inom (tabell 2). 

 

Respondent Arbetat 

på 

företaget 

Arbetat 

som 

testare 

Utvecklingsmetoder 

på företaget 

Arbetat inom 

utvecklingsmetoder 

Bolagstyp 

A 9 

månader 

9 

månader 

Scrum Scrum Konsult 

B 3 år 3 år, 

utvecklare 

sen 2005. 

Scrum (en variant) Vattenfall / Agilt / 

Scrum 

Ej konsult 

C 1,5 år 3 år Kanban Agilt / kanban Konsult 

D 2,5 år 19 år Agilt -> Oftast 

scrum eller kanban 

Ericsson 

propsprocess, 

vattenfall, rup, agilt, 

scrum, kanban, 

mishmash 

Ej 

Konsult 

E 8 år 3 år Agilt -> Oftast 

scrum eller kanban 

Agilt / Kanban / 

Scrum 

Ej 

Konsult 

  Tabell 2. Sammanställning av företag, arbetssituation och arbetslivserfarenhet 

 

En vanlig dag på jobbet 

Respondent A, B, C och E hade en liknande procedur på morgonkvisten. Samtliga hade ett 

gruppmöte där arbetskollegorna samlades för att dela med sig av vad de hade gjort och vad 

som fanns kvar att göra inom ett projekt. En liten skillnad låg i att respondent C ägnade en tid 

innan mötet åt att gå igenom sin e-post. Testarna som respondent D talade om hade en helt 
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annan vardag. Deras squads fick göra lite som de ville och morgonmöten var inte något alla 

utförde, trots att de körde enligt scrum eller kanban. Enligt honom så skiljde sig testningen åt 

om man satt på front-end eller back-end och exakt hur de utförde sitt arbete var inte något han 

höll koll på då det inte fanns några testspecar, testplaner eller någon form av dokumentation 

om testning för ett specifikt projekt utan de dokument som fanns bestod av ”best practices” 

och ”how-to”. Detta tillvägagångssätt går delvis i linje med det som är presenterat i avsnitt 2.2 

Agil Systemutveckling som enligt Hansmann & Stober (2010) utförs genom att följa ”best 

practice”. De anställda på företaget som respondent D befann sig på anammade också den 

femte punkten ur det agila manifestet ”Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den 

miljö och det stöd de behöver, och lita på att de får jobbet gjort”. 

 

Något alla respondenterna arbetade mycket med var visualisering av projektets egenskaper 

detta i enlighet med scrum och att använda en scrum-board med alla egenskaper på post-it 

lappar. Respondent C som enbart arbetade enligt kanban (se 2.2.1) påpekade att de arbetade 

mycket med just visualiseringen av funktioner för att få med alla projektmedlemmar i 

utvecklingen och hjälpa projektmedlemmarna att få en djupare insikt i hur olika egenskaper, 

som skulle utvecklas, verkligen fungerade.  

 

Beslutsprocessen vid testning 

Beslutsprocesserna vid testningen gick hand i hand med besluten vid automatiseringen. Något 

som noterats är att product owner (se 2.2.2) inte alltid är någon som är med i 

utvecklingsteamet. Det var endast respondent C och D som nämnde Product Owner (PO) i 

form av att denne tillhandahöll visionen av hur systemet skulle se ut och detta är helt i linje 

med vad litteraturen säger om en PO. Hos respondent A var det emellanåt kunden som var 

enhällig PO. Respondent E hade inte den benämningen, gruppen som satt med 

utveckling/testning fick order av ett annat organ; deras product management organization. I 

de tre nyckelrollerna som tas upp i 2.2.2 beskrivs team member och respondent E påpekade 

att deras team members emellanåt kom med, enligt honom, rätt beslut men som åsidosattes av 

beslutsfattarna. För respondent B var det ett liknande scenario där högre uppsatta chefer satte 

prioriteringarna. Noterbart är att både respondent E och B arbetade på icke-konsultföretag. 

Båda två visar på att det inte alltid är utövarna/utvecklarna som står för alla idéer och indirekt 

står för besluten. Holcombe (2008) lägger tonvikt på att utvecklingen sker utan byråkrati för 
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en så kostnadseffektiv utveckling som möjligt då det är utvecklarna själva som tar besluten, 

men både B och E antydde att byråkrati rådde vilket inte gav fritt spelrum. Istället för att ta 

besluten om vad som skulle testas eller inte testas, lades tonvikten vid att installera nya 

testmiljöer samt att uppdatera äldre miljöer. 

 

Beslutsprocessen vid testautomatisering 

En gemensam nämnare var att respondenterna utgick från sprintar och de dagliga mötena med 

undantag för respondent D som påpekade att deras anställda hade lite friare händer vilket går 

hand i hand med flera punkter ur det agila manifestet (se 2.2). I enlighet med vad Crispin och 

Gregory (2009) skrivit gällande agil testning så automatiseras alltid regressionstesterna hos de 

besökta företagen men utöver det så verkar det skilja sig en del hos respondenterna. 

Respondent A var den enda som nämnde kund som en betydande faktor i beslutsprocessen 

och för de andra var det alltid någon högre uppsatt som tog besluten över test och 

testautomatiseringen. Detta gjorde det tyvärr svårt att få ut exakt information om hur besluten 

togs då det låg i ett ”högre led” men för respondent C som tillsammans med sin grupp tog 

dessa beslut löd frågorna:  

 

”Vad vill vi testa för något?”, ”Hur skall vi göra det?”, ”Vilken testdata är bra att ha då?”, ”Hur skall vi få 

fram det?”. 

 

För en av respondenterna så skedde automatiseringen endast där det gjorde ”ondast” vilket 

tyder på att det inte fanns någon direkt automatiseringsplan hos dem. Endast en respondent 

använde ordet lönsamt och i detta fall menade han lönsamt ur en tidsaspekt. Om de sparade 

tid på att göra automatiseringen, vilket de gjorde för alla tester som låg långt ner i den 

pyramid som återfinns i teoridelen (figur 3), så lade de kraft på att automatisera det. 

 

Vad som går att testautomatisera idag 

Ett tydligt mönster gick att urskilja här; ingen av respondenterna ansåg att allt gick att 

automatisera vilket berodde på att en dator aldrig kommer göra mer än vad den är 

programmerad till att göra. Detta leder otvivelaktigt till att de utforskande testerna (se 2.3.6) 

alltid kommer behöva ett mänskligt öga då visuella ting emellanåt måste justeras och fel som 

kan uppstå på grund av mänskliga handlingar behöver just en människa för att upptäcka dem. 

Däremot så tyckte samtliga att enhetstester och regressionstester alltid bör automatiseras, en 
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respondent ansåg till och med att det var så självklart att hon nämnde det i förbifarten när 

automatisering kom på tal. I viss mån går detta hand i hand med vad Ieshin, Grenko och 

Dmitriev (2009) skrivit om TA, att TA är en förutsättning för det agila förhållningssättet. De 

nämner aldrig i vilken grad TA skall genomföras men här finns en indikation på att det 

nedersta lagret i pyramiden (se figur 5) alltid bör automatiseras. 

 

Utmaningar vid testautomatisering 

Något vi sett är att utmaningarna skiljer sig trots att samtliga respondenter arbetade inom 

någon form av agila metoder. Respondent A, B och E nämnde tidbristen som en form av 

utmaning, närmare bestämt som ett hinder för testningen. Det som orsakade tidsbristen var: 

 För respondent A, att de var underbemannade på testavdelningen mer konkret 

fanns inte tiden till för att skriva testfall och koppla dem till kraven.  

 För respondent B, att inlärningsprocessen i företagets 

automatiseringsprocesser var för lång. 

 För respondent E, att utvecklarna behövde använda testarna som en resurs vid 

utvecklingen.   

 

Förutom tiden så var testmiljöer och förståelsen över hur integrationen mellan system kunde 

ske utan problem en utmaning. En annan stor utmaning låg i att öka högre uppsatta personers 

(product management/chefer) förståelse för arbetet med testautomatiseringens fördelar. En 

annan intressant iakttagelse är dessa två citat:  

 

”Vi har gjort ganska mycket försök att automatisera GUI-testerna och det är enligt mig fel väg att ta” 

Citat från respondent E.  

”Hos oss automatiseras GUI-test oftast för att det är enklast tack vare den modellbaserade testningen” 

Citat från respondent B. 

 

Eftersom ingen av dem arbetade på ett konsultbolag men utgick från samma typ av 

utvecklingsmetodik är detta en värdefull insikt. Utan att kunna gå in exakt på vilka system de 

utvecklar kan vi nämna att det rörde sig om en bank och ett spelbolag. Detta kan ses som en 

indikation på att svårigheten med automatiseringen när det kommer till GUI-test ligger i 

vilken typ av system de arbetar med/utför tester på.  
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6 Slutsats och reflektion 

Nedan följer uppsatsens avslutande del som berör författarnas egna tankar och reflektioner 

kring resultatet. 

6.1 Slutsats 

Vi har noterat att verkligheten inte är så svart och vit som litteraturen påstår. Likheter och 

olikheter har dykt upp samtidigt som vi har fått svar och information av respondenterna där 

litteraturen inte räckt till. Nedan följer en reflektion över resultaten.  

 

Vad testautomatiseras idag och hur ser beslutsprocessen ut? 

En del av testningen, närmare bestämt enhetstesterna och regressionstesterna var de 

moment  som respondenterna såg till att automatisera i så stor grad som möjligt. GUI 

testningen var något som skiljde sig åt då en av respondenterna benämnde dessa tester som 

enkla och en annan påstod raka motsatsen. Besluten över vad som automatiserades eller ej 

verkade istället baseras på vad de testade för system och om testarna arbetade inom 

konsultbolag eller ej (för info om bolagsform se tabell 2).  

 

Vi reflekterade över att besluten, i motsats till den litteratur vi berört, i flera fall togs på 

”högre hierarkisk” nivå vilket vi anser kan översättas till att byråkrati i viss mån återfanns. 

Något som underströk detta är att endast respondent C i sitt svar kom med konkreta frågor de 

ställde sig när frågan om beslutsprocessen togs upp. För de andra respondenterna handlade 

besluten mer om testmiljöerna och testfall - huruvida dessa behövde ses över eller bearbetas 

innan automatiseringen kunde ske. 

 

Hur stor del av dagens mjukvarutestning går att automatisera? 

På denna fråga var samtliga enade, automatisation kommer aldrig ske till hundra procent inom 

testning. Anledningen till detta var enkel; En dator är inte en människa och en människa är 

inte en dator som en av respondenterna uttryckte sig. Det respondenten ville belysa var att en 

dator endast gör så som den blir tillsagd, varför vissa moment (oftast visuella) kan missas om 

inte en människa är närvarande. Hur stor del av testfasen som respondenterna ansåg vara bra 

att automatisera: 
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- Respondent A: 70%. 

- Respondent B: 60-70%. 

- Respondent C: Inte 100% men 50% . 

- Respondent D: Aldrig 100%, men så mycket som möjligt. 

- Respondent E: Aldrig 100%. 

 

Vilka utmaningar stöter en testare på under genomförandet av testautomatisering? 

Att hinna med att utföra allt inom en viss tid ansågs vara en utmaning. Utan att dra förhastade 

slutsatser kan det vara så att tidsspannet som de flesta utgår ifrån (sprintarna) helt enkelt är för 

kort. Att de agila metoderna på gott och ont hetsar/skyndar på utvecklingsfasen vilket 

resulterar i att vissa delar (oftast införandet av automatiseringen av resultatet att döma) måste 

prioriteras bort. En annan aspekt är personer inom företaget, i de fall då kunden inte 

specificerat åtgärder för automatiseringen (gäller endast ett av konsultbolagen) visar resultatet 

på att utmaningarna för testarna ligger i att få med sig:   

1. Utvecklarna när programmeringskunskaperna brister. 

2. Beslutsfattarna. 

Beslutsfattarna sätter prioriteringen och beslutsfattarna är sällan testarna själva. Då 

prioriteringen sällan sätts av enbart testarna skapar det en form av beroendefaktor. Av olika 

anledningar blir testare A beroende av person B och måste på ett bra sätt motivera varför 

införandet av automatisering bör ske. Vi tolkar det som att beslutsfattarna sällan är tillräckligt 

insatta i vad automatiseringen genererar för vinst i det långa loppet, att de istället bara ser den 

initiala kostnaden som automatiseringen medför. Denna generalisering görs med motivation 

av att endast respondent D påpekade att deras anställda hade mer eller mindre fria händer. 

 

Istället för att beskriva exakt vad som beslutades var väldigt många angelägna att prata om 

testmiljöerna och testdata som en form av utmaning. Detta är inte så konstigt med tanke på att 

ju fler system och applikationer som uppstår desto fler måste en testare utföra sina test emot. 

Ta en webbläsare som ett exempel, hur många finns det idag? Internet Explorer, Safari, 

Firefox, Opera, Mozilla, Dolphin och Chrome för att nämna några. Samtliga har lanserats i 

olika versioner som i sin tur medfört funktions-förändringar och grafiska förändringar. Hur 

många webbläsare och versioner av dem bör en testare gå igenom för att anse att produkt x är 

godkänd för lansering? Kan de ha samma typ av testdata för samtliga? Vår uppfattning är att 
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det är dessa beslut som upptar störst del av testarnas arbetstid när det kommer till testning 

vilket indirekt påverkar beslutet av vad som skall automatiseras. Även om respondenterna inte 

direkt kopplat ihop detta till tid anser vi att det inte är helt orimligt att göra den kopplingen. 

Om du har en vecka jämfört med två veckor på dig att samla på dig data/testa, när är det som 

mest troligt att du upplever tidspress?  

6.2 Vidare forskning 

Då uppsatsen fokuserat på utmaningar och resultatet tyder på tidsbrist samt det faktum att 

besluten tas för högt upp kan detta vara en intressant aspekt att utgå från för vidare forskning. 

Innan forskningen utfördes gick vi in med tron om att testarna tog besluten, något som av 

resultatet att döma inte stämmer till hundra procent. För vidare forskning skulle det vara 

intressant att utföra en liknande typ av flerfallstudie där man istället utgår från definitiva 

beslutsfattare för att lyfta fram deras syn gällande utmaningarna med testautomatisering samt 

för att få svar på vilken kunskapsnivå hierarkiskt högre uppsatta på ett företag som bedriver 

agil systemutveckling verkligen har. 
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Bilaga 1  

Intervjufrågorna: 

- Hur länge har du arbetat på företaget? 

- Hur länge har du arbetat som testare? 

- Vilka utvecklingsmetoder har du arbetat inom? 

- Vilka utvecklingsmetoder används på er verksamhet i dagsläget? 

- Beskriv hur din dag som testare ser ut. 

- Hur ser beslutsprocessen ut vid testningen? 

- Är det du som tar besluten över vad som skall testas? 

- Hur stor del av testfasen går ut på att automatisera testningen? 

- Hur ser beslutsprocessen ut vid automatiseringen? 

- Vilka testkategorier automatiseras oftast? (enhetstester, funktionstester, 

integrationstester, systemtester, regressionstester) 

- Vilka automatiseringsverktyg används? 

- Hur stor del av testningen anser du att man skall automatisera i procent? 

- Vilka är de största hinder du möter under automatiseringsprocessen? 

- Om det finns manuella testscenarion som kan automatisera men som ni inte väljer 

att   göra, vad är anledningen till att ni inte automatiserar? 

- Hur mycket kan man automatisera i framtiden? Var går gränsen? 

 

 


