
Uppsala universitet 
Institutionen för Informatik och Media 
 
 
 

Att automatisera funktionell testning av 
webbapplikationer  

 
Henry Basu, Olle Jonsson Forsblad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurs:  Examensarbete, 15hp 
Nivå:  C 
Termin: VT-13 
Datum:  130528



	   i	  

Sammanfattning 
 
Testning är en viktig del av utveckling av webbapplikationer. Det är möjligt att effektivisera 
testprocessen genom att automatisera delar av den. Trots detta finns det företag som testar helt 
manuellt. Syftet med denna uppsats är att visa under vilka villkor det kan finnas värde i att 
automatisera testning av webbapplikationer samt att identifiera orsaker till varför vissa företag 
inte redan gör det. Uppsatsen grundar sig i en beskrivande fallstudie där intervjuer, enkäter och 
observationer har genererat data. Uppsatsen bidrar med kunskap om automatiserad testning och 
beskriver de faktorer som kan påverka företags beslut om att automatisera. 

 
 
Abstract 
 
Testing is an important part of the development of web applications. It is possible to improve the 
efficiency of the testing process by automating parts of it. Despite this, there are companies that 
only conduct manual testing. The purpose of this paper is to show under what circumstances there 
may be value in automating the testing of web applications and to identify reasons why some 
companies are not already doing so. The essay is based on a descriptive case study where 
interviews, questionnaires and observations have generated data. The paper contributes with 
knowledge of automated testing and describe the factors that may affect the company's decision to 
automate. 
 
 
Nyckelord 
 
Automatiserad testning, testscript, “capture & replay”, Selenium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   ii	  

Förord 
 
Vi vill tacka nearU för det stöd och den hjälp vi fått under studiens gång. Stort tack till de som 
deltog vid intervjuer och svara på enkäter. Vi vill även tacka vår handledare för den feedback och 
vägledning vi fått under arbetets gång.  

 
 
Definitionslista 
 
Bugg: Ett oväntat och/eller oönskat beteende i systemet. Till exempel att fel resultat visas eller att 
layouten inte ser ut som förväntat. 
 
Kärnfunktioner/kärnfunktionalitet: Den funktionalitet som ligger i centrum för applikationens 
huvudsakliga syfte. Det område som är mest kritisk för att syftet ska kunna uppnås. 
 
Ad hoc testning: Att testa ad hoc innebär att testning sker strukturlöst. Ingen mall följs för 
testningen utan testaren arbetar fritt.  
 
Webbapplikation: Programvara som finns tillgänglig via webbläsare. Exempelvis en hemsida eller 
ett intranät.
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1. Inledning 
 
Att testa är en viktig del av utvecklingsprocessen vid såväl traditionell utveckling som 
webbutveckling. Webbutvecklare måste ständigt testa webbplatsen när nya funktioner skapas. 
Inte bara de nya funktionerna måste testas, även äldre funktioner måste testas igen för att 
försäkra att de fortfarande fungerar som de ska. Att ständigt behöva testa om gammal 
funktionalitet tar tid för utvecklaren. Testning som repeteras kan göras mindre tidskrävande 
genom automatisering. Varför företagen inte redan automatiserar beror på flera faktorer, vilka 
dessa faktorer är och hur de påverkar beslutet till att implementera automatisering i 
verksamheten har undersökts.  
 
Automatiserad testning har i denna studie undersökts genom att först ta reda på vad det innebär 
att automatisera funktionella tester i praktiken och sedan titta närmare på de faktorer som kan 
påverka företagens beslut om att implementera automatiserad testning. Arbetet med att 
automatisera funktioner har främst utförts på plats hos företaget nearU, med deras verksamhet 
och behov som utgångpunkt. 
 
För att läsaren ska förstå denna uppsats krävs en grundläggande förståelse för systemutveckling 
och testning. I uppsatsen beskrivs enbart ämnesområden som är intressanta för studien. Det 
innebär att allmänt kända begrepp och formuleringar kopplade till utveckling och testning inte 
beskrivs närmare, med undantag för ett fåtal begrepp som är kritiska för en ingående förståelse 
av arbetet.  

 

 

1.1. Bakgrund 
 
Webbapplikationer har med tiden blivit allt mer avancerade. Det innebär att även testning har 
blivit mer tidskrävande och svårare att genomföra. Många uppgifter kan vara repetitiva vilket 
innebär att samma moment måste genomföras gång på gång. För att lätta på arbetsbördan kan 
automatiserad testning vara ett alternativ. (Catelani m.fl. 2011). Catelani m.fl. (2011) menar att 
automatiserad testning inte bara underlättar arbetet. Det blir även lättare att testa och hitta buggar. 
Testning har fått en större roll i utvecklingsprocessen; i vissa fall kan testning utgöra mer än 
50 % denna process (Catelani m.fl. 2011). Automatiserad testning kan sänka denna tid och 
kostnad markant; trots detta finns det företag som inte automatiserar. Denna studie är genomförd 
hos ett av dessa företag, nearU AB. 
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nearU AB är ett företag i Uppsala som specialiserar sig på webbutveckling. Företagets mål är att 
vara en långsiktig och engagerad partner med dess kunder vilket innebär att nearU är delaktiga i 
hela utvecklingsprocessen, från början till slut. Detta innebär att det vardagliga arbetet innefattar 
planering, design och utveckling såväl som implementering och förvaltning av både intranät och 
webbplatser ämnade åt allt från mindre företag till större enheter som kommuner. En del av det 
vardagliga arbetet för utvecklarna på nearU är att testa webbapplikationer som både är under 
utveckling men även de som redan har implementerats. I dagsläget har nearU inte något fastställt 
ramverk för hur testningen bör ske. 
 
Avsaknaden av testramverk innebär att testningen sker ad hoc; den är inte planerad eller 
strukturerad utan görs olika beroende på för tillfället rådande omständigheter. Vidare används 
ingen typ av automatiserad testning hos nearU i dagsläget. Företaget ser konceptet med 
automatiserad testning med stort intresse och manuell repetition av tester sker i dagsläget. Detta 
gäller speciellt funktioner som är centrala i projekten och därför testas varje gång något annat 
ändras för att fastställa att ändringarna inte har oönskade effekter.  

 

 

1.1.1. Problem med avsaknaden av struktur i test 
 
Att testa är kritiskt för att försäkra sig om att mjukvara fungerar som det ska och det kan uppstå 
problem om testning inte utförs korrekt (Majchrzak 2012). Bach (2003) beskriver att ad hoc-
testning är strukturlöst vilket innebär att: 
 

● Projekten testas olika 
● Testernas natur varierar mellan olika utvecklare 
● Mängden test varierar mellan olika utvecklare 

 
Avsaknaden av struktur medför även att alla delar av systemet kanske inte testas vilket leder till 
att buggar kan missas (Meyer, Ciupa, Leitner och Liu 2007). 
 
Många av de tester som utförs i webbutveckling måste köras flera gånger. Att automatisera dessa 
tester som ska köras flera gånger kan underlätta arbetet för utvecklaren och göra testandet mindre 
tidskrävande (Dustin, Rashka och Paul 2008). 
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1.2. Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på under vilka villkor det kan finnas något värde för 
företag att automatisera funktionell testning av webbapplikationer samt orsaken till varför de inte 
redan har implementerat det i sin verksamhet. Forskningsfrågan består alltså av två delar.  
 

1) “Under vilka villkor kan det finnas värde i att automatisera funktionell testning av 
webbapplikationer?” 
 
2) “Varför väljer vissa företag att inte automatisera funktionell testning?” 

 
Den första delen av forskningsfrågan är mer praktiskt lagd då fokus ligger på vilka delar av 
webbapplikationen som lämpar sig bäst för automatisering och när det faktiskt skulle kunna 
finnas ett värde i att automatisera. Här spelar främst tekniska aspekter in. Den andra delen är 
intressant ur en mer organisationell synvinkel. Orsaken till varför vissa företag inte automatiserar 
ligger i centrum tillsammans med vilka faktorer som kan påverka detta och vad beslut angående 
automatisering av funktionella tester grundar sig på.   

 

 

1.3. Avgränsningar 
 
De webbsidor som testas i denna studie är skapade i .Net-miljö. Anledningen till detta är att 
nearU arbetar i .Net. Vidare har Selenium valts som verktyg då det är gratis och fungerar i .Net-
miljö. Testscripten skrivs i C#, Selenium erbjuder stöd för fler språk och principen för testning 
och automatisering skiljer sig inte från olika språk eller verktyg. Testning är ett brett område och 
denna studie har avgränsats till funktionell testning av webbapplikationer. Slutligen har studien 
avgränsats till systemvetarstudenter vid Uppsala universitet samt anställda vid nearU.  

 

 

1.4. Disposition 
 
Detta arbete är uppdelat i avsnitten metod, testning, verktyg, resultat, analys/diskussion och 
slutsats. Metodavsnittet tar upp tillvägagångsättet vid utförandet av studien, därefter beskrivs 
relevanta begrepp i en teoretisk presentation i avsnitten testning och verktyg som övergår till 
empiriska resultat från fallstudien i avsnittet resultat. Sedan förs teorin och empirin ihop i en 
analys tillsammans med diskussioner kring resultaten. Till sist sammanfattas resultaten i korthet. 
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2. Metod 
Denna studie är en beskrivande fallstudie med egna upplevelser, observationer, intervjuer och 
enkäter som underliggande metoder för att samla in både kvalitativ och kvantitativ data. Att 
blanda kvalitativ och kvantitativ data kan gå under forskningsansatsen mixed methods research. 
Det har även utförts ett mindre praktiskt arbete där ett enkelt automatiserat test utvecklats. Detta 
för att erhålla en grundläggande kunskap inom området.  

 

 

2.1. Forskningsansats 
 
 
2.1.1. Metodansats 
 
Oates (2006) beskriver att en fallstudie karaktäriseras av att ett problem studeras i djuphet för att 
forskaren ska få en god insikt i ett specifikt område. Vidare utforskas problemet i dess naturliga 
miljö (Oates 2006). Denna forskningsansats lämpar sig för den aktuella forskningsfrågan då 
problemet fanns sedan innan studien starta och återstår då studien avslutas.  
 
Studien kan vidare kategoriseras som en beskrivande fallstudie. En beskrivande fallstudie 
karaktäriseras enligt Oates (2006) av att en rik detaljerad beskrivning av problemet i dess sanna 
kontext görs. Fenomenet automatiserad testning undersöks i det kontext som råder hos nearU. 
Vidare samlas olika människors åsikter om problemet och dessa åsikter analyseras sedan för att 
måla upp en rik och detaljerad bild av problemet där resultatet blir att forskningsfrågan besvaras.  
 
Kvalitativ data består av ord, det syftar på “rikare” data till skillnad från kvantitativ data som 
består av siffror och statistik (Oates 2006). Denna studie kretsar främst kring kvalitativa metoder 
då observationer, intervjuer och den egna upplevelsen genererar “rikare” data som är kritisk för 
att kunna utvärdera och analysera den aktuella forskningsfrågan. Studien är beroende av 
observationer då många av de ställningstaganden som tas är baserade på hur arbetet hos nearU 
sker i dagsläget. Intervjuer står till grund för hur den subjektiva åsikten ser ut bland personer som 
berörs av ämnet. Denna åsikt spelar stor roll för studien eftersom att personliga 
ställningstaganden bestämmer hur en aktör agerar i en viss situation. I detta fall innebär det att 
respondenterna, genom intervjuer, bidrar med värdefull information angående deras syn på 
automatiserad testning och vad de tar för ställning till frågan. Den personliga upplevelsen 
genererar dels information som är viktig då resultaten analyseras men även information angående 
hur vi upplever problemet utifrån erhållen erfarenhet. Sådan information är användbar vid 
struktureringen av bland annat intervjufrågor.  
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Kvantitativ data används som ett stödjande argument i denna studie. Enkäternas frågor formas så 
att de reflekterar intervjufrågorna för att bekräfta resultaten från intervjuerna. Det innebär att 
enkäterna enbart består av ett fåtal slutna frågor.  
 
Mixed methods research är en forskningsansats då kvalitativa och kvantitativa metoder utförs 
tillsammans för att dra nytta av de båda metodernas styrkor. Venkatesh m.fl. (2013) menar att 
mixed methods research är lämpligt att använda då forskaren kombinerar kvalitativ och 
kvantitativ data för att stärka eller utöka studiens iakttagelser. I denna studie har inspiration från 
mixed methods research tagits när det gäller validering av resultat.  
 
Genom att använda flera insamlingsmetoder för data och sedan triangulera resultaten erhålls en 
rikare bild av problemet. Triangulering innebär att flera datainsamlingsmetoder används och 
resultaten jämförs för att se ett problem ur olika perspektiv (Oates 2006). 
 
 
 
 
 
2.1.2. Litteraturstudie 
 
Utöver datan insamlad från studien har relevant litteratur använts för att beskriva tidigare 
ställningstaganden relaterade till problemet i fråga. Litteratur används även för att beskriva de 
centrala begrepp och definitioner som presenteras. För att sätta sig in i problemet och få en 
grundläggande förståelse för automatiserad testning krävdes en omfattande inläsning av såväl 
artiklar inom området som användarmanualer och dokumentationer för Selenium. Oates (2006) 
beskriver att en litteraturstudie genomförs för samla fakta som står till grund för påståenden som 
görs.  
 
Artiklar och relaterade arbeten har letats fram med hjälp av digitala akademiska arkiven DiVA 
och Google Scholar. För att beskriva centrala begrepp och definitioner har litteratur som är väl 
erkänd valts ut. Det innebär bland annat att litteraturen har hög rankning och goda recensioner på 
internationella siter som Google Scholar.  
 
 
2.1.3. Urval 
 
Urvalet av respondenter för intervjuer och enkäter har skett på olika sätt. För intervjuerna har 
respondenter ur två användargrupper valts ut, utvecklare och administrativ personal. 
Anledningen till detta är att få en så bred bild som möjligt och kunna jämföra resultaten från de 
olika grupperna och på så vis få ett djup i analysen där det bland annat går att kolla på hur 



	   6	  

resultaten skiljer sig bland olika användargrupperna. Vidare har respondenterna valts ut utifrån 
faktorer som vilken kunskapsnivå de befinner sig på och hur representabla de är i respektive 
användargrupp, för att svaren ska vara så utförliga som möjligt.  
 
Urvalsgrupperna för enkäter är systemvetarstudenter på Uppsala universitet samt utvecklare och 
administrativ personal på nearU. Studenterna har valts ut för att ge en bild av hur kunskapen om 
automatiserad testning är i ett sammanhang som inte är kopplat till nearU och för att undersöka 
hur studierna påverkat kunskapsnivån. Syftet med studenternas enkät är inte primärt att besvara 
forskningsfrågan utan snarare för att användas som stärkande argument vid generalisering. 
Utvecklarna och administrativ personal har valts ut för att ge en bild av hur de, ute i arbetslivet, 
upplevt automatiserad testning. Enkäterna till de olika grupperna är något olika, studenternas 
enkät är främst riktad mot hur utbildningen påverkat deras inställning medan utvecklarnas enkät 
riktar sig mot arbetslivet, och hur synen där är angående automatiserad testning. Anledningen till 
dessa vinklingar är att stödja resultaten från intervjuerna och observationerna i frågan om vad 
orsaken är till att vissa inte automatiserar testning.  
 
 
 
 
 
2.1.4. Analys 
 
Kvalitativ och kvantitativ data måste analyseras innan det används. Att analysera data innebär att 
datan ordnas och sorteras samt att irrelevant information sållas bort. Analysen utförs efter att all 
data har samlats in och utförs olika beroende på vilken insamlingsmetod som har använts och 
vad för typ av data den genererat. (Oates 2006).  
 
Intervjuer 
Det första steget vid analys av data insamlad genom intervjuer är att transkribera materialet. 
Transkribering innebär att inspelningen av intervjun gås igenom och det som sägs skrivs ner ord 
för ord (Oates 2006). Efter att transkriberingen genomförts har svaren kodats i följande tre steg: 
 

1. Relevans för studien - för att sortera bort irrelevanta svar 
2. Första kategorisering - för att klassificera svaren efter vilken del av studien de tillhör 

(“när automatisering är intressant”, “orsaken till varför företag inte automatiserar” 
och “övrigt”) 

3. Andra kategorisering - för att vidare ordna svaren i underkategorier (om svaren är 
relaterade till kunskap, utbildning, värde, erfarenhet, användningsområde) 
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Enkäter 
Enkäternas svar presenteras genom diagram där antalet respondenter visas upp vid varje 
svarsalternativ. Detta innebär att resultaten till viss del kan analyseras direkt. Enkätens 
begränsade storlek medför att någon vidare kodning inte är nödvändig.   
 
 
2.1.5. Validering 
 
Intervjuer och enkäter valideras för att försäkra om att de genererar pålitlig data. Oates (2006) 
beskriver tre riktlinjer vid validering för enkäter; “content validity”, “construct validity” och 
“reliability”. Content validity syftar på att enkäten ska täcka rätt område. Detta kan uppnås 
genom att använda litteratur eller jämföra med andra enkäter. Construct validity innebär att 
enkätens frågor inte ska vara tvetydliga. Den insamlade datan bör jämföras med annan data. 
Reliability innebär att respondenternas svar är pålitliga. Åsikter kan ändras över tid. Intervjuerna 
är svårare att validera då de genererar kvalitativ data men det kan till viss mån göras genom att 
basera frågorna på litteratur. Vidare stödjer och generaliserar den kvantitativa datan från 
enkäterna intervjuernas resultat. Venkatesh m.fl. (2013) beskriver att kvantitativ och kvalitativ 
data bör valideras var för sig innan de valideras mot varandra. 
 
I avsnitt 2.1.1. beskrivs forskningsansatsen mixed methods research. I studien används enkäterna 
riktade mot nearU för att stärka resultatet av observationer och intervjuer. Venkatesh m.fl. (2013) 
kallar detta för corroboration/confirmation; olika metoder används för att bekräfta varandra. 
Vidare används enkäten riktad mot studenter på Uppsala universitet för att visa att liknande 
förhållanden om kunskap råder på annat håll. Detta kallar Venkatesh m.fl. (2013) för 
complementarity; olika metoder används för att ge olika syn på samma fenomen eller relationer.  

 

 

2.2. Tillvägagångssätt 
 
Arbetet har utförts i flera steg. Till en början har de praktiska aspekterna av automatiserad 
testning undersökts genom att utföra och testa det på skarpa projekt i testmiljö. Därefter har de 
organisatoriska aspekterna undersökts genom observationer, intervjuer och enkäter. För att förstå 
problemets kontext och kunna undersöka det i djupet har det varit viktigt att se på både de 
organisatoriska och praktiska aspekterna.  
 
I studiens första steg utfördes ett praktiskt arbete mot ett projekt som nearU tillhandahöll vilket 
innebär att resultaten kan förankras i ett verkligt rådande sammanhang. Syftet med arbetet var att 
bekanta sig med verktyget Selenium genom att ostrukturerat utforska dess olika funktioner och 
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lära sig hur automatiserade tester bör struktureras och hur dess logik ser ut. För att sedan erhålla 
en första åsikt om när dessa typer av tester är lämpliga att använda fortsattes arbetet med att 
skapa ett automatiserat test till en kärnfunktionalitet på det projekt som tillhandahållits. Detta 
automatiserade test presenterades för de inblandade personerna på nearU för att ge dem en insikt 
i vad automation kan användas till och för att introducera dem till konceptet för att senare kunna 
gå tillbaka och undersöka åsikterna senare i studien. 
 
Kärnfunktionaliteten som valdes ut för att skriva ett automatiserat test till var funktionen att 
skapa medlem på testmålet. Denna funktionalitet valdes ut då den var av lämplig storlek. 
Formuläret bestod av två sidor, första sidan innehöll ett flertal inmatningsfält där de flesta var 
statiska men något enstaka var dynamiskt. Andra sidan innehöll rullmenyer och radioknappar där 
alternativen ändrades utifrån föregående val.  
 
Från det praktiska arbetet samlades kvalitativ data in. Den kvalitativa datan bestod av egna 
uppfattningar och erfarenheter. Syftet med denna datainsamling var att bilda en egen uppfattning 
om vad som kunde bli svaret på frågan “Under vilka villkor kan det finnas värde i att 
automatisera funktionell testning av webbapplikationer?”. En egen uppfattning bildades om vilka 
funktioner som går att automatisera och hur lång tid det tar att skriva script. Denna empiriska 
data jämfördes med teori som insamlats från litteratur. 
 
Efter att det praktiska arbetet utförts låg fokus på att undersöka orsaken till varför vissa företag 
väljer att inte automatisera funktionella tester och vilka faktorer som kan påverka det beslutet. 
För att komma fram till denna insikt krävdes en omfattande undersökning av litteratur inom 
ämnet, inställningar till testning bland företag samt personliga åsikter. Insamlingen av data 
utfördes i följande ordning: 
 

1. Genomgång av litteratur för att få en uppfattning angående tidigare framförda 
resonemang inom området 

2. Observationer och egna upplevelser för att erhålla en egen uppfattning angående 
problemet  

3. Intervjuer där frågorna baserades på datan insamlad från punkt 1 och 2 
4. Enkäter baserade på intervjuernas resultat för att få ett bredare urval av respondenter 

 
Observationer och det praktiska arbetet utfördes parallellt då de genomfördes på plats hos nearU. 
Observationerna var till viss del av typen “covert research” vilket innebär att personerna som 
observeras inte vet om det (Oates 2006). Vidare var observationerna ostrukturerade i den mån att 
de utfördes både direkt och indirekt i och med närvaron på nearU’s kontor. Syftet med 
observationerna var att få en känsla av hur inställningen till testning är hos företaget och 
samtidigt se hur testningen ser ut idag. 
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Intervjuerna och enkäternas syfte var att ge en samlad subjektiv bild av vad individuella 
personers inställning är till automatiserad testning. Intervjuer har genomförts hos nearU för att 
främst ta reda på hur intresset för automatiserad testning är, vad förväntningarna på sådan 
testning är och vad de anställda tror skulle krävas för att införa det. Vidare har anställda från 
olika befattningar intervjuats för att visa hur bilden av automatiserad testning kan variera 
beroende på vilken kunskap respondenten besitter sedan tidigare. Respektive intervju spelades in 
samtidigt som anteckningar togs för att redan från början identifiera de viktigaste svaren. 
Därefter transkriberades och kodades materialet.  
 
För att erhålla en bredare bild om hur kunskapsnivån av och inställningen till automatiserad 
testning är har en enkätundersökning genomförts bland systemvetarstudenter i Uppsala där deras 
åsikter samlats in och använts som kompletterande underlag till resultaten från intervjuerna. 
Enkäten utfördes på internet med hjälp av Google Forms och skickades ut till studenterna genom 
en gemensam Facebookgrupp för de som går sista året på utbildningen. Denna grupp består av 
c:a 100 personer men alla medlemmar är inte aktiva studenter. Ytterligare en enkätundersökning 
har genomförts med utvecklare och administrativ personal hos nearU som målgrupp och syftet 
här var att erhålla en bredare bild om hur synen mot automatiserad testning är ute i arbetslivet. 
Denna data användes som en del av grunden för vilka faktorer som påverkar orsaken till att vissa 
företag väljer att inte automatisera funktionell testning.  
 
Sista steget i studien var att analysera den insamlade kunskapen från studien för att utifrån det 
erhållna materialet få en samlad uppfattning om när det är lämpligt att använda automatiserad 
testning och vilka orsaker som kan påverka företags beslut till att implementera det. 
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3. Testning 
 
I detta avsnitt presenteras konceptet testning och de centrala delarna som studien omfattar 
kommer att beskrivas i korthet. Först introduceras testning i allmänhet, sedan beskrivs de tre 
generella test-teknikerna black-box, white-box och grey-box. Då denna studie fokuserar på 
black-box och funktionell testning kommer dessa beskrivas djupare. Till sist förklaras 
automatiserad testning. Delar av området testning som är irrelevanta för denna studie kommer att 
utelämnas.  

 

 

3.1. Introduktion till testning 
 
Enligt Lee (2003) är testning att jämföra “vad är” med “vad borde vara”. Den formella 
definitionen av termen testning beskrivs i standarden “IEEE Standard Glossary of Software 
Engineering Terminology”. 
  

The process of operating a system or component under specified conditions, observing or recording the 
results, and making an evaluation of some aspect of the system or component. (IEEE Standard 610.12-1990, 
s. 76). 

 
Vidare beskriver Lee (2003) att typiska utmaningar vid testning är: 

● Tidsbrist, vilket medför att testen inte kan utföras ordentligt, på ett bra och noggrant sätt 
● För många kombinationer av data måste testas 
● Svårigheter i att validera resultaten av testen 
● Brist på erfarenhet och kunskap om testprocessen 
● En ledning som antingen inte förstår eller inte bryr sig om kvalitet 

 
Utöver ovanstående utmaningar vid testning är det viktigt att testerna struktureras. För att 
strukturera tester bör testfall utformas.  
 

3.1.1. Testfall 
 
Testfall består av villkor och variabler som testaren använder sig av för att utvärdera om 
testmålet gör det den ska. Testfall används alltså för att validera resultaten av ett test. För att 
testfall ska vara effektiva och verkande måste de enligt Lee (2003) designas istället för att utföras 
ostrukturerade. Detta innebär att testaren bör ha ett syfte i åtanke vid framtagandet av testfall.  
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Testfall består av tre centrala delar; indata (inputs), utdata (outputs) och utförandeordning (order 
of execution) där input är datan som matas in i systemet, output är resultaten av en process 
baserad på input och order of execution är hur testfall struktureras (de kan bygga på varandra 
eller vara självständiga). (Lee 2003). 
 
Testfall bör vara enkla snarare än komplexa då det ofta är effektivare att köra enkla test. Vidare 
bör de utformas för att hantera en rimlig mängd fel för att testaren ska få ut en hanterbar rapport 
och kunna identifiera felen. Slutligen måste testfall tydligt innehålla förväntade resultat för att 
underlätta identifieringen av felen. (Kaner, Falk och Nguyen 1999). 

 

 

3.2. Black-box testning 
 
Det finns tre generella test-tekniker/strategier. Black-box, white-box och grey-box. Black-box 
syftar på tester som baseras på krav och specifikationer där testaren inte behöver några djupare 
kunskaper om hur systemet fungerar “på insidan”. White-box testning är den raka motsatsen till 
Black-box, här tittar testaren på den interna strukturen, koden och hur programmet körs ur en 
intern synvinkel. Det innebär att testaren behöver ha omfattande kunskaper inom programmering. 
Gray-box testning är ett mellanting, testarens fokus ligger på inputs, outputs samt resultat men 
har även en förståelse för hur programmet fungerar “på insidan” för att djupare kunna analysera 
utkomsten av testningen. (Lee 2003). 
 
Black-box testning kan appliceras på alla testnivåer (unit, integration, system och acceptance) 
och Lee (2003) beskriver att processen vanligen följer denna struktur: 

● Kraven och/eller specifikationen för testmålet analyseras 
● Lämplig input väljs ut med hjälp av specifikationen för att undersöka om systemet 

hanterar dem korrekt. Detta gäller åt bägge hållen, alltså att både giltiga och ogiltiga input 
väljs för att verifiera att systemet kan hantera korrekta input såväl som inkorrekta input  

● Förväntade resultat/output baserade på valda input bestäms 
● Testen genomförs 
● Faktiska resultat/output jämförs med de förväntade värdena 
● Ett beslut tas angående om systemet fungerar som det ska 

 
Lee (2003) fortsätter med att beskriva för- och nackdelar med black-box testning. Fördelen är att 
denna typ av test är effektiv att använda sig av då testaren letar efter fel i ett system. Nackdelen 
är att testaren inte vet om alla delar av systemet faktiskt testas då ett testfall vanligtvis inte 
innehåller alla möjliga varianter av input.  
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3.2.1. Funktionell testning 
 
Funktionell testning är en typ av black-box testning. Enskilda funktioner av ett system testas utan 
att dess interna struktur beaktas. (Kaner, Falk och Nguyen 1999). Vidare beskriver Nguyen 
(2001) funktionell testning som den process där testaren kontrollerar produkten för att ta reda på 
om den är användbar för användaren och om produkten gör det användaren förväntar sig, 
samtidigt som fel upptäcks.  
 
Nguyen (2001) menar att funktionell testning består av en rad olika typer av test. Dessa typer 
lämpar sig för testning av webbapplikationer och är i själva verket en uppdelning av vilken 
vinkel testaren utgår ifrån vid testningen. Nguyen (2001) identifierar de olika typerna och 
beskriver dem genom frågeställningarna: 

 
● FAST. Does each input and navigation control work as expected? 
● TOFT1. Can the application do something useful as expected? 
● Boundary. What happens at the edge of specified use? 
● Forced-error. What happens when an error condition occurs? 
● Exploratory. What does experience tell about the potential problematic areas in the application? 

This involves simultaneous learning, planning, and executing tests. 
● Software attacks. Why does software fail? How do you turn lessons learned into a series of attacks 

to expose software failures? 
        (Nguyen 2001, 184-185) 

 
I denna uppsats kommer funktionell testning att ses som en helhet. I studien finns det inget 
behov av att dela upp begreppet i mindre delar. Från och med nu kommer begreppet funktionell 
testning att innefatta typerna som beskrivs ovan.  

 

 

3.3. Automatiserad testning 
 
Automatiserad testning är ett brett område och det finns en hel del olika typer av tester som kan 
automatiseras. Dustin, Rashka och Paul (2008) beskriver att företag och organisationer vänder 
sig till automatiserad testning för att testa sin mjukvara på ett tillfredsställande sätt samtidigt som 
det görs på minsta möjliga tid. Vidare definierar de termen automatiserad testning som: 
 

The management and performance of test activities, to include the development and execution of test 
scripts so as to verify test requirements, using an automated test tool. (Dustin, Rashka och Paul 2008, 4). 

 
Syftet med testningen är kopplat till vilka förväntningar som finns av resultatet. Enligt Dustin, 
Rashka och Paul (2008) bör generellt sett tidskrävande och repetitiva uppgifter automatiseras. 
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Automatiserad testning kan ses som ett komplement till manuell testning då det är tidskrävande 
och kostsamt att sätta upp automatiska tester som testar målet fullständigt. 
 
Utöver omfattande automatiska tester skulle det krävas mycket från teknologin för att kunna 
testa målet fullständigt. Dagens verktyg tillhandahåller inte den funktionalitet som krävs för att 
testa alla aspekter av ett system utan att blanda in manuella moment (Dustin, Rashka och Paul 
2008). Exempel på sådana aspekter är att validera hur ett system påverkar något fysiskt/materiellt, 
vidare är det svårt att automatiskt testa utseende. Dessutom tillhandahåller inte ett enskilt verktyg 
all funktionalitet som krävs för att automatisera samtliga moment i testprocessen, till exempel 
testplanering och uppförande av testfall. (Dustin, Rashka och Paul 2008). Dustin, Rashka och 
Paul (2008) beskriver att vissa tror att ett enda testverktyg kan användas för att stödja hela 
testprocessen och alla dess krav, utan att ta hänsyn till externa parametrar eller andra påverkande 
faktorer, men att det är ett felaktigt tankesätt.  

 

 

3.3.1. Typer av automatiserad testning 
 
Verktyg för att automatisera tester tillhandahåller ofta flera metoder för att göra just detta. Två 
populära metoder är att använda sig av en så kallad “capture & replay”-funktion eller att 
manuellt skriva testscript.  
 
Capture & replay  
“Capture & replay”-funktionaliteten innebär att användaren spelar in en sekvens med hjälp av 
testverktyget för att sedan spela upp denna sekvens. Input och output är detsamma varje gång 
testet körs och fel uppstår vid avvikelser från den inspelade sekvensen. Fördelen med denna 
metod är att testaren inte behöver programmeringskunskaper och att det är lätt att skapa 
testsekvenser. Dock begränsas testaren av de funktioner som verktyget tillhandahåller vilket gör 
att det enbart är möjligt att testa till en viss grad. Scripten som genereras vid capture & replay är 
inte designade efter standarder och är inte hållbara under utveckling då de inte är 
återanvändningsbara vid strukturändring. Denna sorts testning kan komma till att öka kostnaden 
jämfört med manuell testning. (Dustin, Rashka och Paul 2008). Scripten som genereras vid 
capture & replay går dock att exportera och sedan modifieras manuellt. Detta kan användas som 
stöd vid skrivande av script, en grund kan skapas med capture & replay som sedan modifieras för 
att bli mer stabilt. (docs.seleniumhq.org 11/4-13). 
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Test-script 
Att skriva test-script är mer komplicerat då testaren behöver programmeringskunskaper, däremot 
kan bredare och djupare tester skapas. Testaren har större möjlighet att själv göra kontroller för 
att validera resultat och kan på så vis få mer anpassade tester. 
 
Dustin, Rashka och Paul (2008) beskriver flera viktiga aspekter som bör tänkas på när script 
skapas och förvaltas. Script bör skrivas “robust, repeatable, and maintainable” för att hålla i 
längden. För att kunna börja testa tidigt i utvecklingsprocessen och kunna fortsätta använda 
samma script ända in i förvaltning är dessa egenskaper viktiga. Robusta script som håller för 
omstruktureringar är viktigt för tidiga test. Vidare beskriver Dustin, Rashka och Paul (2008) att 
test-script som ska återanvändas måste använda sig av konstanta och hållbara variabler. Om 
scripten, istället för konstanta variabler, skulle innehålla “flytande” variabler kan testresultaten 
variera och det blir svårt att vara säker på om resultaten varierar på grund av variablerna eller 
buggar i systemet. Slutligen menar Dustin, Rashka och Paul (2008) att test-scripten måste 
hanteras och lagras globalt, på en delad plats, för att alla i testteamet ska ha tillgång till dem och 
för att testarna enklare ska kunna uppdatera scripten utan att bekymra sig över att distribuera det 
uppdaterade scriptet till övriga testare.  

 

 

3.3.2. Lämpliga användningsområden 
 
Alla sorters test går att automatisera (Dustin, Rashka och Paul 2008). Dock tar det tid att skriva 
script så att automatisera är främst lämpligt då samma kod behöver testas flera gånger (Dustin, 
Rashka och Paul 2008). Det är olika funktionalitet på olika webbplatser, men formulär för att 
registrera en ny användare är ett exempel. Att fylla i formulär manuellt kan vara tidskrävande. 
Behöver formuläret testas flera gånger kan det vara lönsamt att automatisera processen. Istället 
för att utvecklaren behöver fylla i fält flera gånger om är det bara att köra det automatiserade 
testfallet och fälten fylls då i automatiskt. 
 
 
 

3.3.3. Kunskapskrav 
För att använda “capture & replay” krävs endast kunskap om användning av webbläsare. För att 
skriva script krävs programmeringskunskaper. Det finns flera olika testverktyg som ger stöd för 
många språk så det krävs inte att lära sig ett speciellt scriptspråk, utan ofta kan scripten skrivas i 
samma språk som websidan är skriven i. (Dustin, Rashka och Paul 2008). Utöver 
utvecklarkunskap krävs kunskap om projektet. Att identifiera de processerna som är kritiska och 
behöver testas flera gånger är viktigt för att det inte ska skrivas onödiga script. Det krävs en 
avvägning om det kommer sparas tid på att skriva script. (Dustin, Rashka och Paul 2008). 
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3.3.4. Problem/begränsningar med automatiserad testning 
 
Om strukturen på testmålet ändras måste testerna skrivas om, detta gäller både “capture & 
replay”-metoden samt script-metoden då båda är beroende av att element har ett visst namn eller 
ID som de kan identifieras genom. Detta är ett problem då testmålet är under utveckling och 
webbsidans struktur kan komma att ändras. Dessa problem kan gå att undvika vid scriptning om 
det väljs rätt metoder för att identifiera objekt. I dynamiska miljöer där namn och ID på objekt 
sätts beroende på kontext krävs det att scriptet ändras vid omstruktureringar om identifikation 
sker baserat på dessa variabler. (Dustin, Rashka och Paul 2008). 
 
Att introducera automatiserad testning i en verksamhet medför en viss problematik. Det kräver 
inlärning av ett nytt verktyg vilket tar tid, något som tillverkare av testverktyg dock tonar ner för 
att öka distribution/försäljning av sin programvara (Dustin, Rashka och Paul 2008). Det finns 
även problematik kopplat till de förväntningar olika personer har av automatiserade test. Dustin, 
Rashka och Paul skriver: 
 

Test or project managers may have read the test tool literature and be anxious to realize the potential of the 
automated tools. They should be made aware that test effort savings do not necessarily come immediately. 
(Dustin, Rashka och Paul 2008, 34). 

 
En del av problematiken är att vissa utvecklare/testare inte tar sig tid att lära sig automatiserad 
testning då de inte vill göra en första investering. Andra lägger däremot för stor tro på 
testverktygen och inser inte att det faktiskt är en investering. Även vid gratisverktyg så är det en 
investering i tid för att lära använda verktyget. (Dustin, Rashka och Paul 2008). 
 
Automatiserad testning missförstås i vissa fall då olika parter har olika förväntningar och 
förutfattade meningar angående testningen. Vissa antar att ett testverktyg kan användas för att 
automatisera alla testkrav oavsett typ, problemet med det fallet är att det inte finns tid och 
resurser för att göra det. Det kan i vissa fall bli en oändlig process. (Dustin, Rashka och Paul 
2008). Om man tar ett kliv in, och ser på denna problematik på ett djupare plan, uppstår problem 
med att det är omöjligt utföra test som täcker alla möjliga varianter av input och output för en 
viss funktion. Dustin, Rashka och Paul (2008, 36) formulerar problemet som “The sheer volume 
of permutations and combinations is simply too staggering.”. 
 
Vidare bör det reflekteras över kostnaden som finns för att utveckla automatiserade tester. 
Utöver den initiala kostnaden som finns i samband med introduktion av testverktyg och 
automatiserad testning uppstår ytterligare kostnader då test-scripten utvecklas eftersom att det 
kräver tid och resurser: vissa test är dyrare att utföra automatiskt än manuellt. (Dustin, Rashka 
och Paul 2008) 
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4. Verktyg för automatisering 
 
Det finns i dagsläget flertalet verktyg för automatiserad testning. Ett populärt verktyg för att 
automatisera tester är Selenium. Denna studie utgår från verktyget Selenium på grund av 
rekommendationer från nearU. De har sedan tidigare fått intresse för Selenium genom diverse 
informationsträffar. Valet av verktyg kommer inte påverka studiens resultat då samma resultat 
kan uppnås med andra verktyg som tillhandahåller liknande funktionalitet.  

 

 

4.1. Selenium 
 
Selenium är ett verktyg för att automatisera webbläsare och inget mer enligt informationen på 
Seleniumhq:s hemsida. De menar därför att det är upp till användaren att bestämma vad 
verktyget ska användas till. Detta innebär att Selenium i sig inte är ett testverktyg, utan snarare 
ett verktyg som kan användas för att utföra tester. En av kärnfunktionerna är att Selenium stödjer 
flera plattformar/webbläsare vilket innebär att verktyget även kan användas för att testa om 
webbapplikationen fungerar likadant på dem.  
 
Selenium innefattar flera olika delar: 

● Selenium IDE (Integrated Development Enviroment) 
● Selenium 1 (RC/Remote Control) 
● Selenium 2 (WebDriver) 
● Selenium Grid 
● Selenium Server 

 
Selenium IDE och WebDriver beskrivs djupare nedan då de är de mest centrala delarna för detta 
arbete. Vidare beskrivs Selenium Server och dess användningsområden. 

 

 

4.1.1. Selenium IDE  
 
I föregående avsnitt beskrivs “capture & replay”-funktionaliteten och att de flesta  
verktygen tillhandahåller denna. Detta gäller även Selenium och funktionen går under namnet  
Selenium IDE. I dokumentationen för Selenium beskrivs Selenium IDE som:  
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It is a Firefox plugin and provides an easy-to-use interface for developing automated tests. Selenium IDE 
has a recording feature, which records user actions as they are performed and then exports them as a 
reusable script in one of many programming languages that can be later executed. (docs.seleniumhq.org, 
11/4-13). 

 
Denna funktion lämpar sig bäst för testare som är nybörjare inom området och vill komma igång 
med att använda Selenium då det inte behövs några förkunskaper i programmering för att 
använda den. Dock är det inte rekommenderat att enbart använda sig av Selenium IDE vid större 
automatiserade tester då detta begränsar användningen i framtiden.   

 

 

4.1.2. Selenium WebDriver 
 
Selenium WebDriver är det senaste verktyget i ledet. WebDriver är, enligt dokumentationen, den 
del av Selenium som främst kommer att utvecklas i framtiden då den tillhandahåller ett flertal 
funktioner, bland annat ett sammanhängande och objektorienterat application programming 
interface (API). WebDriver innebär att verktyget direkt anropar webbläsaren och styr den genom 
dess egna stöd för automatisering till skillnad från Selenium RC som injekterar javascript för att 
genom dem styra webbläsaren.  
 
WebDrivers API stödjer alla stora programmeringsspråk vilket innebär att användaren kan 
använda det språk denne är mest bekväm med för att konstruera avancerade testscript. Ett 
WebDriver projekt är lätt att sätta upp, för C# behövs endast dess filer laddas ner från hemsidan 
och sedan läggas till som referenser till testprojektet i Visual Studio. 
  

using OpenQA.Selenium; 
using OpenQA.Selenium.Firefox;  
using OpenQA.Selenium.Support.UI; 

 
API:t inkluderar en mängd olika kommandon och metoder för att skriva script. Dessa stödjer 
bland annat funktioner för att lokalisera element, fylla i input-fält/formulär, förflytta sig mellan 
ramar/fönster och annan funktionalitet för att navigera i en webbläsare. Genom att kombinera 
dessa funktioner går det att skriva script som automatiskt efterliknar en användares navigering på 
en hemsida.  
 
Att skriva script 
För att skriva testscript lokaliseras olika element på webbsidan som testaren sedan kan agera med. 
För att hitta ett element kan olika tekniker användas. Det går bland annat att söka genom plats i 
HTML-trädet, namn eller id på HTML-elementet, vilken HTML-tagg elementet har eller med 
XPath. När Selenium hittat ett element finns det några fördefinierade metoder för att interagera 
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med dem. För att fylla i formulär finns metoder som Click som klickar på elementet och 
SendKeys som tar en sträng som input och skickar denna sträng till elementet, exempelvis för att 
fylla i ett fält i formuläret. Det finns även andra metoder som hanterar Selenium i sig, vilken 
webbläsare vi ska testa med, hur stort fönstret ska vara och navigera direkt till en viss URL. 
 
Nedan följer ett enkelt exempel som går till google.com, hittar element med hjälp av att söka 
efter deras namn och gör en sökning. 
 
 FirefoxDriver driver = new FirefoxDriver(); //Skapa en FirefoxDriver 

driver.Navigate().GoToUrl("http://www.google.com");  //Navigera till 
google.com 
driver.FindElement(By.Name("q")).SendKeys("Text");  //Skriv text i 
sökfältet 

      driver.FindElement(By.Name("btnG")).Click();  //Tryck på sök-knappen 

 

4.1.3. Selenium Server 
 
Det finns en standalone server till Selenium som tillåter fjärrtester. Det går att starta en server 
som kör en viss webbläsare och sedan ansluta till den och utföra tester. Detta tillåter testning 
över olika plattformer. Utvecklare som arbetar vid en PC kan ansluta till en Mac som kör 
selenium server. Det tillåter även test av olika webbläsare. Med hjälp av Selenium Grid går det 
även att köra parallella tester. Med Grid startas en server som agerar hubb. Denna hubb delegerar 
sedan vidare till andra Selenium servers som kör sina egna test. Dessa servrar som står under 
hubben kallas noder. Genom hubben går det att starta många tester på en gång, istället för att en 
efter en starta tester på olika maskiner. Att skapa ett test som testas med hjälp av Grid där varje 
nod kör sin egen webbläsare tillåter snabb testning av olika webbläsare. 

 

4.1.4. Motiv till val av verktyg 
 
Anställda på nearU har sedan tidigare fått upp ögonen för Selenium genom diverse 
utvecklarevent och föreläsningar och föreslog därför att detta verktyg skulle användas som 
utgångspunkt för studien. I början av studien utvärderade vi verktyget för att komma fram till om 
det verkar som ett lämpligt alternativ vid eventuell införan av automatiserad testning. Genom att 
läsa artiklar, blogginlägg, åsikter och frågor på diverse test- och utvecklarforum fattade vi 
beslutet att fortsätta studien med Selenium som underliggande verktyg. En av de större 
påverkande faktorerna för detta beslut var en EpiServer-träff för utvecklare i Stockholm den 
26/4-13 där en demonstration och föreläsning om just Selenium hölls för att visa dess styrkor. En 
annan påverkande faktor till beslutet är att Selenium är licensfritt, vilket medför att eventuellt 
införande av verktyget hos nearU skulle bli mindre kostsamt om man bortser från kostnaderna 
för utbildning och andra tidskrävande resurser.   



	   19	  

Selenium är gratis att använda, vilket är en klar fördel. Det bör nödvändigtvis inte vara den 
största fördelen då man måste utvärdera dess funktionalitet över kostnad. Ett testverktyg som är 
gratis men med begränsad funktionalitet är enligt oss generellt sett inte att föredra över ett som 
kostar men fungerar bra.  
 
Selenium WebDriver tillhandahåller i sig ingen specifik funktionalitet för hantering och 
validering av resultat samt fel. Dock går det att kombinera Selenium med andra testramverk för 
att få tillgång till denna funktionalitet. Det kan ses som en nackdel då Selenium inte 
tillhandahåller all önskad funktionalitet för en fullständig automatiserad testning. 
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5. Resultat 
 
Här presenteras studiens resultat uppdelat efter forskningsfrågans två delar. Den första delen 
berör frågan om under vilka villkor det kan finnas värde i att automatisera funktionell testning 
och den andra delen berör frågan om orsaken till varför företag väljer att inte automatisera 
funktionell testning.  
 
Respondenterna från de intervjuer som genomförts kommer i uppsatsen att benämnas som: 
Respondent 1: utvecklare på nearU (transkribering – bilaga 4) 
Respondent 2: förvaltningsansvarig på nearU (administrativ, transkribering – bilaga 5)  

 

 

5.1. Automatisering av funktionella tester 
 
Det praktiska arbetet har visat att det inte behöver ta lång tid att lära sig grunderna för 
automatiserad testning. Vi som utförde arbetet har sedan tidigare ingen praktisk erfarenhet av 
testning eller utveckling. Trots detta tog det inte alls lång tid att lära hur script som fyller i 
formulär skrivs. Just dessa enklare uppgifter som att fylla i formulär och att genomföra ett köp i 
system för e-handel menar respondenterna i intervjuer och enkäter är viktiga. Scripten för dessa 
enkla uppgifter behöver inte ta lång tid att skriva. Detta innebär dock inte att alla enkla uppgifter 
ska automatiseras. Det tar tid att skriva script och att underhålla scriptet under utvecklingens 
gång innebär en till uppgift för utvecklaren. Ska uppgiften inte testas flera gånger eller om det är 
en komplicerad uppgift kan det ta mer tid att skapa och underhålla scriptet än vad det gör att testa 
manuellt. 
 
Genom egna upplevelser har det framkommit att automatisering av funktionella tester till 
webbapplikationer främst verkar vara ett intressant alternativ då det finns ett värde i att repetera 
testet flera gånger. Vidare gäller det främst mindre tester eller då en viktig funktion ska testas i 
samband med att relaterad kod har ändrats. Automatiserade tester kan även vara intressant då 
webbplatsen ska lasttestas eller vid nattliga byggen. Både intervjuer och enkäter påvisar detta då 
en del av respondenterna uttrycker sig såhär:  
 

Jag tror definitivt att funktioner går att testa. Typexempel är formulär, att man har ett formulär med ett 
bestämt flöde - fungerar det formuläret när man gör förändringar. Där går det definitivt att använda 
automatiserade tester. (Respondent 2) 
 

Exempel på enkätsvar till frågan “Vad tror du rent allmänt skulle vara värt att testa automatiskt?” 
(för fler svar, se bilaga 2): 
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I e-handel, t ex ett komplett köp: Titta på kategori->Titta på produkt->Lägg i varukorgen->Köp->TItta på 
bekräftelsen. 
 
[det bör] finnas störst värde i automatiska tester vid mer komplicerade formulär som ska fyllas i och mer 
komplex funktionalitet 
 
All formulärhantering, flöden som interagerar med användaren av något slag (input). 
 
Nattliga byggen. Driftsättningar. Acceptanstester. 

 
Studien har visat ett enhetligt svar på vad som inte anses vara värt eller inte går att automatisera. 
Respondenterna från intervjuerna beskrev att testning av det grafiska utseendet på en webbplats 
skulle vara intressant och att det ofta är det grafiska som blir fel vid utveckling. Däremot menar 
de att verktygen i dagsläget inte klarar av att testa det grafiska då detta bedöms subjektivt. 
Grafiska fel syftar på om gränssnittet ser bra ut och om objekt är placerade rätt. I 
enkätundersökningen riktad mot utvecklare framkom det tveksamhet mot att automatiskt 
enhetstesta kod. 
 
Respondent 1 menar att när automatisering väl är infört kommer det bidra till att det testas mer. 
Manuell testning av ett formulär innebär att fylla i flera fält vilket kan ta flera minuter. Finns ett 
script att köra kommer detta test istället bara ta några sekunder. Respondenten menar även att det 
kommer bidra till att det blir lättare för utomstående att sätta sig in i utvecklarens kod. Ska 
projektledare eller en förvaltningsgrupp gå igenom projektet innan det är redo att släppas till 
kund kommer de kunna köra scripten istället för att själva behöva identifiera viktiga funktioner 
och testa dessa manuellt.  
 
Det praktiska arbetet har visat att automatisering kan spara tid vid test som repeteras men en 
annan viktig aspekt är att det kan öka mängden tester som genomförs. Att fler tester genomförs 
kan öka chansen att hitta och åtgärda fel, vilket i sin tur innebär en bättre slutprodukt med färre 
buggar.  
 

Genom att spara tid och det är bara en del i det jag tycker är viktigast. Det som jag tycker är viktigast med 
automatiserad test är att ge en leverans till vår beställare (klient/kund) som uppfyller de förväntningar och 
krav som en beställare har. Kan automatiserad testning hjälpa oss att säkerställa att leveranserna uppfyller 
de villkoren så är det mycket viktigt. (Respondent 2) 

 

 

5.2. Faktorer som kan påverka beslutet om automatisering 
 
Teorin påvisade olika utmaningar som påverkar manuell testning. Studien har visat att aspekter 
av dessa utmaningar och andra faktorer påverkar införandet av automatiserad testning. I denna 
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del kommer dessa faktorer att presenteras och användas som utgångspunkt vid presentationen av 
studiens resultat. Faktorerna som har identifierats är kunskap och erfarenhet, tid och resurser 
samt intresse och inställning. 

 

 

5.2.1. Kunskap och erfarenhet 
 
Studien har visat att det i många fall saknas kunskap om automatiserad testning. Enkäten som 
delades ut till studenter har visat att kunskapen hos dem är låg. Studenterna fick själva uppskatta 
sina kunskapsnivåer på en skala av ett (inga kunskaper) till fem (mycket goda kunskaper) och det 
högsta resultatet som kom in var en trea. 65 % av respondenterna valde det lägsta 
svarsalternativet (se figur 1 och 2, bilaga 1). Studenternas svar visade även att den generella 
kunskapen om testning var låg. Den enkät som nearU fick ta del av visar att även kunskaperna 
om testning och automatiserade tester är låga ute i arbetslivet (se figur 3 och 4, bilaga 2 och 3). 
 

 
Figur 1 och 2 - Studenternas värdering om sina kunskaper om testning 

y-axel = antalet respondenter, x-axel = kunskapsnivå där 1 = inga kunskaper och 5 = mycket goda kunskaper  
 

 
Figur 3 och 4 - Utvecklarnas värdering om sina kunskaper om testning 

y-axel = antalet respondenter, x-axel = kunskapsnivå där 1 = inga kunskaper och 5 = mycket goda kunskaper 
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Intervjuer inom studiens ramar har undersökt om det anses vara ett stort steg att ta för att införa 
automatiserad testning som en del av testprocessen. Respondent 2 anser att det i deras fall 
uppenbarligen har varit ett stort steg att ta eftersom att de inte har implementerat automatiserad 
testning redan. Vidare menar respondenten att det krävs personer som driver frågan och har 
möjlighet att driva frågan för att komma någon vart. Respondenten frågades därefter om 
kunskapen för att introducera automatisering finns bland utvecklarna i dagsläget och till det var 
svaret optimistiskt. Respondent 2 beskrev att det, hos delar av utvecklarkollektivet, finns en 
känsla för vad som kan göras med automatiserad test och att 2/5 - 3/5 utav dem besitter 
nödvändig kunskap men att det ändå är ett förbättringsområde. Respondent 1 anser att det inte 
kommer krävas så mycket av utvecklarna för att införa automatiserad testning, utan att det 
viktigaste är att införa en rutin och börja på en liten skala. 
 

 

5.2.2. Tid och resurser 
 
Brist på tid och resurser är en bidragande faktor till varför automatisering inte sker. Denna faktor 
är kopplad till kunskapsnivån. Studenter har lite kunskap om testning och automatisering som de 
tar med sig ut i arbetslivet. Även i arbetslivet råder det bristande kunskap bland utvecklare. 
Enkäter och intervjuer har visat på att det inte finns tid att höja kunskapsnivån även om viljan 
finns där. Respondent 1 sade: “Jag började en gång att sätta mig in i Selenium 2 och började sätta 
upp men vi har oftast för mycket att göra”. Problemet med tid beror på att det är fullt upp med att 
göra klart projekten och ingen tid blir över för att ta in nya kunskaper. Kunderna betalar för tiden 
som läggs på projekten. De betalar för att få projekten klara, inte för att företagen ska ta tid åt att 
lära sig nya verktyg. 
 
Respondent 2 håller med om att det skulle krävas tid för att införa automatisering men samtidigt 
uttrycker respondenten: “jag tror inte att det skulle ta så pass mycket tid som vi kanske tror att 
det skulle göra” angående frågan. Respondent 2 fortsätter beskriva att det inte skulle vara några 
bekymmer med att lära sig använda ett nytt verktyg rent tids- och resursmässigt då utvecklarna 
inom företaget har en stor erfarenhet av utveckling och liknande arbetssätt då test-script till 
Selenium skrivs i .Net som de redan arbetar med. “Definitivt skulle det krävas en insats men inte 
sådan stor insats som jag tror att man kanske är rädd för att det skulle vara.” (Respondent 2) 
 
Trots denna optimism till hur mycket tid som skulle gå åt för att lära sig och införa 
automatisering beskriver respondent 2 att det finns en resursbrist, och att denna resursbrist faller 
tillbaka på att projekten prioriterar en funktionalitet snarare än test, eller som respondenten 
uttrycker det: “att projekten prioriterar att få en funktionalitet, att få en färg och form, och mindre 
på test”(Respondent 2). Respondent 2 fortsätter beskrivningen om resursbrist med att förklara att 
kunder inte förstår vikten av test men att det i botten är deras egna fel. 
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Det är i grund och botten vårt eget fel, vi måste bli bättre på att sälja in test och förmå kunden att förstå 
vikten utav det och att de faktiskt förmodligen tjänar pengar i slutändan på att man får det (testning) på ett 
bättre sätt. Det är vårt ansvar att se till att vi får de resurserna i projektet. (Respondent 2) 

 

 

5.2.3. Intresse och inställning 
 
Precis som Dustin, Rashka och Paul (2008) menar har studien visat att intresse och inställning 
för automatisering kan påverka förväntningarna av vad som kan åstadkommas genom att 
automatisera tester. Utvecklare kan ha en mer realistisk eller pessimistisk syn på 
automatiseringen medan projektledare överskattar dess verkan. Detta gap mellan utvecklare och 
den administrativa personalen innebär att olika delar inom företag har olika förväntningar av vad 
som kan åstadkommas med hjälp av att automatisera. Det praktiska arbetet som utförts under 
studien presenterades i form av ett simpelt testscript som automatiserade ifyllnaden av ett 
formulär för att skapa en ny medlem på testmålet. Detta test presenterades för respondenterna 
och under intervjun frågades det om testet uppnått förväntningarna. Respondent 1 som har en 
utvecklarroll sade: 
 

Ja det tycker jag. Det är precis det, en grund. Sen får man se vart man kan gå vidare med det. (Respondent 
1) 
 
hellre att vi håller det på en låg nivå och börjar använda det, än att vi har höga mål och inte använder det 
känner jag. Sen kan vi bygga på det. Hellre att det är väldigt väldigt enkelt men att vi kan införa det så fort 
som möjligt. (Respondent 1) 

 
Respondenten som har en administrativ roll hade andra förväntningar: 
 

Jag hade hoppats på att de automatiserade testerna skulle kunna lösa en större andel problem så ur det 
perspektivet är jag missnöjd. Jag tycker inte att jag har fått det jag hade förväntat mig. Med facit i hand så 
vet jag att mina förväntningar var för högt ställda, att det inte är möjligt att göra det. 

 
Utomstående parter och deras intressen kan också vara en bidragande faktor vid införandet av 
automatisering. En utomstående part är en intressent som har ett påverkande inflytande vid beslut. 
Respondent 2 påvisade detta i intervjun då följande sades angående bakgrunden till varför test 
inte alltid sker i den omfattning som önskas:  
 

Kunder har generellt sett svårt att acceptera en stor insats när det gäller test. Det är dels ett bekymmer för 
oss att övertyga kunden om vikten utav test och dels tycker kunden också oftast att tester är en del utav 
utvecklingsarbetet, och det ska man ändå göra. Så där har vi en utmaning att få kunden att förstå hur 
mycket test som faktiskt behövs. (Respondent 2) 
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Respondent 1 uttryckte det såhär:  
 

Det är jättesvårt att få en kund att testa, de vet inte vad de ska testa, de vet inte hur och har inte tid. Tiden är 
ju oftast största problemet. Så blir det så att när de väl ska börja använda det så märker de då att det är en 
massa problem. (Respondent 1) 
 

Trots att inställningen till automatiserad testning i vissa fall är negativ har även fördelar 
upptäckts under studien. Respondent 2 anser att projekten skulle må bra av en större andel test 
och att de i slutändan faktiskt skulle tjäna på det.  
 

Det är en målbild vi har att vi ska ha en större andel utav automatiserad test utav många orsaker, inte minst 
för att vi tror att projekten i slutändan kommer att tjäna på det. Det kommer kanske att kosta pengar ur ett 
kort perspektiv, men ur ett längre perspektiv kommer det inte vara dyrt, utan tvärtom - vi kommer att spara 
pengar åt kunden. (Respondent 2) 

 
Observationer har även visat att det finns ett intresse bland utvecklarna på företaget att lära sig 
automatiserad testning och att inställningen till automatisering är positiv. Enkätundersökningen 
har visat att det även bland studenter finns ett intresse för att lära sig mer om testning. Svaren 
visar att studenterna hade velat lära sig mer om testning i utbildningen och önskar att ämnet hade 
prioriterats högre (se bilaga 1).  
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6. Analys och diskussion 
 
I det här avsnittet förs tidigare teoretiska resonemang ihop med resultaten från studien för att 
tillsammans besvara problemet som presenterats. Lämpliga användningsområden för 
automatisering av funktionella tester tas upp och påverkande faktorer analyseras. 

 

 

6.1. Automatisering av funktionella tester 
 
Funktionell testning beskrevs i tidigare avsnitt som en typ av black-box testning där enskilda 
funktioner i ett system testas utan att testaren beaktar dess interna struktur. Under studiens gång 
har precis den här typen av testning genomförts automatiskt. Ett test-script för Selenium har 
utvecklats i syfte att automatisera ifyllnaden av ett formulär för att se om det fungerar korrekt. 
Detta test utvecklades med tanken på att det är generaliserbart i den mån att ifyllnad av formulär 
är en vanlig funktion på webbsidor och att dynamiska formulärs funktionalitet måste testas då 
något i omgivningen ändras för att försäkra sig om att den tänkta funktionaliteten inte påverkats. 
Vidare är denna typ av test ett bra exempel på funktion som kan tänkas vara lämplig att testa 
automatiskt. Dustin, Rashka och Paul (2008) beskriver att det tar tid att skriva script så 
automatiska test är främst lämpliga då samma funktionalitet måste testas flera gånger. Ett 
formulär för att skapa ny medlem är ett exempel på detta. Det praktiska arbetet tillsammans med 
intervjuer av både administrativ- och utvecklarpersonal på nearU har bekräftat detta. Vi som 
utfört arbetet insåg ganska snabbt att det tar tid att skriva automatiserade tester och att det därför 
inte är lönt att utveckla sådana test i allt för stor skala eller till funktioner som sällan testas. 
Vidare visade intervjuerna att respondenterna hade samma åsikt om detta och att man bör starta 
på en liten skala och sedan ta det vidare i framtiden. Trots att det tar tid att skriva script så visade 
det praktiska arbetet att det ändå kan sparas tid i längden om utvecklarna slipper fylla i samma 
formulär om och om igen. Utöver detta framkom det även i intervjuer att ett automatiserat test 
som enkelt kan köras ökar motivationen till att testa mer då det inte längre är krångligt vilket i 
sig kan höja kvalitén på projektet i slutändan. 
 
Trots ovan nämnda fördelar finns det begränsningar för vad som kan och bör åstadkommas med 
automatiserad testning för att det fortfarande ska finnas något värde i det. Både litteratur och 
intervjuernas respondenter menar att automatiserad testning lämpar sig bäst som ett komplement 
till manuell testning då det är tidskrävande och kostsamt. Studien har påvisat detta då det med 
verktyget som använts inte var möjligt att testa alla aspekter av ett system. Det efterfrågades 
tidigt i studien om det finns möjligheter till att testa grafiska aspekter av en webbsida på ett 
smidigt sätt. Det fastställdes dock ganska snabbt att det är svårt, om inte omöjligt, att göra detta 
helt automatiskt. Anledningen till det är att grafiska aspekter är något som bedöms subjektivt 
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utifrån en användares upplevelse, något som även beskrivs av Dustin, Rashka och Paul (2008). 
Vi har även upptäckt att ett enda verktyg, Selenium i detta fall, inte är tillräckligt för att stödja 
hela testprocessen. Selenium fungerade bra för att automatisera en användarsekvens men 
verktyget saknar funktionalitet för att på ett smidigt sätt validera resultaten. Vidare är det inte 
möjligt att automatisera tester som tar hänsyn till externa parametrar eller resultat som sker 
utanför systemets verkan, t.ex. kontrollera en utskrift. Dustin, Rashka och Paul (2008) beskriver 
detta genom att påstå att ett enda testverktyg inte kan användas för att stödja hela testprocessen 
och alla dess krav.  
 
En viktig aspekt av all testning är att ha väl definierade och enkla testfall. Kaner, Falk och 
Nguyen (1999) anser att testfall tydligt ska innehålla förväntade resultat för att underlätta 
identifieringen av fel. Genom det praktiska arbetet har vi insett vikten i detta, utan förväntade 
resultat är det svårt att bedöma resultatens validitet och därmed även värdet av automatisering. 
Vidare har både litteraturundersökningen och arbetet i studien visat att testfall bör hållas enkla då 
sådana test är lättare att underhålla. Det är även viktigt att den som skriver script vet hur systemet 
är utformat och vilka funktioner som är viktiga. Från det praktiska arbetet vi utförde drog vi 
erfarenheter av detta. Scripten som skapades skrevs mot en webbsida vars struktur var okänd för 
oss. Större delen av arbetet gick åt att gå igenom sidans källkod och identifiera variabler. För att 
verktyget ska hitta rätt element på webbsidan krävs det att rätt variabler identifieras, detta är 
kritiskt för att skriva script som blir återanvändningsbara, det Dustin, Rashka och Paul (2008) 
beskriver som “robust, repeatable, and maintainable”. Trots att variabler var okända var det 
relativt enkelt att skriva script som gjorde sökningar i en sökmotor eller registrerade en ny 
medlem på en webbsida. Utvecklarna som själva skapat systemet känner redan till de variabler 
som var okända för oss och den delen av arbetet blir därmed betydligt mindre för dem. 
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6.2. Faktorer som kan påverka beslutet om automatisering 
 
I tidigare avsnitt identifierades påverkande faktorer som kunskap och erfarenhet, tid och resurser 
samt intresse och inställning. Dessa faktorer är sammankopplade med varandra. Flera utvecklare 
saknar kunskap om automatiserad testning, intresset att lära sig kan finnas hos dem men de 
saknar tid för att ta åt sig kunskap om det. Lee (2003) menar att tidsbrist och brist på erfarenhet 
är en utmaning vid testning. Intervjuer och enkäter har visat att kunskap saknas och att det inte 
finns tid ute i arbetslivet för att lära sig mer. Studenternas kunskap om testning är väldigt låg och 
flera respondenter menar att de knappt lärt sig någonting om testning i sin utbildning. Denna 
brist på kunskap om test måste tas igen ute i arbetslivet men där är tidsbrist en stor faktor.  Ett 
problem som observerats under studiens gång är att intresset för automatiserad testning finns hos 
utvecklarna men deras kunder förstår inte vikten av att testa. Det är kundernas krav som styr 
utvecklarnas tid och kunderna betalar för utveckling. Testning får lite utrymme i planeringen och 
i praktiken testas det ännu mindre.  
 
Studien har visat att dessa faktorer inte alltid behöver vara ett hinder. Intresse och inställning har 
beskrivits som negativ i teorin men vi upplevde det annorlunda i verkligheten. Intervjuer och 
enkäter har visat att såväl administrativ personal, som utvecklare och studenter har ett intresse 
för att testa och att testning anses vara en viktig del av utvecklingsprocessen. Intervjuerna visade 
att införandet av automatiserad testning till och med skulle ses som roligt och utvecklande för de 
berörda personerna. Enkätundersökningen riktad mot studenter visade i sin tur att de önskar att 
testning prioriteras högre i sin utbildning. 95 % av studenterna svarade att de inte lärt sig 
tillräckligt om testning och 5 % var osäkra. Ingen av studenterna som besvarade enkäten kände 
alltså att de lärt sig tillräckligt mycket om testning. 
 
Vidare tar Dustin, Rashka och Paul (2008) upp att utvecklare har en mer realistisk syn på vad 
som kan automatiseras jämfört med administrativ personal. Vi anser att det är något som 
företagen lätt kan komma över genom en bättre kommunikation. Lee (2003) anser även att en 
typisk utmaning vid testning i allmänhet är att ledningen inte förstår värdet i att testa, en 
inställning som vi anser snarare beskriver kunder än ledningen. Ledningen bland 
utvecklarföretag är måna om att ha en hög kvalitet på projekten för att kunderna ska vara nöjda.  
 
Den allmänt låga kunskapen om testning och automatiserad testning är nödvändigtvis inte ett 
stort problem i längden då viljan att lära finns där. Det finns ett intresse för att införa automation 
av funktionella tester och en vilja för att inkludera testning som en större del i utbildningen. Vi 
tror att det grundar sig i att utvecklare och studenter som går en utvecklingsvinklad utbildning i 
grund och botten inser att testning är viktigt. Att det i slutändan lönar sig att testa mer även om 
det krävs mer rent resursmässigt.  
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6.3. Reflektion 
 
Det erhållna resultatet har uppfyllt våra förväntningar till viss del då frågeställningarna har 
besvarats och att de empiriska resultaten kan anknytas till den teori som har presenterats. Dock 
har större delen av studien genomförts på ett företag. Problemet med att stora delar av studien 
har genomförts på endast ett företag är att miljön kan vara unik. Vi har sett att litteratur inom 
ämnet påvisar liknande faktorer som har observerats vid företaget. Därmed tror vi att resultatet är 
generaliserbart vid liknande sammanhang. Att svaren från studenternas enkät liknade 
utvecklarnas svar tyder på att nearUs situation inte är unik och att det finns brist på kunskap om 
testning även på annat håll. 
 
Intervjuernas frågor grundades i observationer men förankrades även i litteratur för att försäkra 
om att de är relevanta för ämnesområdet och inte unika för våra observationer. Enkäternas frågor 
utformades så att de skulle täcka ämnesområdet och vara lätta att tolka utan missförstånd. 
Samtliga enkät- och intervjufrågor granskades av en utomstående part innan de skickades ut till 
respondenter. Detta för att höja kvalitén på frågorna och upptäcka frågor som är svåra att tolka 
för någon som inte deltagit i studien. Hade frågorna utformas fel eller fel frågor valts skulle 
resultatet inte vara lika trovärdigt. Trots detta har det varit svårt att mäta trovärdigheten på 
resultaten då respondenternas åsikter kan ändras med tiden, dock har ingen negativ kritik tagits 
emot. Syftet med enkäterna var delvis att generalisera den kvalitativa datan från intervjuerna med 
kvantitativ data. 
 
Forskningsfrågan har ändrats under studiens gång och i början var antalet företag av mindre vikt 
för studiens resultat. Hade vi gått in med den nuvarande forskningsfrågan från början och 
därmed haft mer tid så hade fler företag kontaktats för att få ett bredare urval av respondenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   30	  

7. Slutsats  
 
Syftet med denna studie var att besvara följande frågor: 
 

1) “Under vilka villkor kan det finnas värde i att automatisera funktionell testning av 
webbapplikationer?” 
 
2) “Varför väljer vissa företag att inte automatisera funktionell testning?” 

 
Genom en beskrivande fallstudie bestående av intervjuer, observationer, egna upplevelser, 
enkäter samt ett praktiskt arbete har följande resultat tagits fram. 
 
Vi anser att det finns ett värde i att automatisera funktionell testning av webbapplikationer om 
man håller sig till en mindre skala. Testerna bör vara enkla och de bör utvecklas mot 
kärnfunktioner hos webbapplikationer som har ett behov av att testas ofta. Det ser annorlunda ut 
i olika projekt så det är upp till den som testar att identifiera lämpliga funktioner. Funktioner som 
bör automatiseras karaktäriseras av att de kommer testas många gånger under utvecklingens gång 
och att de inte är komplexa.  
 
Trots att det i många situationer finns ett värde i att automatisera funktionella tester finns det 
företag som inte gör det. Vi har i både teori och i studien sett att följande faktorer kan påverka 
detta; kunskap och erfarenhet, tid och resurser samt intresse och inställning. I studien har det 
framkommit att faktorn intresse och inställning inte är negativ som teorin i vissa fall pekar på. 
Tvärtom finns det ofta en god inställning till automatiserad testning men på grund av brist på 
kunskap och erfarenhet saknas detta i vissa verksamheter. Att det råder brist på kunskap och 
erfarenhet är dock ett problem som kan lösas om tid och resurser investeras i frågan. Vi som 
utförde denna studie är oerfarna programmerare men trots detta kunde vi ganska lätt 
automatisera testningen av en webbsida som till en början var okänd för oss. Vi hade låg 
kunskapsnivå om automatisering och ingen erfarenhet av det. Det vi hade var intresse, god 
inställning och tid att investera. För företag är tid pengar och det är press på schemat, deras 
största hinder är att det helt enkelt inte finns tid att investera i frågan. 
 
Slutligen tror vi att många företag skulle gynnas av att införa automatiserad testning som en del 
av verksamheten men då krävs det en initial investering av tid och resurser. Denna investering 
kommer de dock få igen genom snabbare och bättre testning. 
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9. Bilagor 
Bilaga 1 - Enkätundersökning bland studenter
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Bilaga 2 - Enkätundersökning bland utvecklare på nearU 
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Bilaga 3 - Enkätundersökning bland administrativ personal på nearU 
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Bilaga 4 – Transkribering respondent 1: utvecklare på nearU  
 
Intervju med utvecklare på nearU 
atum: 24/4-13 
Ämne: Testning & automatiserad testning 
 
 
Olle Jonsson Forsblad = O 
Henry Basu = H 
Utvecklare = U 
 
 
O: Om vi skulle kunna börja med att du presenterar dig 
 
 
U jag har jobbat sen 99 med egentligen content management system hela tiden. Från början var 
det mer, eller ja alla är väl egenutvecklade, men vi utvecklade ett eget content management 
system som på den tiden var en stor konkurrent till episerver och sen så gick jag över till att börja 
jobba med episerver för 8 år sen 
 
 
O: och du är utvecklare? 
 
 
U: jag är utvecklare  
 
 
O: skulle du beskriva dig som senior utvecklare? 
 
 
U Ja det skulle jag nog och jag skulle nog säga att det har blivit både på det här jobbet och på 
mitt förra jobb så har det blivit mindre och mindre programmering ofta, jag blir inblandade i 
massa andra saker och så 
Så jag skulle säga att jag är utvecklare och jag utvecklar men jag gör mycket annat också 
 
 
O: Som? 
 
 
U: Till exempel nu så är jag driftansvarig för våra, ja det vi driftar själva och även vår egen miljö 
liksom och utvecklingsmiljö, kontorsmiljö 
Man kan väl säga i många projekt har jag mer eller mindre projektledarroll eller snarare teknisk 
projektledning eller tekniskt stöd 
 
 
O: vad har du för utbildning? 
 
 
U: Systemvetarutbildning här i Uppsala 
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O: Kandidatexamen? 
 
 
U: ja precis jag läste även master men tog inte ut min examen 
 
 
O: okej så du har läst 5 år? 
 
 
U: ja fyra år, tre år plus ett år till då 
 
 
O: Här på nearU, vad har ni för tillvägagångsätt när ni arbetar, SCRUM exempelvis 
 
 
U: Jag skulle säga att vi har ett tillvägagångsätt som bygger på, alltså vi har egentligen ingen 
riktig dokumenterad, att vi följer SCRUM eller så till punkt och pricka 
Jag tycker snarare att den bygger på en erfarenhet utav alla de åren, för vi är ju rätt många som 
har jobbat rätt många år och den bygger ju mer på en erfarenhet utifrån det vi har lärt oss under 
tiden, och det är ju, alltså, det är ju inte en slump att SCRUM blivit som den blivit utan den 
bygger ju också på erfarenhet utav hur folk jobbar i webbprojekt oftast 
Jag skulle säga att vi följer delvis den fast inte liksom att vi säger att det är SCRUM egentligen. 
Däremot skulle vi nog behöva ha mer enhetlig, för att när man inte har enhetligt och liksom 
följer ett fast sätt att jobba så blir det ju väldigt svårt för nya personer och det kan vara lite olika 
hur folk gör och det blir olika förväntningar på hur man ska göra och så där. 
Så vi skulle nog behöva en metod att följa 
 
 
O: Du var ju delvis involverad i, ja att du är projektledare, så om man ser planeringen på 
ett projekt, om ni kommer fram till att det kommer ta 100 timmar, hur mycket planerar ni 
då att lägga på test? 
 
 
U: Det är en svår fråga för oftast brukar vi säga, jag tror att vi säger 10 % eller något sånt där 
oftast. Men jag skulle säga att det är samma sak där, vi har liksom ingen, det är ju mycket därför 
vi skulle.. eller det är därför vi har påbörjat det här arbetet 
Vi har egentligen ingen struktur där heller hur vi ska jobba riktigt 
Vi har hållit på och diskutera det här i massor med år och det har alltid varit prat om unit testning 
och sånt där och jag har alltid varit emot det för jag tycker inte det är rätt sätt att testa 
Jag har inte heller varit riktigt för det här att ta fram ett protokoll, har du testat det där och har du 
testat det här. Däremot tror jag jättemycket på det här sättet som ni tittar på nu 
 
 
O: Automatisering 
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U: Ja, men det kommer absolut inte ersätta det mänskliga manuella testandet ändå, men det 
kommer vara till stor hjälp. Men jag skulle säga att vi kör ju, eller det kanske kommer sen, hur vi 
testar? 
 
 
O: ja men du kan säga det nu 
 
 
U: Nej men jag skulle säga det som så att på ett sätt så gör vi så att utvecklaren testar sitt eget, 
det ingår ju i själva utvecklingen, man gör och så testar man och så gör man lite till och så testar 
man. 
Där är det ju så, och det är därför vi behöver en process, där är vi ju alla olika, en del testar mer 
en del testar mindre. Sen har vi projektledaren som också testar, och så ber vi alltid kunden att 
testa. 
Men jag skulle säga ett väldigt bra sätt att testa som vi oftast gör, förutom den själva testningen 
av funktionen. Ofta kan det ju bli så att man har ett projekt, så kör man det och så testar man 
under tiden och så när det kör igång så känner man att nu funkar ju ingenting, det här var inte alls 
som vi hade tänkt 
För att det är jättesvårt att få en kund att testa, de vet inte vad de ska testa, de vet inte hur och har 
inte tid. Tiden är ju oftast största problemet. Så blir det så att när de väl ska börja använda det så 
märker de då att det är en massa problem 
Vi kör mycket så, eller nej jag skulle säga att vi nästan alltid kör så att när vi utvecklar, och det 
är väldigt SCRUM inspirerat, eller vi har ju kört längre än SCRUM har funnits 
Då börjar vi och så tar vi fram en grund som vi ser att den här funkar, sen blandar vi in kunden 
och låter nästan alltid kunden få tillgång till den miljön direkt så de kan titta på den. Så kör vi 
ganska tidigt i projektet att de får mata in information, för nästan alltid är det så att antingen har 
de ingen site så då måste de sitta och mata in. Eller så ska de föra över från en gammal. Oftast 
brukar det inte vara så att man kör en export utan det måste bearbetas. Så det är oftast billigare 
och bättre för kunden att de går igenom allt material och matar in det manuellt igen i nya 
systemet, inte alltid men oftast är det så 
Då brukar vi göra så att då får kunden gå in väldigt tidigt, kanske när vi kört 20 % i projektet 
eller så, 30 %. Oftast är det så att det är de sista 10 % som är jobbiga. Då börjar de mata in och 
då jobbar de på riktigt med systemet och då märker de, detta är ju alltså användartestningen, men 
då märker ju de direkt om saker inte funkar så därför får vi ju en löpande testning under 
projektets gång och den tycker jag är väldigt bra. Då blir det ju också så att när projektet är slut 
då har kunden redan använt systemet under en lång tid. 
Där har vi då en inbyggd testning av kunden, plus för oss också då 
 
 
O: Du har ju nämnt att ni har ingen riktig struktur på er test och att kunder ofta inte vet 
hur man testar. Tror du att kundens okunskap har påverkat ert sätt att testa. Alltså att 
skälet till att ni inte har en struktur är för att kunden inte värderar test så högt 
 
 
U: Nej det skulle jag inte säga. Nu lät det kanske som att jag menade att det är kundens uppgift 
att testa och det är det ju inte. Det är deras uppgift också för att kunna leveransgodkänna, men 
det är ju vi som ska testa, när vi levererar ska det funka. Man får absolut inte säga det är kunden 
som inte testar, vilket är lätt att göra ibland 
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U: Men nej det skulle jag inte säga. Däremot så kan jag känna lite grann att jag tycker att det är 
jätteviktigt att vi testar och vi måste hitta någon rutin för det men man får inte göra det för stort 
Det beror lite på vad det är för system men är det en enkel vanlig webblösning så är det inte så 
komplicerat. Det behövs inte en massa testning av små delar utan där handlar det mer om att ser 
det bra ut och funkar det då är det okej 
Och last-problem på en vanlig liten site, väldigt väldigt sällan så det finns ingen anledning till att 
lägga ner 40 000-50 000 på massor med komplicerade last-tester 
Däremot om man kan få igång det här med det automatiserade så att lägga några timmar på 
testning låter bra 
 
 
O: Generellt sett när ni utvecklar, vad är det som buggar oftast, är det att en funktion inte 
funkar som den ska eller är det kanske något grafiskt? 
 
 
U: Oftast är det faktiskt grafiskt men det beror helt på lösningen. Jag skulle säga att oftast är det 
grafiskt men de riktigt allvarliga buggarna kanske inte är grafiska utan då är det andra problem. 
Så även om det ofta är grafiskt så om något ser lite konstigt ut så är det ju inte lika allvarligt som 
om en integration slutar importera eller ännu värre börjar importera fel 
 
 
O: Om vi går tillbaka till din utbildning. Hur mycket lärde ni er om testning i 
universitetet? 
 
 
U: Det var så länge sen så jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg att vi lärde oss så mycket 
om testning 
 
 
H: Men det var ingen stor del, alltså det var inget de framhävde, minns du det? 
 
 
U: Inte vad jag kommer ihåg, men det är möjligt att vi hade någon kurs eller något i testning 
 
 
O: men då var det på den nivån, det var någon enstaka kurs? 
 
 
U: Ja 
 
 
O: och automatisering? 
 
 
U: Av tester? 
 
 
O: ja 
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U: Nej inte vad jag minns 
 
 
O: Du verkar vara positivt inställd till testning, skulle du säga att utbildningen påverkat 
det eller är det arbetslivet som gett dig den synen? 
 
 
U: Nej jag skulle vilja ändra, jag skulle inte säga att jag är positiv till automatiserad testning. Det 
beror på vilken automatiserad testning. På en integration till exempel, när något ska importeras 
eller hämtas från ett annat system, där kan absolut en automatiserad testning vara bra. Men 
automatiserade tester som kör på en svart box, jag skickar in det här och får ut det där det tycker 
inte jag är intressant inom webbutveckling tycker jag. Automatiserad testning som kan fjärrstyra 
webbläsaren som Selenium kan det tror jag är intressant 
 
 
O: Men det har du fått, den synen så att säga 
 
 
U: Ja under arbetslivet då 
 
 
O: Er testning som ni genomför nu, det är helt manuellt för tillfället? 
 
 
U: Ja 
 
 
O: Hur kommer det sig att det är så, du ser ju ändå ett värde i automatiserad testning? 
 
 
U: Så som jag skulle säga så är det så att förut har vi inte sett, i alla fall inte jag, har inte sett 
något bra sett att göra automatiserade tester och jag har inte tyckt att det har varit värt att göra. Vi 
har ju haft andra konkurrenter och så som har kört olika tester i projekten som man bygger in i 
koden med nunit och så. Jag har inte tyckt att de oftast varit värt pengarna man lägger ner. Det är 
oftast inte där vi har problemen i webbprojekt om det inte är vissa specifika moduler som gör en 
specifik grej. Men i ett vanligt webbprojekt om man tänker just webben är det ju själva utseendet 
det ofta handlar om och det får man inte med i ett sånt test. Jag skulle säga att det är största 
anledningen, att i alla fall inte jag sett något bra sätt att göra tester på innan jag kom i kontakt 
med Selenium 
Det var ju några år sen, det var ju innan Selenium 2 fanns också och då hörde man ju att 
Selenium 1 hade klara brister och det krävs rätt mycket tid att komma igång och sätta sig in och 
då har det inte blivit av. Jag började en gång att sätta mig in i Selenium 2 och började sätta upp 
men vi har oftast för mycket att göra 
 
 
H: Så tidsbrist är en stor faktor? 
 
 
U: Ja, absolut 
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O: Du säger att det är olika delar som kommer gå och inte kommer gå att automatisera. 
Vad är det du skulle rent uppskattningsvis skulle säga att ni kan automatisera och som ni 
inte kan, eller kanske inte är värt att automatisera för att det tar tid? 
 
 
U: Svårt att säga men det jag tror det är att automatiserade testet kommer inte ersätta det vi gör 
idag utan vi ska och bör fortsätta som vi gör idag med den här med ostrukturella testningen 
utöver och ha den här som den strukturella. Det här är ett komplement snarare. Det är nog inte 
värt, mycket handlar om, hur ska man säga.. inte objektiva utan det ser inte bra ut och det känns 
inte bra. Plus att vi kommer ju inte göra automatiserade tester på allting utan det krävs en viss 
manuell testning, de kompletterar varandra 
 
 
O: Det blir mer som ett extra verktyg? 
 
 
U: ja 
 
 
O: Vad tror du att ni kommer tjäna på om ni inför automatiserad testning? 
 
 
U: Jag tror att vi kommer testa mer, precis som Jerry var inne på. När det väl finns där, om det 
bara handlar om att trycka på en knapp för att se om något funkar, då gör man ju det. Ska man 
hålla på och kolla hur man ska fylla i och vad man ska göra sen, speciellt om man hoppar in i ett 
projekt man inte är så insatt i. Då vet man inte, det skulle jag säga som största problemet och 
kanske är ännu viktigare för oss som testar på det här sättet nu. Vi har strukturerat om och nu har 
vi en förvaltningsgrupp. Förut har vi haft mer personspecifikt, en person har följt ett projekt i 
många år och den personen behöver inte ha jobbat på projektet hela tiden utan oftast så är det så 
att om något behöver göras i projektet så är det den eller de personerna som ska sköta det. 
Jag tror att vi har varit ovanligt duktiga att dokumentera kring varje kund, det har jag hört från 
många konsulter. Vi är duktiga på att dokumentera kring kunden, hur kommer jag åt den, hur 
loggar jag in och vilka är kontaktpersoner och så. På så sätt har vi haft lätt att hoppa in. 
Däremot blir det så att om du har suttit med en person och jobbat med ett projekt i några 
månader eller ett år så ett halvår senare blir det ett fel så kommer det en ny person och ska fixa 
det. Då kan det ju vara så att man ska göra något i produktionsättningen och det kanske står i 
dokumentation men den nya personen inte är insatt i detaljer och så, hur ska man testa små saker. 
Då blir det antingen att man pratar med den personen som jobbade med projektet från början och 
då går det åt tid där. Eller att man installerar det och utgår från att det funkar, man vet ju inte vad 
det är för delar i lösningen som är de viktiga delarna att testa. 
Viktiga att testa kan ju vara olika grejer, antingen att de är viktiga eller är lite svajiga, man måste 
göra på ett visst sätt för att det ska funka. Det vet man ju inte om man bara hoppar in. 
Nu då när vi har en förvaltningsgrupp som bara jobbar med sånt här de får bara kunder som de 
inte vet så mycket om, ofta är det ett helt nytt projekt. Då måste det vara som så för dom att de 
ska innan produktionssättning vet att nu ska jag köra det här testet och då vet jag att alla viktiga 
saker funkar och då kan jag produktionssätta. 
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O: Så där skulle det underlätta med automatiserad testning? 
 
 
U: Definitivt 
 
 
O: Men det är ju ändå ett nytt verktyg som ni inte infört än. Hur skulle du uppfatta 
inlärningstiden och kostnaden. Då ni inte tagit det steget än 
 
 
U: Jag hoppas att det inte blir så mycket, det viktigaste är att vi får in en rutin och alla börjar. 
Börjar alla kommer det funka för då blir man tvungen. Det gäller att börja med en gräns. Risken 
blir att man sätter upp en testgrej sen fortsätter någon annan utveckla och så slutar testet funka så 
ligger bara testen där. Får vi igång en rutin så alla gör det så det funkar så tror jag alla vill det. 
Jag är hoppfull att det funkar. Det är klart det kommer ta tid men jag tror inte det blir så att vi 
måste avsätta x antal timmar för att få igång det, snarare att vi kan gräva in det i projekten. Man 
säger att i nästa projekt kan en person ta ett par timmar till att sitta bredvid någon och lära sig 
testning tillsammans, så kan det spridas så.  Vi kanske väljer ut ett projekt eller några projekt att 
börja med. De som är med i det projektet kommer jobba med någon annan i ett annat test och då 
kan de sprida kunskapen mellan projekten. Vi har börjat jobba mer så att vi jobbar i grupper och 
sprider kunskap. 
 
 
O: Så även om det är ett steg att ta så tror du att ni tjänar på det? 
 
 
U: Ja det tror jag 
 
 
O: Vi skrev ett litet script som vi visade för er där vi fyllde i ett formulär för att 
registrera en medlem på en av de sidor ni byggt. Fyllde det de förväntningar du hade om 
automatisering? 
 
 
U: Ja det tycker jag. Det är precis det, en grund. Sen får man se vart man kan gå vidare med det. 
 
 
H: Du hade med andra ord inte så höga förväntningar på den typen av automatiserad 
testning som ni kan införa, ni vill hålla en låg nivå? 
 
 
U: Ja, hellre att vi håller det på en låg nivå och börjar använda det, än att vi har höga mål och inte 
använder det känner jag. Sen kan vi bygga på det. Hellre att det är väldigt väldigt enkelt men att 
vi kan införa det så fort som möjligt. Det skulle i princip kunna vara bara liksom, se att startsidan 
funkar till att börja med 
 
 
H: Så alla kommer in i det? 
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U: Ja 
 
 
 
Bilaga 5 – Transkribering respondent 2: förvaltningsansvarig på nearU (administrativ)  
 
Intervju med förvaltningsansvarig på nearU 
Datum: 24/4-13 
Ämne: Testning & automatiserad testning 
Olle Jonsson Forsblad = O 
Henry Basu = H 
Förvaltningsansvarig = F 
O: Vi kan börja med en presentation med ditt namn och befattning på nearU 
 
 
F: -anonym-  jag arbetar som dels projektledare och dels förvaltningsansvarig. 
F: Förvaltningsansvarig innebär att jag har hand om eftermarknaden med dom kunder som vi 
arbetar med 
 
O: Hur mycket kan du om programmering? 
 
F: Jag har en grundläggande förståelse för vad programmering är, jag kan läsa kod men inte 
programmera själv. Har en god känsla för vad som går göra enkelt och vad som går göra svårt 
när det gäller programmering, men ingen ren utveckling själv. Förutom lite i SQL-server. 
 
O: När ni jobbar hos nearU, vad använder ni för arbetsprocess? T.ex. SCRUM 
 
F: Det styrs väldigt mycket av vilken utvecklingsmodell som kunden föredrar att arbeta med, kan 
vi styra det själva jobbar vi gärna med SCRUM, men det styrs som sagt MYCKET av hur 
kunden vill att man ska arbeta, vilka preferenser kunden har sedan tidigare och vad de är vana 
med. Även om det är så att det inte är någon agil utvecklingsmetod som används (av kunden) så 
anammar vi agila delar även i de projekten när det gäller vårt interna arbete. 
 
O: Om vi ser på eran testning, och när ni planerar ett priojekt (säg att det kommer att ta 
100 timmar), hur mycket (tid) planerar ni att lägga på testning av den totala tiden (av de 
100 timmarna)? 
 
F: Vi brukar säga att någonstans mellan 20-25% utav faktiskt utvecklingstid går till test, och det 
är likadant med projektledning. Någonstans i de trakterna. Är det ett mindre projekt tenderar det 
att bli mindre och vid större projekt får testning en större betydelse. Men någnstans mellan 20-
25% 
 
O: Om man ser på hur det faktiskt är i praktiken, hur mycket (tid) skulle du säga faktiskt 
läggs ner på testning? 
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F: Det är svårt att svara på, för det som redovisas som test så är det både det som de facto är test, 
alltså det fysiska arbetet med att testa och fixen utav de saker som är åtgärdade. Då gör det svårt, 
jag skulle säga att vi skulle förmodligen behöva öka andelen tid vi lägger ner på ren test. Om 
man ska generalisera. 
 
O: Så du tycker att ni behöver öka den (testning): 
 
F: Ja. 
 
O: Om du skulle beskriva eran testning idag 
 
F: Testningen idag - lite om bakgrunden. Kunder har generellt sett svårt att acceptera en stor 
insats när det gäller test. Det är dels ett bekymmer för oss att övertyga kunden om vikten utav 
test och dels tycker kunden också oftast att tester är en del utav utvecklingsarbetet, och det ska 
man ändå göra. Så där har vi en utmaning att få kunden att förstå hur mycket test som fakatiskt 
behövs. 
 
F: När vi testar så är det på lite olika sätt. Dels så är det egentligen ren ad hoc testning. Allt 
eftersom projektet fortskrider så tillkommer ny funktionalitet, och allt eftersom ny funktionalitet 
tillkommer så sätter testaren eller projektledaren sig ner och lite planlöst och testar igenom de 
saker som - de nya funktioner som har tillkommit. Man försöker - "kan jag provocera fram felet", 
"kan jag, genom att ändra eller utelämnar viss information, få funktionen att sluta fungera", "kan 
jag få utseendet att förstöras genom att skriva för mycket text eller att inte skriva någon text 
alls", osv. 
 
F: Det är den ena biten. Den andra biten är att - mot slutet av projektet - sätter man sig ner utifrån 
de kravdokument som finns och punkt för punkt i kravdokumentet - oavsett om det är en 
färdig/fullständig spec som är gjord i ett projekt utav typen vattenfallsmodell, eller om det är 
utifrån ett agilt projekt där man har de "work items" och "tasks" och allt vad det kan heta, så går 
man igenom dem punkt för punkt och försöker hitta saker som inte fungerar. Utvecklarna gör 
säkert saker också, det har jag mindre kontroll på, vad de de facto gör när det gäller tester, när de 
gör unit testing osv. Men som testare och som projektledare så är det de bitarna, i den ordningen, 
som man gör. 
 
F: Sedan blir det en del tester där man faktiskt fyller webbplatsen med innehåll, det ser vi inte 
som ett strukturerat test utan mer som en effekt utav att man fyller webbplatsen med information 
så blir det ett test utav att webbplatsen fungerar under normala omständigheter. Ibland så är det 
vi som gör/fyller webbplatsen med information, att det ingår som en del av uppdraget, och då blir 
det en naturlig del. I annat fall så är det sådant som kunden gör, som egentligen inte omfattas av 
systemtester och leveranstester men som faktiskt blir tester. "Kan jag sitta och fylla i hundra 
sidor och fortfarande tycka att arbetssättet är bra", är det så att saker och ting kommer i ologisk 
ordning t.ex. Det resulterar då i ett indirekt test som anmäls som felaktigt om kunden upplever att 
det inte fungerar bra. 
 
O: Du sa att du gärna skulle se mer test, och att kunden kan ha svårt att se vikten i det. 
Skulle du säga att det är kundens ‘fel’ att ni inte testar mer. 
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F: Det är ett delat ansvar, om jag är lite diplomatisk. Det är deras ansvar naturligtvis. Vi skulle 
behöva bli bättre på att förmå kunden att förstå vikten utav test och vikten utav att t.ex. få ha 
avsatt tid för att ta fram testfall - alltså riktiga testfall i projekten. I ett fåtal projekt har vi fått 
göra det, men i de flesta fallen så görs testerna utifrån det som finns i krav.specen oavsett om hur 
den nu är byggd och det resulterar i ett antal buggar som rapporteras in i våra 
projekthanteringsverktyg. Hade man haft möjligheten att skriva riktiga systemtester och 
dokumentera de på ett bättre sätt, då hade - jag tror att våra tester skulle må bra utav det. Men 
kundens fel, det är att oftast så tycker kunden att de inte vill lägga ner så mycket pengar som det 
kräver. Det är i de stora projekten som man har fått möjlighet att göra det, i medelstora 
webbprojekt är det sällan man får den tid som man skulle behöva ha. 
 
H: Så du menar att det är få test-case, eller att ni inte använder så mycket? 
 
F: Ja alltså, vad vi gör är att vi utifrån specifikationen har de funktioner och det utseende som vi 
kommit överens om - Men som JAG ser ett testcase så är det ett dokumenterat case med ett flöde 
från punkt A till punkt B. Det är det sällan som vi faktiskt har resurser till att skriva. 
 
O: När ni fyller i formulär och sånt, när ni testar. Sker allt det manuellt? 
 
F: Idag så sker allting manuellt, ja. 
 
O: Varför har ni inte automatiserat? 
 
F: Vi har inte - nu ska vi se så jag uttrycker mig på ett bra sätt - vi har inte haft det efterfrågat. Vi 
vill gå över till att hitta delar som passar sig för automatiserad testning, en liten del i det är att 
projekten oftast är medelstora eller små och att det - utav samma orsak som jag nämnde tidigare - 
inte har funnits resurser i projekten för att ta fram det. Vi ser det som en brist, och det är därför vi 
driver projekt för att implementera automatiserad testning. Vi tittar både på att göra det i 
sluttester, alltså hur webbplatsen fungerar, men även att titta på det med de utvecklingsverktygen 
som finns att ha automatiserade unittester. Det är en målbild vi har att vi ska ha en större andel 
utav automatiserad test utav många orsaker, inte minnst för att vi tror att projekten i slutändan 
kommer att tjäna på det. Det kommer kanske att kosta pengar ur ett kort perspektiv, men ur ett 
längre perspektiv kommer det inte vara dyrt, utan tvärtom - vi kommer att spara pengar åt 
kunden. 
 
O: Tror du att det är ett stort steg att implementera (automatiserad testning)? 
 
F: Eftersom att vi inte har gjort det så har vi uppenbarligen tyckt att det är ett stort steg att ta. Det 
som krävs för att införa den typen av verktyg är att man har personer som vill driva den frågan 
och har möjlighet att driva den frågan inom ramen för de projekt man arbetar med. Vi vill 
komma dit men har inte kommit dit - så ja, det är en stor fråga. 
 
O: Nu är du ingen programmerare, men vilka processer/delar av testning tror du kan gå 
att automatisera? 
 
F: Jag tror definitivt att funktioner går att testa. Typexempel är formulär, att man har ett formulär 
med ett bestämt flöde - fungerar det formuläret när man gör förändringar. Där går det definitivt 
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att använda automatiserade tester. Jag ser också att man kan ha det för att verifiera att det vi 
kallar för "sidtyper" - vilket är en funktion i EPiServer som man använder för att skapa en viss 
typ av innehåll - att verifiera att varje sådan sidtyp fungerar efter att man har gjort en utveckling. 
Där ser jag också att man har möjlighet att "bara surfa till en sån sida", eller att automatiskt 
"surfa till en sådan sida" och få ett förväntat resultat. Där ser jag att vi skulle kunna tjäna på att 
ha den hanteringen i våra projekt. 
 
O: Är det något som du känner absolut inte skulle gå att automatisera? 
 
F: Jag hade hoppats på att vi skulle ha möjligheten att göra utseendetester, den största delen utav 
de buggar vi har i våra projekt är inte funktionella fel, utan det är för att saker och ting ser olika 
ut i olika webbläsare, i olika enheter (telefon eller padda eller dator) och att saker och ting inte 
hamnar på rätt ställe. Där hade vi kanske en förhoppning om att man skulle kunna arbeta med 
automatiserade tester. Vi tror inte att verktygen är mogna för det idag. 
 
O: Vi har visat er ett exempel där vi skrev ett testscript som fyller i ett formulär på en 
webbsida som ni har byggt. Fyllde det vi har presenterat för er de förväntningar ni hade av 
automatiserad testning? 
 
F: Ja och nej. Det är inte som någon kritik. Jag hade hoppats på att de automatiserade testerna 
skulle kunna lösa en större andel problem så ur det perspektivet är jag missnöjd. Jag tycker inte 
att jag har fått det jag hade förväntat mig. Med facit i hand så vet jag att mina förväntningar var 
för högt ställda, att det inte är möjligt att göra det. Så utifrån det perspektivet så är jag definitivt 
nöjd med det resultatet. Jag tycker att ni kunde visa på ett gott sätt att det är möjligt att med dels 
verktyget som ni använt - Selenium - att det kunde göra de sakerna, att ni kunde få en feedback 
på att formulär gick att fylla i och att det inte gick att fylla i och vad som hände om man hade 
gjort fel i formuläret. Så ja, ska man se på det ur ett stort perspektiv med de förutsättningar som 
fanns så är vi nöjda. Men det var inte det vi hade hoppats på när vi började titta på 
automatiserade tester. Då hade vi haft förväntingar på att fler saker skulle vara möjliga att göra 
på ett enkelt sätt. 
 
O: Okej, så efter att du har sett automatisering... (avbruten) 
 
F: Så har mina förväntningar minskat, men jag tycker fortfarande och tror fortfarande att det 
kommer att fylla en bra och viktig funktion. 
 
O: Genom att då spara tid? 
 
F: Genom att spara tid och det är bara en del i det jag tycker är viktigast. Det som jag tycker är 
viktigast med automatiserad test är att ge en leverans till vår beställare (klient/kund) som 
uppfyller de förväntningar och krav som en beställare har. Kan automatiserad testning hjäpa oss 
att säkerställa att leveranserna uppfyller de villkoren så är det mycket viktigt. 
 
H: En sak jag tänkte på, om vi backar tillbaka lite till ad hoc testning som används idag. 
Vad ser du för nackdelar, eller för- och nackdelar med den typen av testning. 
 
F: Fördelar med den typen utav testning - och jag tror att den typen utav testning kommer alltid 
att finnas - är att innan man kommer över i en mer strukturerad test så får man bort de mest 
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allvarliga sakerna som kanske inte, alltså sådant som ska vara åtgärdat innan de går över i en 
riktig test-fas. Jag har suttit i projekt där man kommer in i en testfast och sen så säger det 
"smack" vid de två-tre första testerna och man kommer inte vidare för att inte har haft/varit 
tillräckligt noggrann under utvecklingsarbetet. Vad ad hoc tester hjälper till med - för det här 
sker ju då oftast i ett tidigare skede - vad de hjälper till med är att vi ändå hittar den typen utav 
uppenbara saker som både som testare hos oss och kunden inte ska behöva råka ut för. Så det 
fyller en funktion det också och den biten kan jag tycka att vi ändå kan vara duktiga på att göra 
(ad hoc-tester) och att förstå var saker och ting kan gå fel. Men det är de strukturerade testerna 
där man har riktiga testfall, det är där vi har ett utrymme att förbättras. Det är det som är min 
målbild, att vi ska vara mycket duktigare, och där är automatisering utav test en del, men vi 
kommer också behöva ändra och förbättra våra arbetsmetoder när det gäller strukturerade tester. 
Det är ju ett framtida projekt som vi också kommer att driva. 
 
H: Så den största nackdelen är att det är dålig struktur? 
 
F: Det är en - ja, i ad hoc testning så blir det ingen struktur alls egentligen för då sitter man mer 
eller mindre planlöst och surfar igenom och testar. Men det är ett bekymmer hos oss att när det 
gäller de strukturerade testerna så är inte de tillräckligt bra utförda och det är lite det som vi vill 
bli bättre på helt enkelt. 
 
O: Utvecklarna som jobbar här, när de kommer in till arbetsplatsen (det är såklart 
skillnad från individ till individ), rent generellt, hur mycket kan en utvecklare om test. 
Alltså säg att en utvecklare kan skapa en webbsida utan problem men hur skulle du 
uppskatta gemene mans testkunskaper, om att strukturera test och hur man utformar sina 
test? 
 
F: Ja, alltså. Man skulle kunna börja med att ha en diskussion om det är utvecklarens roll att vara 
testare. Det tycker jag inte. Jag tycker att test är en yrkeskategori i sig. Så om en utvecklare är en 
bra eller dålig testare - skulle jag i en perfekt värld i alla fall - tycka är av mindre vikt, men 
utvecklare fyller där en funktion så att han kan göra automatiserad unittesning när han sitter och 
utvecklar och det är förmodligen utvecklaren som gör automatiserade testscript. Men testen som 
sådant är vare sig en utvecklare eller projektledare som ska göra utan det är en yrkesroll som 
finns i vår bransch (IT/utvecklar-branschen) som är en egen yrkesroll helt enkelt. 
 
F: Men ska vi då gå till de utvecklare som sitter och arbetar hos oss t.ex. så tror jag att egentligen 
har de flesta en ganska bra känsla för vad test är hur man ska göra tester men resursbristen gör att 
de inte hinner göra de saker som borde göras vid en leverans. Det faller tillbaka på att projekten 
prioriterar att få en funktionalitet, att få en färg och form, och mindre på test. Det är i grund och 
botten vårt eget fel, vi måste bli bättre på att sälja in test och förmå kunden att förstå vikten utav 
det och att de faktiskt förmodligen tjänar pengar i slutändan på att man får det (testning) på ett 
bättre sätt. Det är vårt ansvar att se till att vi får de resurserna i projektet. 
 
O: Om man tänker automatisering, kunskaperna där. Ni har inte infört det så... (avbruten) 
 
F: Jag skulle säga att det finns, hos delar utav utvecklarkollektivet, en känsla för vad man kan 
göra med automatiserad test. Jag tror att de flesta skulle tycka att det skulle vara roligt att göra 
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det men om man ska sätta det på en "gradig" skala så - 2/5 till 3/5. Vi arbetar inte med det, få 
eller inga har jobbat med det på riktigt så det är definitivt ett förbättringsområde. 
 
O: Tror du att det skulle ta tid att lära ut? För det är ett nytt verktyg att lära sig om man 
ska skriva testscript. 
 
F: Njae. Ja alltså, självklart skulle det ta tid men jag tror inte att det skulle ta så pass mycket tid 
som vi kanske tror att det skulle ta att göra. De utvecklare vi har är utan undantag duktiga 
utvecklare. Alla har jobbat mer eller mindre lång tid med de utvecklingsverktyg vi arbetar med. 
Vi arbetar inom Microsoft-världen så det är SQL-server och Visual Studio, .Net osv. Det kan 
dom (utvecklarna). Att då lära sig ett till verktyg, det tror jag inte några skulle ha några 
bekymmer med - jag tror t.o.m. att de skulle tycka det var roligt. Definitivt skulle det krävas en 
insats men inte sån stor insats som jag tror att man kanske är rädd för att det skulle vara. 
 
H: Skulle du vilja tillägga något? 
 
F: Inte mer än att vi ser det här som en prioriterad fråga, det här är viktigt för oss. Vi - jag skulle 
inte säga att vi lider utav att vi utför dåliga tester, för det är inte riktigt så - men däremot skulle vi 
må bra utav, om man tittar åt andra hållet, att få bättre rutiner och lägga ner mer resurser på test 
för jag tror att vi skulle må bra utav det och att kunden skulle må bra utav det och att 
slutanvändare skulle må bra utav det. Det är ett utav de prioriterade projekten vi har under det 
här verksamhetsåret och under nästa verksamhetsår - att få bättre rutiner inom det området.  
 


