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Sammanfattning 
 

Vid utveckling och förvaltning av system är det viktigt att de testas för att upptäcka eventuella 

fel. Detta kan göras genom både manuella och automatiska tester. I de automatiska testerna 

används verktyg/program för att utföra testerna. Syftet med detta arbete är identifiera vilka 

faktorerna är för framgång vid införandet och användandet av automatiska tester. Detta har 

undersökts genom en teoretisk litteraturundersökning, samt en empirisk undersökning bland 

fyra svenska myndigheter kring hur de arbetar med automatiska tester, hur de anser att det 

fungerar, hur införandeprocessen gick till och vilka eventuella problem de upplevt. Detta för 

att kunna rekommendera andra organisationer om hur de kan införa automatiska tester på 

bästa sätt, samt för att ge lösningar till eventuella problem som kan uppstå vid användandet. 

Resultatet av undersökningen visar att via de automatiska testerna kan testarbetet utvidgas 

genom att fler tester kan genomföras på kort tid. Detta är särskilt användbart vid 

regressionstester där systemets funktionalitet kontrolleras efter att ändringar har gjorts. De 

automatiska testerna gör även att testarna kan fokusera på utförandet av komplexare och 

kreativa/roligare tester. När automatiska tester ska införas i en verksamhet finns det en hel del 

saker att tänka på för att minimera problemen och få ett lyckat resultat. Det är viktigt att 

ledningen är införstådd i varför automatiska tester ska införas och ger sitt stöd till processen. 

Personalen behöver få utbildning kring vad automatiska tester är och vad de kan användas till. 

Det är även viktigt att tänka till vid valet av verktyg gällande vad verktyget ska användas till, 

vilken budget som finns och vilka programmeringsspråk som kan användas. Slutligen så 

krävs en insikt i att det tar mycket arbete och tid för att bygga upp det automatiska testarbetet 

innan alla fördelar fås. Samt att testfallen och testdata måste underhållas regelbundet för att 

kunna användas på lång sikt. 

  



 

 

Förord 
 

Jag vill börja med att tacka de deltagande respondenterna som tagit sig tid att svara på mina 

frågor och förklarat hur de arbetar med automatiska tester. Jag vill även tacka mina 

handledare Ulrica Löfstedt på Mittuniversitetet för stöd och handledning, samt Robert 

Zetterqvist på SPV. Slutligen så vill jag tacka övrig personal på SPV för trevliga diskussioner 

och gott fikabröd. 
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1 Introduktion 
Vid utveckling av system används tester för att identifiera fel och förbättra kvalitén (Eriksson, 

2008). Beroende på var i utvecklingen testerna görs utförs de på olika sätt. En vanlig modell 

att använda för att beskriva testarbetet är V-modellen där testmetoderna sammanlänkas till 

utvecklingsarbetet. Den första testaktiviteten är komponenttest som utförs parallellt med 

kodning där varje del testas var för sig. Sedan följer integrationstest där de godkända 

komponenterna testas tillsammans. När systemet är komplett utförs systemtest på ett 

övergripande plan genom test av funktioner, prestanda och användbarhet. Här ingår även test 

mot andra system som systemet eventuellt ska samverka med. Slutligen utförs acceptanstest 

där utsedda användare testar att systemet är redo att tas i bruk.  

 

Dessa tester utförs ofta manuellt, men på senare tid har automatiska tester börjat användas 

mer och mer. I de automatiska testerna exekveras tester via verktyg, script och mjukvara 

(Apica, 2014). Genom att använda automatiska tester kan fler fel hittas och resurser, så som 

personal och pengar, sparas. De automatiska testerna är även effektivare när test ska köras 

med flera repetitioner över en längre tid. De automatiska testerna tar dock inte hänsyn till den 

mänskliga bedömningen och kan därför inte testa användarvänlighet eller kundupplevelse.  

Automatiska tester är därför bäst lämpade att använda vid regressionstester, prestandatester, 

samt vid övriga repeterbara exekveringar. 

 

Den forskning som gjorts kring automatiska tester har främst tagit upp olika metoder och 

tekniker som kan användas. För att automatiskt testa via GUI föreslår Mariani, et al. (2014) en 

Black box teknik kallad AutoBlackTest, som automatiskt genererar testfall för interaktiva 

applikationer genom att simulera användarinteraktioner. Genom att använda sig av parallella 

tester kan testtiden förkortas, men detta ställer även krav på hur testresurser och testdata ska 

delas (Wenhai, et al., 2011). Wenhai, et al. (2011) föreslår därför att ett separat 

resurshanteringsprogram används för att undvika att två tester körs med samma resurser och 

därmed skapar en konflikt. Wiklund, et al. (2014) har undersökt vilka frågor som tas upp i ett 

diskussionsforum kring automatiska tester och kommer fram till att de flesta frågorna handlar 

om hur script ska skrivas. De konstaterar i studien att användare av testautomatisering 

behöver bättre kunskap kring hur verktygen ska användas. Toroi, et al. (2013) har i sin studie 

undersökt hur testprocessen kring automatiska tester kan förbättras. De kommer fram till att 

för lite enhetstester genomförs, samt att företag tycker att det är svårt att integrera automatiska 

tester med de manuella. Det behövs därmed en standardisering för testprocessen. Även 

Heiskanen, et al. (2012) har undersökt hur testprocessen kan förbättras och har skapat ett 

tillägg för testprocessförbättringsmodellen (eng. ”test process improvement model, TPI”). 

Genom detta kan en organisations mognadsgrad kring testarbetet identifieras. Prakach et al. 

(2012) analyserar i sin studie de nyckelfaktorer som bör övervägas vid valet av verktyg för 

testautomatisering, samt vilka grundfaktorer som bör vara uppfyllda innan 

testautomatiseringen påbörjas. De anser att tillräckligt med tid måste läggas på utvecklingen 

av testramverket och att den rätta processen måste följas för att få ett lyckat resultat.  

 

Hur automatiska tester kan införas och användas i en organisation är något som jag tycker är 

en väsentlig del av att få det automatiska testarbetet att fungera. I min undersökning har 

väldigt lite forskning hittats som tar upp denna fråga. Jag anser därför att det finns ett behov 

av att undersöka detta för att kunna ge råd till organisationer som ska börja använda sig av 

automatiska tester.  I denna studie har jag därför undersökt hur automatiska tester kan införs 

och användas i organisationer på bästa sätt, då en kunskapslucka har identifierats inom just 

detta område. 
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1.1 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med detta arbete är att identifiera vilka faktorerna är för framgång vid införandet och 

användandet av automatiska tester.  

De underliggande frågeställningarna som kommer undersökas är: 

 Hur bör automatiska tester införas i en verksamhet? 

 Vilka problem kan uppstå vid användandet av automatiska tester och hur kan de lösas? 

 Vilka typer av verktyg för automatiska tester finns att tillgå? 

1.2 Avgränsningar 

Automatiska tester är ett stort område att undersöka. Detta arbete har därför begränsats till att 

endast undersöka hur automatiska tester kan införas och användas på bästa sätt. I intervjuerna 

nämns exempel på olika testverktyg, jag har dock inte gjort någon undersökning och 

värdering av dessa då det inte är av intresse för denna undersökning.  

1.3 Övergripande disposition 

Denna rapport disponeras enligt följande: 

Kap 2: Metodbeskrivning över studiens genomförande.  

Kap 3: Teoretisk genomgång av ämnet.  

Kap 4: Resultatet av de empiriska undersökningen med de fyra myndigheterna presenteras. 

Kap 5: Analysen och de framkomna framgångsfaktorerna av studien presenteras. 

Kap 6: Diskussion kring syftet, den valda metoden, samt resultatet görs. 

Kap 7: Slutord kring arbetet och förslag på vidare forskning ges. 

 

Arbetet avslutas sedan med sedvanlig referensförteckning, samt bilaga över de i förväg gjorda 

intervjufrågorna. 
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2 Metod 
I detta avsnitt presenteras vilka val av metod jag gjort gällande litteratursökning och 

intervjustudie. Även forskningsetiska aspekter tas upp. 

 

Bild 1 nedan visar mitt generella arbetssätt för denna studie som beskrivs mer ingående i 

nedanstående avsnitt. Efter att jag valt ämne genomförde jag en litteraturstudie som sedan 

användes till grund för mina intervjufrågor. Därefter genomfördes intervjuerna som 

sammanställdes först myndighetsvis och sedan tillsammans. Även en ytterligare 

litteraturstudie gjordes kring begrepp som framkom vid intervjuerna. Resultatet av 

intervjuerna analyserades sedan och jämfördes med teorin för att få fram de faktorer som 

krävs för ett lyckat införande och användande av automatiska tester.  

 

 
Bild 1. Generell beskrivning av arbetssättet för denna studie.  

2.1 Metodval 

I detta arbete har en hermeneutisk vetenskapsteori följts då det byggt på respondenternas 

upplevda nytta och svårigheter med automatiska tester. Inom hermeneutiken betonas 

tolkningen av innebörder i texter, symboler, handlingar och upplevelser (Wallén, 1996).  

 

I denna studie har jag utgått från den kvalitativa metoden då jag velat ha de djupa berättelser 

och åsikter som den kvalitativa undersökningen ger (Backman, 2008). Den empiriska studien 

har gjorts genom en djupare undersökning på fyra svenska myndigheter och den kvantitativa 

forskningens statistikmätningar har därför ej varit tillämpliga. Genom att utföra en djupare 

undersökning har en tydligare förståelse fåtts kring de undersökta myndigheternas val och 

arbetsmetoder. Jag har även haft en öppen forskningsdesign där jag har arbetat iterativt genom 

att utvidga litteraturutsökningen utifrån de svar jag fått på intervjuerna.  
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2.2 Datainsamling 

I detta avsnitt pressenteras vilka metoder jag använt mig av vid litteratursökning och 

intervjustudie. 

2.2.1 Litteratursökning 

Jag har börjat denna studie med att utföra en litteraturstudie enligt Backmans 

rekommendationer (2008). Detta för att ta reda på vad som tidigare gjorts och skrivits inom 

området. Litteraturundersökningen visar på vilka brister och luckor det finns i den tidigare 

forskningen och påvisar därmed relevansen av en tänkt frågeställning. De källor som används 

kan utgöras av böcker, vetenskapliga tidskriftsartiklar, rapporter, konferensbidrag eller 

offentliga utredningar och avhandlingar. För att hitta litteratur kan referensdatabaser 

användas. 

 

För detta arbete har jag sökt litteratur i form av böcker, forskningsartiklar och Internetkällor. 

Jag sökte först efter relevanta forskningsartiklar kring ämnet automatiska tester i 

artikeldatabasen Scopus, som är en stor databas med per-reviewed artiklar inom forskning, 

teknologi, medicin, samhällsvetenskap och humaniora (Scopus, 2015). Här ingår även ämnet 

Informatik som är det område som denna studie ingår i. Jag använde mig då av sökorden ”test 

automation” följt av ”organization”, vilket resulterade i 59 artiklar där 4 valdes ut som var 

relevanta för detta arbete. Boksökningen resulterade i boken ”Test och kvalitetssäkring av IT-

system” av Ulf Eriksson, för den teoretiska grunden kring test och automatiska tester. Jag har 

även utgått från material som jag sökt fram vid en tidigare gjord litteraturstudie kring 

automatiska tester. För Internetkällor har sökningar gjorts på Google kring testmetoder, teknik 

och hur införandet av automatiska tester kan genomföras. Jag har vid sökningarna använt mig 

av de engelska orden ”implement test automation”, ”automatic test”, “mainframe”, “automatic 

static testing”, ”automatic dynamic testing”, samt ” test driven development”. För att 

säkerställa källans trovärdighet har jag utgått från Internetstiftelsen i Sveriges riktlinjer 

(Alexanderson, 2012). Enligt dessa riktlinjer ska följande frågor besvaras och värderas innan 

informationen används: 

 Vad är det för sorts webbplats? Är den statisk eller dynamisk? Hur påverkar typen av 

webbplats innehållet? 

 Vem är avsändaren? Finns det information om vem eller vilka som står bakom sida 

och hur påverkar det innehållet? 

 Vem har skapat sidan? Är det en myndighet, organisation eller privatperson? 

 Vilket eller vilka syften är det med sidan? Är det att informera, presentera fakta eller 

propagera åsikter? 

 Till vem vänder sig sidan? 

 Är sidan seriös? Är texterna välskrivna, innehållet objektivt, hänvisas det till källor 

och finns det datum som visar när den senast uppdaterades? 

 Kan du få informationen från andra källor? 

Efter att intervjuerna har genomförts har ytterligare faktasökning gjorts för att undersöka de 

tillkommande begrepp som nämnts av respondenterna.  

2.2.2 Intervjustudie 

I denna studie har intervjuer genomförts med fyra myndigheter för att undersöka hur de 

använder sig av automatiska tester, samt vilka problem och lärdomar de gjort. Efter att 

respektive myndighet kontaktats har de själva fått ange vilken person som lämpat sig bäst till 

att svara på frågorna. Intervjuer, och speciellt djupintervjuer, är lämpliga att genomföra i 
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forskningsprojekt när forskaren behöver få vetskap om människors åsikter, uppfattningar, 

känslor och erfarenheter (Denscombe, 2009). Dessa frågor kan behöva redovisas i detalj och 

på djupet, istället för med några enstaka ord. Även vid känsliga eller personliga frågor är en 

intervju att föredra då deltagarna kan uppmuntras att diskutera personliga frågor på ett öppet 

sätt. Intervjuer kan också användas för att få tillgång till privilegierad information. Detta 

innebär att personer i en speciell position kan ge information som andra saknar. 

 

I detta arbete har den semistrukturerade intervjutekniken valts för att låta respondenterna 

beskriva sina tankar på ett fritt sätt kring automatiska tester.  Respondenterna har i förväg fått 

de grundfrågor (se bilaga) som intervjun utgått ifrån och som sedan diskuterats vidare på 

intervjutillfället. Från en myndighet fick jag skriftliga svar i förväg som sedan diskuterades 

och vidareutvecklades vid intervjutillfället. Denscombe (2009) beskriver de olika 

intervjustilarna på följande sätt: 

 Strukturerad intervju: I denna form av intervju har forskaren en stor kontroll över 

frågornas och svarens utformning. Forskaren har en i förväg gjord lista med frågor och 

en begränsad uppsättning av svarsalternativ ges. Denna metod påminner därför 

mycket om ett frågeformulär som utförs ansikte mot ansikte och används främst vid 

insamling av kvantitativa data. 

 Semistrukturerad intervju: Även vid dessa intervjuer har forskaren en färdig lista med 

ämnen och frågor som ska behandlas. Här är dock forskaren mer flexibel gällande 

frågornas ordningsföljd och tillåter respondenten att utveckla sina svar och tala mer 

utförligt om sina tankar. 

 Ostrukturerad intervju: Vid ostrukturerade intervjuer ska forskaren styra så lite som 

möjligt, utan endast presentera ett ämne som respondenten får diskutera fritt. 

Genom att använda sig av semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer, där respondenten 

får säga sin mening med egna ord, kan saker i komplexa frågor lättare upptäckas (Denscombe, 

2009). 

 

För att dokumentera intervjuerna har ljudinspelning gjorts i kombination med anteckningar 

för att säkerställa att rätt fakta återgetts. Respondenterna har fått ge sitt godkännande till att 

jag spelat in intervjuerna för eget bruk. Vid två av intervjuerna använde jag mig dock endast 

av anteckningar då jag från den ena myndigheten fått skriftliga svar i förväg, samt att jag 

visste att den andra myndigheten inte arbetat så mycket med automatiska tester. Jag tyckte 

därför att det räckte med att skriva anteckningar. Vid fältanteckningar skriver forskaren 

anteckningar under eller efter intervjun om vad som sägs (Denscombe, 2009). Dessa 

anteckningar ger en form av permanent dokumentation som forskaren kan använda för att 

friska upp minnet. Det finns dock en risk att forskaren feltolkar anteckningarna och att 

respondenten kan förneka att saker har sagts. Vid bandinspelningar görs en ljudupptagning av 

hela intervjun och en permanent och fullständig dokumentation kring vad som sägs fås. Andra 

forskare kan även kontrollera dem. Vid ljudupptagningar kan dock den icke-verbala 

kommunikationen missas. Detta kan åtgärdas via videoinspelningar, men då en videokamera 

kan kännas mer påträngande används de inte lika ofta av forskare. Vid intervjuer brukar 

istället en kombination av ljudupptagning och fältanteckningar göras. Intervjuer som är 

ljudinspelade bör skrivas ut för att underlätta analysen. Att skriva ut en intervju tar ofta längre 

tid än vad som ofta tros. Detta beroende på klarheten i bandinspelningen, vilken utrustning 

forskaren har att tillgå, samt hur snabbt forskaren kan skriva.  
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2.3 Dataanalys 

För att analysera mina kvalitativa data har jag följt de fem stegen som Denscombe (2009) 

rekommenderar. Dessa är förberedelse av data, förtrogenhet med data, tolkning av data, 

verifiering av data, samt presentation av data. Först har jag transkriberat de inspelade 

intervjuerna för att sedan kunna läsa igenom svaren flera gånger och därmed bli mer bekant 

med materialet. Data har sedan tolkats genom att ta fram nyckelord som sedan kategoriserats 

utifrån nyckelordens samhörighet. Jag har först tolkat varje myndighet för sig, för att sedan 

jämföra dem med varandra. De kategorier som jag tagit fram är: respondenterna, teknik, 

automatiska tester, upplevda för- och nackdelar med automatiska tester, införandeprocessen, 

val av verktyg/scriptspråk, samt hantering av testfall, testdata och felrapporter. Verifiering av 

data görs för att visa att resultaten är riktiga och trovärdiga (Denscombe, 2009). Detta görs 

genom validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet. För att validera data har jag 

i detta arbete använt mig av datatriangulering genom att använda mig av olika datakällor i 

form av litteratur och intervjuer (Denscombe, 2009). För att uppnå tillförlitlighet har jag 

noggrant beskrivit de metoder jag använt mig av för att läsaren ska kunna bedöma rimligheten 

i resultatet. För att uppnå generaliserbarhet har jag beskrivit myndigheternas arbetssätt så 

detaljerat som möjligt för att andra organisationer ska kunna jämföra myndigheternas 

arbetssätt med sina egna. Detta för att de ska kunna avgöra om denna studies resultat är 

relevant för dem eller inte. Slutligen så har jag i möjligaste mån varit objektiv genom att ställa 

öppna och ej ledande frågor till respondenterna, samt haft ett öppet sinne kring data. 

Presentationen av data har gjorts genom att beskriva de olika myndigheternas arbetssätt i 

kapitel 4, för att sedan i kapitel 5 diskutera och jämföra det empiriska materialet med den 

insamlade litteraturen. I kapitel 5 har jag även presenterat de framkomna framgångsfaktorerna 

kring hur införandet och användandet av automatiska tester bör genomföras. 

2.4 Forskningsetik 

Detta arbete beskriver de tekniska metoder som används vid automatiska tester och inga 

personuppgifter har därför hanterats. De undersökta myndigheterna har även beskrivits 

anonymt i rapporten, med endast en beskrivning av vilken befattning och erfarenhet 

respondenten har. Vid intervjuerna med respektive myndighet har jag haft de principer som 

Vetenskapsrådet (2015) tagit fram i åtanke. Dessa principer med innebörd är: 

 Informationskravet: Forskaren ska informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för 

deras deltagande. De ska upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta sin medverkan. 

 Samtyckeskravet: Forskaren ska hämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 

samtycke. I vissa fall bör samtycke även hämtas från vårdnadshavare. 

 Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla personer i en undersökning ska ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. 

 Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

För att uppnå detta har jag vid kontakt med respondenterna informerat kring vilket syftet varit 

med undersökningen och på vilket sätt de kan bidra till resultatet. Respondenterna har sedan 

medverkat frivilligt och med samtycke. Det inspelade materialet har hanterats med 

försiktighet för att inte komma i orätta händer och har efter studiens slutförande raderats. De 

insamlade uppgifterna har även endast används för att kunna genomföra studien.   
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3. Teoretiskt ramverk 
I denna del presenteras valda teorier inom testområdet. Begreppet system kommer användas 

som en beskrivning av både system och program. 

3.1 Test 

Vid utveckling av informationssystem måste man säkerställa att systemet uppfyller de krav 

som ställts samt hitta fel (Eriksson, 2008). Detta görs genom olika typer av tester. En vanlig 

modell att använda, för att visa testning som en integrerad del i systemutvecklingsarbetet, är 

V-modellen där testningen delas upp utifrån utvecklingsarbetets indelning. 

  

 
Bild 2 - V-modellen (Eriksson, 2008). 

 

De olika testaktiviteterna är:  

 Komponenttest: Parallellt med kodning utförs komponenttest där varje del testas var 

för sig. Dessa tester kan även kallas för enhetstest, modultest, programtest eller det 

engelska begreppet ”unit testing”. Testerna utförs vanligtvis regelbundet av 

utvecklarna så snart det finns ny programkod. 

 Integrationstest: Efter att komponenterna är testade och godkända testas att de 

fungerar tillsammans. Genom dessa tester kan t ex fel så som att personnr skrivs på 

olika sätt i olika komponenter upptäckas. 

 Systemtest: På denna nivå är systemet komplett och det testas på ett övergripande plan 

genom test av funktioner, prestandatester och användbarhetstester. Här ingår även test 

mot andra system som systemet ska samverka med. Dessa tester utförs vanligtvis av 

särskilda testare, vilket leder till en högre grad av oberoende tester än om utvecklarna 

själva skulle genomföra dem. Jämfört med testfallen till testerna på lägre nivå, blir 

testfallen på denna nivå längre flöden, eller scenarion, där en sekvens av händelser ska 

gås igenom.  

 Acceptanstest: Detta är den sista testnivån där utsedda användare testar att systemet är 

klart för att tas i bruk. Denna nivå är väldigt viktig, då den avgör om systemet kan 

driftsättas eller ej.  

Ytterligare en testaktivitet är regressionstester. Dessa i förvaltningsfasen, efter att ändringar 

har gjorts på systemet, för att säkerställa att funktionaliteten är densamma som innan 

förändringen (Eriksson, 2008).  
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3.2 Automatiska tester 

I detta avsnitt presenteras en teoretisk bakgrund till området automatiska tester.  

3.2.1 Definition av automatiska tester 

Automatiska tester kan definieras som processen av att använda datorprogram för att exekvera 

system eller användartransaktioner mot systemet (Testing Performance, 2013). Detta 

genomförs genom att använda automatiska testverktyg. Automatisk testning används främst 

inom funktionell regressionstest, prestandatest, lasttest, nätverkstest och säkerhetstest. Genom 

de automatiska testerna kan testcykeln förkortas då den kan replikera den manuella 

testprocessen i en snabbare hastighet. Swedish Software Testing Board (u.d.) definierar på ett 

liknande sätt, i sin ordlista, testautomatisering som: 

 

”Användandet av programvara för att kontrollera exekvering av test, jämförelse mellan 

förväntat resultat och verkligt resultat, konfigurering av testmiljö och andra testkontroll- och 

testrapporteringsfunktionaliteter.”  

3.2.2 Fördelar 

Automatisering av tester används för att underlätta testarbetet genom att hinna testa mer och 

minska tiden för administration av testerna (Eriksson, 2008). Genom att använda testverktyg 

kan tester utföras som skulle vara svåra eller omöjliga att utföra manuellt. Detta gäller t ex 

prestandatester där systemets svarstider undersöks för att säkerställa att de uppfyller de ställda 

kraven. Med testverktyg blir testerna även mer precisa och det blir enklare att repetera 

testerna i samband med nya leveranser av systemet. Vid nya leveranser av systemet kan 

automatiska leveranstester göras för att snabbt få kännedom om eventuella hindrande fel i 

leveransen som måste åtgärdas innan ytterligare tester kan göras. Funktionen med att kunna 

repetera samma test hundratals gånger utan att tröttna är även en stor fördel för testarna som 

därmed slipper utföra tidsödande repetitiva uppgifter. För utvecklarna kan de automatiska 

testerna användas till att snabbare hitta eventuella fel vid utvecklingen av nya funktioner. 

Därmed blir de tryggare i sitt arbete och felen kan korrigeras redan i utvecklingsstadiet. Via 

de automatiska testerna kan gissningar och subjektivt tyckande minskas då objektiva mätetal 

kan tas fram. Dessa kan gälla andelen av krav- och kodtäckning, systembeteenden, 

felfrekvenser, samt testernas förlopp.   

3.2.3 Nackdelar 

Trots de många fördelar som automatiska tester medför finns det även vissa nackdelar att ta 

hänsyn till (Eriksson, 2008). Att införskaffa automatiska testverktyg kan kosta 

hundratusentals kronor. De kan även vara svåra att använda och tolka. Det kan därför vara lätt 

att underskatta de kostnader och arbetsinsatser som krävs för att nå betydande och varaktiga 

fördelar av de automatiska testerna. Vid automatiska tester används testscript för att skriva 

testfallen. Detta ställer krav på att programmeringskunskaper finns hos de som både ska 

skriva testscripten och förvalta dem. Ur en organisatorisk synvinkel kan detta även ställa till 

med problem gällande vem som ska skriva de automatiserade testfallen. Ofta har testarna för 

lite programmeringskunskap och utvecklarna är inte alltid intresserade av att testa. Eriksson 

(2008) anser därför att det är bäst att en specifik roll som automatiseringstestare finns som 

skriver de automatiska testscripten utifrån testfall och krav. De testscript som görs bör vara 

skrivna så de går att återanvända utan att större ändringar behöver göras varje gång det testade 

systemet ändras. Testscripten behövs under systemets hela livslängd och de måste därför 

dokumenteras så de går att underhålla. Då flera personer kan vara inblandade i processen med 
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att skriva testscript är det även viktigt att en namn- och kodstandard används, som vid 

traditionell programmering, för att undvika att olikheter uppstår. Användandet av automatiska 

tester anses ofta endast bero på sparandet av tid och resurser. Den stora fördelen är istället att 

kvaliteten höjs då fler tester kan utföras på samma tid. Vid införande av automatiska tester 

kan även fler personer behöva anställas för att hantera de automatiska testverktygen. Det finns 

dock en risk i att man litar för mycket på de automatiska testerna. Om ett antal testfall körs 

utan att fel hittas kan det tolkas på ett positivt sätt, men det kan även indikera att testfallen är 

dåligt skrivna och därmed har de existerande felen inte hittats. Slutligen så är nyttan av de 

automatiska testerna beroende på hur testmiljön ser ut. En rörig miljö kommer bara bli värre 

med automatiska tester och det är därför nödvändigt att en välfungerande grundläggande 

testprocess finns för att nå framgång.  

3.2.4 Testmetoder 

I detta avsnitt presenteras olika typer av testmetoder som kan användas inom den automatiska 

testningen. 

 

Statiska tester 

Statiska tester, eller statisk analys, är en form av testning där koden undersöks utan att 

exekvera programmet (Rouse, 2006). Testningen ger en förståelse för kodens struktur och 

säkerställer att den uppfyller den givna standarden. Automatiserade verktyg kan användas för 

detta ändamål och syftet är att hitta fel som annars kan ta lång tid att upptäcka och som kan 

generera problem veckor, månader eller år efter att systemet släppts. Den statiska testningen 

används därmed för att verifiera att systemet byggs på rätt sätt.  

 

Dynamiska tester 

Dynamiska tester, eller dynamisk analys, innebär att koden och systemet testas medan det 

körs, genom att ge indata och utvärdera utdata (Wigmore, 2012). Dessa tester kan bland annat 

göra att säkerhetsfel som uppstår vid interaktionen med andra systemdelar, så som databaser 

och applikationsservrar, upptäckas. Används ett stort intervall av testdata och säkerhetstest 

kan upp till 85 % av felen i koden upptäckas (Brain, 2010). Den dynamiska testningen 

validerar därmed att rätt system byggs. 

 

GUI-baserade tester 

GUI-testning innebär att applikationer testas via deras grafiska gränssnitt (Mariani, et al., 

2014). Testningen utförs oftast manuellt på system- eller acceptenstestnivå. Vid stora och 

komplexa system med många funktioner kan testarna behöva gå igenom och utvärdera 

tusentals olika testfall (Fritsi, et al., 2013). Det är därför nödvändigt med automatiska tekniker 

för att validera systemets funktioner (Mariani, et al., 2014). Ett av de stora problemen med 

dessa tester är att de måste upprepas när ändringar i gränssnittslayouten görs, även om 

funktionaliteten inte ändrats (Fritsi, et al., 2013).  

3.2.5 Testverktyg 

För de olika stegen i V-modellen finns olika typer av testverktyg att använda sig av. Här 

presenteras deras översiktliga funktionalitet. 

 

Kravhanteringsverktyg 

Vid arbetet med krav samlas information ihop från många olika håll (Eriksson, 2008). För att 

strukturera upp dessa kan ett kravhanteringsverktyg användas där kraven skrivs in och lagras i 

en databas. Det blir därmed enklare att överblicka, strukturera och söka bland kraven. Dessa 
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verktyg hanterar ofta även testfall och felrapporter, vilket gör att testfallen och felrapporterna 

blir kopplade till kraven. Genom detta kan krav som inte har några testfall upptäckas, samt 

vilka krav som genererar många felrapporter visas.  

 

Testfallsverktyg 

Verktygen för testfallshantering påminner om de för kraven (Eriksson, 2008). Testaren 

skriver in testfallen i verktyget och bygger upp en hierarki som möjliggör strukturering och 

sökning. I verktygen finns ofta funktioner som gör att sambanden mellan olika testfall, och 

även krav och felrapporter, visas. I verktyget kan även testfallens status kontrolleras. 

 

Verktyg för testdata 

För att ta fram testdata kan verktyg användas (Eriksson, 2008). Verktygen kan kopiera data 

från driftmiljön till testmiljön, eller använda sig av metadata som beskriver hur testdata ska se 

ut. Vid användning av metadata måste ett regelverk för testdata först definieras. Det kan t ex 

vara hur ett namn ska skrivas. När regelverket är klart anges hur många namn som ska skapas 

av verktyget. Genom denna metod går det snabbt att skapa testdata, men det kan ta tid att 

skapa regelverket och vid ändringar av systemet måste även regelverket ändras. 

 

Statiska testverktyg 

Statiska tester görs när systemet inte är igång, eller exekveras, under testgenomförandet 

(Eriksson, 2008). En del i detta är att granska att koden uppfyller den standard som följs för 

programmering och namnsättning. Här kan ett verktyg användas som jämför koden mot en 

standard som en testare angett i verktygets regelverk och en avvikelserapport skapas vid 

uppkomna fel. Genom att använda en standard blir det enklare för andra utvecklare att förstå 

koden och underhållskostnader för systemet kan sänkas. Dessa verktyg kan även kontrollera 

om koden saknar kommentarer och felhantering, eller om vissa delar bör granskas i ett 

säkerhets- eller prestandaperspektiv. Vid ändringar i ett system är det även möjligt att så 

kallad ”död kod” uppkommer. Död kod är kod som inte går att nå från andra delar av 

programmet och kan t ex uppstå när en knapp i ett system tas bort, utan att ta bort den 

bakomliggande tillhörande koden. Att hitta denna kod manuellt är ett tidskrävande arbete och 

det är därför bättre att använda sig av verktyg. Ytterligare ett problem som kan hittas med 

verktyg är oändliga slingor. Detta innebär att det villkor som krävs för att bryta slingan inte 

uppfylls och programmet låser sig. Slutligen så kan vissa delar av koden vara komplexare än 

andra och därmed behöva testas mer. För att hitta vilka delar detta gäller kan verktyg 

användas som beräknar kodens komplexitet. Vid statiska tester ska man dock vara 

uppmärksam på att den vy som testas är just statisk och de fel som uppstår behöver inte 

uppstå när systemet körs. 

 

Dynamiska testverktyg 

Dynamiska tester utförs när det testade systemet körs (Eriksson, 2008). För dessa tester kan 

verktyg användas för att utföra stress- och prestandatest, samt kodtäckningstest vilket innebär 

att andelen av systemets kod som körs vid testerna analyseras. Genom dessa tester kan 

information fås om vilken kod som ej har testats av testfallen och nya testfall kan skrivas. 

Med ett kodtäckningstest kan även redundanta testfall hittas, d.v.s. olika testfall som testar 

samma kod. Dessa testfall bör tas bort för att inte leda till missvisande statistik. 

Kodtäckningsgraden kan användas som ett villkor i testplanen över när testerna ska ses som 

avslutade.  
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Testautomatiseringsverktyg  
Testautomatisering innebär att manuella testfall omvandlas till testprogram (Eriksson, 2008). 

Genom att använda testprogrammet kan många tester genomföras på kort tid, då de körs 

automatiskt efter att testaren startat testprogrammet. Efter att testerna körts, kontrollerar 

testprogrammet att resultatet stämmer och skapar en rapport. Ett testautomatiseringsverktyg 

kan bestå av följande delar: 

 Inspelningsfunktion: Testaren spelar in testfallet genom att utföra teststegen. 

 Redigeringsverktyg: Testscript kan ändras och redigeras, eller skapas från grunden 

utan att en inspelning gjorts. 

 Uppspelningsfunktion: Ett eller flera testfall exekveras. Skulle ett fel uppstå kan 

verktyget återställa testdata och gå vidare till nästa testfall för att undvika att testerna 

avbryts helt. 

 Jämförelse av verkligt resultat med förväntat: Resultatet kan kontrolleras genom att 

läsa databasen, värden på skärmen eller utskrift, i meddelanderutor, loggfiler och 

annat. 

Testautomatiseringen kan delas in i tre nivåer beroende på hur avancerade tester som kan 

utföras. Vilken nivå som väljs av en organisation beror på dess krav och vilka kompetenser 

som finns. 

 Enkel inspelning/uppspelning: I dessa verktyg spelas ett antal teststeg in av en testare. 

Utifrån detta skapas automatiskt testscripts som inte kan ändras. När något ska ändras 

måste nya testfall spelas in, vilket gör att mycket tid måste läggas på att spela in nya 

testfall för att kunna skapa testscript. Dessa testscript testar även bara en uppsättning 

av testdata, vilket gör att när flera data ska testas måste separata script skapas. En 

fördel med dessa tester är dock att vem som helst kan skapa de automatiska testerna. 

Dessa tester lämpar sig därför bäst för acceptenstester och leveranstester där bara ett 

fåtal varianter av indata kan behöva testas. 

 Ändring av de inspelade testscripten: I dessa verktyg finns ett redigeringsverktyg där 

testscripten kan ändras eller skrivas in från grunden. Ändringarna i testscripten görs 

främst för att kunna skapa variationer i indata. Detta kräver dock en större 

programmeringskunskap av testaren. Dessa verktyg passar bäst för system- och 

acceptenstester. 

 Dynamisk hämtning av testdata: Detta är den mest komplexa nivån och ofta den som 

eftersträvas. I dessa fall hämtas testdata dynamiskt av testfallen genom att läsa in dem 

från t ex en testfil eller databas. På denna nivå ställs högst krav på testarens 

programmeringskunskaper.   

 

Felrapporteringsverktyg 

När fel hittas i testerna skrivs felrapporter (Eriksson, 2008). Via ett felrapporteringsverktyg 

kan ärendena följas från start till mål för alla intressenter och ett lättanvänt verktyg gör att det 

blir enkelt att rapportera fel. Verktyget kan även användas av test- och projektledare för att 

fördela felrapporterna till utvecklarna. Är det någon utvecklare som har många fel att 

korrigera kan de omfördelas till övriga utvecklare. Statistik från verktygen kan användas som 

grund för huruvida systemet ska driftsättas eller om vidare testning behövs. Det kan även vara 

möjligt att jämföra hur många fel som hittats mellan olika systemversioner. Inga felrapporter 

bör vara orörda mer än ett par dagar, och verktyget bör därför kunna ange hur gammal 

felrapporten är och vilken status den har.  

 

Versionshanteringsverktyg 

Testare och testledare skriver många dokument, vilket gör att ett behov av att lagra 

dokumenten i ett versionshanteringsverktyg finns (Eriksson, 2008). Genom att använda dessa 
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verktyg minskar risken till att råka skriva över någon annans ändringar. Verktyget registrerar 

av vem och när ändringen har gjorts och författaren kan skriva en kommentar till varför 

ändringen gjorts. Versionshanteringsverktygen kan användas för både hantering av 

programkod och vanliga dokument.    

3.3 Införa automatiska tester och verktyg 

I detta avsnitt görs en teoretisk beskrivning över hur testverktyg kan väljas, samt hur 

automatiska tester kan införas i en organisation. 

3.3.1 Välja testverktyg 

När testverktyg ska införskaffas brukar det ske i följande ordning (Eriksson, 2008): 

1. Verktyg som stödjer de grundläggande processerna för test och kravhantering.  

Genom att använda verktyg för krav, testfall och felrapportering kan tid sparas genom 

att minska den manuella administrationen och spårbarheten ökar. Genom verktygens 

statistikmöjligheter är det även möjligt att avgöra huruvida systemet är färdigtestat. 

2. Automatiseringsverktyg för utvecklarnas tester.  

Med dessa verktyg fås användbara mätetal och kvaliteten blir ofta påtagligt bättre till 

en liten investering. 

3. Automatiseringsverktyg för system- och acceptenstest.  

I detta steg automatiseras tidskrävande tester där regressionstester ingår. Dessa tester 

utförs många gånger under systemets livstid och är därför lönsamma på sikt att 

automatisera. Det går dock åt mycket energi för att genomföra automatisering av dessa 

tester. 

 

När ett verktyg ska väljas föreslår Eriksson (2008) följande process: 

 
 

Bild 3 – Process för val av verktyg (Eriksson, 2008). 

 

1. Analysera grundläggande behov. 

Det första steget i att välja verktyg innebär att definiera ramarna för det, så som syfte, 

mål, budget och övergripande aktivitestsplan. Detta innebär att identifiera vilken typ 

av verktyg som behövs och vilken/vilka testnivåer det ska användas på. I detta skede 

bör även den huvudsakliga målgruppen identifieras, dvs. vilken yrkeskategori kommer 

att använda det. Kravhanterare, testare och utvecklare kan ha olika krav på vilka 

funktioner som behövs. Det är även viktigt att tänka på hur organisationens testprocess 

ser ut, är den stabil nog för att kunna dra nytta av ett verktyg? Användarna av 
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verktyget måste vara tillräckligt organiserade och vilka personer eller roller som ska 

utföra de olika arbetsuppgifterna med verktyget gås igenom i förväg. 

2. Definiera och inventera. 

I detta steg detaljeras och prioriteras kraven som ställts. Vid definieringen av kraven 

bör både tekniska egenskaper och mjukare faktorer inkluderas. En långvarig kontakt 

med leverantören kommer att skapas och det är därför viktigt att t ex deras support 

fungerar bra. När leverantörernas erbjudanden studeras är det bra att, förutom 

anskaffningskostnaden, även kontrollera övriga kostnader som kan tillkomma. Det kan 

vara kostnader för support, utbildning, uppgraderingar och licenser. 

3. Hinder. 

Innan verktygen jämförs bör eventuella hinder för något verktyg identifieras. Ett 

hinder som kan förekomma är hur väl verktygen går att integrera med eventuella andra 

verktyg. Detta kan leda till kompabilitetsproblem, svårigheter att överföra information 

från ett verktyg till ett annat, samt användbarhetsproblem. Ytterligare ett hinder att 

undersöka är hur verktyget fungerar i en distribuerad utvecklingsmiljö, eller när 

användarna tillhör olika organisationer. Flera verktyg tillåter inte att användning 

utanför det lokala nätverket görs. Använder organisationen flera olika plattformar, så 

som stordator, Windows och Unix går det att hitta verktyg som fungerar för alla 

plattformar. Dessa är dock ofta väldigt dyra och det kan därför vara ett alternativ att 

köra testerna från t ex en central Windowsmiljö genom att automatisera testerna från 

en terminalemulator. Slutligen så är det alltid viktigt att testa verktyget mot 

organisationens egna system för att kontrollera att det fungerar.   

4. Avgränsa och föreslå. 

Näste steg vid valet av verktyg är att utvärdera de återstående verktygen, vilka styrkor 

och svagheter har de? I detta arbete bör alla yrkeskategorier som är tänkta att arbeta 

med verktyget vara representerade.  

5. Besluta. 

Det sista steget i processen innebär att den utredande projektgruppen lämnar en 

rekommendation till styrgruppen eller beställaren som sedan fattar beslut om 

införande. 

 

Software Testing Help (2015) anger på ett liknande sätt tio olika frågor att gå igenom innan 

ett verktyg väljs. Detta då valet av verktyg spelar en stor roll i hur lyckad automatiseringen av 

testerna blir. De olika frågorna är: 

1. Vilken budget finns för ett testautomatiseringsverktyg? Detta är en av de viktigaste 

sakerna att överväga vid val av verktyg. Det är ingen mening med att undersöka ett 

verktyg om det inte finns resurser för att köpa det. 

2. Vilket är det verkliga priset för verktyget? Förutom grundkostnaden för licenser till 

verktyget kan kostnader tillkomma för eventuella tillägg, support, utbildning och 

uppgradering. 
3. Fungerar verktyget på det operativsystem, webbläsare eller annan teknik som systemet 

körs på? Vissa verktyg är specificerade för en typ av system, medan andra kan fungera 

för flera olika. 
4. Stödjer verktyget de tekniker som används i systemet?  
5. Vilka programmeringsspråk kan användas i verktyget? Finns det tillgång till kunnig 

personal inom dessa språk? Finns inte kunskap om språket som används måste tid 

läggas på att lära sig det. Använder utvecklare det språk som stöds i verktyget kan de 

utnyttjas som stöd för automatiseringsteamet. Genom att välja ett verktyg som stödjer 

de språk som är kända inom verksamheten kan således inlärningskurvan minskas.  
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6. Kan verktyget kopplas ihop med olika datakällor? Används ett ramverk som baseras 

på externa datakällor måste verktyget kunna kopplas ihop med dessa på ett enkelt sätt. 
7. Hur ser verktygets rapportering ut? Efter att script körts ska resultatet rapporteras på 

fullständigt sätt. Det är även en fördel om rapporten kan skrivas ut i olika format och 

anpassas till olika intressenter. 

8. Kan verktyget integreras med andra testfalls- och felhanteringsverktyg? Används 

redan något testverktyg i organisationen är det viktigt att de kan integreras med 

varandra för att täcka en större andel av systemets livscykel. 

9. Hur är verktygets officiella support? Vid köp av ett kommersiellt verktyg är supporten 

viktig. Det handlar om vilket utbildningsmaterial som finns att tillgå, finns det 

frågeforum och hur snabbt fås ett svar, samt huruvida det finns telefonsupport. 

10. Olika tekniska aspekter att se över: 

 In- och uppspelning: Att ha in- och uppspelning som en funktion i ett 

verktyg kan underlätta vid inlärningen och för att automatiskt skapa enkla 

scenarion. 

 Olika metoder för objektigenkänning och stöd för objektkartläggning: Ett 

objekt ska kunna väljas via olika metoder (t ex via id eller namn), samt 

kunna kartläggas i ett objektarkiv. Arkivet ska kunna uppdatears och 

hanteras på ett enkelt sätt. 

 Stöd för olika checkpunkter eller påståenden (eng. assertion): Testfallen 

godkänns eller underkänns baserat på checkpunkter eller påståenden. Det är 

därför en fördel om verktyget stödjer olika metoder för att kontrollera 

resultatet. 

 Stöd för återskapande: När ett fel uppstår och testerna ska fortsätta att 

exekveras är det viktigt att verktyget kan återskapa testmiljön till ett 

ursprungsläge. Genom denna möjlighet kan testerna t ex köras en hel natt 

och resultatet fås på morgonen utan att några stopp uppstår.    

3.3.2 Införandeprocessen 

Efter att verktyget valts ut ska det införas i organisationen och börja användas (Eriksson, 

2008). Detta är en process som kräver eftertanke och noggrann planering. Eriksson (2008) 

föreslår därför nedanstående process för ett lyckat införande.   
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Bild 3 – Införandeprocess (Eriksson, 2008) 

 

1. Skapa team. 
En projektgrupp ska ansvara för att verktyget införs i organisationen. 

2. Stöd och information. 
Det är viktigt att företagsledningen stödjer idén till att använda verktyget och visar sitt 

stöd till projektet. I detta steg förbereder företagsledningen och projektgruppen 

organisationen på vad som komma skall. Ett vanligt problem är att projektgruppen tror 

att alla andra är lika insatta som dem och att ingen information därför behövs. Den 

information som ges ska även vara realistisk kring förväntningarna, det kommer ta tid 

och kosta pengar att komma igång med verktyget innan fördelarna visar sig.  
3. Pilotprojekt och pilotutvärdering. 

Verktyget ska först implementeras i ett pilotprojekt för att kontrollera att den nya 

arbetsmetoden och processen fungerar. I pilotprojektet utvärderas 

installationsförfarandet, uppstarten och praktisk användning. Detta för att få egna 

erfarenheter kring hur verktyget fungerar och bör införas. Även vilka arbetssätt och 

rutiner som fungerar och inte kan identifieras. Pilotprojektet bör inte vara för litet och 

inte heller för stort och verksamhetskritiskt. När pilotprojektet är slutfört genomförs en 

pilotutvärdering där resultatet jämförs med de uppsatta målen. Först när resultaten är 

tillfredsställande kan införandet i andra projekt påbörjas.  

4. Införande i faser. 

Efter att pilotprojektet är godkänt med lyckat resultat kan det fasvis börja införas i 

andra projekt. Genom att införa verktyget i några projekt i taget kan kompetenta 

personer flyttas mellan projekten för att ge stöd och hjälp. Vid införandet är det viktigt 

att de olika grupperna av användare får information och utbildning i verktyget, 

installation av verktyget, samt att stöd till projekten ges. Det kan dock ta upp till ett år 

innan detta går att utvärdera om hur de uppsatta målen är uppfyllda.  

Eriksson (2008) anger två vanliga risker som kan ske under införandet av ett verktyg. Det är 

att utbildningen kan vara bristfällig eller ges vid fel tillfälle. Kanske är det fel person som 

håller i utbildningen, eller så sker utbildningen långt innan verktyget införs. Den andra risken 

är att fel ambitionsnivå sätts. Projekten som använder verktyget kan tro att de kommer spara 

pengar eller halvera tiden det tar att testa, vilket inte alltid är realistiskt. 

 

För att introducera och införa automatiska tester i en organisation anger även Software 

Testing Help (2015) ett antal steg att följa för att underlätta processen. 

1. Övertyga ledningen. 

Vid införskaffandet av automatiska testverktyg kan ledningen behöva övertygas om 

dess fördelar trots stora investeringskostnader och en viss uppstartstid innan de kan 

nyttjas fullt ut. Testverktyget kommer inte att utesluta att manuella testare kommer att 

behövas, utan de kan istället fokusera på testning av nya och viktiga funktioner istället 

för de tidskrävande regressionstesterna. 

2. Hitta automatiseringsexperter. 

Det är viktigt att ha tillgång till automatiseringsexperter vid införandet av automatiska 

tester. Det är dels automationsarkitekter som är ansvariga för att skapa det automatiska 

ramverket och som kan hjälpa till vid valet av testverktyg. Den andra typen av 

experter är automationsingenjörer som ansvarar för att omvandla manuella testfall till 

automatiska testscript som sedan exekveras. Dessa personer måste därför ha goda 

programmeringskunskaper. 

3. Använda rätt verktyg. 
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Det finns många olika verktyg att välja bland och de som är bäst anpassade till 

organisationens system behöver därför väljas. De främsta sakerna att tänka på är 

vilken budget som finns, vilken teknik verktyget stödjer, vilken kunskap som finns för 

att använda verktygen, samt verktygets rapporteringsmöjlighet. Se mer om detta i 

ovanstående avsnitt om val av testverktyg. 

4. Analysera olika system för att avgöra vilka som passar bäst för automation. 

Använder verksamheten flera system är det inte säkert att alla passar för 

automatisering. Systemet bör därför inte vara i ett tidigt utvecklingsskede, utan ha 

några färdiga moduler som är stabila och manuellt testade. Systemets 

användargränssnitt bör även vara stabilt och de manuella testfallen bör vara i skriven 

form. Detta gäller främst för att automatisera regressionstester. 

5. Utbilda teamet. 

I de fall där de manuella testarna ska bli automatiseringsingenjörer behöver de få 

kunskap om de automatiska terminologierna och koncepten. Anställs personer utifrån 

måste de få kunskap om systemet som ska testas, den manuella testprocessen och vad 

ledningen förväntar sig. Här är det viktigt att personalen får tid på sig för att testa olika 

saker innan den vinnande strategin upptäcks och att bra kommunikation förs mellan de 

manuella testarna, utvecklarna och det automatiska teamet.  

6. Skapa det automatiska testramverket. 

Genom det automatiska testramverkets regler kan underhållet av testscripten bli 

minimalt vid eventuella förändringar i systemet. 

7. Utveckla en utförandeplan. 

I utförandeplanen beskrivs hur den automatiska testningen ska genomföras. Detta kan 

gälla vilken miljö som scripten ska köras på (vilka operativsystem, webbläsare och 

hårdvarukonfigureringar), samt vem som ska exekvera scripten. 

8. Skriva scripts. 

Efter att ramverk och utförandeplan är skapade och personalen är tränad på verktyget, 

är det dags att börja skriva scripts. Scripten ska skrivas på ett organiserat sätt enligt 

god programmeringsstandard med korrekt namngivning. Även versionshantering och 

historik ska underhållas.  

9. Rapportering. 

Rapporteringen utförs vanligtvis av verktyget, men egna inställningar kan göras, så 

som att automatiskt skicka e-mail med resultatet till ledningen. Ledningen bör alltid 

vara informerad om vilka testfall som har utförts via de automatiska testerna och vilka 

som återstår. 

10. Underhåll av scripts. 

När ändringar görs i systemet måste scripten underhållas för att kunna hantera dessa 

förändringar. Detta kan t ex gälla när en textruta ändras till en rullista, eller när ett 

svenskt system även ska kunna köras på engelska. När en god 

programmeringsstandard följs och ramverket är bra utformat är underhållet inte ett 

problem. Följs inte detta blir däremot underhållet en mardröm och detta är en av de 

vanligaste orsakerna till varför automatiseringsprojekt fallerar. 

 

Även Prakach, et al. (2012) beskriver ett antal grundkrav som bör vara uppfyllda för att 

testautomatiseringen ska fungera. Dessa är: 

1. Stabilitet av produkten/applikationen. 

Applikationens funktionalitet ska vara relativt stabil gällande dess funktionalitet. 

Speciellt vid GUI-tester är det nödvändigt att säkerställa att framtida releaser inte 

innehåller större GUI-förändringar, vilket kan vara kritiskt för de automatiska testerna.  

2. Identifiera vilka gränssnitt som ska testas.  
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GUI-gränssnitt är svårare att testa automatiskt än API- och kommando- (eng. 

”command line”) gränssnitt. Detta beroende på att automatiska GUI-tester kräver 

manuellt scriptskrivande, tekniska problem med att få testverktyget att fungera med 

applikationen brukar uppstå, samt att anpassningar måste göras utifrån ändringar i 

GUI. 

3. Definiera målet med testautomatiseringen. 

Målet kan vara att utföra en viss typ av tester, att testa en viss funktionalitet eller att 

automatisera vissa typer av testfall. 

4. Identifiera vilka testfall som ska automatiseras. 

Automatiska tester kan minska andelen manuella tester, men kan inte ersätta den 

manuella testningen helt. De testfall som inte bör testas automatiskt är de som är långa 

och komplicerade och kräver mänsklig kontroll, testfall som tar lång tid att 

automatisera och som har låg återanvändbarhet, samt testfall för användbarhets-

testning. 

5. Justera testfallen. 

Varje testfall måste kunna ställa in testmiljön automatiskt och ha tillgång till rätt 

testdata. Detta för att testarbetet ska kunna fortsätta även efter att fel uppstått i ett visst 

testfall. 

6. Välj rätt verktyg. 

Vid val av verktyg är det viktigt att tänka på vilken/vilka plattformar som ska 

användas och vilka gränssnitt som verktyget är anpassat för. Ibland kan det även vara 

bättre att utveckla ett eget testverktyg utifrån ett lämpligt scriptspråk, speciellt när 

testningen ska göras på server-sidan.  

7. Välj rätt testform. 

Avgör om verktyget ska spela in testfallen som sedan automatiskt omvandlas till 

testscript, eller om en testare ska skriva testscripten manuellt. 

3.4 Testdriven utveckling 

Testdriven utveckling, eller TDD (Test-Driven Development), är en systemutvecklingsteknik 

som används för att guida utvecklarna, genom att utgå från tester (Fowler, 2005). Tekniken 

utvecklades på 1990-talet av Kent Beck som en del av extremprogrammering. Metoden 

bygger på tre steg som repeteras: 

1. Skriv ett test för den funktionalitet du vill addera. 

2. Skriv den funktionella koden tills testet blir godkänt. 
3. Gå igenom (eng. ”refactor”) ny och gammal kod för att göra den välstrukturerad. 

Dessa steg gås igenom, ett test i taget, tills systemets funktionalitet är uppfyllt. Genom att 

använda denna teknik fås en självtestande kod, samt att fokus flyttas till att få ett bra 

gränssnitt istället för en enkel kod. Det största misstaget som Fowler (2005) känner till är att 

det tredje steget med att strukturera koden försummas, vilket ger en stökig hop av separata 

kodfragment. Shore (2010) anger att användandet av TDD på ett korrekt sätt, markant 

minskar antalet fel och även förbättrar designen, dokumenterar publika gränssnitt och skyddar 

mot framtida misstag. De skrivna testerna kan återanvändas vid vidareutvecklingen av 

systemet för att kontrollera att koden fortfarande fungerar som det var tänkt. TDD kan dock 

vara svårt att använda på etablerade kodbaser och det kan ta några månaders användande för 

att lära sig tekniken.   
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3.5 Teknik 

För datorer kan olika typer av tekniker och operativsystem användas. I detta avsnitt 

presenteras några av dem. 

3.5.1 Stordator 

Stordatorn, eller på engelska ”mainframe”, började utvecklas på 1950-talet av bland annat 

IBM (Computer Sweden, "Stordator", u.d.). Detta är den äldsta kommersiella datatypen och 

bestod ursprungligen av höga plåtskåp i luftkonditionerade rum. Stordatorn kunde ha 

hundratals användare som arbetade via ”dumma terminaler” som i princip endast bestod av 

bildskärmar och tangentbord. Dessa terminaler byttes under 1990-talet ut mot persondatorer 

med terminalemulator som kunde köras mot stordatorn. Redan under 1960-talet fick 

stordatorn konkurrens av minidatorer, följt av 1980-talets persondatorer i nätverk och 1990-

talets kraftfulla servrar. Stordatorer tillverkas och säljs dock även idag av IBM, då de anses ha 

hög tillförlitlighet och låg kostnad per transaktion. Idag används de främst som kraftfulla 

servrar i nätverk med persondatorer eller i molnet. På 2000-talet började i praktiken en server 

som kan köra IBM:s operativsystem för stordatorer kallas för stordator. Stordatorerna kan 

dock även köra andra operativsystem, så som Linux. Det kan även vara möjligt att köra flera 

operativsystem samtidigt som virtuella maskiner. Dagens stordatorer är betydligt mindre än 

de tidigare plåtskåpen och är konstruerade för att snabbt kunna utföra relativt enkla 

beräkningar på stora datamängder.   

 

IBM (2010) beskriver en stordator som ”vad organisationer använder som värd för databaser, 

transaktionstjänster, samt applikationer som kräver en högre grad av säkerhet och 

tillgänglighet, än vad som normalt återfinns i mindre maskiner.” Idag innebär det att 

begreppet stordator inte bara beskriver de fysiska egenskaperna av ett system, utan omfattar 

även vissa kombinationer av följande kännetecken: 

 Kompabilitet med stordatoroperativsystem, applikationer och data. 
 Centraliserad kontroll av resurser. 

 Hårdvara och operativsystem som kan dela åtkomst till diskar med andra system 

genom automatisk låsning och skydd mot farligt samtidigt användande av diskdata. 
 En typ av verksamhet involverande hängiven personal som använder detaljerade och 

väl organiserade procedurer för säkerhetskopiering, återställning, utbildning och 

katastrofåterställning på en alternativ plats. 
 Hårdvara och operativsystem som rutinmässigt arbetar med hundra eller tusentals 

samtida I/O operationer. 

 Klusterteknologier som tillåter användaren att operera multipla kopior av 

operativsystemet som om det vore ett system. Genom denna teknologi kan system 

adderas eller tas bort medan applikationerna fortsätter att köras. Denna flexibilitet 

tillåter att stordatoranvändare kan introducera nya applikationer eller avbryta 

användandet av existerande applikationer, beroende på förändringar i verksamheten. 

 Förmåga till ytterligare data- och resursdelning. T ex så kan användare av olika 

system ha tillgång till samma databas samtidigt.  

Idag spelar stordatorn en stor roll i de dagliga operationerna i de flesta av världens största 

företag (IBM, 2010). Det gäller inom olika områden så som e-handel, bank och finans, 

hälsovård, myndigheter och en rad andra privata och publika verksamheter. Trots att nya 

tekniker har kommit och gått under årens lopp har stordatorn överlevt på grund av sin 

pålitlighet och stabilitet. 
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3.5.2 Unix 

Unix utvecklades 1969 av Ken Thompson och Dennis Ritchie på Bell Labs (Computer 

Sweden, "Unix", u.d.). Operativsystemet var revolutionerande på sin tid då det bland annat 

gav stöd för: 

 Multikörning: Flera program kunde köras samtidigt. 

 Flera användare kunde använda samma system samtidigt. 

 Flyttbarhet: Program skrivna för en Unixdator kunde köras på andra Unixdatorer 

 Programbibliotek: Alla program behövde inte skrivas själv, utan fanns att lånas eller 

köpas. 

Unixsystemen brukar delas upp i följande tre delar: 

 Kärnan: den centrala delen av operativsystemet. 

 Skalet: användargränssnittet. 

 Verktyg och program. 

Dessa funktioner och uppdelning kan nu kännas självklara, men var nyheter när de 

presenterades (Computer Sweden, "Unix", u.d.). Idag är Unix det vanligaste operativsystemet 

vid sidan av Windows och finns i många olika utföranden med olika namn. Tekniken 

användes först till tekniks, vetenskaplig och ”tung” IT, men finns idag för persondatorer, 

mobiltelefoner och surfplattor. Både Android och Apples OS X är t ex baserade på Unix. 

Många av de stora datorföretagen har haft en egen variant av Unix, men sedan 1990-talet har 

många samlats kring Linux.  

3.5.3 Windows 

Windows är Microsofts operativsystem med grafiskt användargränssnitt och presenterades för 

första gången 1985 (Computer Sweden, "Windows", u.d.). De första versionerna var inte 

självständiga operativsystem, utan grafiska användargränssnitt till MS-DOS. När version 3 

kom 1990 blev Windows en inofficiell världsstandard. Men det var först 1993 när Windows 

NT presenterades för företag som de var ett komplett operativsystem. Senare kom även det 

kompletta operativsystemet Windows 95 för privatpersoner. 
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4. Resultat av den empiriska studien 
I detta kapitel presenteras de olika myndigheternas arbetssätt och tankar kring automatiska 

tester uppdelat på kategorierna Respondenterna, Teknik, Utveckling och förvaltning, 

Automatiska tester, Upplevda för- och nackdelar med automatiska tester, Införandeprocessen, 

Val av verktyg/scriptspråk, samt Hantering av testfall, testdata och felrapporter. 

4.1 Respondenterna 

Respondenterna som intervjuats har olika befattningar och erfarenheter inom de olika 

myndigheterna. Två av respondenterna arbetar med att praktiskt utföra automatiska tester, 

medan de två andra har ett övergripande ansvar som testledare eller metodansvarig. 

Respondenten på Myndighet A arbetar idag som testledare på myndigheten. Respondenten 

har arbetat som testledare i 10 år, varav 4 år på myndigheten. Denna myndighet använder idag 

minst andel av automatiska tester av de undersökta myndigheterna. På Myndighet B träffar 

jag en respondent som har arbetat på myndigheten sedan 1992. Respondenten har idag 

befattningen systemspecialist med roll som testare. Respondenten har ursprungligen arbetat 

med manuella tester, men sedan våren 2014 även arbetat med automatiska tester. För att svara 

på mina frågor har respondenten även tagit hjälp av kollegor med en längre erfarenhet inom 

området, samt för att återge en korrekt bild av den teknik de använder. Respondenten på 

Myndighet C är sedan 2012 metodansvarig för test och arbetar därmed med att ta fram 

metoder och modeller för hur testarbetet ska bedrivas. Dessförinnan har respondenten arbetat 

som systemförvaltare med uppgifter som kravfångst och testning i projekt. Respondenten på 

Myndighet D har arbetat på myndigheten i ett år och är systemutvecklare inom 

testautomatisering. Dessförinnan har respondenten varit systemutvecklare i ca 10 år. På grund 

av sin korta tid inom myndigheten har respondenten inte en fullständig koll på hela 

verksamheten och har därför tagit hjälp av kollegor för vissa frågor. 

 

Tabell 1. Respondenternas och myndigheternas erfarenhet av automatiska tester. 

Myndighet Respondentens roll Respondentens erfarenhet 

av automatiska tester  

Myndighetens 

erfarenhet av 

automatiska tester 

A Testledare 4 år 4 år 

B Systemspecialist/testare 1,5 år 15 år 

C Metodansvarig för test 4 år 4 år 

D Systemutvecklare inom 

testautomatisering 

1 år 13 år 

4.2 Teknik 

Alla myndigheter har använt sig av stordator-teknik, men på två av myndigheterna (C och D) 

används sedan några år modernare teknik baserad på Windows och Linux. På Myndighet B, 

som idag använder sig av stordator, har ett arbete påbörjats med att migrera systemen till 

IBM:s BPM miljö. Anledningen till teknikbytet för myndigheterna har varit brist på 

kompetens kring stordator, för att få en framtidssäker tjänst, samt för att Linuxservrar är 

billigare än stordator. Alla använder sig dock av client/server-baserade system för 

kärnverksamheten, samt webb- och Windowsbaserade system i mer eller mindre grad. De 

webbaserade systemen är främst byggda med Java, medan Cobol används för stordator. För 

de Windowsbaserade systemen används bland annat C. 
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4.3 Utveckling och förvaltning 

Alla undersökta myndigheter utvecklar, implementerar och förvaltar verksamhetens 

kärnsystem i egen regi. De har även alla kringsystem som är inköpta. På Myndighet B kan 

dock konsulter ibland tas in när extra resurser eller kompetens behövs, men myndigheten står 

fortfarande för ansvaret.  

 

På kärnsystemen utförs regelbundna releaser på alla myndigheter. Dessa kan innehålla 

korrigeringar, rättningar av ej akuta fel, nyutvecklingar, samt förändringar beroende på 

regeringens lagändringar. På Myndighet A utförs 8-9 planerade releaser per år där vissa är 

större än andra. Förslag på nya funktioner och ändringar kommer från verksamheten och 

förvaltning. Myndighet B har två större systemuppdateringar, en i maj och en i november. 

Däremellan sker det löpande akuta förändringar, samt en del förvaltning. Genom ett LEAN-

inspirerat arbetssätt fås förbättringsförslag fram. Förändringarna kan även bero på en ökad 

automatisering av handläggningen av beslut kring ärenden. Testarna kan även ge förslag på 

förbättringsmöjligheter till förvaltningen när de upptäcker att ett arbetssätt kan användas i fler 

delar av systemet. Myndighet C har 6-8 releaser per år. Av dessa är 4 stycken större, medan 

de övriga är mindre där databasförändringar inte får göras. Vid stora releaser krävs att 

systemet stängs ned, vilket gör att dessa körs på helger, medan mindre kan köras på vardagar 

medan systemet är i drift. För att se till att lagar tolkas rätt inför systemändringar är ofta 

jurister inblandade. Förändringarna prioriteras av det förvaltningsobjekt som är ansvarig för 

området, eller ett projektkontor som har en metod för att genomföra större projekt. Myndighet 

D har 5 planerade releaser per år, men det blir fler med rättningar. Antalet releaser kommer 

dock förändras då de går mot ett arbetssätt med mer regelbundna och snabbare leveranser 

(eng. ”continuous delivery”).   

4.4 Automatiska tester 

De fyra myndigheterna utnyttjar automatisk testning i olika stor grad och har olika lång 

erfarenhet. Myndighet B och D har längst erfarenhet då de började arbeta med automatiska 

tester år 2000 respektive 2002. Myndigheterna A och C har använt automatiska tester i ca fyra 

år. Anledningen till varför de olika myndigheterna infört automatiska tester var främst för att 

spara tid, öka kvaliteten och verifiera funktionaliteten på deras system. Alla myndigheter 

utnyttjar automatiska tester för enhets-, integrations- och systemtester, men har fokus på 

någon av testnivåerna. De använder sig även av automatiska prestandatester. Myndighet C 

och D arbetar främst med automatiska enhetstester där Myndighet D har som mål att följa 

testpyramiden, som har mest enhetstester i botten, följt av integrationstester och systemtester 

på toppen, medan Myndighet B mest arbetar med automatiska system- och GUI-tester. Detta 

för att det enligt deras erfarenhet finns bättre verktyg till dessa tester och för att de 

automatiska testerna på en lägre nivå kräver mer ställtid. Dessa tester är därför enligt dem de 

mest lönsamma. Myndighet A utför till viss del automatiska enhetstester och även 

funktionella tester på de webb- och Windowsbaserade systemen. Dessa system har anpassats 

för automatiska tester från början, vilket har underlättat arbetet med att utnyttja de 

automatiska testteknikerna, jämfört med stordatorsystemen som inte är det. Myndighet A och 

B använder främst dynamiska tester som exekverar programmet, medan Myndighet C och D 

även använder sig av statiska tester för kodgranskning och analys av kodtäckning. För alla 

myndigheter tas den automatiska testningen mer eller mindre med i planen vid nyutveckling 

av systemen, men för de äldre delarna har det tillkommit i efterhand. Respondenten på 

Myndighet D antar att det allmänt är så på myndigheter som har funnits under en längre tid. 

Respondenterna på Myndighet C och D påpekar att de har ett arv med systemen att ta hänsyn 

till, vilket ger svårigheter med hög kodtäckning på de automatiska testerna. 
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För att utföra det automatiska testarbetet har tre av fyra myndigheter utvecklat en standard 

som de arbetar efter. Då Myndighet A inte nyttjar automatiska tester i någon större 

utsträckning har de än så länge inte någon övergripande standard som de följer, utan 

utvecklarna har på eget initiativ skapat en typ av standard som de följer. Detta kommer dock 

undersökas under kommande år för att få en enhetlig standard i verksamheten. På Myndighet 

C har de utvecklat en testmodell/strategi som de arbetar efter och använder standarden JUnit 

för enhetstester, samt de generella kodningsriktlinjer som finns. Myndighet D följer olika 

internationella standarder utifrån behovet. Det är bland annat JUnit, Google Test och 

Mockito. De har även en egenutvecklad standard som bygger på de övriga för att kapsla ihop 

det. På Myndighet B, som främst arbetar med GUI-tester, har de själva skapat en standard för 

hur testfall och testscript ska skrivas. För de automatiska enhetstesterna är mer arbete på gång 

för att skapa en teststandard. 

 

Andelen automatiska tester som genomförs på myndigheterna beskrivs av respondenterna på 

olika sätt. Respondenten på Myndighet A uppskattar att endast ca 5 % av testerna utförs 

automatiskt medan respondenten på Myndighet B anger att deras 300 GUI-testscript täcker 12 

av handläggningssystemets 26 komponenter, som innehåller de viktigaste fönsterflödena och 

vissa delar av webbfunktionerna. Ursprungligen testades alla komponenter, men då vissa 

komponenter har utgått eller används mer sällan av handläggare, är de inte prioriterade för de 

automatiska testerna. Respondenten på Myndighet C uppskattar att deras automatiska tester 

täcker ca 5 % av koden, men en större del av funktionerna. Vid testerna körs ett normalfall, 

vilket gör att många av de valmöjligheter som kan göras inte gås igenom. För att kunna testa 

allt anser respondenten att testdriven utveckling krävs, vilket de inte använder sig av. De utgår 

istället från den traditionella utvecklingen, vilket innebär att testningen görs efter utveckling. 

Respondenten på Myndighet D anger att det är svårt att säga hur stor andel av testerna som 

utförs automatiskt då de är en stor organisation och har kommit olika långt i olika delar av 

den. Det är dock något som de själva arbetar med att undersöka och de har mål på hur stor 

andel automatiska tester de ska ha på de olika testnivåerna. 

4.5 Upplevda för- och nackdelar med automatiska tester 

De främsta fördelar som respondenterna nämner med automatiska tester är att spara tid och 

kunna köra fler tester för att kvalitetssäkra systemen innan release. Respondenten på 

Myndighet B anger att utfallen från testerna ger snabbt en indikation på systemets kvalitét 

inför en ny release och kan därför ge självförtroende till dess tillförlitlighet. Två av fyra 

respondenter tar upp att genom att automatisera de repetitiva bastesterna och 

regressionstesterna, kan testarna själva fokusera på att utföra mer utforskande, kreativa och 

roligare tester. Eller som respondenten vid Myndighet C uttryckte det:  

 

”Det går inte att anställa hur många som helst för att utföra manuella tester och tråkiga, 

repetitiva uppgifter ska automatiseras, då det inte är rimligt att ha en utbildad testare som 

återkommande gör samma sak.”  

 

Respondenterna vid Myndighet A och D tar även upp att vid det agila arbetssättet med mer 

kontinuerliga leveranser är automatiska tester ett måste för att hinna med. 

 

De främsta nackdelarna med automatiska tester som respondenterna tar upp är att det är dyrt 

med verktygen och kräver mycket arbete för att införas och underhållas. Respondenten vid 

Myndighet B anger att det initialt tar mycket tid och kostar pengar för att bygga upp 

strukturen, rutiner, skapa loggar och bygga gemensamma moduler. Två av respondenterna 
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påpekar också att både testfall och testdata måste underhållas regelbundet för att det ska 

fungera på lång sikt. Ytterligare en fråga att ta hänsyn till är vem som ska betala för 

automatiseringen, de enskilda projekten eller förvaltningen, samt hur mätetal ska tas fram på 

vad de tjänar på automatiseringen. På Myndighet B upplever man att för GUI-tester krävs det 

att systemen är relativt stabila för att inte behöva bygga om testerna vid nya körningar, samt 

att det är svårt att automatisera för nya funktioner.  Dessa passar därför bäst för funktioner 

som produktionssatts vid tidigare produktionssättning och som inte kräver ständiga 

förändringar. Det enskilda testfallet bör också köras ofta och återkommande för att det ska 

vara lönsamt. Även respondenten vid Myndighet C påpekar att det som ska testas måste vara 

stabilt, samt att testdata ska gå att återskapa och det ska även vara möjligt att byta testdata i 

testmiljön. Respondenten nämner också vikten av att ha korrekta namn på objekten som ska 

testas. Vid GUI-tester är detta särskilt viktigt så att objekten kan testas trots att de kan ha bytt 

plats i gränssnittet. Det krävs därför en strategi för hur namnsättningen görs för att undvika att 

tester måste byggas om vid en ny release. Respondenten nämner även vikten av att ha en 

kontinuitet i organisationen för att det automatiska testarbetet ska fungera på lång sikt och 

kunna användas inom olika projekt. Vid en projektstyrd organisation, där personer flyttas runt 

mellan projekten, kan den automatiska testningen fungera bra i projekten, men efter att 

projektet avslutats blir det bortglömt och testfallen kan inte återanvändas vid nya projekt. 

Detta beroende på att koden ändrats, testdata är annorlunda och systemet har förändrats. Detta 

gjorde att många tyckte att testautomatiseringen var värdelös och inte fungerade. Med deras 

kontinuerliga testteam underhålls testfallen och testdata regelbundet, vilket gör att det 

fungerar bra. Annars tror respondenten att det bara efter några månader skulle vara så mycket 

fel att det inte skulle gå att hantera. Två av respondenterna påpekar dessutom att det har varit 

svårt att få övriga i organisationen att förstå fördelarna med automatiska tester och vad de kan 

användas till. Respondenten vid Myndighet A tycker även att det är en hög tröskel att 

övervinna för att kunna införa de automatiska testerna överallt, speciellt mot de äldre 

systemen. På Myndighet D är en av de största problem med automatiska tester säkerheten och 

frågan om vem som ska exekvera testerna. Testaren kan inte starta ett test och samtidigt utföra 

andra uppgifter då testarbetet låser upp datorn. Detta är dock något som de arbetar med att 

försöka förbättra. 

4.6 Införandeprocessen 

Automatiska tester har införts i de olika myndigheterna på olika sätt och i olika stor 

utsträckning. På Myndighet A har de automatiska testerna än så länge inte införts på ett 

övergripande plan, vilket har gjorts på övriga myndigheter, utan det är uppdragen som infört 

det själva. Myndighet B införde först de automatiska testerna på bred front, men av olika 

anledningar fick de senare börja om igen då ett större pilotprojekt genomfördes och 

utvärderades. Även Myndigheterna C och D började använda de automatiska testerna i 

pilotprojekt för att sedan utvidga till större delar av verksamheten. Detta är ett arbete som 

pågår än idag. Respondenten på Myndighet C tror att det är en nödvändighet att börja i 

mindre skala för att få det att fungera på lång sikt. På Myndighet B uppstod en diskussion 

kring vilka som skulle utföra de automatiska testerna och vissa av testarna blev oroliga för att 

mista sina jobb. Idag har de några få speciella testare som arbetar med att skriva, underhålla 

och exekvera scripten, vilket fungerar bra. Myndighet C har hittills haft ett särskilt testteam, 

men som nu även arbetar parallellt med utvecklarna i de nyskapade utvecklingsteamen som 

börjat förvalta sina egna automatiska regressionstestfall. Testteamet ansvarar för att ta fram 

riktlinjer till utvecklarna för att få fram bra testfall, vilket ställer krav på att en bra 

kommunikations finns mellan testteamet och utvecklarna. På Myndighet D utförs testarbetet 

av både speciella testare och utvecklare. Enhetstesten körs av utvecklarna varje gång kod 

checkas in, medan testen på högre nivå utförs av testare. Två av respondenterna tar upp att de 
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har behövt förklara för personalen vad automatiska tester är och dess fördelar, vilket har gjorts 

och görs fortfarande, genom bland annat utbildningar. Vid införandet är det också viktigt att 

komma ihåg att testscripten behöver förvaltas och att tänka till vid uppbyggnaden av testdata. 

Respondenterna tar även upp att det har varit svårt att avgöra vem eller vilka som skulle 

betala för automatiseringen, projekten eller förvaltningen. På Myndighet B beskostas idag 

testningen av nya releaser av förvaltningen, medan övriga tester läggs på respektive projekt. 

De anser därför att det är nödvändigt att ha en plan för införandet och besluta vem/vilka som 

ska betala för det. De anser dessutom att det bör finnas en eller flera ansvariga för att hålla 

ihop arbetet med testautomatiseringen, samt för att hantera tekniska problem, uppdateringar, 

verktygsleverantörer, samt patchar. På Myndighet B har en mindre grupp på 2-5 personer haft 

detta ansvar, vilket har fungerat bra. Slutligen så tycker respondenten att det är viktigt med en 

sponsor/beställare som backar upp insatsen och ser fördelarna med testautomatiseringen. På 

Myndighet A, som än så länge inte kommit så långt i sitt testautomatiseringsarbete, har än så 

länge främst haft problem med att hitta personer med rätt kompetens som kan utföra arbetet.  

4.7 Val av verktyg/scriptspråk 

Valet av verktyg för de automatiska testerna inom myndigheterna har genomförts på olika sätt 

beroende på verktygens funktioner. Flera av myndigheterna använder HP:s verktyg QC 

(Quality Center), UFT (Unified Functional Testing) och Loadrunner, som är ett av de 

marknadsledande testverktygen. Dessa valdes på Myndighet B troligtvis på grund av att en 

bra säljare lyckades prata in sin produkt, vilket de i efterhand är glada för. På Myndighet C 

var HP inblandad i deras migrering från stordatorn vilket gjorde att man började titta på deras 

produkter. Från början var det främst Loadrunner som undersöktes för prestandatester och 

kring dessa hade de egen personal som hade använt olika verktyg och kunde jämföra dem. På 

Myndighet A kommer man dock övergå till att använda Microsoft Test Manager då de i 

övrigt använder många av Microsofts produkter och därmed kan dra fördel av samma 

leveranser och de etablerade rutiner som finns för uppgraderingar osv. De tycker dock att QC 

har fungerat bra och innehåller samma funktioner som Microsoft Test Manager. För kodning 

av scripten används därför Microsoft baserade programmeringsspråk, så som C#. Via 

Microsoft Test Manager är det möjligt att spela in tester, men denna funktion används ej i 

nuläget och kommer ej heller att satsas på, då de anser att det är effektivare med kodade 

tester. På Myndighet B används även verktyget Optim för att hantera testdata, medan 

Myndighet D använder ett verktyg som heter ETE. För utvecklarnas kodgranskning använder 

Myndighet C verktyget Sonar. Myndighet D är den myndighet som använder flest verktyg 

beroende på vad som ska testas. På denna myndighet finns det inte heller några krav på vilka 

verktyg som används, utan de utgår från vilka resultat de ger och vilka verktygskunskaper 

personalen har. För HP:s verktyg används scriptspråken VB och C, vilket är de språk som 

finns för verktygen. På Myndighet D används en större variation av språk med även bland 

annat Python, Perl och Java beroende på den stora variationen av verktyg. Respondenterna 

tycker överlag att verktygen fungerar bra, men att de är dyra och att många inställningar 

behöver göras. Mängden inställningar som måste göras kan enligt Myndighet D bero på deras 

komplexa systemmiljö. Respondenten vid Myndighet B tycker att det är svårt att hitta 

lathundar till verktygen och det finns inte heller någon svensk kontaktperson eller support. 

Den support som finns består av kontaktformulär, vilket gör att de måste vänta på att få svar. 

Respondenterna nämner också att det är dyrt med licenser till verktygen. Myndighet C har nu 

7-8 licenser till UFT och om den testdrivna utvecklingsmetoden istället skulle följas måste 

alla ha tillgång till verktyget, vilket skulle ge en annan kostnad och man måste då åter fundera 

på vilket verktyg som är bäst lämpat och ekonomiskt att använda. Även Myndighet B har ett 

mindre antal licenser till testverktygen, som de därför är rädda om och vill inte riskera att 

andra låser upp dem när de har viktiga tester att genomföra. 
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Efter att verktyget är inköpt återstår en hel del jobb med installationer, licenshantering och 

inställningar som behöver göras på den dator man jobbar på. För att lära sig verktyget, som 

har många olika inställningsmöjligheter, har respondenten på Myndighet B först bekantat sig 

med det via instruktioner från kollegor internt. Respondenten har sedan gått en extern kurs för 

att få nya kunskaper som sedan även har förts vidare till övriga kollegor. Detta anser 

respondenten har fungerat bra då det har lett till en större förståelse under kursen över vad 

som kan göras, istället för att då lära sig vilka knappar som sitter vart. Det kan även vara 

nyttigt med en programmeringskurs i det aktuella scriptspråket för att kunna skriva bättre 

script. På myndigheten går det att se skillnader i scriptens utformning vartefter testarnas 

kunskaper har utökats. Respondenten ser det därför som en stor fördel att kunna programmera 

och ha programmeringstänket och logiken när man börjar arbeta med automatiska tester. 

4.8 Hantering av testfall, testdata och felrapporter 

På alla myndigheter skapas testfallen manuellt och används på tre av myndigheterna för att 

sedan skapa automatiska testscript i deras verktyg. På Myndighet B skapas testfallen i 

programmet QC. Dessa testfall överförs sedan till UFT som en ”stubbe” (mall) som de 

automatiska testarna utgår ifrån när de skriver scriptet. Respondenten vid Myndighet C 

nämner att deras system bygger på långa flöden och att testfallen måste ha många 

förhandsvillkor för att kunna köras. Det gör att det är mycket som kan gå sönder på vägen mot 

att testfallet ska köras. Respondenten anser därför att det måste finnas en struktur och 

standard för testfallen och de måste förvaltas och underhållas på samma sätt som med den 

vanliga koden. Detta är även något som respondenten vid Myndighet B tar upp och som de 

idag gör regelbundet inför releaser, eller så korrigeras scripten under det övriga testarbetet när 

fel upptäcks. 

 

För att hantera testdata används också verktyg i olika hög grad på tre av myndigheterna, 

medan Myndighet A gör detta arbete manuellt. Det manuella arbetet gör att testdata är svårt 

att underhålla så det är relevant. Testdata kan vara baserat på både verkligt och fiktivt data, 

men det får inte finnas några spårningar till verkligt data. De myndigheter som använder sig 

av verktyg kan via dem avidentifiera verkligt data genom att byta ut personliga detaljer, så 

som namn, personnr och adresser, logga data för att säkerställa att rätt data testas, boka dat, 

samt återställa det. Myndighet D har en speciell enhet som tar fram och hanterar testdata, 

medan det på Myndighet B är testaren som skapar testfallet som är ansvarig för att ta fram 

testdata. Respondenten vid Myndighet C anger att det vid uppbyggnaden av testdata är extra 

viktigt att tänka till ordentligt, det finns många gränsytor som måste växa fram och det är 

komplicerat att hitta alla metoder. Data kan dessutom köras sönder under testerna och vissa 

tester kräver färskt data för att kunna köras. Data måste även kunna återställas och vara unikt i 

de fall då systemet kräver det. Det krävs därför en logik för att skapa testdata och en metod 

för att söka fram bra testdata. 

 

Alla myndigheter använder sig av något verktyg för att hantera felrapporter. Genom dessa 

verktyg kan felrapporterna delas ut till berörd utvecklare eller delegeras vidare till andra. 

Felen ska sedan korrigeras utifrån den satta prioriteringen, vilket kan innebära att det ska 

korrigeras på bara ett par timmar. På Myndighet B är det förvaltningen och projekten som 

ansvarar för att felen korrigeras och beslutar i vilken ordning de ska lösas. Myndighet B har 

en mindre organisation och det görs därför endast muntliga påminnelser kring korrigeringarna 

i de fall det behövs. På Myndighet C använder de ett verktyg som är utvecklat av ett lokalt IT-

företag för att rapportera incidenter och avvikelser. Detta används även för att hantera de 

felrapporter som uppstår vid den manuella testningen. Felrapporterna fördelas till den som 
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kan korrigera felet och beroende på prioriteten finns det olika regler kring hur lång tid det ska 

ta att korrigeras.  
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5 Analys 
I detta avsnitt analyserar jag och jämför myndigheternas arbete mot den beskrivna teorin, 

samt presenterar de framkomna framgångsfaktorerna. 

5.1 Teknik 

Myndigheterna använder sig av, eller har använt, stordator för sina huvudsakliga system. Två 

av myndigheterna har dock frångått denna teknik till förmån för Windows- och Unix/Linux-

lösningar. De myndigheter som har bytt teknik fokuserar på enhetstester, medan GUI-tester 

används mest av Myndighet B som använder stordator. Huruvida denna skillnad är beroende 

på tekniken kan dock ej bekräftas av någon teori. 

5.2 Automatiska tester 

Myndigheterna använder automatiska tester för att kunna testa mer under kortare tid och 

därigenom kunna kvalitetssäkra systemen och nya releaser. Detta stämmer överrens med 

Erikssons (2008) beskrivning av varför automatiska tester används. En respondent tar upp att 

för att kunna testa allt krävs en testbaserad utveckling. Detta är något som Shore (2010) anger 

markant minskar antalet fel och även förbättrar designen och skyddar mot framtida misstag. 

Den testbaserade utveklingen kan dock vara svår att använda på etablerade kodbaser.  

 

Den myndighet som främst använder sig av automatiska GUI-tester anger att detta görs för att 

det är enklare och finns bättre verktyg till ändamålet. Det motsägs dock av Prakash, et al. 

(2012) som istället anger att det är den svåraste typen av tester. 

 

För det automatiska testarbetet använder myndigheterna sig av olika standarder och ramverk. 

Det är även något som Software Testing Help (2015) förespråkar för att minimera underhållet 

av testscripten, samt för att beskriva hur den automatiska testningen ska genomföras.  

5.3 För- och nackdelar med automatiska tester 

De främsta fördelarna som både respondenterna och Eriksson (2008) nämner är främst att tid 

sparas och att fler tester kan köras för att kvalitetssäkra systemen. Genom att automatisera kan 

även testarna själva fokusera på mer kreativa och roligare tester. Detta är något som även 

respondenterna beskriver som en stor fördel, då testarna slipper utföra tidsödande repetitiva 

uppgifter. Respondenterna påpekar även att vid ett agilt arbetssätt med kontinuerliga 

leveranser, är automatiska tester nödvändiga för att hinna testa ordentligt innan leverans.  

 

Nackdelarna med automatiska tester som kommit fram vid intervjuerna är att det är dyrt med 

de automatiska verktygen och kräver mycket arbete för att införas och underhållas. Både 

testfall och testdata måste underhållas för att det ska fungera på lång sikt. Det krävs även att 

systemen som ska testas har uppnått en viss stabilitet för att inte testscripten ska behöva 

skrivas om vid nya körningar. Speciellt vid automatiska GUI-tester är detta extra viktigt, samt 

att objektens namnsättning är korrekt för att kunna testas trots att de bytt plats i gränssnittet. 

Dessa problem bekräftas i litteraturstudien av Prakash, et al. (2012), Eriksson (2008) och 

Software Testing Help (2015). Eriksson (2008) tar dock även upp problemet med att man kan 

lita för mycket på de automatiska testerna och att ett positivt resultat kan bero på dåligt 

skrivna testfall. Respondenterna nämner också problemet med att besluta kring vem som ska 

betala för automatiseringen och att det måste finnas en viss kontinuitet i organisationen. 

Intervjuerna visar även att det har varit svårt att få ut kunskapen om vad automatiska tester är 

och vilken nytta de kan ge i organisationen.  
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5.4 Införandeprocessen 

Införandet av automatiska tester har genomförts på lite olika sätt på myndigheterna. 

Myndighet B:s erfarenhet med att först införa automatiska tester på bred front, vilket till viss 

del misslyckades, för att sedan börja om igen och införa det stegvis och genom ett pilotprojekt 

bekräftas av Eriksson (2008) och övriga respondenters åsikter. De säger att införandet först 

måste genomföras i liten skala, för att sedan spridas till resten av verksamheten. Både 

Eriksson (2008) och Software Testing Help (2015) anger att stöd behövs från ledningen vid 

införandet av automatiska tester och att det tar tid innan alla fördelar fås, vilket också 

bekräftas som en nödvändighet vid intervjuerna. I intervjuerna framkom att det blivit frågor 

kring vilka som skulle utföra testarbetet, samt att det behövs någon som är ansvarig för det 

automatiska testarbetet. Detta tas även upp som en punkt av Software Testing Help (2015) 

kring vad som bör beaktas vid införandet. 

5.5 Val av verktyg/scriptspråk 

Valet av verktyg som används har genomförts på olika sätt på myndigheterna. Verktygen har 

dock valts utifrån vilka funktioner de har och vad som ska testas, vilket är en av de faktorer 

som Prakash, et al. (2012), Software Testing Help (2015) och Eriksson (2008) nämner för att 

välja rätt verktyg. Myndighet A kommer byta verktyg för att kunna dra fördelar av de 

upparbetade leveranstjänster de har kring övriga verktyg som de använder, vilket Eriksson 

(2008) även beskriver att man bör tänka på. Myndigheten B har dock inte gjort någon 

undersökning och jämförelse av tillgängliga verktyg på marknaden, utan litat på en säljares 

ord, vilket motsäger Software Testing Help (2015) och Eriksson (2008), som anger att man 

noga ska jämföra och undersöka olika verktyg innan valet görs. Myndighet D har en öppen 

syn kring valet av verktyg och har fokuserat på personalens kunskap, samt vilket resultatet 

blir. Denna organisation är även den största, vilket har gjort att en stor variation av verktyg 

tillåts. Denna myndighet använder sig därför även av en stor mängd olika scriptspråk, till 

skillnad mot övriga myndigheter som har anpassat sig efter de språk som finns i verktygen. 

Detta nämner Software Testing Help (2015) i en av sina frågor kring valet av verktyg, finns 

det kunskap om scriptspråken eller måste tid läggas på att lära sig det.  

5.6 Hantering av testfall, testdata och felrapporter 

Software Testing Help (2015) beskriver underhållet av testscript som en av de vanligaste 

orsakerna till varför automatiseringsprojekt misslyckas. Detta bekräftas av respondenterna 

som påpekar att testscripten måste underhållas på samma sätt som med den vanliga koden. På 

myndigheterna skrivs testscripten främst av specifika testare vilket överensstämmer med 

Erikssons (2008) och Software Testing Help (2015) åsikt om att en speciell roll som 

automatiseringstestare krävs. Detta är dock något som kan komma att ändras på de 

myndigheter som satsar på fler enhetstester.  

 

Alla respondenter påpekar vikten av att hantera testdata på ett korrekt sätt för att hålla det 

relevant. På myndigheterna görs dock detta på olika sätt, antingen genom att den som skapar 

testfallet tar fram testdata, eller via en separat testdataavdelning. Tre av fyra myndigheter 

använder för detta arbete ett verktyg i enlighet med Erikssons (2008) beskrivning. 

 

För felrapporter använder alla myndigheter ett verktyg för administration och för att på ett 

enkelt sätt kunna delegera ut dem till de berörda utvecklarna. Detta överensstämmer med 

Erikssons (2008) beskrivna fördelar med ett felrapporteringsverktyg.  
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5.7 Framgångsfaktorer 

I tabell 2 nedan presenteras de framgångsfaktorer som framkommit kring hur automatiska 

tester bör införas och användas i en organisation, samt vilken källan är. 

 

Tabell 2. Framgångsfaktorer. 

Framgångsfaktor Källa 
Börja automatisera i liten skala för att sedan 

utöka till resten av verksamheten. 

Teori (Eriksson, 2008),  

Empiri 

Använd ett pilotprojekt för att utvärdera vad 

som funkat bra resp. dåligt. 

Teori (Eriksson, 2008),  

Empiri 

Tänk ut vad som ska testas (enhets-, 

integrations-, systemtest) och i vilka system. 

Teori (Eriksson, 2008; Software Testing 

Help, 2015; Prakash.V, et al., 2012),  

Empiri 

Automatiska tester passar bäst på relativt 

stabila system. 

Teori (Software Testing Help, 2015; 

Prakash.V, et al., 2012),  

Empiri 

Använd främst automatiska tester till enkla 

och återkommande tester (t ex 

regressionstester). 

Teori (Prakash.V, et al., 2012),  

Empiri 

Välj verktyg utifrån vad som ska testas, vilka 

scriptspråk som används och budget.  

Teori (Eriksson, 2008; Software Testing 

Help, 2015; Prakash.V, et al., 2012),  

Empiri 

Testa verktyget mot de egna systemen för att 

säkerställa att det fungerar som tänkt. 

Teori (Eriksson, 2008; Software Testing 

Help, 2015), 

Viktigt att ledningen stöttar vid 

införandeprocessen och sprider information 

om vad som är på gång till verksamheten. 

Teori (Eriksson, 2008; Software Testing 

Help, 2015),  

Empiri 

Tänk på att det tar tid innan alla positiva 

effekter fås. 

Teori (Eriksson, 2008),  

Empiri 

Informera övriga i organisationen om 

automatiska testers fördelar och hur det kan 

användas. 

Teori (Eriksson, 2008; Software Testing 

Help, 2015),  

Empiri 

Skapa en standard/ramverk för hur testarbetet 

ska genomföras i organisationen. 

Teori (Software Testing Help, 2015),  

Empiri 

Skapa en standard för hur testfall och testdata 

ska hanteras för att lyckas på lång sikt. 

Teori (Software Testing Help, 2015),  

Empiri 

Besluta kring vilka som ska utföra de 

automatiska testerna, speciella testare eller 

utvecklarna.  

Teori (Eriksson, 2008; Software Testing 

Help, 2015),  

Empiri 

Det är en fördel om de som utför de 

automatiska testerna har 

programmeringskunskaper.  

Teori (Software Testing Help, 2015),  

Empiri 

Besluta angående vem/vilka som ska stå för 

kostnaden. 

Empiri 

Utse någon/några som är ansvariga för att 

hantera tekniska problem och uppdateringar 

av verktygen, samt för kontakt med 

verktygsleverantören.   

Empiri 

Testscripten och testdata måste underhållas Teori (Eriksson, 2008; Software Testing 
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regelbundet för att kunna användas under en 

längre tid.  

Help, 2015),  

Empiri 

Tänk på namnsättning av objekt så de 

fungerar under lång tid och kan användas 

även om de byter plats i gränssnittet. 

Empiri 

Automatisera testfall som körs ofta för att det 

ska vara lönsamt. 

Teori (Prakash.V, et al., 2012),  

Empiri 

Fördel om organisationsstrukturen är stabil 

och kontinuerlig. 

Empiri 

Ha en övergripande testgrupp som 

underhåller testscript och testdata för att 

säkerställa att det fungerar på lång sikt. 

Empiri 

Utbilda testarna gällande verktygen, 

automatiska testmetoder och scriptspråk. 

Teori (Eriksson, 2008; Software Testing 

Help, 2015),  

Empiri 
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6. Diskussion  
I detta avsnitt diskuteras syftet, metoden och resultatet av studien. 

6.1 Syftesdiskussion 

Jag anser att jag i detta arbete har uppnått mitt syfte med att undersöka hur automatiska tester 

kan införas och användas i organisationer på bästa sätt. Jag har svarat på de underliggande 

frågorna: 

 Hur bör automatiska tester införas i en verksamhet? 

 Vilka problem kan uppstå vid användandet av automatiska tester och hur kan de lösas? 

 Vilka typer av verktyg för automatiska tester finns att tillgå? 

6.2 Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden har fungerat bra för detta arbete då den har gett en djupgående insikt 

kring hur automatiska tester kan införas och användas i en organisation. Skulle jag istället ha 

utgått från en kvantitativ metod tror jag att mycket information skulle ha missats och 

resultatet skulle inte bli lika omfattande. Genom de semistrukturerade intervjuerna tycker jag 

att jag har fått en bra bild av hur de olika myndigheterna arbetar med automatiska tester och 

varför de har gjort de val de gjort. Vid intervjuerna har jag även kunnat ställa följdfrågor 

utifrån svaren de gett, vilket har gjort att jag fått ytterligare kunskap inom ämnet. Det var en 

fördel att få intervjusvaren först skriftligen från en myndighet då de sedan kunde utvecklas 

vid intervjutillfället. Det gjorde att ett större djup på svaren gavs från den myndigheten. En 

intervju blev dock förskjuten pga. sjukdom och andra möten som gått före min intervju, vilket 

gjorde att intervjuanalysen drog ut mer på tiden än planerat. Då respondenterna har haft olika 

lång erfarenhet och arbetsuppgifter har olika typer av svar fåtts på samma fråga. Vissa av 

respondenterna arbetar aktivt med testarbetet, medan andra har ett mer övergripande ansvar. 

En möjlig förändring skulle därför kunnat vara att utgå från respondenter med samma roll, 

istället som i detta fall låta myndigheterna själva utse vilken person som var bäst lämpad att 

svara på mina frågor. Genom de i förväg gjorda intervjufrågorna, som jag baserat på teorin, 

fick respondenterna en chans att i förväg fundera kring frågorna och göra egna anteckningar 

kring deras svar. Två av respondenterna hade diskuterat frågorna med kollegor, vilket borde 

gjort att ett bredare svar fåtts. Men detta gjorde även att respondenterna hade svårt att 

vidareutveckla vissa svar vid intervjun. Transkriberingarna av intervjuerna har jag ej skickat 

till respondenterna för kontroll då jag genom det inspelade materialet och den ena 

myndighetens skriftliga svar känt mig säker på att jag uppfattat dem rätt. Detta är något som 

jag trots allt kanske bord ha gjort för att få en bekräftelse på min tolkning av svaren. Speciellt 

för de intervjuer där jag bara använde mig av anteckningar. 

 

Under litteratursökningen har det varit svårt att hitta litteratur om användandet av automatiska 

tester i bok- och artikelform. Jag har därför utgått mycket från Internetkällor. Dessa källor har 

granskats källkritiskt innan de har använts och jag anser därför att deras innehåll kan anses 

vara trovärdigt. Bristen på tidigare forskningsartiklar kring införandet och användandet av 

automatiska tester ser jag som ett argument för att denna fråga är outforskad i vetenskapliga 

sammanhang. Det är möjligt att en bredare sökning i fler artikeldatabaser hade gett ett annat 

resultat, men då jag av erfarenhet sett att mycket av resultatet överlappas i olika 

artikeldatabaser har endast en databas använts.  
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6.3 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån teori och gjorda intervjuer.  

6.3.1 Teknik 

Alla myndigheter har i grunden arbetat med stordatortekniken, men två av myndigheterna har 

på senare år migrerat till nyare teknik och en tredje är på gång att göra det. Det tolkar jag som 

en signal på att stordatorns fördelar börjar minska och att nya lösningar krävs för framtiden. 

En större andel av webbaserade lösningar verkar vara det nya modet. De nya teknikerna gör 

även att nya språkkunskaper krävs hos personalen och de äldre, kring t ex Cobol, glöms bort 

av allt fler. Att byta ut tekniken för myndigheterna uppfattar jag dock som ett stort arbete som 

kräver mycket engagemang. Detta antagligen beroende på myndigheternas stora och 

komplexa systemmiljöer. De myndigheter som har migrerat sina system fokuserar på 

automatiska enhetstester, medan Myndighet B som använder stordator anser att det är enklare 

och lönsammare med GUI-tester. Detta skulle kunna vara en indikation på att det med 

modernare tekniker finns större möjligheter för automatiska tester. Det är dock något som jag 

inte har kunnat bekräfta i den teoretiska undersökningen. 

6.3.2 Utveckling och förvaltning 

Alla myndigheter utvecklar och förvaltar kärnsystemen i egen regi, men använder även 

inköpta kringsystem. En myndighet anger att de tar in konsulter vid behov av extra kompetens 

och resurser, men jag antar att detsamma även görs på övriga myndigheter. Alla myndigheter 

har även ett visst antal fasta releaser per år som kompletteras med akuta rättningar och mindre 

förändringar. 

6.3.3 Automatiska tester 

Anledningen till varför myndigheterna använder automatiska tester är både för att hinna testa 

mer och säkerställa systemens och releasernas kvalitet. Genom att använda sig av testdriven 

utveckling skulle antagligen en ännu bättre kvalitet kunna fås på systemen, men då 

myndigheternas system till stor del bygger på befintliga koder antar jag att det är svårt att 

etablera denna utvecklingsmetod i en större skala. 

 

Studien visar att det är svårt att ange hur hög andel av testerna som är automatiska, och det är 

även något som respondenterna beskriver på olika sätt. Det kan bland annat göras genom att 

beskriva täckningsgraden av koden som testas eller andelen funktioner som gås igenom. På en 

av myndigheterna arbetar de själva med att undersöka hur mycket automatiska tester som 

genomförs och har även satt upp mål för vad det ska vara. Detta gör att det är svårt att jämföra 

andelen automatiska tester som genomförs på myndigheterna, men studien visar att testarbetet 

till stor del utförs manuellt med stöd från de automatiska verktyg som finns.  

 

De olika myndigheterna har fokuserat sina automatiska tester på olika nivåer, vilket jag antar 

har med deras teknik att göra. Myndighet B, som fortfarande använder sig av 

stordatortekniken, anser att det är lönsammast och ger större förtjänst att utföra automatiska 

GUI-tester än att testa mot stordatorn, medan Myndighet C och D fokuserar på enhetstester, 

vilket även teorin anger är enklare att utföra. Detta skulle kunna antyda att det med nyare 

teknik ges fler möjligheter till automatiska tester. De myndigheter som använder sig av 

modernare teknik påpekar dock att de fortfarande har ett arv att tänka på kring systemen. 
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6.3.4 Upplevda för- och nackdelar med automatiska tester 

De fördelar som beskrivs är främst att via de automatiska testerna kan fler tester genomföras 

på kortare tid och därmed fås en större kvalitetssäkring på systemen och releaserna. Flera av 

respondenterna och teorin beskriver att genom användandet av automatiska tester kan testarna 

fokusera på roligare testuppgifter, istället för att behöva utföra samma tester igen och igen. 

Detta tror jag är en viktig aspekt gällande personalens välbefinnande och tillfredsställelse 

kring sina arbetsuppgifter. Jag tror också, precis som några av respondenterna nämner, att den 

automatiska testningen är en nödvändighet vid ett agilt arbetssätt som enligt min uppfattning 

används mer och mer.  

 

Både respondenter och teori nämner många aspekter som måste beaktas vid användandet av 

automatiska tester. Införandeprocessen och det kontinuerliga underhållet av testfall och 

testdata verkar vara något som ofta tar mer tid och energi än vad många tror. Vid en 

projektstyrd organisation är det även en stor risk att de automatiska testerna blir liggande för 

länge och därmed inte kan återanvändas. Jag tror därför att det är bra att ha en övergripande 

testgrupp som administrerar och underhåller testscripten och testdata. Detta är även ett 

arbetssätt som många av myndigheterna använder sig av. Ytterligare en sak som jag reagerat 

på är att det tycks vara svårt att få övriga i organisationen att förstå vad automatiska tester kan 

användas till och vilken nytta de ger. Kanske beror detta på att personalen endast ser det som 

ett hot mot deras arbete, istället för att se alla fördelar som fås. Det verkar därför nödvändigt 

med tydlig och återkommande information till alla berörda i organisationen om vad 

automatiska tester är och hur de kan användas.  

6.3.5 Införandeprocessen 

Vid införandet av automatiska tester anger teorin och empirin samma saker att tänka på. Det 

är bland annat att det är viktigt att börja i liten skala, skapa standarder för hur testarbetet ska 

genomföras, samt besluta om vad som ska testas. Det är viktigt att inse att det tar tid att bygga 

upp testfall och testdata, samt att genomföra utbildningar och att ha ledningens stöd. Det är 

även nödvändigt att besluta om vilka som ska betala för den automatiska testningen. 

 

Detta är till viss del saker som jag upplever som generella vid införandet av nya system och 

arbetssätt. Personalen måste informeras om vad som är på gång för att få en förståelse för 

vilken nyttan är med det nya systemet/arbetssättet och att det kan ta tid innan det fungerar 

perfekt. 

6.3.6 Val av verktyg/scriptspråk 

Myndigheterna använder sig av både samma och olika verktyg, vilket visar på vikten av att 

undersöka vilka verktyg som finns på marknaden och vilket/vilka som passar organisationen 

bäst. En myndighet baserar valet av verktyg och språk på personalens kunskap, vilket kan 

vara bra för att utnyttja den kunskap som personalen har, men kan i min mening även ge ett 

spretigt arbetssätt där många jobbar på olika sätt. 

 

Jag tror att valet av verktyg på myndigheterna delvis kan ha gått till enligt de steg som 

beskrivs i litteraturen, men då respondenterna inte har varit helt insatta i det arbetet har de ej 

kunnat beskriva processen fullt ut. 

6.3.7 Hantering av testfall, testdata och felrapporter 

Att testfall och testdata måste underhållas var något som alla respondenter påpekade och är 

något som enligt min tolkning tar mer arbete än vad många tror. För detta borde de 
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automatiska verktygen vara till stor hjälp. För hanteringen av testdata använder tre av fyra 

myndigheter ett verktyg. Det tolkar jag som ett argument för att alla skulle tjäna på att införa 

ett verktyg för testdata och därmed lättare kunna ta fram lämpligt testdata och underhålla det. 

6.3.8 Framgångsfaktorer 

De framgångsfaktorer som framkommit i denna studie gällande hur automatiska tester bör 

införas och användas anser jag vara oberoende av vilken typ av verksamhet som bedrivs då de 

är av generell karaktär. Dessa bör därför vara av intresse för alla typer av organisationer som 

ska införa och börja använda sig av automatiska tester. 

 

  



 

 

35 

 

7. Slutord 
I denna studie har framgångsfaktorer kring införandet och användandet av automatiska tester 

undersökts. Studien visar att det är många olika saker att ta i beaktande för att få ett lyckat 

resultat på lång sikt, vilket presenteras i avsnitt 5.7. Automatiska tester är ett stort område och 

vid införandet är det därför viktigt att några nyckelpersoner har eller får den utbildning som 

krävs gällande testtekniker, valda verktyg och scriptspråk för att kunna leda arbetet inom 

organisationen på ett bra sätt. Viktiga aspekter att tänka på är även att undersöka vilka tester 

som ska automatiseras, vilken budget som finns, vilka verktyg som är lämpliga, samt vilka 

som ska utföra det automatiska testarbetet. Det är även viktigt att informera och utbilda hela 

verksamheten kring vad automatiska tester är och vilka fördelar de kan ge. Här bör det även 

kommenteras gällande vilken tid och vilka resurser som kommer krävas innan det 

automatiska testarbetet kan utnyttjas fullt ut.  

 

Vid införandet kan samma princip följas oavsett vilken teknik som används, men tekniken 

kan dock avgöra vilka verktyg som kan väljas och vilken typ av tester som är mest lönsamma. 

Respondenterna är alla överrens om att det är svårt att utföra automatiska tester på redan 

etablerade kodbaser, det är lättare att bygga in i nya system. Vid användandet av stordator 

verkar det därför vara bättre att fokusera testerna på client-sidan genom GUI-tester, medan 

testerna mot stordatorn får fortsätta att vara manuella. Användandet av andra tekniker tycks 

följaktligen öppna upp för ytterligare användning av automatiska tester. 

  

Slutligen så visar studien att vad som ska testas automatiskt är en fråga om vilken investering 

som är villig att göras för den enskilda organisationen, hur komplexa deras system är och 

vilka fördelar som fås. Studien har undersökt hur automatiska tester kan införas och användas 

inom olika myndigheter, men jag anser att de framkomna faktorerna även bör vara till nytta i 

andra verksamheter. Detta då de är av generell grad och det kan antas att samma typer av 

problem kan uppstå inom andra verksamheter när testautomatisering ska införas och 

användas. 

 

7.1 Vidare forskning 

I denna undersökning har det framkommit att myndigheterna använder sig av olika tekniker 

för sina system. De använder sig av både stordatorteknik, Unix/Linux och Windows. Min 

uppfattning är att en större variation av automatiska tester kan utföras på de system som inte 

bygger på stordatortekniken. Jag har inom gränsen för detta arbete försökt hitta information 

kring detta, men har inte lyckats. Det skulle därför vara intressant med en djupare 

undersökning kring vilka tekniker som lämpar sig bäst för automatiska tester. Är det endast 

kostnadsfrågan som avgör i vilken utsträckning automatiska tester kan användas, eller finns 

det andra begränsningar? 
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Bilaga  

Intervjufrågor Automatiska tester 

 
Namn, befattning och erfarenhet på den intervjuade.  

 

1. Vilka tekniker har ni för era system? Använder ni stordator, client/server, webbaserat 

eller någon annan teknik.  Vilket/vilka operativsystem används (Windows, IBM z/os) 

och vilka programmeringsspråk? 

2. Utvecklar och administrerar ni era system själva eller har ni sammarbetspartners för 

utveckling, implementering och förvaltning? 

3. Hur ofta gör ni ändringar i systemen (systemuppdateringar)? 

4. Vilka testtekniker (manuellt, automatiskt, kombinerat) använder ni i de olika 

testnivåerna enhetstest, integrationstest, systemtest, acceptenstest och varför? 

5. Hur stor andel av testerna utförs automatiskt? 

6. Är systemen byggda för automatiska tester eller har det tillkommit i efterhand? 

7. Hur länge har ni använt er av automatiska tester och varför valde ni att införa dem? 

8. Uppstod några problem vid införandet, gällande teknik, utbildning, svårt att lära sig 

verktyget? Hur hade ni önskat att det gått till? 

9. Vilka typer av automatiska tester använder ni, är det statiska (ex. statisk analys) eller 

dynamiska (exekvering av program)? 

10. Hur fördelar sig varianterna av automatiska tester? Hur stor andel är inspelade GUI-

tester, API/integrationstester respektive enhetstester? 

11. Vilket/vilka scriptspråk används för testerna? 

12. Vilka testverktyg använder ni, hur valdes de och hur fungerar de anser ni? Vilka 

förbättringsmöjligheter finns? 

13. Vilka fördelar ser ni med automatiska tester? 

14. Har ni upplevt några problem/svårigheter inom automatisk test? Hur skulle ni önska 

att det var? 

15. Följer testarbetet någon standard/ramverk (t ex JUnit)? 

16. Skapas testfall och testdata automatiskt via något verktyg? Om inte, hur underhålls 

testdata för återkommande körningar? 

17. Hur hanteras resultatet av testerna, används felrapporteringsverktyg? 

18. Är det speciella testare som utför arbetet eller utvecklarna själva? 

 

 


