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Sammanfattning 
Det blir allt mer vanligt att agila metoder och kontinuerliga leverans används i 

systemutvecklingsprojekt idag, och att automatisera tester är ett krav då manuella tester är 

allt för tidskrävande för att lyckas med kontinuerliga leveranser. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur testautomatisering hanteras i ett antal olika 

projekt inom samma företag, där alla dessa projekt arbetar agilt och med kontinuerliga 

leveranser. Studien syftar även till att identifiera de hinder som finns för att arbeta med 

testautomatisering på det som vis som dessa projekt önskar, om detta skiljer sig från hur de 

arbetar idag, och då även ge eventuella lösningar på hur dessa hinder kan undvikas. 

 

En deduktiv ansats användes då litteratur och tidigare forskning studerades innan 

undersökningen utfördes för att finna relevanta aspekter att undersöka samt för att få en 

förståelse för hur tidigare forskningen rekommenderar att testautomatisering hanteras. En 

kvalitativ undersökning utfördes sedan där intervjuer användes för datainsamling. 

 

Resultatet från denna studie visar att de tester som automatiseras mestadels är regressions 

tester och då i form av enhetstester. De flesta tester automatiseras i efterhand och det är 

oftast testledaren själv som ansvarar för testautomatiseringen, förutom enhetstester som 

utvecklarna skapar. De flesta respondenter var dock överens om att de vill arbeta mer 

testdrivet vilket betyder att de vill utveckla automatiska tester så tidigt som möjligt eller 

redan innan ny kod skrivs. De största hindren för att kunna arbeta på detta vis är det höga 

tryck som finns på att utveckla ny funktionalitet istället för tester samt fel tankesätt eller 

brist på förståelse hos andra i projekten. Dessa hinder kan undvikas genom att följa de råd 

som tidigare forskning ger; inkludera flera medarbetare från projektet i diskussioner om hur 

testautomatisering skall hanteras, skapa tydliga mål för varför tester automatiseras och vad 

de bidrar till, samt börja automatisera acceptanstester som senare även kan användas som 

regressionstester. 

 

 
 

 



   
 

   
 

Summary 
It has become more usual to use agile methods and continuous delivery in system 

development projects today and to not automate tests is not an option due to manual tests 

being too time-consuming to successfully use continuous delivery.  

 

The purpose of this study has been to investigate how test automation is handled in a 

number of projects, within the same company, that all use agile methods and continuous 

delivery. This study also aims to identify the obstacles that hinders the projects from 

working with test automation the way that they want to and also give potential solutions 

for these obstacles. 

 

A deductive approach was used as literature and previous research was studied before the 

research was performed. This was done to find relevant aspects of test automation to 

research and also to gain knowledge on how previous research recommend that test 

automation is handled. A qualitative research was then performed where interviews was 

used for data collection. 

 

The results from this study shows that the tests that are most automated are regression 

tests in the form of unit tests. Most of the tests are automated after development is done 

and it is most often the test leader who has the responsibility for the test automation, with 

the exception of unit tests that the developers create. Most of the respondents agreed that 

they would like to work more test-driven which means that they want to develop 

automated tests as early as possible or even before any new code is written. The biggest 

obstacles to be able to work this way is the high pressure that exists to develop new 

functionality instead of tests and also an incorrect mindset or lack of understanding within 

the project. By following the advice of previous research these obstacles can be avoided 

by: include more members of the project in discussions on how test automation should be 

handled, create clear goals for why tests should be automated and what benefits this brings 

and also start developing automated acceptance tests that can later also be used as 

regression tests. 

 

  



   
 

   
 

Förord 
Jag vill tacka alla respondenter som har medverkat och gjort denna uppsats möjlig genom att bidra 

med värdefull information. Jag vill även tacka företaget där undersökningen skett för tillåtelse att 

utföra denna studie hos dem. Jag vill även tacka min handledare Niclas Eberhagen för alla råd och 

all hjälp som givits under arbetet med denna uppsats. 

 

Tack! 

Robin Wilhelmsson 
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1 Introduktion  
I detta kapitel ges en introduktion till ämnet som denna uppsats kommer behandla. Tidigare 

forskning inom detta ämne kommer att presenteras och slutligen kommer även studiens syfte och 

målgrupp att presenteras. 

1.1 Inledning 

Det ämne som denna uppsats kommer att beröra är testautomatisering i agila 

systemutvecklingsprojekt som använder sig av kontinuerliga leveranser. Detta ämne valdes 

på grund av egna erfarenheter inom testautomatisering i just systemutvecklingsprojekt med 

kontinuerliga leveranser, dessa erfarenheter väckte mitt intresse för hur testautomatisering 

används i andra projekt med kontinuerliga leveranser och vad det finns för hinder för att 

lyckas med testautomatisering på de vis som projekten vill. Jag var även då intresserad av 

att finna hur tidigare forskning rekommenderar att testautomatisering hanteras i projekt med 

kontinuerliga leveranser och om denna tidigare forskning då även kunde ge förslag på hur 

hinder kan undvikas och hur problem kan förhindras.    

 

Testautomatisering har fått en större roll i utvecklingsprojekt på senare tid på grund av att 

agila projekt metoder och kontinuerliga leveranser blir allt mer vanligt. I sådana projekt 

finns inte tid att enbart utföra manuella tester då dessa är väldigt tidsödande. Detta är något 

som diskuteras i en artikel från Sdtimes (Marvin, 2014), de nämner även i denna artikel att 

projekt med kontinuerliga leveranser även kräver kontinuerlig testning och detta kan inte 

ske utan att tester automatiseras.  

 

En annan artikel som diskuterar vikten av kontinuerlig testning i projekt med kontinuerliga 

leveranser är Continuous Testing: The Missing Link in the Continuous Delivery Process 

(Blazemeter, 2015) I denna artikel nämner de att agila processer måste automatiseras till 

fullo och att kontinuerlig testning är det sista steget i processen för kontinuerliga leveranser, 

och det är detta steg som många projekt saknar. De nämner även i denna artikel att om ett 

projekt inte använder sig av kontinuerliga leveranser är det inte agilt, och att inte vara agil 

idag innebär en negativ påverkan på projektets konkurrenskraft. 

1.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning finns inom områden så som testautomatisering, agila utvecklingsprojekt, 

kontinuerliga leveranser m.m.  

 

Software test automation practices in agile development evironment: An industry 

experience report (Collins & de Lucena, 2012) är en artikel som genom en fallstudie 

beskriver de svårigheter som kan uppstå när ett nytt projekt ska börja arbeta agilt enligt 

scrum och utveckla automatiserade tester. 

 

En annan artikel med tidigare forskning inom området testautomatisering är Automated 

testing in the continuous delivery pipeline: A case study of an online company (Gmeiner, 

Ramler & Haslinger, 2015). Denna artikel består av en fallstudie av ett online företag för att 
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visa att det i projekt med continuous delivery finns ett stort behov av omfattande 

automatiserade tester. Författarna berättar även om de saker de har lärt sig under studiens 

gång, t.ex. vilka faktorer som har varit viktigast för ett lyckat resultat.  

 

En annan fallstudie gällande ett företag som infört kontinuerliga leveranser är Continuous 

Delivery: Huge Benefits, but Challenges Too (Lianping, 2015) här förklaras hur ett företags 

pipeline ser ut och även en del gällande de tester som finns på detta företaget. 

 

The highways and Country Roads to Continuous Deployment (Leppänen et al. 2015) är en 

studie där författarna har intervjuat 15 olika teknik företag för att visa på hur kontinuerliga 

leveranser används i verkliga företag för att kunna levererar förändringar i mjukvara till 

kunden snabbt. 

 

Det som saknas i denna tidigare forskning är dock en fallstudie som visar hur ett flertal 

projekt som använder sig av kontinuerliga leveranser hanterar specifikt testautomatisering. 

Samt hur dessa projekt önskar att arbeta med testautomatisering och vad de finns för hinder 

för att kunna arbeta på detta sätt. De fallstudier som finns på företag med kontinuerliga 

leveranser fokuserar oftast på hela processen för kontinuerliga leveranser och inte enbart 

testautomatisering. Det är denna kunskapslucka som denna studie syftar till att fylla. 

1.3 Problemformulering 

Denna undersökning syftar till att undersöka hur testautomatisering hanteras på ett företag 

med ett antal projekt inom samma företag som arbetar agilt och med kontinuerliga 

leveranser samt hur dessa projekt skulle vilja arbeta med automatisering och vad det finns 

för hinder med att arbeta på detta vis. Med stöd och rekommendationer från tidigare 

forskning och teorier skall även förslag på åtgärder ges på hur dessa hinder kan undvikas. 

 

Det finns forskning inom området kontinuerliga leveranser och testautomatisering, Humble 

och Farley (2011) beskriver i deras bok hur testautomatisering bör hanteras i projekt med 

kontinuerliga leveranser och Pettichord (2001) talar om vanliga problem som uppstår i 

samband med testautomatisering. Det som saknas i denna forskning är dock en fallstudie 

med förklaringar på hur det faktiskt används på ett företag med ett flertal agila projekt med 

kontinuerliga leveranser, samt vad för och varför det finns hinder med att arbeta på det vis 

som projekten önskar. Därav skall denna studie undersöka hur just testautomatisering 

hanteras i agila projekt med kontinuerliga leveranser. Studien skall även undersöka hur de 

olika projekten önskar att arbeta med testautomatisering och vad det finns för hinder med 

att lyckas med detta arbetssätt. 

1.4 Syfte och frågeställning/hypotes 

Syftet men denna studie är att beskriva hur testautomatisering hanteras i ett antal olika 

projekt med kontinuerliga leveranser inom ett företag. Om dessa projekt önskar arbeta med 

testautomatisering på ett annat vis än vad de gör idag skall även hinder för att arbeta på det 
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önskade viset identifieras och eventuella förslag ges på hur dessa hinder kan undvikas. 

Frågeställningarna blir därav:  

 

 Hur hanteras testautomatisering i agila projekt som använder sig av kontinuerliga 

leveranser? 

 

 Hur vill dessa projekt arbeta med testautomatisering och vad finns det för hinder 

med detta? 

 

Resultatet skall kunna användas av företaget om så önskas för att bättre anpassa hanteringen 

av automatiserade tester samt för att identifiera var förbättringar kan göras. Det kan även 

användas av andra företag för att identifiera var hinder kan finnas gällande 

testautomatisering i projekt med kontinuerliga leveranser, samt eventuellt finna lösningar 

på dessa hinder. 

 

Resultatet skall även kunna användas som en grund för flera större fallstudier inom detta 

ämne för att få en djupare förståelse för vilka hinder som finns i relation till 

testautomatisering och kontinuerliga leveranser. 

1.5 Målgrupp 

Målgruppen för denna studie är både företaget som studien utförts på men även andra 

företag och projekt som redan arbetar eller önskar att arbeta med kontinuerliga leveranser 

och vill identifiera vad som rekommenderas gällande testautomatisering enligt tidigare 

forskning samt hinder som kan uppstå. 
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2 Bakgrund & Teori 
I detta kapitel kommer tidigare forskning inom områdena agil systemutveckling, mjukvarutest, test 

i agila projekt, kontinuerliga leveranser samt automatisering av test presenteras. Den tidigare 

forskningen inom dessa områden kommer i slutet av kapitlet resultera i en sammanfattning av vad 

som rekommenderas gällande testautomatisering i agila projekt med kontinuerliga leveranser. 

 

Två återkommande begrepp i denna uppsats är: 

 API – Står för application programming interface. API är gränssnittet mellan olika 

programmoduler. Dessa programmoduler innehåller ett antal funktioner, på detta vis 

kan en tillverkare använda en programkomponent från andra tillverkare(Skeppstedt, 

2016).  

 GUI – Står för Graphical user interface eller användargränssnitt. Det är gränssnittet 

eller bilden som syns på datorskärmen och som den fysiska användaren använder 

för att kommunicera med programmet(Skeppstedt, 2016). 

2.1 Agil systemutveckling (Scrum) 

Enligt Eriksson(2008) är agila metoder sådana som, under korta iterationer och med lite 

dokumentation, används för att bygga ett system i små bitar i taget, för sådana metoder 

behövs ofta automatiserade tester. 

 

Scrum är en agil metod som bygger på iterationer, kallade sprinter i scrum. Varje iteration 

eller sprint resulterar i en tillväxt i produkten (Schwaber, 2004). För att bestämma vad som 

skall göras under den kommande sprinten kollar utvecklingsteamet i produktens backlog. 

Denna backlog innehåller krav som  prioriteras av produktägaren, dessa krav ges även en 

tidsuppskattning för hur lång tid de kommer ta att genomföra (ibid). Utöver produktens 

backlog finns även en backlog för den aktiva sprinten. Sprintens backlog innehåller det 

arbete som teamet skall genomföra under sprinten och som skall resultera i en tillväxt i 

produkten och även möta det krav som valts ut från produktens backlog (ibid). En viktig 

aspekt av scrum är att teamet själva skall bestämma över sitt arbete, alltså bestämmer teamet 

själva vem som skall arbeta med vad för att i slutändan möta de krav som valts ut (ibid). 

2.2 Test 

Eriksson (2008) nämner att testning utförs för att hitta fel i systemet och detta bör göras så 

tidigt som möjligt för att minimera kostnaden för att åtgärda dessa fel. Eriksson (2008) 

sammanfattar de olika nivåerna för testning i fyra olika nivåer, komponenttest, 

integrationstest, systemtest samt acceptanstest. Komponentest, eller enhetstest, används för 

att testa de allra minsta beståndsdelarna i systemet, t.ex. olika funktioner, klasser, HTML-

sidor m.m. Dessa tester utförs ofta av utvecklare och inte av testledare eller testare 

(ibid).  Nästa nivå, integrationstest, innebär att integrationen mellan de olika komponenterna 

testas för att försäkra sig om att komponenterna kommunicerar med varandra på ett önskat 

vis, dessa tester utförs antingen av testare eller några utsedda utvecklare (ibid). I den tredje 

nivån, systemtest, skall hela systemet testas i en miljö som så långt som möjligt liknar den 
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miljö som slutanvändarna kommer att använda systemet i. Systemtest utförs oftast av testare 

och inte som i de tidigare nivåerna, utvecklare (ibid). Den sista nivån är acceptanstest, enligt 

Eriksson (2008) bör dessa tester utföras av användare och syftet är att kontrollera så att alla 

krav är uppfyllda och att produkten är redo för att släppas till användarna. Naik, Kshirasagar, 

Tripathy och Priyadarshi (2008, 16) använder den s.k. V modellen (se figur 1) för att 

beskriva de olika nivåerna av test. 

 
Figur 1. V Modell, inspirerad av Naik, Kshirasagar, Tripathy och Priyadarshi (2008, 16) 

 

Två viktiga begrepp inom testning är positiva tester samt negativa tester. Eriksson(2008) 

beskriver att “Positiva tester syftar till att testa om systemet fungerar som det ska vid normal 

användning. Giltiga värden används som testdata” (Eriksson 2008, 150). Negativa testers 

syfte beskrivs som “[...] att testa om systemet även klarar att användaren använder systemet 

på ett felaktigt sätt utan att fel uppstår i systemet. Med andra ord fokuserar dessa tester på 

att testa systemets felhantering”(Eriksson 2008, 150). 

 

En annan viktig del av testning som Eriksson(2008) nämner är regressionstester, detta är 

tester som genomförs innan en ny version av produkten skall släppas för att säkerställa att 

inga nya buggar eller problem har uppstått som ett resultat av de förändringar som har gjort 

i produkten. 

 

En annan typ av test som Humble och Farley (2011) nämner är smoketest. Detta är tester 

som enbart syftar till att säkerställa att de allra viktigaste delarna i systemet fungerar korrekt. 
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2.1.1 Testning i agila projekt 

Allt fler mjukvaruföretag väljer idag att arbeta efter agila metoder för att snabbt kunna 

leverera deras produkter till marknaden (Agarwal, Garg och Jain, 2014).  En viktig del i den 

agila metoden är kvalitetssäkringen av produkten och i agila metoder kan denna aktivitet se 

annorlunda ut, Agarwal, Garg och Jain (2014) nämner ett antal olika faktorer som bör 

beaktas i relation till kvalitetssäkring i agila projekt. De nämner bl.a. att medarbetarna skall 

kunna åta sig olika roller, t.ex. skall en utvecklare kunna ta på sig rollen som kvalitetssäkrare 

eller en testare skall kunna utföra arbete som business analysts vanligen gör. Det är även 

viktigt att utvecklingen och kvalitetssäkringen av produkten sker parallellt, så när en bug 

identifieras kan den åtgärdas direkt. Agarwal, Garg och Jain, (2014) anser även att så mycket 

som möjligt bör automatiseras i agila projekt. 

2.2 Kontinuerliga leveranser och kvalitetssäkring 

Kontinuerliga leveranser är en metod för utveckling av mjukvara, enligt Chen (2015) 

används kontinuerliga leveranser för att snabbt kunna utveckla och släppa ny mjukvara till 

kunden. Mjukvaran skall även alltid vara redo för att släppas till kunden på ett tillförlitligt 

vis. 

 

Grunden till kontinuerliga leveranser av ny mjukvara är en så kallad deployment 

pipeline  (Humble och Farley, 2011). Denna pipeline innefattar fyra olika aktiviteter som i 

sig innehåller flera aktiviteter, de fyra aktiviteterna är build, deployment, test och release 

processer. Build eller byggprocessen använder källkoden för att producera binärer som i sin 

tur används för att kunna starta applikationen. Deployment innebär i detta fall att systemet 

installeras på olika system för att kunna testa det i olika miljöer. Release är det sista steget 

och betyder att mjukvaran släpps till produktion, alltså till slutanvändaren (ibid). Syftet med 

en deployment pipleline är att snabbt kunna distribuera en ny version av en mjukvara till 

antingen en testmiljö eller till kund, pipelinen försäkrar även att den nya versionen är 

kvalitetssäkrad (ibid). Humble och Farley (2011) nämner även att så mycket som möjligt 

bör automatiseras om processen för att leverera ny eller uppdaterad mjukvara skall vara så 

effektiv och resultera i så bra kvalité på produkten som möjligt. Det finns givetvis saker 

som inte går att automatisera så som t.ex. explorativa tester, men för att lyckas med 

kontinuerliga leveranser måste så mycket som möjligt automatiseras.  

 

Precis som Agarwal, Garg och Jain (2014) anser även Humble och Farley (2011) att 

medarbetarna i teamet inte skall vara fast i en roll, det är framförallt viktigt att alla känner 

ett ansvar för kvalitetssäkringen av produkten. För att  få en tydlig bild över vad som är 

möjligt att, samt då även bör, automatiseras så använder sig Humble och Farley (2011) av 

Testing quadrant diagram (Se figur 2). I den första kvadraten finns de funktionella 

acceptans testen. Detta är test som används för att stämma av att den önskade 

funktionaliteten är uppnådd, dessa tester är även ett verktyg för utvecklarna för att de skall 

kunna säkerställa att det är klara och att de har levererat det som förväntas av användarna 

(ibid). Enligt Humble och Farleys (2011) idealbild skulle automatiska tester skrivas innan 



 

  11 (36) 
 

utvecklarna börjar utveckla någon ny funktion, utvecklarna kan då köra testerna när de anser 

sig klara med utvecklingen och om testerna lyckas är alla krav för den funktionen uppnådda. 

Det är dock problematiskt att införa denna metod i projekt som har funnits under en längre 

tid. Metoden som Humble och Farley (2011) då istället rekommenderar är att föra en 

diskussion med användarna för att se vilka de viktigaste funktionerna i mjukvaran är och 

börja utveckla automatiska tester för dessa funktioner. När dessa tester som används för att 

testa av de mest kritiska delarna av systemet är utvecklade kan teamet även börja fundera 

på vilka andra funktioner eller delar av mjukvaran som ofta testas manuellt och då istället 

automatisera dessa delar, det är dock viktigt att kontrollera att det inte är några funktioner 

som ofta förändras eller har någon planerad förändring, då detta kommer kräva att de 

automatiska testerna måste omarbetas (ibid). 

 

Nästa kvadrat i test kvadranten är manuella tester så som användbarhetstester, explorativa 

tester m.m. Dessa utförs för att säkerställa så att rätt funktionalitet levereras till kunden och 

även för att försäkra sig om att de krav som fastställt för produkten faktiskt är de krav som 

kunden önskar (Humble och Farley, 2011). 

 
Figur 2. Testing quadrant diagram, inspirerad av Humble & Farley (2011, 85) 

 

En viktig del av pipelinen är de automatiska acceptans testerna, dessa tester används både 

för att försäkra sig om att användarnas krav på funktionen är uppnådda samt som 

regressionstester (Humble och Farley, 2011). Enhetstester är oftast billigare att bygga och 

underhålla men acceptanstester bör dock ändå automatiseras för att skapa en garanti att 

systemet fungerar på ett korrekt sätt utifrån användarnas perspektiv eftersom enhetstester 

bara testar en enskild komponent medan acceptanstester testar ett helt flöde och kan på så 
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vis finna buggar som inte skulle kunna finnas genom att bara testa de enskilda 

komponenterna (ibid).  

 

Swartout (2012) anser att det är viktigt att finna buggar tidigt i utveckling för att snabbt 

kunna åtgärda dessa och rekommenderar då att arbeta med testdriven utveckling, det innebär 

att testerna skrivs innan själva koden skrivs för att kunna exekvera testerna under 

utvecklingen och om testerna då finner buggar så påverkas inte kunden eftersom den kod 

som skrivs ännu inte har släppts. Detta kan vara svårt att införa i redan existerande projekt, 

Swartout (2012) rekommenderar då istället att man börjar automatisera de huvudsakliga, 

eller viktigaste, användarfallen och sedan, kontinuerligt, automatisera flera tester. 

2.3 Automatiska tester 

Prakash, Senthil Anand och Bhavani (2012) skriver att för att kunna säkerställa en god 

kvalitét på produkten samt för att kunna minska kostnader så måste automatisering 

implementeras. Det är dock viktigt att, när ett företag väljer att automatisera tester, följer de 

bästa praxis som finns och inte försöka påskynda processen för att se snabba resultat då 

detta är en av anledningarna till att automatiska tester ofta inte levererar det resultat som 

förväntas. 

 

Det är mycket arbete som måste ske innan utvecklingen av automatiserade tester kan 

påbörjas, Prakash, Senthil Anand och Bhavani (2012) nämner 7 aktiviteter som bör utföras 

innan arbetet med automatiseringen påbörjas. För det första måste stabiliteten av mjukvaran 

säkerställas, detta för att ny funktionalitet inte ska påverka de existerande funktionerna och 

på så vis leda till att de automatiska testerna måste omarbetas. Den andra aktiviteten består 

av att bestämma vilket gränssnitt som skall testas, GUI, API eller CLI. Automatiska GUI 

tester är de svåraste att utveckla då dessa kräver mer manuell kodning samt för att 

användargränssnitt ofta förändras i utseende under utvecklingen av mjukvaran, därav bör 

GUI tester inte användas som den huvudsakliga metoden för att testa en mjukvaras 

funktionalitet, istället bör ett annat gränssnitt så som CLI eller API användas för det syftet. 

Det är ändå en god idé att ha GUI tester då även användargränssnittet måste testas, inte bara 

den underliggande funktionaliteten av mjukvaran (ibid). Även Humble och Farley (2011) 

rekommenderar att undvika automatisering av GUI tester då detta kan vara mycket 

komplext och onödigt om GUI lagret av produkten inte innehåller någon logik. Nästa 

aktivitetet innebär att definiera omfånget av tester som skall automatiseras, 

regressionstester, funktionella tester eller acceptans tester etc. När omfånget av tester har 

definierats så måste de testfall som skall automatiseras väljas ut. Prakash, Senthil Anand 

och Bhavani (2012) ger ett antal rekommendationer gällande vilka tester som inte bör väljas 

ut för automatisering. De nämner även att automatiska tester skall ses som ett hjälpmedel 

för testare men de ska inte helt ersätta de manuella testerna. De testfall som inte bör 

automatiseras är sådana som är långa och komplicerade, testfall som skulle ta väldigt lång 

tid att automatisera samt testfall som används som användartester. Nästa steg består av att 

förbereda testfallen för automatisering. Detta innefattar att säkerställa att de olika testfallen 

inte är beroende på att föregående testfall har lyckats, det innebär även att förbereda all 
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testdata som skall användas i testerna. De sista förberedelserna som måste göras innan 

automatiseringen påbörjas är att välja rätt verktyg och rätt metod för automatisering, med 

metod menas om manuell kodning eller s.k. inspelning och uppspelning skall användas 

(ibid).   

 

Bret Pettichord (2001) nämner ett antal problem som ofta uppstår i samband med 

utvecklingen av automatiska tester. Ett av dessa problem är att inte tillräckligt med tid 

allokeras till utvecklingen av tester, istället får automatisering ske som ett sidoprojekt när 

det anses finnas tid för det. Ett annat problem är avsaknaden av tydliga mål för varför 

automatisering av tester skall utföras, att ha tydliga mål är en viktig del för att testare och 

andra intressenter skall bli motiverade till att automatisera tester (Ibid). 

2.4 Sammanfattning av rekommendationer 

Utifrån den tidigare forskning och de begrepp som har presenterats i detta kapitel kan en 

bild över vad den tidigare forskningen rekommenderar gällande hantering av  

automatisering av tester i agila projekt med kontinuerliga leveranser presenteras.  

 

Utifrån den litteratur som studerats och presenterats i kapitel 2.1 till och med 2.3 har ett 

antal olika kategorier skapats, dessa kategorier var återkommande teman i litteraturen. 

Dessa kategorier innehåller de rekommendationer som getts av tidigare forskning och det 

är dessa kategorier som använts för att undersöka hur testautomatisering hanteras på 

företaget. Det som presenteras i de kommande avsnitten 2.4.1 till och med 2.4.4 är alltså en 

sammanfattning av de rekommendationer som presenterats i kapitel 2.1 till 2.3. 

2.4.1 Vilken typ av tester bör automatiseras? 

Både Humble och Farley (2011) och Prakash, Senthil Anand och Bhavani (2012) 

rekommenderar att undvika för mycket automatisering av tester för användargränssnittet då 

dessa är komplexa att skriva och just användargränssnittet har en förmåga att förändras över 

tid. Dock så krävs en del tester för användargränssnittet för att säkerställa så att även detta 

gränssnitt fungerar korrekt och inte bara den underliggande funktionaliteten (Prakash, 

Senthil Anand och Bhavani, 2012). 

 

För att välja ut vilka tester som skall automatiseras rekommenderar inte Prakash, Senthil 

Anand och Bhavani (2012) att automatisera långa och komplicerade testfall. Humble och 

Farley (2011) rekommenderar att föra en diskussion med användarna för att finna de mest 

kritiska funktionerna i mjukvaran och på det viset välja ut vilka testfall som skall 

automatiseras, även Swartout (2012) anser att det är de viktigaste användarfallen som bör 

automatiseras till en början. Men när dessa, de mest viktiga funktionerna, har automatiska 

tester så anser Humble och Farley (2011) att sådana tester som ofta testas manuellt bör 

automatisera. Humble och Farley (2011) nämner att, även fast enhetstester är billigare att 

utveckla, så måste även acceptanstester automatiseras för att säkerställa att mjukvaran är 

kvalitetssäkrad utifrån användarnas perspektiv och deras krav. Dessa automatiska 
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acceptanstester är även ett verktyg för utvecklarna som de kan använda för att säkerställa 

att den funktionalitet de utvecklar är färdig och motsvarar det som förväntas av användarna 

(Ibid). Acceptanstester kan även användas för att regressionstesta systemet och på så vis 

spara in pengar som annars hade behövts läggas på manuell regressionstestning. Trots detta 

är oftast den största anledningen till att automatiska acceptanstester inte utvecklas just att 

de anses vara för dyra (ibid). Humble och Farley (2011) nämner dock att automatiska 

acceptanstester snabbt blir lönsamma eftersom de bidrar till att hitta buggar tidigare i 

utvecklingsfasen och det är oftast billigare att (fixa) buggarna vid ett tidigare stadie. Att 

automatisera acceptanstester kräver även att testare, utvecklare och kunder eller business 

analysts samarbetar för att nå ett gemensamt mål: öka systemets värde, alltså förbättra det, 

detta leder till ett bättre samarbete (ibid). 

2.4.2 Vem skall ansvara för testautomatisering? 

Både Agarwal, Garg och Jain (2014) anser att alla i ett agilt team skall kunna åta sig olika 

roller, en utvecklare skall t.ex. kunna ta på sig rollen som testare. Även Schwaber (2004) 

nämner att en viktig del i just metoden scrum är att teamet skall själva få bestämma över sitt 

arbeta och vem som skall arbeta med vad. Detta innebär att teamen är flexibla och, som 

Humble och Farley (2011) nämner, så skall alla känna ett ansvar för kvalitetssäkringen av 

produkten. Att alla känner ett ansvar för kvalitetssäkringen av produkten är viktigt för att 

motverka de problem som Pettichord(2001) talar om, nämligen att inte tillräckligt med tid 

ges för utvecklingen av de automatiska testerna. 

2.4.3 När bör automatisering av tester ske? 

Agarwal, Garg och Jain (2014) nämner att utvecklingen och kvalitetssäkringen av en 

produkt eller ny funktion måste ske parallellt i agila projekt för att snabbt kunna åtgärda 

eventuella buggar. Ett problem som Pettichord (2001) identifierat är att det inte sätts undan 

någon tid till testautomatisering utan det får istället utföras som ett sidoprojekt när det finns 

tid över. 

 

Prakash, Senthil Anand och Bhavani (2012) nämner även att systemets stabilitet måste 

säkerställas innan arbetet med testautomatiserng påbörjas för att undvika behovet av att 

omarbeta testerna.  

 

Humble och Farley (2011) beskriver att det bästa vore om tester skrevs innan utvecklingen 

av en ny funktion ens påbörjats. Då kan utvecklarna använda testet för att kontrollera när de 

är färdiga med den nya funktionen. Crispin (2006) visar även utifrån hennes egna 

erfarenheter att denna typ av arbetsmetod, när tester skrivs först, leder till en bättre 

kvalitetssäkrad mjukvara som levererar det som intressenter har efterfrågat. Även Bissi, 

Serra Seca Neto och Emer (2016) stärker detta när de, med hjälp av en systematisk 

litteraturöversikt, visar att 88% av de artiklar som de studerat och som publicerats mellan 

årtalen 1999 till 2014 visar att testdriven utveckling har en positiv påverkan på produktens 

externa kvalité. Janzen och Saiedian (2008) visar även i deras studie att projekt som 

använder sig av testdriven utveckling, alltså projekt som skriver tester innan själva koden 
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skrivs, leder till att utvecklarna skriver enklare kod som är mer testad än om testerna skrivs 

i efterhand 

 

Detta arbetssätt är dock svårt att införa i ett projekt som pågått under en tid, Humble och 

Farley (2011) rekommenderar istället att en diskussion förs med användarna för att finna de 

viktigaste funktionerna och automatisera tester för dessa först, efter det bör de tester som 

frekvent utförs manuellt automatiseras. 

2.4.4 Hur mycket bör automatiseras? 

Prakash, Senthil Anand och Bhavani (2012) menar att automatiska tester skall ses som ett 

hjälpmedel för tester, dock ska de inte helt ersätta de manuella testerna. Humble och Farley 

(2011) menar dock att så mycket som möjligt bör automatiseras om projektet skall vara så 

effektiva och resultera i en så bra produkt som möjligt när kontinuerliga leveranser används. 

Det finns även tester som inte bör automatiseras enligt Humble och Farley (2011), t.ex. 

användartester och explorativa tester. Agarwal, Garg och Jain, (2014) anser även de att så 

mycket som möjligt bör automatiseras i agila projekt. 

 

3 Metod 
I detta avsnitt presenteras de metoder och den ansats som använts för att genomföra denna 

studie.  

3.1 Vetenskaplig ansats 

I denna studie har en kvalitativ datainsamling gjorts genom intervjuer med delvis fasta 

frågor, dock utan svarsalternativ, samt öppna följdfrågor. Enligt Jacobsen (2012) syftar en 

kvantitativ metod till att beskriva ett fenomens omfattning eller frekvens, därav har inte en 

kvantitativ metod använts då denna studie har syftat till att skapa en djupare förståelse och 

beskrivning av hur testautomatisering hanteras i projekt med kontinuerliga leveranser. En 

kvalitativ ansats valdes även på grund av att denna studie syftade till att ge en djup och 

nyanserad beskrivning av en situation och individers åsikter och tankar gällande 

testautomatisering i respektives projekt. Att få en lika djup beskrivning av en situation är 

enligt Jacobsen (2012) inte möjligt med en kvantitativ metod med användning av t.ex. 

frågeformulär. De data som samlas in är alltså uppgiftslämnarnas egna åsikter och 

erfarenheter samt tankar om hur just de enskilda individerna vill arbeta med automatisering 

av tester.  

 

En deduktiv ansats är enligt Jacobsen (2012) när forskaren först studerar tidigare forskning 

och teorier för att skapa sig förväntningar om hur ett visst fenomen eller en situation ser ut 

för att sedan, genom insamling och analys av empiri, se om dessa förväntningar stämmer 

överens med hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Därav har en deduktiv ansats använts 

genom att litteratur studerades innan utförandet av undersökningen för att få en bild av hur 

testautomatisering bör hanteras enligt tidigare forskning. Genom att göra detta kunde även 

vanliga problem med testautomatisering  identifieras och då även potentiella lösningar på 
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dessa problem finnas. Genom att först studera tidigare forskning och teorier kunde även de 

huvudsakliga ämnen som skulle undersökas och som presenteras i kapitel 2.4 

Sammanfattning av rekommendationer finnas.  

3.2 Datainsamling  

Enligt Jacobsen (2012) är öppna intervjuer som datainsamlingsmetod att föredra när få 

enheter skall undersökas, när studien syftar till att undersöka vad den enskilda individen 

säger samt när det är av intresse att få en förståelse för hur dessa individer tolkar ett visst 

fenomen. Datainsamlingen i denna studie genomfördes med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer där frågor hade förberetts men även följdfrågor uppstod som en naturlig del i 

diskussionen med respondenterna för att få en djupare förståelse om deras tankar i ämnet. 

Intervju valdes som metod utifrån Jacobsen (2012) kriterier, få enheter undersöktes och det 

var av intresse att undersöka vad den enskilda individen sa och hur denne tolkade 

fenomenen som togs upp i intervjun, så som hur mycket som borde automatiseras, varför de 

inte arbetar på det vis som respondenten skulle vilja m.m. 

 

Enligt Jacobsen (2012) betyder intern giltighet och relevans att det som studien syftar att 

mäta faktiskt är det som mäts. För att denna studie skulle uppnå hög intern giltighet och 

relevans baserades därför intervjufrågorna på studiens syfte och frågeställning för att 

säkerställa att rätt fenomen mättes eller undersöktes. Det som undersöktes i intervjuerna var 

två huvudsakliga saker, hur de faktiskt arbetar i respondenternas olika projekt, samt 

respondenternas egna tankar om hur automatisering av tester bör gå till och vad det finns 

för hinder med att arbeta på det viset. Det är fyra huvudfaktorer som studien syftade att 

undersöka gällande hur företaget arbetar med automatiserade tester – vilken typ av test som 

automatiseras mest, hur mycket som automatiseras, när tester automatiseras och vem som 

ansvarar för automatiseringen av de olika testerna, dessa faktorer presenteras i kapitel 2.4. 

 

Vissa frågor var förbestämda dock uppstod även följdfrågor för att få ännu djupare förståelse 

för vissa svar som respondenterna gav, inga frågor med fasta svarsalternativ användes.  

 

Intervjuerna valdes att göras på plats på respondenternas arbetsplats, ansikte mot ansikte. 

Detta för att, som även Jacobsen (2012) nämner, minska hoten mot studiens tillförlitlighet.  

3.2.1 Urval 

Denna studie utfördes på ett mjukvaruföretag som i dagsläget har ett flertal 

systemutvecklingsprojekt som arbetar agilt och med kontinuerliga leveranser.  

 

Urvalet skedde genom att uppgiftslämnare valdes utefter den information de besitter. För 

att säkerställa att respondenterna hade den information som krävdes av denna studie ställdes 

ett antal kriterier:  

 Respondenterna ska idag arbeta antingen som testledare eller på annat vis med 

testautomatisering. 
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 Respondenterna ska ha goda kunskaper om hur testautomatisering sker i respektives 

projekt. 

 Respondenterna ska arbeta i projekt som använder sig av kontinuerliga leveranser. 

 

Detta urval ökade även studiens tillförlitlighet eftersom de data som samlats in kom från 

förstahandskällor med god insikt i ämnet (Jacobsen, 2012). Urvalet gjordes på endast ett 

företag men alla respondenter medverkar i olika projekt inom detta företag. 

 

Alla respondenter i denna studie har rollen som testledare i deras respektive projekt. De 

flesta projekten har pågått under en tid förutom ett av projekten som respondent A 

medverkar i som är relativt nystartat.  

 

Anledningen till att just individer med rollen testledare valdes för denna undersökning var 

på grund av att dessa individer har den mest omfattande insikten i deras projekt vad gäller 

test och testautomatisering. Alla de projekt som respondenterna arbetar i använder agila 

systemutvecklings metoder samt kontinuerliga leveranser. Respondent B, C och D är alla 

testledare i ett projekt var. Respondent A är testledare i två projekt varav ett är nystartat och 

ett har pågått under en tid. Respondent E är både produktägare och testledare i ett projekt. 

Med detta urval fick studien en bred bild av åsikter och tankar från flera olika respondenter 

som alla har goda kunskaper inom området testautomatisering samt hur detta hanteras i just 

deras projekt.  

3.2.2 Genomförande 

För att få kontakt med de respondenterna som hade den information som denna studie var i 

behov av användes en kontakt på företaget som rekommenderade ett antal personer att 

kontakta utifrån de kriterier som fastställts för urvalet i denna studie. 

 

Sex personer kontaktades via mail och fem stycken av dessa hade möjlighet att medverka i 

undersökningen. I mailet angavs vad det var för typ av undersökning samt övergripande vad 

intervjuerna skulle handla om. 

 

För att förbereda intervjufrågorna studerades tidigare forskning för att finna relevanta 

ämnen att undersöka för att kunna visa hur projekten arbetas med testautomatisering. Dessa 

ämnen blev de fyra olika faktorerna som presenteras i kapitel 2.4. Intervjufrågorna skapades 

även utifrån den frågeställning som fastställts för att på så vis öka studiens giltighet, se 

bilaga A för intervjuunderlag. Under intervjuerna uppstod dock en del följdfrågor för att få 

ett djupare svar på någon fråga eller åsikt som respondenterna hade. 

 

Vid genomförandet av intervjuerna spelades allt in samtidigt som anteckningar fördes. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades noggrant för att inte gå miste om viktig 

information eller förvränga det som respondenterna sagt. Anteckningarna användes som 

stöd vid transkriberingen för att finna viktiga tidpunkter i inspelningen.  
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3.3 Analys 

För att analysera den empiri som samlats in från intervjuerna användes Jacobsens (2012) tre 

steg: beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination. 

 

Det första steget i analysen var därav att skapa en beskrivning av de insamlade data. Detta 

skedde med hjälp av ett antal aktiviteter, den första vara att transkribera intervjuerna som 

spelats in, alltså överföra det som sägs i intervjuerna till skrift. Detta gjordes för att 

säkerställa att inget som sades i intervjuerna skulle missas samt för att det skulle vara enklare 

att arbete med materialet genom att kunna markera i texten och lättare kunna se på olika 

delar av samtalet (Jacobsen, 2012). Efter transkriberingen lästes intervjuerna igenom och 

kommenterades för att sedan kunna skapa en sammanfattning av varje intervju. 

 

Sedan delades respondenternas olika svar in i de olika kategorierna i form av de fyra faktorer 

som presenterats i kapitel 2.4 för att slutligen kunna finna samband mellan svaren som de 

olika respondenterna gett.  

 

Resultatet jämfördes sedan med de teorier och den tidigare forskning som nämns i kapitel 2 

för att finna likheter och skillnader mellan hur forskningen säger att testautomatisering bör 

hanteras, och hur det faktiskt hanteras på ett företag. Med den tidigare forskningen som stöd 

kunde även ett antal rekommendationer ges på hur de huvudsakliga hindren som 

identifierats i studien kan undvikas. 

3.4 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet, eller reliabilitet, betyder enligt Jacobsen (2012) att de data som samlats in 

går att  lita på, en annan forskare skall kunna utföra samma undersökning och komma fram 

till liknande resultat. Jacobsen (2012) nämner dock att det är problematiskt att prova 

tillförlitlighet och även giltighet i kvalitativa studier då dessa är väldigt beroende av 

kontexten där de utförs, t.ex. platsen för intervjuerna eller vem som intervjuar och dess 

relation till intervjuobjektet. Det är därför svårt att försöka återskapa en kvalitativ studie och 

uppnå samma resultat. Även Checkland (1998) menar att kvalitativa studier inte kan mäta 

sig med den replikerbarhet som experimentella, framförallt, naturvetenskapliga studier har. 

Det är därför extra viktigt att noggrant beskriva de ansatser och metoder som har använts 

för att utföra den kvalitativa studien så att själva processen av studien som lett till resultatet 

kan replikeras av utomstående (ibid). 

 

Denna studie har minskat hoten mot tillförlitligheten genom att följa Jacobsens (2012) råd 

och utfört intervjuerna ansikte mot ansikte istället för på telefon samt spelat in intervjuerna, 

med samtycke från respondenterna, för att säkerställa att ingen viktig information missats 

eller att någon av respondenternas svar har förvrängts på grund av bristande minne från 

intervjun. Intervjuerna transkriberades även för att ännu mer säkerställa att inget som 

respondenterna sagt har missats eller förvrängts. 
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3.5 Etiska överväganden 

För att undvika etiska dilemman utgick denna studie från de tre grundkrav som Jacobsen 

(2012) talar om, dessa är informerat samtycke, krav på privatliv samt krav på att bli korrekt 

återgiven. Genom att i förväg berätta för respondenterna om syftet med undersökningen, 

vad det var för uppsats som skulle skrivas och hur informationen de gav mig skulle användes 

gav respondenterna mig ett informerat samtycke till att vara med i studien.  

 

För att försäkra respondenterna om deras anonymitet samlades ingen data in som skulle 

kunna användas för att identifiera vilka respondenterna är, genom att göra detta uppfylls 

Jacobsens (2012) krav på privatliv.  

 

Jacobsen (2012, 488) förklarar kravet på riktigt presentation av data som: “Vi ska i den 

utsträckning som det är möjligt försöka återge resultat fullständigt och i rätt sammanhang.”. 

Därför har inga citat tagits ur ett större sammanhang för att på så vis riskera att framställa 

resultatet på ett felaktigt vis.  
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas den empiri som samlats in i form av intervjuer. Empirin kommer 

att struktureras utifrån de fyra huvudsakliga faktorer denna studie fokuserat på: vilken typ 

av tester som automatiseras mest, vem som ansvarar för automatisering, när utförs 

automatisering samt hur mycket automatiseras. Kapitlet avslutas med respondenternas 

tankar om hur de vill arbeta med testautomatisering och vad de ser för hinder med detta. 

4.1 Vilken typ av tester automatiseras mest? 

Alla respondenter i de olika projekten anser att de automatiska tester de har mest av är 

enhetstester och API-tester och de tester som automatiseras minst är GUI tester.  

 

I båda de projekt som Respondent A medverkar i är det mest enhetstester som automatiseras, 

Respondent A menar även att regressionstester bör automatisera då det är dessa tester som 

det läggs ner mest tid på att testa i dag. Testfall som skall automatiseras väljs ut genom att 

de kollar på vilka funktioner i deras produkter som är de mest grundläggande.  

 

Även Respondent B talar om att de försöker testa det mesta med enhetstester. I projektet 

som Respondent B medverkar i fanns det tidigare mycket GUI tester men de försöker nu 

istället att utveckla enhets- och API-tester samt att underhålla de GUI tester som finns. 

Respondent B menar att den typ av tester de automatiserar mest är regressionstester, dock 

bör även regressionstester testas, till en viss del, manuellt då automatiserade tester enbart 

testar ett visst, specifikt flöde. Respondent B anser att det alltid kommer vara svårt att 

automatisera säkerhetstester, respondent b tror även att det är lätt att fokusera på att testa att 

användarnas flöde fungerar korrekt, Respondent B vill istället kontrollera så att allting 

“under” fungerar och är så stabilt som möjligt. 

 

I Respondent C:s projekt automatiserar de till mestadels enhets och API-tester. De har även 

en del smoketester och regressionstester, de är sällan de automatiserar systemtester. De har 

även en del GUI tester men skall göra ett nytt, mindre, GUI test som bara ska testa på ett 

övergripande plan att användargränssnittet fungerar. Respondent C anser att tester som 

baseras på användbarhet inte kan automatiseras, alltså tester som utförs för att kontrollera 

hur en funktion känns eller om det är omständigt att utföra en viss aktivitet i systemet. 

 

Även Respondent D säger att de har mest enhetstester och den typ av tester som har 

automatiserats mest är regressionstester. I Respondent D:s projekt börjar de med att 

automatisera de testfall som anses vara de jobbigaste att utföra manuellt. 

 

Respondent E beskriver att de inte har mycket API tester i dagsläget men det är något som 

de fokuserar på att utveckla mer av. De har haft en del GUI tester men dessa skall skrivas 

om och förbättras, Respondent E menar dock att man inte ska ha för mycket GUI tester då 

användargränssnittet ofta förändras och testerna behöver då omarbetas. Respondent E 

önskar istället att de hade mer integrationstester. De har dock ett flertal smoketester som 

testar de mest grundläggande sakerna i produkten. För att välja vilka testfall som skall 
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automatisera använder de samma metod som Respondent D, de fastställer vad som tar mest 

tid att testa manuellt och automatiserar det istället, de har även stort fokus på 

integrationstester just nu då deras produkt har många integrationer med andra produkter. 

4.2 Vem ansvarar för att automatisera tester? 

De flesta respondenter nämner att själva som testledare har ansvaret för att automatisera 

tester, förutom enhetstester som oftast utförs av utvecklarna. 

 

Respondent A är den som har det övergripande ansvaret för automatisering av tester, 

förutom enhetstester som utvecklarna utför. Respondent A menar även dock att det är viktigt 

att inkludera andra i teamet som t.ex. produktägaren för att öka förståelsen för 

automatiserade tester, vad de gör och vad de kan bidra till. I det nyare av de projekten som 

Respondent A medverkar inkluderas flera medarbetare i teamet i diskussioner för att 

fastställa hur de skall testa de olika acceptanskriterierna. 

 

Respondent B gör mycket av automatisering av testerna själv, utvecklar både nya och 

underhåller befintliga. Respondent B har det huvudsakliga ansvaret för att bestämma vilka 

tester som skall automatiseras förutom enhetstesterna, då är det systemarkitekten som 

bestämmer. Respondent B har även skrivit enhetstester dock och önskar att hjälpa till med 

dessa tester mer. 

 

Respondent C nämner att testledare i dennes projekt får både rollen som testledare och 

teknisk testare. Det innebär att Respondent C ansvarar både för utvecklingen av de tekniska, 

automatiska testerna och även planeringen och administreringen av andra manuella tester. 

 

Respondent D ansvarar främst för GUI testerna då det är utvecklarna som skriver enhets- 

och API tester. Respondent D utför även arbetsuppgifter som vanligtvis Business analysts 

utför, så som att skissa på ny design. 

 

I Respondent E:s projekt utförs prestanda tester och GUI tester av en teknisk testare och 

API och enhetstester skrivs av utvecklarna. Respondent E ansvarar istället för planering 

utav vad som skall testas och skriva testfall. 

4.3 När utförs automatiseringen av tester? 

I de flesta projekt skrivs tester i efterhand, dock skrivs ofta API och enhetstester tidigt. Det 

kan dock utläsas att de flesta respondenter vill att , speciellt enhetstester, skall utvecklas så 

tidigt som möjligt för att de inte skall bli eftersläpande. 

 
Respondent A medverkar i två olika projekt, ett av dessa projekt är relativt nystartat och det 

andra har pågått under en tid. I det nystartade projekt skrivs enhetstester i början av 

utvecklingen av ny kod, de utgår då från acceptanskriterier som fastställts tidigare för att 

säkerställa att dessa kriterier är uppnådda innan någon ny funktion anses färdig, alltså ska 

tester skrivas innan något är klart. I det andra projektet som har pågått under en tid utvecklas 
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fortfarande enhetstester för gamla funktioner, alltså finns det tester som är lite eftersläpande. 

Respondent A har dock en förhoppning att även det äldre projektet skall komma till samma 

stadie som det nya och då skriva tester innan något anses klart, alltså innan utvecklarna 

checkar in ny kod. 

 

Även Respondent B vill automatisera som tidigt som möjligt men just nu blir testerna ofta 

gjorda i efterhand, Respondent B anser dock att de går åt rätt håll när det gäller att börja 

automatisera tester tidig. 

 

I det projekt där Respondent C medverkar skapas enhetstester och API tester relativt tidigt. 

Respondent C menar dock att när man arbetar agilt är det svårt att skapa tester innan någon 

ny funktion är klar, utan istället testas funktionen manuellt tills dess att den är helt klart och 

kan automatiseras då istället. Respondent C nämner även att de har uppsatta mål för vad 

som skall göras innan något anses vara klart, ett av dessa mål är att utvecklarna skall ha 

skrivit enhetstester för koden de har utvecklat.  

 

I Respondents D:s projekt skrivs enhetstester direkt, utvecklarna kan inte checka in den 

nyskrivna koden om enhetstesterna inte går igenom och lyckas. De GUI tester som 

Respondent D skriver utvecklas dock i efterhand. 

 

Respondent E menar att de inte automatiserar tidigt i utvecklingen av produkten, de har en 

del eftersläpande tester, just nu fokuserar de dock på att automatisera tester för de nya 

funktionerna som utvecklas. 

4.4 Hur mycket automatiseras? 

De flesta respondenterna har uppsatta procentmål för hur mycket kod som skall täckas upp 

av tester och de flesta har ungefär 30% kodtäckning med undantag för det nystartade 

projektet som respondent A medverkar i. 

 

I det nyare av de två projekten som Respondent A medverkar i har de inte hunnit börja med 

alla typer av automatiserade tester, de har i dagsläget mest tester på enhets- och API-nivå, 

Respondent A anser ändå att de har mycket tester i det nya projektet. I det äldre projektet 

kan de dock bli bättre på det och Respondent A menar då att de borde utveckla mer enhets- 

och integrationstester, det behövs även mer tester på API nivå. I båda de projekt som 

Respondent A medverkar i finns mål för hur mycket kodtäckning deras enhetstester skall 

ha. I det nya projektet är deras mål 80% täckning och i det äldre har de som mål för 2016 

att ha 50% täckning, idag har de ungefär 28% i det äldre projektet. 

 

Respondent B anser att de inte automatiserar tillräckligt och skulle vilja automatisera mer 

enhetstester. 

 

I projektet som Respondent C arbetar i har det en kodtäckning på 30% en del API tester och 

även en del GUI tester. Respondent C vill dock göra om GUI testerna till ett mindre 

smoketest som bara skall testa, på en övergripande nivå, om användargränssnittet fungerar. 



 

  23 (36) 
 

I den teststrategi som finns i projektet där det fastställs att det som går skall automatisera 

där investering lätt kan (tas hem). 

 

I Respondent D:s projekt har det som mål att ha en kodtäckning på 75%, idag har de en 

täckning på 28%. De har även ett antal smoketester som körs direkt efter (deployment). 

Respondent D anser dock att man bör testa produkten manuellt och inte förlita sig bara på 

de automatiska testerna. 

 

Respondent E menar att de inte automatiserar tillräckligt i dagsläget. Respondent E önskar 

främst att de utvecklar mera integrations och API-tester. De har idag inga procentmål för 

hur mycket som skall automatisera, de har dock mål på vad de vill automatisera och vad 

syftet är. Mycket testas fortfarande manuellt men de har ett mindre test som (körs) efter en 

deployment för att kontrollera att allting är uppe och fungerar. Det mesta av både acceptans- 

och regressionstester är manuellt. 

4.5 Hur skulle respondenterna vilja arbeta och vad finns det för hinder för att 

lyckas med det? 

Överlag vill de flesta respondenter arbeta mera testdrivet, alltså skapa flera automatiska 

tester och helst så tidigt som möjligt. De hinder som har identifierats är en brist på förståelse 

hos andra i teamet eller ett felaktigt tankesätt. Ett annat problem är det höga trycket som 

finns på teamet att utveckla ny funktionalitet istället för att utveckla tester.  

 

Respondent A anser att det bästa arbetssättet är att enhetstesterna skall skrivas antingen 

innan utvecklarna skriver själva koden, som en typ av testdriven utveckling, eller innan de 

checkar in koden. Respondent A vill även att API tester skall skapas parallellt med 

utvecklingen för att det på så vis inte ska bli några tester eftersläpande.  

 
”För det är ofta att det är väldigt högt tryck på att det ska göras ny funktionalitet och de pushar 

kanske inte så mycket på att de ska göras tester så man skulle ju vilja göra om det mer, så tankesättet 

blir att man måste faktiskt göra det och det finns en anledning att man gör de” (Respondent A) 
 

Respondent A tror att det största hindret för att kunna arbeta på detta vis är det höga trycket 

som finns på att ny funktionalitet skall utvecklas snarare än tester. Respondent A vill ändra 

tankesättet i teamet till att testerna faktiskt måste utvecklas och att det finns en god 

anledning till att de skall göras.  

 

Respondent B vill automatisera mera enhetstester och göra det så tidigt som möjligt 

eftersom det i framtiden kommer finnas mindre tid för manuella tester och de kommer då 

inte ha någon annan valmöjlighet än att automatisera. Respondent B skulle även önska att 

schemalägga någon dag i veckan eller månaden då alla i projektet arbetar med test. 

Respondent B anser att det största hindret är att skapa förståelse hos andra i teamet att 

kvalitetssäkring är en mycket viktig aktivitet som krävs för att kunna producera en bra 

produkt. Även Respondent B tror att strävan efter ny funktionalitet och det höga tempot som 

följer med denna strävan efter ny funktionalitet. 
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Respondent C skulle vilja öka den kodtäckning de har i projektet till ungefär 60-65%. 

Respondent C önskar även att utvecklarna skulle arbeta mera testdriver, på så vis att de 

skriver tester redan innan eller under tiden som de skriver sin kod. Respondent C vill även 

att när en utvecklare checkar in ny kod så skall någon annan kolla igenom den. Det största 

hindret för att nå dessa mål är, enligt respondent C, den höga pressen som finns och som 

leder till att det aldrig hinns med att skriva tester, och att skriva enhetstester i efterhand blir 

ineffektivt. Även respondent C anser att det krävs en förändring i tankesättet för att börja 

arbeta mera testdrivet. Ett exempel respondent C anger som kanske skulle kunna öka 

utvecklingen av enhetstester är att införa en mjukvara som kan visualisera kodtäckning i 

projekt, detta för att driva utvecklarna till att vilja skriva mera enhetstester. 

 

Respondent D är relativt nöjd med de arbetssätt de har i dagsläget, dock skulle respondent 

D vilja att GUI testerna skall (köras) varje gång systemet byggs om, och om testerna 

misslyckas skall bygget avslutas. På så vis tror respondent D att onödiga buggar kan 

identifieras tidigare. Största hindret med att införa GUI testerna i byggprocessen är att det 

är relativt känsliga tester, t.ex. kan time-outs vara ett problem, alltså när det tar för lång tid 

för klienten att få respons. 

 

Respondent E ideal är att de skulle ha flera integrationstester för att på så vis kunna köra ett 

flertal automatiska tester i samband med att en ny version släpps, dessa automatiska tester 

skulle kontrollera att allting är uppe och att alla integrationer fungerar, sedan skulle bara ett 

kort GUI test köras för att kontrollera användargränssnittet. Respondent E tror att det största 

hindret för att lyckas med detta är en brist på tid. 
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5 Diskussion  
I detta kapitel kommer resultatet av studien att analyseras utifrån de teorier och tidigare 

forskning som presenterats i kapitel 2. Metoden som valts för att utföra denna studie 

kommer även att diskuteras i detta kapitel. 

5.1 Analys och Resultatdiskussion 

5.1.1 Vilken typ av tester automatiseras mest 
Alla respondenter från de olika projekten menar att de automatiska tester de har mest av är 

enhetstester. Precis som Prakash, Senthil Anand och Bhavani (2012) så skall automatisering 

av GUI tester inte användas som den huvudsakliga metoden för att testa ett systems 

funktionalitet. Detta görs inte utav någon av respondenterna, däremot nämner respondent B 

att det tidigare fanns mycket GUI tester i projektet men de försöker nu utveckla mer enhets 

och API tester.  

 

Humble och Farley (2011) menar att en viktig del av en deployment pipeline är automatiska 

acceptanstester, dessa tester säkerställer att kundens krav är uppnådda och kan även 

användas som framtida regressionstester. 

 

Respondent B och D nämner att den typ av test de automatiserar mest är regressionstester, 

även respondent C nämner att de har en del regressionstester och respondent A nämner att 

de skulle vilja automatisera mer regressionstester då det är dessa det läggs mest tid på idag. 

Automatiserade acceptanstester som säkerställer att acceptanskriterierna är uppnådda är 

alltså något som många av respondenterna saknar i dagsläget. Respondent A nämner dock 

att i ett av projekten skrivs enhetstester utifrån acceptanskriterier redan från början vilket 

stämmer överens med hur Humble och Farley (2011) anser att man bör arbeta när 

kontinuerliga leveranser används. Det är dock viktigt att påpeka dock att det projekt som 

respondent A syftar på är ett nystartat projekt som har arbetat på detta vis från början, denna 

arbetsmetod är svår att föra in i projekt som pågått under en längre tid, vilket de andra 

projekten som inkluderats i denna studie har gjort. 

 

Istället rekommenderar då både Humble och Farley (2011) och Swartout(2012) att det är de 

viktigaste funktionerna, utifrån användarnas perspektiv, som bör automatiseras till en 

början. Sedan menar Humble och Farley (2011) att testfall som ofta utförs manuellt bör 

automatiseras. Dock anser Prakash, Senthil Anand och Bhavani (2012) att långa och 

komplicerade testfall inte bör automatiseras.  

 

Bland respondenterna fanns olika åsikter för hur testfall skall väljas ut för automatisering, 

t.ex. i respondent D och E:s projekt börjar de med att automatisera de testfall som anses vara 

jobbigast att utföra manuellt, detta kan vara riskabelt om det är testfall som då även är 

mycket komplicerade att automatisera och kommer att kosta mycket resurser. I respondent 

A:s projekt väljs testfall ut genom att, precis som Humble och Farley (2011) och 
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Swartout(2012) rekommenderar, identifiera de funktioner som är mest kritiska i deras 

produkt. 

5.1.2 Vem ansvarar för automatiseringen 

I de flesta av projekten är det respondenten själv, alltså testledaren, som har ansvaret över 

automatiseringen av tester,  förutom utvecklandet av enhetstester, det sköts av utvecklarna. 

I respondent E:s projekt är det däremot en teknisk testare som automatiserar testerna medan 

respondent E ansvarar för planeringen av vad som skall testas och att skriva testfall. 

Respondent A menar dock att det även är viktigt att andra i teamet inkluderas, t.ex. 

produktägaren för att visa vad automatiserade tester kan bidra till. Respondent A nämner 

även att de, i det nyare av de två projekten, även inkluderar andra medarbetare i teamet i 

diskussioner för hur de ska testa de olika acceptanskriterierna. Att inkludera andra 

medarbetar i teamet på detta vis kan öka det ansvar som de känner för kvalitetssäkringen av 

produkten och detta är något som Humble och Farley (2011) förespråkar då de nämner att 

alla skall känna ett ansvar för produktens kvalitetssäkring.  

 

Respondent D:s  projekt skiljde sig dock från de andra på så vis att testledaren ansvarar 

främst för de automatiska GUI testerna och hjälper även till med arbetsuppgifter som 

vanligtvis Business analysts utför och utvecklarna ansvarar för både enhets och API-

tester.  Det skiljer sig alltså mellan de olika projekt inom företaget även här, det som kan 

utläsas är att testledaren har det övergripande ansvaret och det är oftast utvecklarna som har 

ansvaret för enhetstesterna, och förutom i ett av de projekten som respondent A medverkar 

i inkluderas oftast inte andra medarbetare i diskussioner kring vad som bör automatiseras 

och hur det bör göras. Detta kan vara en av anledningarna till att många av respondenterna 

känner att tid eller den starka strävan efter ny funktionalitet är det största hindret för att 

kunna arbeta mera testdrivet, eftersom om andra medarbetare inte inkluderas kommer inte 

förståelsen för vikten av automatiserade tester att öka och risken finns att automatisering då 

blir, som Pettichord (2001) även säger, ett sidoprojekt som får arbetas på när det anses finnas 

tid.  

5.1.3 När påbörjas automatiseringen av tester 

När i utvecklingsfasen som automatisering av tester påbörjas skiljer sig även det mellan de 

olika projekten. Det som alla respondenter dock var överens om var att de önskar att börja 

med automatisering, särskilt enhetstester, så tidigt som möjligt eller redan innan 

utvecklingen av koden påbörjas. Detta är även något som Swartout (2012) rekommenderar 

får att finna eventuella buggar tidigt i utvecklingsfasen för att snabbt kunna rätta dessa innan 

de når slutanvändarna. Det Swartout(2012) rekommenderar då är, som nämnts tidigare, 

testdriven utveckling.  

 

Respondent A som medverkar i två projekt, menar att i det nyare projektet av dessa två 

arbetar de testdrivet genom att skriva enhetstester i början av utvecklingen av ny kod. Även 

Respondent D menar att de utvecklar enhetstester mycket tidigt eftersom det krävs att 

utvecklarnas nyskrivna kod går igenom enhetstesterna innan de kan checka in koden. även 
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Respondent C nämner att de har som krav att utvecklarna skriver enhetstester på deras egen 

kod innan det de har utvecklat kan anses som färdigt. 

 

De flesta av respondenterna är eniga om att de skulle vilja arbeta mer “testdrivet”. På så vis 

att enhetstester skall skrivas tidigare eller redan innan själva koden skrivs. Detta är något 

som både Crispin (2006) och Bissi, Serra Seca Neto och Emer (2016) visat har en positiv 

effekt på en mjukvaras kvalitét och pricksäkerhet gällande användarnas krav. 

 

Det största hindret med att arbeta på detta viset är, enligt de flesta respondenter, det höga 

trycket som finns på att de ska utveckla ny funktionalitet snarare än tester. Detta hinder kan 

kopplas till de problem som Pettichord (2001) nämner, att utvecklingen av automatiska 

tester blir ett sidoprojekt som får ske i mån av tid. Respondent B nämner även att ett stort 

hinder för att kunna arbeta på detta viset är att skapa förståelse hos de andra i teamet att 

kvalitetssäkringen är en mycket viktigt aktivitet. Även detta är ett problem som Pettichord 

(2001) tar upp och han menar då att tydliga mål krävs där man specificerar varför 

automatiseringen utförs för att motivera både testare och de andra i teamet till att 

automatisera tester. 

5.1.4 Hur mycket automatiseras 

Hur mycket som automatiseras skiljer sig mellan de olika projekten, av de som mäter 

kodtäckning har de ungefär 30% förutom det nyare av de två projekten som respondent A 

medverkar i. De flesta av respondenterna önskar dock att de automatiserade mer, speciellt 

mer enhets och API tester. 

 

Enligt de rekommendationer som sammanställts från den tidigare forskningen borde 

projekten, överlag, automatisera mer tester, främst acceptanstester. Humble och Farley 

(2011) menar att så mycket som möjligt skall automatiseras för att projektet skall kunna bli 

så effektivt som möjligt och för att produkten skall kunna hålla en så hög kvalité som 

möjligt. Även Agarwal, Garg och Jain, (2014) menar att så mycket som möjligt måste 

automatiseras i agila projekt. Enhetstester är oftast de billigaste alternativen för att öka den 

svit med automatiska tester som finns i projektet, detta är dock inte tillräckligt då även 

riktiga användarscenarion måste testas och inte bara de enskilda komponenterna (Humble 

och Farley, 2011).  

 

De flesta respondenter, som nämnts tidigare, anser att de största hindren mot ökad 

testautomatisering är tidspress och brist på förståelse hos andra i teamet eller att deras 

tankesätt måste förändras för att de ska kunna gå mot en mer testdriven utveckling. 

Lösningen på detta skulle enligt Humble och Farley (2011) vara att automatisera mer 

acceptanstester då dessa snabbt sparar in tid och då även pengar, både genom att de kan 

användas som regressionstester i framtiden och även på grund av att de hittar buggar i ett 

tidigt stadie. Detta innebär att teamet skulle spara in tiden som läggs på regressionstester 

och istället lägga den tiden på att utveckla nya acceptanstester. 
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För att öka förståelsen eller för att lyckas med att förändra det generella tankesättet i teamet 

till mer testdrivet, vilket var det andra hindret som identifierats, kan andra medarbetare i 

teamet inkluderas i diskussioner för hur automatisering av acceptanstesterna skall ske, som 

på det vis respondent A arbetar i det nyare projektet, detta är även något som Humble och 

Farley (2011) rekommenderar. Ett annat sätt för att öka förståelsen och minska risken för 

att inte tillräckligt med tid ges för automatisering av tester är att ha tydliga mål för varför 

testerna skall automatiseras (Pettichord, 2001). 

 

Janzen och Saiedian (2008) visade även i deras studie att testdriven utveckling resulterar i 

mer kodtäckning, vilket var något som ett flertal av respondenterna strävade efter. 

5.1.5 Sammanfattning 

Rekommendationerna som ges i tidigare forskning kan sammanfattas på så vis att så mycket 

tester som möjligt bör automatiseras och helst skall tester utvecklas innan själva koden 

utvecklas, och det är då mycket viktigt att automatisera acceptanstester. Enligt tidigare 

forskning bör även flera i teamet vara inkluderade, och känna ett ansvar, för 

kvalitetssäkringen av produkten.  Det är även viktigt att det finns tydliga mål för varför 

testautomatisering utförs och vad det kan bidra till för att skapa en bättre förståelse hos de 

andra i teamet. 

 

Den undersökning som har gjorts visar att det faktiska utförandet på ett företag skiljer sig 

till stor del från dessa rekommendationer då testerna i de flesta fall skrivs efter själva koden 

har skrivits, det är oftast testledaren som ansvarar för testautomatisering och de utvecklar 

inte mycket acceptanstester som rekommenderas enligt tidigare forskning. Där dessa 

resultat skiljer sig är dock i det nyaste av de projekt som har undersökts. Detta projekt är 

relativt nystartat och har arbetat mer testdrivet från början genom att utveckla enhetstester 

redan från början av utvecklingen av koden eller innan koden anses vara klar. I detta projekt 

inkluderas även andra i teamet i diskussioner för hur tester skall skrivas för att testa de 

acceptanskriterier som finns på det som skall utvecklas. 

 

De flesta av respondenterna var överens om att de vill arbeta mer testdrivet och skriva tester 

tidigare i utveckling för att säkerställa att inga tester blir eftersläpande. De största hindren 

för att arbeta på detta vis är dock den pressen som finns för att utveckla ny funktionalitet 

istället för tester, brist på förståelse hos andra i teamet och fel tankesätt i teamet, alltså att 

tankesättet i teamet måste ändras till ett mer ”testdrivet tankesätt”. För att undvika dessa 

hinder kan flera medarbetare från teamet inkluderas i diskussioner om hur 

testautomatisering skall gå till. Det är även viktigt att skapa tydliga mål för varför 

testautomatisering utförs och även börja utveckla acceptanstester. 

5.2 Metodreflektion 

Valet av en kvalitativ studie och semi-strukturerade intervjuer som metod anser jag var ett 

korrekt val då jag med denna metod kunnat besvara frågeställningarna. En kvantitativ metod 

med t.ex. frågeformulär hade inte kunnat generera den rika beskrivningen av de olika 
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projektens arbete med testautomatisering samt respondenternas vilja om hur 

testautomatisering borde hanteras. Denna rika beskrivning krävdes  för att kunna besvara 

studiens frågeställningar.  

 

Urvalet som gjordes utifrån de kriterier som ställdes ökar även studiens tillförlitlighet då 

dessa kriterier säkerställer att alla respondenter har goda kunskaper och har erfarenheter 

inom området testautomatisering. Jag anser att ett större urval på just detta företag inte 

behövts då en mättnad uppnåddes i svaren som gavs i intervjuerna, dock hade det varit av 

intresse att utföra liknande studier på ett flertal olika företag. 
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6 Avslutning 

6.1 Slutsats 

Denna studies syfte var att beskriva hur testautomatisering hanteras i ett antal projekt på ett 

mjukvaruföretag där alla dessa projekt arbetar agilt och med kontinuerliga leveranser. Om 

dessa projekt önskar arbeta på något annat vis än vad de gör idag skulle även de hinder som 

försvårar detta arbetssätt identifieras och då även eventuella förslag ges på hur dessa hinder 

kan undvikas. 

 

Studien fann att de flesta projekten automatiserar mest enhetstester och den typ som 

mestadels automatiseras är regressionstester. De flesta tester utvecklas i efterhand, dock 

utvecklas enhetstester och API-tester relativt tidigt i de flesta projekten, och det är 

testledaren som har det övergripande ansvaret för testautomatisering.  

 

Alla respondenter var dock överens om att de önskar att arbeta mer testdrivet, på så vis att 

tester skrivs, om inte innan själva koden skrivs, så tidigt som möjligt. De främsta orsakerna 

till att de inte arbetar på detta vis idag är: 

 Fel tankesätt i teamet, de måste gå mot ett mer testdrivet tankesätt. 

 Brist på förståelse från andra i teamet. 

 Högt tryck på att utveckla ny funktionalitet snarare än tester. 

 

Dessa problem kan lösas genom att följa dessa rekommendationer som givits i tidigare 

forskning: 

 Inkludera flera i teamet i diskussioner om hur testautomatisering skall hanteras. 

 Skapa tydliga mål för varför tester automatiseras och vad de bidrar till. 

 Börja automatisera acceptanstester som senare kan användas som regressionstester 

för att på så vis spara tid. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har gett en inblick i hur ett antal projekt som använder sig av kontinuerliga 

leveranser arbetar med testautomatisering. Studien har även identifierat de främsta 

problemen som uppstår när projekt önskar att arbeta mer testdrivet, dessa är: brist på tid på 

grund av högt tryck på ny funktionalitet istället för test, samt brist på förståelse för 

automatiska tester eller ett felaktigt tankesätt som hindrar projektet från att kunna arbeta 

mer testdrivet. Ett antal rekommendationer på lösningar har getts för dessa problem, dock 

så skulle fortsatta studier kunna utföras på just dessa problem och hur de kan undvikas.  

 

En större studie där flera projekt från flera olika företag undersöks bör också genomföras 

för att identifiera om dessa problem finns även i andra projekt i större utsträckning. 
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Bilagor 
 

 

Bilaga A - Intervjuunderlag 
 

1. Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter som testledare? 

2. Hur skulle du säga att du fördelar din tid mellan dessa 

arbetsuppgifter/Vilka får mest tid? 

3. Hur arbetar ni med automatisering av tester? 

A. Vilket gränssnitt automatiserar ni mest? 

B. Vilken typ av tester automatiseras mest?  

C. Hur väljs testfall ut för automatisering? 

D. Automatiseras tester tidigt i utvecklingen av produkten/nya 

funktioner? 

4. Anser du att ni automatiserar tillräckligt? 

5. Vad skulle du vilja automatisera mer? (Vilken typ av tester) 

6. Vilka sorts tester anser du att man inte bör automatisera? 

7. Finns det tydliga mål för hur automatisering av tester skall utföras (Hur 

mycket, när, verktyg etc.) samt vad automatisering skall bidra till/leda 

till 

8. Är det främst du som arbetar med automatiseringen av tester? 

9. Hur skulle du vilja arbeta med testautomatisering? 

10. Varför arbetar ni inte på det viset/Vad finns det för hinder

 


