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Abstrakt 
 
På grund av den ökade användningen av automatiserade tester ökar allt fler mjukvaruföretag 
sina automatiserade testportföljer. Enligt en undersökning som släpptes år 2018 planerar fler 
mjukvaruföretag att öka sin budget för testautomatisering. Den globala 
testautomatiseringsmarknaden förväntas också växa under kommande år. Bakgrunden till 
valet av undersökningsämnet är att skapa kunskap för mjukvaruföretag som inte har 
tillräckliga erfarenheter kring när det är lämpligt respektive olämpligt att testautomatisera. 
Det ökar möjligheten att fatta rätt beslut när de överväger att övergå från manuell testning 
till automatiserad testning i sina utvecklingsprocesser. Dock beror användningen av 
automatiserade tester på ett antal olika för- och nackdelar som också påverkar valet om att 
testautomatisera. 
 
Syftet med arbetet är att undersöka när det är lämpligt respektive olämpligt att 
testautomatisera och varför, samt undersöka faktorerna som påverkar valet inom 
testautomatisering. Kvalitativa intervjuer har använts som metod för att besvara 
undersökningsfrågorna. För att besvara frågeställningarna blev sex respondenter med testar-
roll från tre olika mjukvaruföretag intervjuade. 
 
Resultatet visade att testautomatisering kan används i de flesta tester. Dessutom kan 
testautomatisering användas i samband med manuell testning, speciellt när det inte är 
möjligt för testaren att helt använda sig av testautomatisering. Lämpligheten, typ av system, 
samt tids- och kostnadsfaktorer är de största faktorerna bakom valet om att testautomatisera 
ett system. Det är lämpligt att testautomatisera tester som måste exekveras mot varje ny 
lansering av systemet och tester som exekveras mot flera konfigurationer och 
operativsystem. Däremot är det olämpligt att testautomatisera tester som bara ska exekveras 
en gång. Det är inte heller lämpligt att testautomatisera tester som berör användarupplevelse.  
 
Faktorerna bakom valet om huruvida man ska använda sig av testautomatisering är också 
beroende på ett antal för- och nackdelar. De två största fördelarna med att testautomatisera 
ett system är övertäckningen av tester som testautomatiseringen bidrar till, och till den stora 
kvalitetsökningen på systemet som testautomatisering medför samt att automatiserade tester 
kan exekveras snabbare och ger mer tillfredsställande resultat till testaren under 
testningsprocessen. Nackdelarna däremot är att automatiserade tester endast kontrollerar vad 
just de testerna har programmerats att kontrollera och att testautomatiseringen ofta kan leda 
till falska resultat på grund av andra problem än faktiska buggar.
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1 Introduktion 
 
I introduktionen presenteras syfte och problem bakom valet av uppsatsämnet. En 
sammanfattning av tidigare forskning inom testautomatisering samt artiklar relaterade till 
ämnet kommer också att introduceras. Målgrupp, avgränsning, frågeställningar samt bakgrund 
återfinns i detta kapitel. 
 

1.1 Bakgrund 
 
På grund av den ökade användningen av automatiserade tester, ökar fler mjukvaruföretag sina 
automatiserade testportföljer. Men många mjukvaruföretag saknar de erfarenheter som krävs 
för att överväga att övergå från manuell testning till automatiserad testning men även 
kunskaperna om när och vad som ska testautomatiseras samt varför. Enligt tidigare 
undersökningar (Dustin et al. 2009, s. 70) så misslyckas ca 20 procent av mjukvaruföretagen 
med att använda automatiserade tester, på grund av otillräckliga kunskaper inom 
testautomatisering. Dimensional Research (2018), som är en molnbaserad leverantör av 
kontinuerliga tester, släppte den 1 mars 2018 ett undersökningsresultat från sina årliga 
testtrender. Enligt rapporten planerar 45 procent av de svarande att öka sina utgifter för 
testautomatisering, med 55 procent från stora mjukvaruföretag som rapporterar samma sak. 
Undersökningen är baserad på svar från 1091 individer från olika mjukvaruföretag som 
innehöll en rad frågor för att fånga insikter om aktuella erfarenheter och utmaningar samt 
trender inom mjukvarutestning. Enligt Dimensional Research (2018), är rapporten utformad 
för att bättre förstå de nuvarande trenderna för att leverera ett system av hög kvalitet. 
Resultaten ur alla svaren belyste den enorma komplexiteten i programvara och dess testkrav, 
eftersom testare nu måste överväga flera plattformar, enheter, webbläsare, version av 
operativsystem och mer. Även om testautomatiserings utgifterna förväntas öka, rapporterade 
56 procent av de svarande att de gör lika mycket eller mer automatiserade tester som manuell 
testning, jämfört med en mindre nedgång från 2016 och 2017. 
 
Testning är en fas i utvecklingsprocessen, genom det säkerställer man att buggar justeras och 
att produkten, programvaran eller hårdvaran fungerar som förväntat eller så nära målprestanda 
som möjligt (Sogeti 2014, ss. 2–5). Idag finns det två vanliga testningsmetoder, manuell 
testning och automatiserad testning. Manuell testning som Saha (2008, ss. 1–5 ) skriver är en 
process som utförs av en testare genom att testa de funktioner som implementerats i 
programvaran, i syfte till att verifiera att programvaran fungerar som den ska.  
 
Manuella tester är möjliga att utföra på exempelvis användargränssnitt tester, databassäkerhet 
och mjukvarusäkerhet (Saha 2008, ss. 1–5). Tester sker genom att följa en uppsättning 
fördefinierade tester. För att framgångsrikt kunna utföra manuella tester måste testaren först 
förstå kraven för programvaran (Saha 2008, ss. 1–5). Genom att förstå kraven vet testaren vad 
som måste testas och vad som klassificerar en defekt. Detta är en avgörande del av manuell 
testning, eftersom huvudmålet är att se till att programvaran inte har något fel (Saha 2008, ss. 
1–5). 
 
Manuell testning möjliggör observationer av individer vilket kan vara viktigt vid testningen 
av vissa tester som exempelvis utformning av tester som berör användbarhet (Apica 2014 ). 
Trots det är vissa tester alltför tidskrävande för att kunna göras manuellt, även om de är enkla 
att göra. Det är här automatiserad testning kommer in (Sogeti 2014, ss. 2–5). Programvaru-
testning har varit en tidskrävande uppgift, trots tillgång till erfarna testare. Även om 
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testautomatisering har sina för- och nackdelar, påverkar den utvecklingen av ett system på 
många olika sätt. Mjukvaruföretagen är mest intresserade av att indikera tids- och 
kostnadseffekterna med användandet av automatiserade tester (Kumar & Mishra 2016, ss. 8–
15 ). Manuella tester ofta är tidskrävande och kräver mycket arbetskraft till skillnad från 
automatiserade tester (Saha 2008, ss. 1–5 ). Att skriva bra tester är viktigt eftersom det gör att 
utvecklingsprocessen går smidigt och säkerställer god testtäckning (Sogeti 2014, ss. 2–5). Bra 
tester bör också vara repeterbara, vilket gör att framtida testare kan gå in och utföra testerna 
utan att behöva ställa ytterligare frågor. Eftersom automatiserad testning görs genom ett 
automatiseringsverktyg, krävs mindre tid och pengar i utforskandetester och mer tid behövs 
för att underhålla testskript samtidigt som den totala testtäckningen ökar (Sogeti 2014, ss. 2–
5). 
 
Enligt rapporten som publicerades av Zion Market Research (2017), förväntas den globala 
testautomatiserings marknaden nå nästan 55 miljarder dollar år 2022 och växa med 23 procent 
varje år. Under de kommande åren ska alltså testautomatiserings marknaden växa, på grund 
av den ökade användningen av testautomatisering men en återkommande fråga som lyfts när 
det kommer till automatisering av tester är frågan om varför man ska testautomatisera och när 
är metoden lämpligt samt vad bidrar användningen av metoden till.  
 
Bakgrunden till valet av undersökningsämnet är därför en önskan om att bidra till en ökad 
förståelse för testautomatisering för mjukvaruföretag, som inte har tillräckliga erfarenheter om 
och när det är lämpligt respektive olämpligt att testautomatisera samt ge dem möjligheten att 
fatta rätt beslut, vid valet att övergå från manuell testning till automatiserad testning, genom 
att undersöka under vilka omständigheter testautomatisering är en gångbar metod och varför, 
samt vilka faktorer som bör tas i beaktning vid ett beslut om att införa testautomatisering i en 
utvecklingsprocess, i syfte till att ge dessa mjukvaruföretag möjligheten att rikta sina resurser 
mer effektivt samt motivera dem till att börja använda testautomatisering som en rutin under 
utvecklingsprocessen.  
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med arbetet är att undersöka när det är lämpligt respektive olämpligt att 
testautomatisera och varför, samt undersöka faktorerna som påverkar beslutfattandet inom 
testautomatisering. 
 
Eftersom testautomatisering möjliggör för organisationer att öka antalet exekverade tester, 
minska kostnaderna och upprätthålla produktkvaliteten (Sogeti 2014, ss. 2–5 ), är 
förhoppningen för den här studien att skapa ett underlag som underlättar övergången från 
manuell testning till testautomatisering, för de mjukvaruföretag som står inför det beslutet. 
Förhoppningen är att de utifrån resultaten ska kunna förbereda sig för de förändringar som 
ständigt utvecklas i mjukvaruindustrin, i relation till testautomatisering. 
 

1.3 Undersökningsfrågor 
 
Denna uppsats kommer att inriktas på att besvara följande två frågor: 
 

 När är det lämpligt respektive olämpligt att testautomatisera och varför?  
 Vilka fördelar och nackdelar påverkar valet inom testautomatisering? 
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1.4 Målgrupp 
 
Den primära målgruppen för uppsatsen är mjukvaruföretag som för nuvarande inte använder 
sig av testautomatisering men som är intresserade och planerar att börja använda metoden. 
Denna uppsats kommer också att vara av intresse för testare som i dagsläget huvudsakligen 
arbetar med manuell testning. Även aktörer som är inblandade i leverans av programvara kan 
ha nytta av resultatet, inklusive utvecklings- och testchefer, produktägare samt företagsledare 
inom mjukvarusektorn. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Endast respondenter med dokumenterad erfarenhet inom testautomatisering har valts ut för att 
medverka i undersökningen. Att ha arbetat med testautomatisering i minst 4–5 år har varit ett 
urvalskriterium för samtliga respondenter. Samtliga respondenter som har deltagit i 
undersökningen har ombetts att styrka sin arbetslivserfarenhet enligt ovan. Bakgrunden till att 
avgränsa på det viset har varit att endast behandla erfarenheter från mjukvaruföretag där 
respondenten har jobbat med metoden under en längre tid och på så sätt kan bedömas ha 
kunskap inom ämnet.  
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2 Litteraturöversikt 
 
I detta kapitel kommer olika teorier beskrivna i böcker och tidskrifter samt tidigare 
kunskapsarbeten som rör ämnet testautomatisering att presenteras. Alla teorier är insamlade 
via antingen Internet eller tryckt litteratur. Samtliga teorier faller under ämnet testmiljöer, 
men den här uppsatsen fokuserar i synnerhet   på testautomatiseringsämnet. 
 

2.1 Tidigare studier och undersökningar 
 
Tidigare studier och undersökningar hävdar att testaren ska testa all kod. Men enligt Bini 
(2011) behöver inte alla tester vara automatiserade, däremot så bör de flesta vara 
automatiserade. Collins (2012, ss. 57–63) förklarar att testautomatisering innebär att 
automatisera alla delar, från utveckling och genomförande av testskript till kontroll av krav 
och användning av verktyg. Bach et al. (2001) skriver också att det inte är vettigt att hävda att 
ett automatiskt test skulle kunna replikera vad en mänsklig testare kunde göra, dock så finns 
det tester där manuella tester kan omvandlas till automatiserade tester. Testautomatisering är 
som Bertolino (2007, ss. 3–19) skriver, nödvändig för att hålla jämna steg med programvarans 
växande omfattning och komplexitet. Fewster och Graham (2012, s. 536) hävdar att 
utformningen av automatiserade tester kräver en annan strategi jämfört med att skapa 
manuella tester. De hävdar också att testaren bör koncentrera sig på automatiserade tester, när 
manuella tester är svåra att utföra, till exempel när tusentals automatiserade tester körs på en 
webbserver (Fewster & Graham 2012, s. 541). Alégroth et al. (2013, ss. 2–9) genomförde en 
studie på SAAB där de undersökte ett testprojekt som övergick relativt framgångsrikt från 
manuell testning till ett automatiserat testning. Studieresultatet var positivt och fördelarna 
inkluderade ökad täckning och kortare tid för att exekvera testerna.  
 
I ett tidigare empiriskt kunskapsarbete om testautomatisering och systemutveckling som 
genomfördes av Englundh och Granlund (2013, ss. 1–40), behandlar de den generella 
användningen och problem med testautomatisering, samt om problem som mjukvaruföretagen 
dagligen möter när de testautomatiserar. Syftet med Englundh och Granlund arbete var att 
kartlägga en testares vardag med fokus på testautomatisering och de utmaningar detta 
tillvägagångssätt medför. Deras utgångspunkt var system som redan använder 
testautomatisering, de utförde intervjuer med 5 respondenter som jobbar som testare i olika 
mjukvaruföretag. I deras studieresultat understryker de att verkligheten inte är så svart eller 
vit som litteraturen påstår. De hade noterat att besluten om att testautomatisera verkade 
baseras på vad de testarna testar för typ av system och om testarna jobbade inom ett 
konsultbolag eller inte. 
 
En annan studie som gjordes av Nilsson och Norberg (2018, ss. 1–64) som handlade om 
utmaningarna och faktorerna som kan påverka valet om att testautomatisera. Syftet med 
studien var att beskriva vilka utmaningar man kan stöta på vid automatisering av test av det 
författarna kallar ett legacy system1. Bland resultaten som de noterade är att kostnaden att ta 
fram automatiserade tester ofta är högre än att utföra testerna manuellt men kan leda till andra 
positiva effekter, exempelvis tidsbesparing och ökning av mängden test. 
 

                                                 
1 Benämningen legacy system används främst om system som är föråldrade, men fortfarande är i drift. 
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Ett tredje exempel är en studie som genomfördes av Sandberg (2014, ss. 5–28) med syfte att 
undersöka vad det fanns för utmaningar och problem när man ska starta med 
testautomatisering på ett system i en Agilt 2 systemutvecklingsmiljo. Resultatet av detta studie 
visade att mjukvaruföretag ökar sina investeringar i automatiserade tester. Studien visade 
också att ett problem med testautomatisering är att testautomatisera ett system som inte är 
lämpligt att testautomatisera. Ett annat problem som studien visade var att det kan uppstå 
hinder om fel testningsverktyg används, detta kan leda till att testaren tar längre tid på sig för 
att få koden att fungera med det testningsverktyget. 
 
 
Ett annat studie som genomfördes av Magnusson et al. (2019, ss. 9–36), som handlade om att 
ta fram en lista med krav som kan ställas på en automatisering av testprocesser, som ska 
kunna användas av företag som arbetar med tester av integrationssystem som stöd för 
eventuell automatisering. De kom fram till att manuella tester är tids- och resurskrävande och 
komplicerade att utföra. De kom fram också till att fördelarna som finns med automatisering 
enligt teorin och deras undersökning är att den minskar kostnaderna. En annan fördel är också 
att tillförlitligheten och kvaliteten på resultatet av testningen kan öka. 
 
I en tidskriftsartikel författad av Kumar och Mishra (2016, ss. 8–15) undersökte de 
testautomatisering inverkan på den totala testningskostnaden och tid samt kvalitet på tre olika 
system. Deras testresultat visade tydligt de positiva effekterna av testautomatisering på 
kostnaden, kvaliteten och tid. I resultatet märkte de att med alla mjukvarusystem som 
implementeras och testautmatiserat fanns det fördelaktiga effekter. De noterade genom 
observationer att det finns i alla tre system en positiv kostnads- och tidseffekt av att använda 
testautomatisering, även att kvaliteten förbättrats också i de flesta fall, jämfört med om 
systemet hade blivit testad med manuell testning istället. Kumar och Mishra (2016, ss. 8–15 
skriver också att programvarutestning har en betydelse för programvarans verifiering och 
validering. Att programvarutestning är viktigt beror dels på att det säkerställer 
mjukvarukvalitet. Betydelsen av fasen återspeglas i att nästan 60% av den totala kostnaden för 
att utveckla ny programvara kan härledas till olika typer av testning. Effektivisering av den 
fasen kan därför ha stor effekt på kostnadsbilden.  
 
I studien har artikelförfattarna också på ett utförligt sätt redovisat effekterna av 
automatiserade tester, speciellt automatiserade regressionstester. De hade använt sig av 
matematiska modeller, baserade på de olika testningsfaktorerna, för att kvantifiera effekten av 
testautomatisering. Författarna menar att även om testautomatiseringen har höga 
implementerings- och underhållskostnader kan det ge anmärkningsvärda avkastningar i det 
långa loppet. De har funnit att testautomatisering har positiva effekter på mjukvarukvaliteten. 
De menar också att testautomatisering bidrar till en ökning på testprocessens övergripande 
effektivitet, särskilt när man upprepar samma tester i liknande situationer. 

I en annan tidskriftsartikel som skrevs av Mahajan et al. (2016, ss. 198–201) undersökte de hur 
testautomatisering förbättrar testeffektiviteten i helhet. I studien diskuterar de om när det är 
lämpligt att testautomatisera och fördelarna med testautomatisering jämfört med manuell 
testning. Automatiseringsverktyg diskuterades också i studien. Artikelförfattarna har också 
funnit att testautomatiseringsprocessen används för att minimera tid och kostnader. De kom 
fram till att testautomatisering resulterar i minskad tid, speciellt vid användningen av 
automatiserade regressionstester. De har också funnit att testautomatisering ger en stor 
                                                 
2 Ett arbetssätt inom systemutveckling som bygger på att man arbetar iterativt, inkrementellt och utforskande 
(Stockholm handelshögskolan). 
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möjlighet till mjukvaruföretagen att förbättra kvaliteten på sina programvaruprodukter. De 
märkte också att effektiviteten av automatiserade tester beror mycket på lämpligheten samt 
valet av det system som ska testautomatiseras. I studien skriver dem också att automatiserade 
tester är snabba att utföra och att de är repeterbara till sin natur och testmiljöer. 

I en annan tidskriftsartikel skriver Garousi och Mäntylä (2016, s. 92–117) att många 
mjukvaruföretag använder sig av testautomatisering som en lösning för att minska 
testkostnaderna och att de kan spendera mer tid i mjukvaruutvecklingen. Emellertid kan 
etableringen av automatiserade tester misslyckas när man automatiserar tester i olämpliga 
situationer, hävdar Garousi och Mäntylä (2016, s. 92–117). Målet med studien är att 
undersöka besluten om när och vad som ska automatiseras. De hävdar att fel beslut kan leda 
till stora förlust av både tid och resurser. De undersökte faktorerna som kan påverka 
beslutsfattandet om när och vad det ska testautomatiseras. För studien hade de genomfört ett 
litteraturstudie om när och vad man ska automatisera i ett system. Studiens resultat är 
baserade på 78 källor, varav 52 var så kallad grå litteratur3, som innefattar texter som inte 
publicerats i vanligt förekommande vetenskapliga publikationer. Den så kallade grå litteratur 
kan till exempel vara rapporter eller riktlinjer framtagna av diverse myndigheter (Karolinska 
Institutet 2017).  

I resultatet redovisar de olika faktorer som de hade funnit i studien som kan påverka beslutet 
om att testautomatisera ett system. De hade ansett att behovet av automatiserade 
regressionstester, ekonomiska faktorer och tidsfaktorer är de mest nämnda faktorerna i de 
flesta undersökta källorna i studien. På grund av repetitiva testningar av automatiserade 
regressionstester, sparar mjukvaruföretagen tid och ansträngning och besparingen i tid har 
effektivt utnyttjats för att öka mjukvarukvalitet. I resultatet redovisar de också att 
testautomatisering ökar ofta kostnaderna för att skapa de automatiserade testerna, samtidigt 
minskas kostnaderna för att exekvera dessa tester, jämfört med om en testare hade kört dessa 
tester manuellt. 

I boken Implementing Automated Software Testing, skriver Dustin et al. (2009, ss. 23–49) om 
många skäl till att och varför inte man ska använda sig av testautomatisering, i samband med 
mjukvarutestning. Vissa tester är för tråkiga att implementera med manuell testning, 
följaktligen väljer många testare att övergå från manuell testning till automatiserad testning. 
Marknaden kräver att mjukvaruprodukter fortsätter att levereras snabbare och billigare med 
ökad tillförlitlighet och användbarhet. Testning är tid – och kostnadskrävande. Utan 
förändringar i hur testning görs kommer mjukvaruföretag inte kunna hålla jämna steg med 
sina konkurrenter, det finns bevis på att detta redan är fallet. 

Testautomatisering kan spela en stor roll i att tillgodose dessa behov. Mer specifikt ger 
testautomatisering en möjlighet att minska tiden och kostnaden för programvarutestning, 
förbättra programvarukvaliteten och förbättra systemet i helhet (Dustin et al. 2009, ss. 23–49 
). Syftet med automatiserad mjukvarutestning är att öka testeffektiviteten, genom effektiv 
användning av tid och resurser. I förordet till samma bok skriver Nylin (2009) att 
testautomatisering ökar testtäckningen, vilket resulterar i ökad kvalitet och tillförlitlighet för 
systemet som utvecklas. Författarna menar vidare att testautomatisering förbättrar manuella 
testinsatser, genom att fokusera på att automatisera tester som manuell testning inte kan 

                                                 
3 Rapporter eller riktlinjer framtagna av diverse myndigheter (Karolinska Institutet 2017).  
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utföra. Testautomatisering ersätter inte behovet av manuella testers analytiska färdigheter, 
men genom att kombinera metoderna kompletterar de varandra (Dustin et al. 2009, s. 79).  

2.2 Test av funktionella och icke-funktionella krav 
 
Inom testning i allmänhet brukar man tala om två typer av test, nämligen test av funktionella 
krav och test av icke-funktionella krav som också utvärderas i olika tester. Här nedan 
presenteras kort de två typerna av test i syfte att tydliggöra för läsaren vad test av funktionella 
och icke-funktionella krav är. 
 
2.2.1 Test av funktionella krav  
 
Ett test av funktionellt krav avser inte systemets interna detaljer, utan test av funktionella krav 
fokuserar på kundkraven på ett system. De verifierar utgången från en åtgärd och kontrollerar 
inte systemets mellanliggande tillstånd vid utförandet av den åtgärden (Eriksson 2008, ss. 25–
59). När testaren utgör ett test av funktionellt krav, är det viktigt att vara punktligt och att 
testaren går igenom testet steg för steg (Eriksson 2008, ss. 25–59). Det finns olika tester som 
används för att testa av olika delar av ett system men nedan beskrivs de vanligaste som 
används under testningsprocessen som också är mögliga att utföra manuellt. 
 
Enhetstester 
 
Enhetstester är en mjukvarutestning där individuella enheter respektive komponenter i en 
programvara testas Dustin et al. (2009, ss. 271–274). Syftet är att bekräfta att varje enhet i 
programvaran fungerar som den är designad. En enhet är den minsta testbara delen av 
programvaran. Den har vanligtvis en eller några ingångar och vanligtvis en enda utgång. Vid 
procedurprogrammering kan en enhet vara ett individuellt program, funktion, procedur osv 
(Lewenhagen 2019). I objektorienterad programmering är den minsta enheten en metod som 
kan tillhöra en klass, superklass, abstrakt klass eller härledd klass. 
 
Integrationstest  
 
Huvudfunktionen eller målet med denna testning är att testa gränssnitten mellan enheterna 
(Eriksson 2008, s. 25).  Integrationstester verifierar att olika moduler eller tjänster som 
används av programvaran fungerar bra tillsammans (Eriksson 2008, s. 59). Integrationstest 
används till exempel vid testning av interaktionen med databasen eller ser till att 
mikroservicen fungerar som förväntat. Betydelsen av integrationstestning är ganska enkel, det 
innebär att integrera den enhetstestade enheten och därefter testa beteendet som en 
kombinerad enhet (Eriksson 2008, s.59). 
 
Regressionstestning 
 
Regressionstest görs för att kontrollera om den nyligen tillagda koden inte har någon negativ 
inverkan på systemets redan implementerade funktionalitet (Dustin et al. 2009, s. 43). 
Regressionstester görs när det läggs till en ny funktion i systemet eller helt enkelt om det man 
utför några ändringar i koden. Ändringarna i koden kan påverka produktens befintliga flöde. 
Vid en regressionstest är motivet att initiera optimering, förbättring och korrigering av 
problemet om det behövs i den befintliga funktionen. 
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2.2.2 Test av icke-funktionella krav 
 
Icke-funktionella kravtester definierar applikationens krav som inte är verksamma (Shivani et 
al. 2018, ss. 159–161). Dessa krav är relaterade till prestanda, säkerhet, databaser osv. Dessa 
krav kan förbli konstanta eller kan skalas enligt mjukvarans storlek. Icke-funktionell 
mjukvarutestning kontrollerar om systemet som utvecklats fungerar i olika nätverk, hårdvara, 
operativsystem osv (Shivani et al. 2018, ss. 159–161). För att undvika buggar genomgår 
mjukvaruprodukter vanligtvis olika stadier av manuell eller automatiserad testning innan 
systemet lanseras. Det finns andra typer av icke-funktionella kravtester utöver de som nämns i 
det här stycket, men här nämns de viktiga.  
 
Användbarhetstester 
 
Användbarhetstester utförs av testaren för att ta reda på användbarhetsfel i ett specifikt 
system. Det görs i den inledande fasen av mjukvaruutvecklingen när designen föreslås. Fokus 
ligger på hur lätt det är för användaren att använda systemet och om systemet uppfyller det 
förväntade målet (Rubin & Chisnell 2008, ss. 21–25). Slumpmässiga tester kan också göras 
när systemet har byggts för att kontrollera användbarheten. Det första steget för att utföra 
användbarhetstest strukturellt är att identifiera användaren för det systemet som testas. Det är 
nödvändigt att välja användare i enlighet med systemets beteende med skillnad i geografi, 
ålder, kön, osv. Nästa steg är att utforma uppgiften som användaren ska utföra och sedan är 
det dags att analysera resultaten av de tester som gjorts. Användbarhetstester är mer lämpliga 
att testas manuell då det är svårt att upptäcka visuella buggar med automatiserade tester 
(Rubin & Chisnell 2008,  ss. 21–25). 
 
Säkerhetstester 
 
Säkerhetstester definieras som en typ av programvarutestning som är ett icke-funktionellt test 
som utförs för att säkerställa att systemet är hot- och riskfritt (Dustin et al. 2009, ss. 257–260). 
Säkerhetstestning av ett system handlar om att hitta möjliga kryphål och svagheter i systemet 
som kan leda till förlust av information i organisationen. Målet med säkerhetstestning är att 
identifiera hoten i systemet och mäta dess potentiella sårbarheter, så att systemet inte slutar 
fungera. Det möjliggör också till att upptäcka möjliga säkerhetsrisker i systemet och stödjer 
utvecklare att fixa dessa problem. Säkerhetstestning är en av de viktigaste testerna, i denna 
typ av testning spelar testaren en roll som angriparen och testar systemet för att hitta 
säkerhetsrelaterade buggar (Dustin et al. 2009, s. 265). 
 
Prestandatester 
 
Prestandatester kontrollerar beteendet hos systemet när det är under hög belastning (Eriksson 
2008, ss. 60–65). Dessa är icke-funktionella kravtester och kan ha olika former för att 
utvärdera plattformens tillförlitlighet, stabilitet och tillgänglighet. Det kan till exempel vara 
att observera responstider när ett stort antal förfrågningar exekveras samtidigt, eller se hur 
systemet beter sig med en stor datamängd. Prestandatestning görs för att säkerställa att 
systemet fungerar smidigt under den förväntade arbetsbelastningen. Målet är att hitta 
prestandaproblem såsom tillförlitlighet och resursanvändning, inte buggar (Eriksson 2008, ss. 
60–65). 
 
End-to-end-tester 
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Detta är en test som används i programvaruutvecklingens livscykel för att testa en 
applikations funktionalitet och prestanda under produktliknande omständigheter och data för 
att replikera live inställningar. Målet är att simulera hur ett verkligt användarscenario ser ut 
från början till slut (Andersson 2017). Slutförandet av denna testning är inte bara att validera 
det testade systemet utan också se till att dess undersystem fungerar och uppträder som 
förväntat. 
 
Acceptanstestning 
 
Acceptanstest är formella tester som utförs för att verifiera att ett system uppfyller de krav 
som ställs. Den här typen av tester kräver att hela applikationen är igång och fokuserar på att 
replikera användarbeteenden. Men de kan också gå längre och mäta systemets prestanda och 
avvisa förändringar om vissa mål inte uppfylls (Magnusson 1999, ss. 5–8). 
 

2.3 Sammanfattning av litteraturkapitlet  
 
I de tidigare studier och teorier inom testautomatisering som presenterats i litteraturkapitlet 
kan man notera att fokus ligger mera på att påpeka vikten av användningen av 
testautomatisering i allmänhet och hur positivt det är att övergå från manuell testning till 
automatiserad testning. Man kan också notera att det påpekas att automatiserad testning inte 
kan ersätta manuell testning och utformningen av automatiserade tester kräver en annan 
strategi jämfört med att skapa manuella tester.  
 
Däremot behandlas inte när automatiserade tester är lämpliga respektive olämpliga att utföras. 
I tidigare forskningar och arbeten nämns visserligen en del för- och nackdelar med 
testautomatisering, men dessvärre diskuteras inte hur dessa för- och nackdelar kan påverka 
valet om att testautomatisera eller varför man ska använda sig av testautomatisering som 
metod under utvecklingsprocessen.  
 
Frågeställningarna som kommer att besvaras i detta arbete är därför utformade utifrån detta 
glapp i de tidigare undersökningar och teorier som diskuterats i litteraturkapitlet, i avsikt att 
besvara syftet med arbetet som är att undersöka när det är lämpligt respektive olämpligt att 
testautomatisera och varför, samt undersöka vilka fördelar och nackdelar påverkar valet inom 
testautomatisering. 
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3 Metod 
 
Under detta kapitel behandlas den forskningsmetod som använts för att samla in data och hur 
data används i uppsatsen. En kvalitativ metod kommer att användas för att besvara 
frågeställningarna i studien.  
 

3.1 Forskningsmetod 
 
Vid datainsamlingen kommer en kvalitativ forskningsmetod att användas. Metoden används 
för att studera bakomliggande skäl och likaså motiv. Den kan ge insikter om problemet och är 
ett stöd i att utveckla idéer och hypoteser. Processen i en kvalitativ undersökning börjar med 
datainsamlingar som varierar med strukturerade, ostrukturerade eller semistrukturerade 
tekniker. Några vanliga metoder, inkluderar fokusgrupper, individuella intervjuer och 
deltagande eller observationer (Patel & Davidson, 2011, s. 120). Under studien kommer 
semistrukturerade intervjuer att användas. Denna typ av intervju innebär att intervjuaren utgår 
ifrån en uppsättning av förutbestämda frågor (Stukát 2011) men även kompletterar med 
följdfrågor som uppkommer under själva intervjun. Slutprodukten av en kvalitativ studie är 
ofta en blandning av ett antal bearbetade anteckningar, som är tidigare insamlade av 
författaren vid exempelvis intervjuer eller observationer samt egna tolkningar och 
kommentarer som slutligen författas och tillgängliggöras för läsaren (Patel & Davidson, 2011, 
s.121). 
 
Anledningen till valet av kvalitativa metoden, som är intervjuer i denna undersökning, är i 
syfte till att få mer utförligt resonemang och för att på bästa möjliga sätt kunna driva en dialog 
i syftet till att fånga så mycket information så möjligt av respondenterna. Metoden anses vara 
mest lämpligt till undersökningen, på grund av att undersökningen består av djupa 
frågeställningar och även av följdfrågor som anses vara svåra att besvara genom andra 
metoder, som exempelvis en enkätundersökning. Som Bryman (ss.300–312, 2018) skriver i 
hans bok att intervjuer är sannolikt den mest använda metoden i kvalitativ forskning. Den 
kvalitativa metoden används också för att kontinuerligt bearbeta textmaterial och intervjuer 
(Stukát 2011).  
 
Frågeställningarna i detta arbete kommer att besvaras genom intervjuer med respondenter 
som har erfarenheter inom testautomatiseringsområdet. Intervjuer kommer, som nämndes 
ovan att innefatta ett antal semistrukturerade frågor (se bilaga 8.1). Respondenternas 
erfarenheter och uppfattningar inom testområdet kommer att analyseras och bearbetas som 
kvalitativ data, i syfte till att besvara frågeställningarna om när det är lämpligt respektive 
olämpligt att testautomatisera och varför, samt för att få fram för- och nackdelarna som kan 
påverka valet inom testautomatisering. 
 

3.2 Val av respondenter 
 
Respondenterna i undersökningen väljs utifrån företagets bakgrund inom användningen av 
testautomatisering. Valet av respondenter kommer att vara baserat på tre olika kriterier i syfte 
till att hitta aktuella respondenter till uppsatsen. Dessa tre kriterierna är: 
 

 Den arbetsroll inom testområdet som respondenterna har i respektive företag 
 Tiden som respondenterna jobbat inom testautomatisering 
 De system respektive delsystem eller typ av system respondenterna testar i sitt arbete 



 11

 
Eftersom ovanstående tre kriterier kommer vara kriterierna för valet av de respondenter som 
kommer att delta i undersökningen, kommer dessa tre frågor att besvaras innan 
intervjutillfällen, i syfte till att välja eventuella kandidater till uppsatsen. 
 

3.3 Genomförande av intervjuer  
 
Alla intervjuer kommer att hållas med respondenter som är erfarna inom testautomatisering 
och som har en testarroll i respektive undersökningsföretag. De kommer att spelas in med 
hjälp av Zoom röstinspelningsfunktion. Datainsamlingen sker och lagras i enlighet med 
GDPR förordningen.  
Inspelningen är en viktig del av ett kvalitativt arbete, det skapar möjlighet att lagra data 
tillsammans med de noteringarna som görs under intervjutillfället. Inspelningen av intervjuer 
hjälper till med att spåra utvecklingen under undersökningen (Patel & Davidson, 2011, s. 
121). En viktig del i den kvalitativa metoden är att kontinuerligt bearbeta och analysera all 
data som samlas in. Detta är en givande rutin för författaren av uppsatsen under 
insamlingsprocessen, eftersom den bidrar till en ökad förståelse av utredningen i allmänhet, 
samt att man får en tydligare överblick av arbetet i sin helhet och därmed en chans att 
upptäcka eventuella brister i ett tidigt skede (Patel & Davidson, 2011, s. 121). 
 

3.4 Datainsamling 
 
Tabell 1 sammanfattar de respondenter som deltagit i studien.  
 
Tabell 1 Sammanställning av respondenter 
Respondent Datum Längd Plats Erfarenhet 
Respondent A 2019-11-11 50 minuter På Företag A/ I konferensrum   6 År 

Respondent B 2019-11-11 52 minuter På Företag A / I konferensrum 12 År 

Respondent C 2019-11-11 52 minuter På Företag A / I konferensrum 10 År 

Respondent D 2019-11-11 53 minuter På Företag B / I konferensrum 10 År 

Respondent E 2019-11-12 52 minuter På Företag B / I konferensrum  5 År 

Respondent F 2019-11-12 57 minuter På Företag C / I konferensrum  4 År 

 
Alla respondenter refereras med en bokstav och därefter presenteras i bokstavsordning. 
Bokstaven har ingen koppling till deras namn eller övriga personuppgifter, utan används för 
att underlätta läsbarheten i arbetet. Alla respondenter presenteras med ordet "Respondent" i 
syfte till att undvika alla definitionsgrunder som kan bidra till att identifiera respondenterna 
som fysiska personer. 
 
Respondent A 
 
Respondent A jobbar som konsult på Företag A och har 6 års erfarenhet inom 
testautomatisering, mest inom webbaserade system. Respondentens yrkeserfarenheter 
inkluderar analys av affärskrav, skapande av teststrategier och genomförande av 
automatiserade tester. 
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Respondent B 
 
Respondent B jobbar som konsult på Företag A och har mer än 12 års erfarenhet inom 
testautomatisering av webbaserade system och banksystem. Respondentens yrkeserfarenheter 
inkluderar testning av olika faser i programvarans livscykel och skapning av teststrategier. 
 
Respondent C 
 
Respondent C jobbar som konsult på Företag A och har mer än 10 års erfarenhet inom 
testautomatisering. Respondenten har jobbat länge med utveckling och testning av 
betalsystem och kreditkortssystem samt vårdsystem.  
 
Respondent D 
 
Respondent D jobbar som konsult på Företag B och har jobbat med testautomatisering i 10 år. 
Respondenten har jobbat länge med testning av olika typ av system, mest inom betalsystem 
och vårdsystem. Respondenten har också jobbat med testautomatisering av olika webbaserade 
system. 
 
Respondent E 
 
Respondent E jobbar som konsult på Företag B och har jobbat i företaget i 5 år inom 
testautomatisering. Respondenten har erfarenheter inom testning av olika typ av system. 
Respondentens yrkeserfarenheter inkluderar kunskaper inom regressionstester och mest inom 
webbaserade system.  
 
Respondent F 
 
Respondent F jobbar som konsult på Företag C och har jobbat inom testautomatisering i mer 
än 4 år. Respondentens yrkeserfarenheter inkluderar kunskaper inom testautomatisering av 
banksystem och vårdsystem. 
 

3.5 Tillförlitlighet 
 
Tillförlitlighet i kvalitativ forskning avser huruvida resultaten av en studie är tillförlitliga, 
d.v.s. att resultaten exakt återspeglar situationen (Widerberg, 2002, s. 18). För att säkerställa 
tillförligheten av detta arbete var frågorna som användes under intervjuerna med 
respondenterna bestämda på förhand för att kunna göra relevanta jämförelser mellan de olika 
respondenternas svar. Frågorna har varit av öppen karaktär för att svaren ska innehålla 
spontan information, detta ökar giltigheten. För att kvalitetssäkra intervjufrågorna, pilot-
testades de på en respondent som jobbar i ett av undersökningsföretagen. För att skapa 
trygghet under intervjuerna genomfördes de i ett avskilt konferensrum på respektive företag. 
För att underlätta tolkningen av informationen som framkommit och säkerställa att den är 
korrekt har samtliga intervjuer transkriberats. När alla intervjuer var genomförda, jämfördes 
svaren för att se om liknande resultat hittats. Resultaten har sammanställts genom att sy ihop 
respondenternas utsagor som samlats in under intervjuerna i form av citat i den löpande 
texten. Genom att använda detta tillvägagångssättet, demonstreras den enskilda respondentens 
svar på intervjufrågor och därmed skapa en löpande text som illustrerar undersökningens 
centrala punkt (Yin 2011, s.236). 
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3.6 Etiska aspekter och GDPR 
 
Etiska aspekter handlar om individers integritet, som är en grundprincip att ta hänsyn till. Det 
finns tre överväganden som är väsentliga att tillfredsställa: informerat samtycket att 
genomföra intervjun, respondents rätt till privatliv och att respondents svar presenteras på ett 
korrekt sätt (Jacobsen 2002).  
 
Dessa överväganden uppfylldes i denna studie på ett aktivt sätt, genom att alla respondenter 
från respektive undersökningsföretag fick ett informationsbrev (se bilaga 8.3) om ändamålet 
med uppsatsen och en samtyckesblankett (se bilaga 8.2) som de fick skriva på för 
medverkandeändamål.  
Alla respondenter informerades före intervjun om syftet med arbetet och om hur 
datainsamlingen går till. Respondenterna informerades även om att all insamlad data kommer 
att bearbetas och förvaras i enlighet med GDPR-förordningen. De informerades också om att 
all insamlad data enbart kommer att används för studieändamål och att de kan ta del av 
resultatet. De informerades även om att det är helt frivilligt att delta i studien och att de kan 
när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak. Detta arbete bygger på 
anonymisering som betyder att ingen direkt eller indirekt kan identifiera respondenterna som 
deltar i denna undersökning. Som framgick i avsnitt 3.4 används bokstavsbeteckningar i 
uppsatstexten för att hänvisa till respektive respondent. 
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4 Resultat 
 
Under detta kapitel redovisas resultateten av intervjuerna. Svaren redogörs för i den ordning 
frågorna ställdes.  
 

4.1 När är det lämpligt respektive olämpligt att testautomatisera och varför? 

Respondenterna tillfrågades om när är det lämpligt respektive olämpligt att testautomatisera 
ett system och varför. Respondenterna tillfrågades också om vilka för- och nackdelar påverkar 
valet om att testautomatisera. Nedan redovisas respektive respondents svar.  

Respondent A 
Respondenten resonerar kring lämpliga användningsområden av testautomatisering:  
 
”Testautomatiseringslämpligheten beror mycket på den typ av system som ska 
testautomatiseras och även på typen av tester man önskar testautomatisera” säger Respondent 
A. ”Man kan väl säga att det är lämpligt att testautomatisera mot sådana system som kommer 
att lanseras flera gånger i nya versioner, där man har ett behov av att upprepa någon typ av 
test flera gånger på samma sätt kan man väl säga” säger Respondent A. Det är också lämpligt 
att testautomatisera prestandatester som används för att till exempel testa belastningstester. 
Stor del av de test som automatiseras består av enhetstester och regressionstester. Enhetstester 
är snabba att exekvera och eftersom automatiserade enhetstester är snabba att utveckla och 
kan integreras i kontinuerliga integrationsprocesser, utgör dessa tester den största delen av de 
automatiserade tester som testaren utför till ett system.  
 
”Testautomatisering beror på vad man testar och när, men till slut så handlar det mest om tids- 
och kostnadsfaktorer.” 
 
Respondenten fortsätter: sjukvårdsystem är ett exempel på ett system som är lämplig att 
testautomatisera, sådana system kräver att man oftast uppfyller vissa lagkrav och måste därför 
utvecklas med hög noggrannhet, eftersom dessa system kommer att behandla personuppgifter. 
Det är viktigt att dessa system säkerställer tillgången till den data som lagras eller överföras 
till andra system. Det är också lämpligt att testautomatisera tester som måste exekveras mot 
flera konfigurationer och olika operativsystem, på grund av att det är snabbare och mer 
effektivare då man får möjligheten att testexekvera samma test mot olika konfigurationer och 
olika operativsystem, för att till exempel säkerställa att systemet fungerar på samma sätt vid 
användningen av olika webbläsare. 
 
Respondenten tog upp exempel på när det är olämpligt att använda sig av testautomatisering:  
 
Det är olämpligt att testautomatisera tester som bara ska exekveras en gång. Det är inte heller 
lämpligt att testautomatisera tester som handlar om visuella tester som 
användarupplevelsetester eller tester utan förutsägbart resultat. Tester som inte har tydliga 
lyckande respektive misslyckande kriterier, skulle det vara bättre att testaren utför de manuellt 
istället. Att till exempel testautomatisera en inloggningsfunktion är ett bra val för 
automatisering, eftersom det är klart vad som ska hända när ett giltigt användarnamn och 
lösenord anges, eller när ett ogiltigt användarnamn eller lösenord anges. 
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Respondent B 
”Det finns ett faktum att vi inte kan automatisera allt och vad som ska testautomatiseras beror 
mycket på typen av system och storleken på det systemet samt typ av tester man vill utföra” 
säger Respondent B. Hen fortsätter: ”det handlar mest om tids- och kostnadsfaktorer”. Tester 
som är bäst lämpliga att automatisera inkluderar: regressionstester, de är lämpliga när det 
finns frekventa kodändringar som ofta kräver testning. Automatiserade regressionstester är 
nödvändiga och lämpliga att utföras för att se till att de nya implementerade kodändringarna i 
systemet inte påverkar de befintliga funktionerna.  
När man testautomatiserar liknande funktioner sparar man mycket tid och pengar, då 
repetitiva automatiserade tester bidrar till att testaren får mer tid att koncentrera sig på något 
annat istället, än att slösa sin tid och testexekvera samma funktionalitet om och om igen, detta 
är en av de vanligaste testerna där testautomatisering är lämpligt att utföra säger Respondent 
B. Det är också lämpligt att testautomatisera belastningstester, som hjälper till att bestämma 
systemets prestanda under verkliga belastningsförhållanden och hur systemet fungerar när 
flera användare får åtkomst till det systemet samtidigt. Automatiserade prestandatester 
möjliggör till att ta reda på systemets hastighet, skalbarhet och stabilitet. ”Det är mycket 
billigare att upptäcka och fixa ett misstag trettio sekunder efter att det gjordes, än flera dagar 
eller veckor senare, det är därför automatiserade tester så viktiga” säger Respondent B.  
 
Respondent B påtalade att det är olämpligt att testautomatisera ett system som endast ska 
lanseras en gång, det är helt enkelt onödigt om det till exempel handlar om snabba lanseringar 
av ett system, i sådana situationer slösar man sin tid, just för att det systemet bara ska testas en 
gång, sen lanseras det. Det är också olämpligt att testautomatisera tester som berör 
användarbarhet. När man till exempel kör ett manuellt test kan man känna igen om 
användargränssnittet är enkelt eller lätt att användas, eller om webbsidan är estetiskt 
tilltalande och har fina bilder. Dessa typer av tester är viktiga och bidrar till att slutanvändare 
kan känna sig nöjd med systemet, det är något en automatiserad test inte kan uppfylla. För 
liknande tester är det därför mer klokt att använda manuella tester snarare än automatiserade 
tester.  
 
Respondent C               
Respondent C säger att det är lämpligt att testautomatisera ett system vid upprepande tester, 
då det kan vara bekvämt att ge upphov till automatisering, om man exempelvis ska genomföra 
manuella tester på en mängd data för samma flöde. ”Det skulle ta en avsevärd tid och om man 
också måste upprepa det blir det lite tråkigt” påtalade Respondent C. Det är lämpligt att 
testautomatisera tester som är omöjliga att utföra manuellt, som till exempel belastnings- och 
prestandatestning, som egentligen inte har något manuellt textalternativ. Regressionstester är 
användbara att utföra, då den underlättar den krävande omprövningen av de nya versioner av 
det systemet som lanseras. Med tanke på att den enda gången ett system inte kommer att 
behöva regressionstest är när systemet är helt nyutvecklat, detta betyder att majoriteten av 
system exekveras med automatiserade regressionstester. Man ska också tänka på typen och 
storleken på det systemet som ska testautomatiseras. ”Om man antar att ett test kommer att 
exekveras ofta i framtiden, är testautomatisering en mycket bra idé” påtalade Respondent C. 
Testaren kommer därför att ha mer exakta resultat varje gång man exekverar testet. Det är 
också lämpligt att automatisera tester som kräver mycket datainmatning som till exempel 
långa blanketter, då om man utför liknande tester manuellt istället, förlorar man mycket tid 
och pengar. Detta är anledningen till att tester som innebär stora datamängder vanligtvis 
automatiseras. Hen säger också att man inte ska glömma att lämpligheten beror också på den 
typ av system som automatiseras, då det är viktigt för testaren att tänka på vad ska 
automatiseras och när. Det är olämpligt att automatisera tester som handlar om 
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användarbarhet, d.v.s. tester som kräver att en användare svarar på hur lätt systemet är att 
använda. 
 
Respondent D 
”Testautomatiseringslämpligheten beror på hur stor systemet är och vilka tester som ska 
testautomatiseras” säger Respondent D. Vissa system och funktioner är mer komplexa att 
testautomatisera än andra, till exempel, det kan finnas fall i ett projekt som är komplexa att 
reproducera manuellt och då kommer lämpligheten med testautomatisering, till exempel om 
man ska testa ett skript till ett formulär. Testautomatisering i denna situation eller liknade 
situationer är mer lämpligt, då man sparar mycket tid och sannolikheten för minskade fel är 
stor. Respondent D poängterar att testautomatisering är lämpligt när den ökar kvaliteten och 
sänker kostnaderna i mjukvaruutvecklingsprocessen. Testautomatisering är också lämpligt när 
det finns en upprepning eller ett behov av att exekvera testet många gånger i en testcykel. 
Testautomatisering kan vara olämpligt att utföra när det gäller att lansera ett system under 
kort tid, här är manuella tester mer lämpliga att utföra medan repeterbara tester som till 
exempel regressionstester är mer lämpliga att testautomatisera. Eftersom körningen av 
regressionstester i efterföljande lanseringscykler möjliggör till att se till att den nya levererade 
system är buggfritt. 
 
Tester som måste exekveras mot flera konfigurationer olika operativsystem samt mot olika 
webbläsare är också lämpliga att testautomatiseras. Prestandatester är också lämpliga att 
testautomatiseras då de varnar för eventuella regressions- eller hastighetsförlust. Några 
exempel på prestandametriker är: tid att ladda sidan och svarstid för sökresultat. Enligt 
Respondent D så är det mycket effektivare att testaren använder sig av manuella tester när det 
gäller visuella problem. En visuell regressionstest inträffar när ett visuellt designfel införs i 
programvarugränssnittet. Detta kan vara felaktigt placerade användargränssnittelement, fel 
typsnitt, fel färger mm. Att välja automatisera användargränssnitts baserade funktioner är 
därför olämpligt, då dessa tester är dyra att automatisera och verktygen där ute används inte i 
stort. 
 
Respondent E 
Programvarutester måste upprepas ofta under utvecklingscykler för att säkerställa 
systemkvalitet, här kommer lämpligheten med att testautomatisera. Varje gång källkoden 
ändras ska testerna upprepas och för varje lansering av systemet kan den testas på 
operativsystem och hårdvarukonfigurationer som stöds. ”Att manuellt upprepa dessa tester är 
kostsamt och tidskrävande” säger Respondent E. När man har skapat de automatiserade 
testerna kan de automatiska testerna exekveras om och om igen utan extra kostnad och de 
körs dessutom mycket snabbare än manuella tester. Automatiserade tester bidrar till 
tidsminsking, särskilt vid exekvering av upprepade tester och minskningen är från dagar till 
timmar, det är en tidsbesparing som direkt översätts till kostnadsbesparingar säger 
Respondent E.  
 
”Regressionstester är den mest grundläggande användningen av testautomatisering” säger 
Respondent E. Med regressionstestning kan man bygga en testsvit som säkerställer kvalitet 
med varje iteration och ändring av koden. Automatiserade tester utan förutsägbara resultat är 
olämpliga att testautomatisera. För att få ut bästa möjliga värde av automatiseringen måste 
testerna ge förutsägbara och tillförlitliga resultat. Det är inte heller lämpligt att 
testautomatisera tester som är relaterade till användargränssnitt. Sådana tester bör bäst 
manuell testas, på grund av att de testerna kräver mänsklig validering, detta beror på att 
utförandet av en viss ändring i användargränssnittet skulle bidra till att testerna misslyckas då 
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det är svårt att utföra tillförlitliga användargränssnitt. Användbarhetsrelaterade tester är också 
olämpliga att automatisera. 
 
Respondent F 
”Testautomatiseringslämplighet beror på hur mycket tid och resurser man har tillgång till” 
påtalade Respondent F. Det första man tänker på när man vill testautomatisera ett system är 
om det typ av systemet är repetitivt eller inte. Det är lämpligt att använda automatiserade 
tester i händelse av en buggrättning eller en ny modulimplementering, då måste man se till att 
den redan implementerade eller oförändrade funktionaliteten inte påverkas. I det här fallet kör 
man automatiserade regressionstester flera gånger. Ett exempel på det, är efter varje 
ändringsförfrågan eller buggrättning eller efter varje iteration eller vid en inkrementell 
utvecklingsmetod. Det är lämpligt att testautomatisera system som ska exekveras mot flera 
konfigurationer. När man till exempel utvecklar en hemsida är det viktigt att säkerställa 
kompatibiliteten över olika webbläsare, operativsystem och nätverk samt mobila enheter. Att 
utföra webbläsarkompatibilitetstester kräver skapande av otaliga tester, speciellt med tanke på 
antalet webbläsarversioner som finns tillgängliga på marknaden. Att utföra manuella tester 
över hundratals webbläsare och över olika operativsystem, kan resultera i förseningar av 
försäljningsprocessen av ett system.  
 
Med automatiserade tester blir det möjligt för testningsteamet att utföra tester över olika 
webbläsare, operativsystem snabbare och samtidigare säger Respondent F. Det kan absolut 
vara olämpligt att testautomatisera tester som inte kan vara helt automatiserade, sådana tester 
bör inte automatiseras alls, såvida inte det sparar en avsevärd tid. Det är inte heller lämpligt 
att testautomatisera tester som behandlar användarbarhet, då användarupplevelse kräver det 
mänskliga ögat för utvärderingen av användbarheten i ett system. 
 
Det betyder att användarbarhetstester inte kan utvärderas exakt med automatisering, eftersom 
automatiserade tester inte tar hänsyn till mänskliga observationsaspekter. Det rekommenderas 
att man visuellt verifierar användarbarheten på olika enheter och över olika webbläsare, men 
med hjälp av manuella användbarhetstester. 
 

4.2 Vilka fördelar och nackdelar påverkar valet om att testautomatisera? 
 
Respondenterna tillfrågades också om vilka fördelar och nackdelar som påverkar valet om att 
testautomatisera. Nedan redovisas respondenterna från respektive undersökningsföretag. 
 
Respondent A 
Fördelarna med automatiserade tester är många, det är exempelvis ett utmärkt sätt att snabbt 
och enkelt bekräfta att systemet fungerar korrekt, även efter att man utfört ändringar, för att 
det är möjligt att systemfunktionaliteten påverkas när en ny funktion läggs till i systemet, eller 
när ett fel åtgärdas, d.v.s. en regressionsbugg införs. Genom att exekvera en uppsättning 
automatiserade regressionstester när systemet uppdateras kan man identifiera nya buggar som 
uppstår efter uppdateringen som ett resultat av förändringarna. Genom implementering av 
automatiserade tester kan fler tester utföras i ett system. Detta leder till en högre täckning, 
som i en manuell testmetod skulle innebära ett massivt team som begränsas kraftigt med tid.  
 
”En ökad testtäckning leder till att testa fler funktioner i ett system med högre kvalitet” 
 
”Testautomatisering bidrar till snabbare återkoppling bland testarna under olika 
testningsfaser” säger Respondent A. Detta förbättrar kommunikationen mellan testarna, som 
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bidrar till att omedelbart korrigera eventuella fel. ”Testautomatisering säkerställer högre 
effektivitet hos testningsgruppen” påtalade Respondent A. Nackdelen med testautomatisering 
är däremot att de kontrollerar bara vad just det testet har programmerats för att kontrollera. En 
annan nackdel som kan påverka valet om att testautomatisera är att automatiserade tester kan 
misslyckas på grund av många indirekta faktorer som inkluderar: om automatiserade tester 
misslyckas på grund av andra problem än bara buggar, kan man få falska testresultat. Till 
exempel kan automatiserade tester avbrytas på grund av en ändring i användargränssnittet, en 
funktion som är nere eller ett vanligt nätverksproblem. Dessa problem kommer inte direkt 
från systemet som testas utan kan påverka resultatet av de automatiserade testerna. 
 
Respondent B 
En av fördelarna med testautomatisering är att det kan ta en stund att skripta automatiserade 
tester men när man kör dem så är de generellt snabbare och lättare att gå igenom, man sparar 
mycket tid jämfört med om testaren använt sig av manuella tester istället. Därför möjliggör 
automatiserade tester med att ge en snabb feedback till utvecklingsgruppen, speciellt när man 
utför automatiserade regressionstester, detta gäller särskilt när det handlar om datadrivna 
tester. Ett exempel på ett datadrivet test är om man testar ett inloggningssystem med flera 
inmatningsfält. Nackdelen med automatiserade tester är att de exekveras för specifika tester, 
d.v.s. att testet används för att kontrollera en specifik funktionalitet i systemet. 
 
Respondent C 
”Fördelen med testautomatisering är att den kraftigt reducerar tiden och kostnader” säger 
Respondent C. Automatiserade tester är också billigare att upprepa än manuella tester. Till 
exempel gör testautomatisering det möjligt att utföra samma tester på exakt samma sätt över 
flera operativsystem eller webbläsare. Testautomatisering underlättar också kommunikationen 
mellan utvecklingsteamet och snabbar upp testningsprocessen. En annan fördel med 
testautomatisering är förmågan att utföra fler tester på kortare tid och därmed ge värdefull 
feedback till utvecklingsgrupper för att avgöra om systemet är redo att lanseras. Det som är 
fördelaktigt med att testautomatisera är att testet kan användas igen för att testa ett nytt system 
med samma funktioner, till exempel en inloggningsfunktion i en webbplats. Nackdelen med 
testautomatisering är att man behöver skripta en test för varje funktion i systemet som 
utvecklas för att automatiserade tester testar bara det som testet är kodad att utföra. 
 
Respondent D 
”Med testautomatisering sparar man mycket tid och automatiserade testkörningar är mycket 
snabbare än manuella testkörningar, detta minskar projektet kostnader och resursbehov” säger 
Respondent D. Detta är särskilt sant i test som kräver regressionstester, som testas igen efter 
att vissa förändringar har utförts i systemet. Skript som är associerade med ändringarna måste 
exekveras men vid manuell testning kan tidsbegränsningar göra att testaren hoppar över några 
tester, vilket leder till oupptäckta problem med programvaran. Fördelen med att använda 
automatiserade tester som ett komplement till manuell testning är att testautomatisering 
maximerar testtäckningen och gör att man undviker repetitioner av samma tester som ofta är 
besvärliga och tar långtid dessutom kan automatiserade tester exekveras i olika miljöer, 
operativsystem och över olika webbläsare. ”Automatiserade tester kan också exekveras under 
pauser och på nätterna”. Detta ger testaren ytterligare tid som kan utnyttjas för att 
testexekvera delsystem som inte är lämpliga att automatiseras säger Respondent D. Nackdelen 
med att använda automatiserade tester är att de inte kan används för att testa mer än det som 
testet är skriven att testa i ett system. En annan nackdel med automatiserade tester är att trots 
att de är snabbare och effektivare, kan de inte ersätta manuell testning för att i vissa tester är 
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det mer lämpligt att utföra manuella tester istället, särskilt i projekt där kraven ofta förändras 
som till exempel förändringar i användargränssnittet i ett system. 
 
Respondent E 
”Automatiserade tester påskyndar testningsprocessen av ett system, jämfört med att använda 
manuella tester, eftersom manuell testning tar mer tid och kräver ett antal individer” säger 
Respondent E. Med testautomatisering kan man snabbt täcka ett stort antal tester, detta 
inkluderar interaktionen med olika operativsystem, webbläsare, mobila enheter, 
skärmupplösningar, anslutningshastigheter osv. Med automatiserade tester kan man till 
exempel testa tusentals samtidiga användare eller stora volymer data som inte kan utföras på 
ett manuellt sätt. Det är fördelaktigt att använda automatiserade tester då de körs betydligt 
snabbare än manuella tester. En annan fördel med att använda testautomatisering är att det kan 
finnas en högre grad av tillförlitlighet. Automatisering av testskript eliminerar möjligheten till 
mänskliga fel när samma tester upprepas om och om igen påtalade Respondent E. ”Nackdelen 
är att automatiserade tester inte är lätt att skriva”. Att skriva automatiserade tester är inte en 
lätt uppgift, man behöver verkligen testare som har erfarenhet av att göra detta, annars 
kommer det att resultera till stora problem som kan i slutändan leda till att spendera ännu mer 
pengar och tid än om man gör de testerna manuellt. 
 
Respondent F 
”Den största fördelen med testautomatisering är att den är väldigt tidssparande” säger 
Respondent F. Exempel på detta är när man testautomatiserar upprepande tester, för att efter 
varje utveckling eller åtgärd av ett system måste testerna upprepas för att säkerställa 
systemets kvalitet på grund av ändringar i källkoden. En annan fördel är när det nya systemet 
lanseras, med hjälp av automatiserade tester kan man testexekvera ändringar för att snabbt 
säkerställa att ändringarna i systemet fungerar över olika operativsystem och även med olika 
hårdvarukonfigurationer. Att manuellt testa samma tester ett antal gånger kan vara mer 
kostsamt och väldigt tidskrävande, men när man använder sig av automatiserade tester sparar 
man mycket tid och pengar då koden kodas och körs snabbare. ”Av de viktigaste fördelarna 
med testautomatisering är att det kan hjälpa testaren att maximera testtäckningen” påtalade 
Respondent F. Nackdelen däremot är att automatiserade tester ofta kan leda till falska resultat, 
för att automatiserade tester kan misslyckas på grund av andra problem än faktiska buggar. 
Respondent F säger också att ”ett misslyckat test kan helt enkelt bero på en liten 
användargränssnittsimplementering, nätverksproblem som inte har något att göra med 
systemet som testas och många andra faktorer”. 
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5 Analys 
 
I analysen kommer arbetets frågeställningarna att brytas ner till fyra frågor, i syfte till att 
underlätta och förtydliga resultaten för läsaren och för att öka läsbarheten samt 
helhetsförståelsen för resultaten som analyseras här. Att hitta respondenter med lång 
erfarenhet inom testautomatisering och som kunde besvara studiens undersökningsfrågor var 
utmanande. Under sökningen av respondenter visade det sig att många mjukvaruföretag i 
dagsläget inte använder sig mycket av testautomatisering, utan använder sig mer av manuell 
testning som primär testningsmetod. Detta visade att denna undersökningen var värd att 
utföra, då de flesta mjukvaruföretagen som blivit kontaktade inte hade tillräckliga kunskaper 
inom testautomatisering. Tidigare forskningar bekräftas i relativt stor utsträckning av den 
teorin som har samlats in. Många av de för- och nackdelar som teorin tog upp med 
automatiserade tester 
bekräftas av respondenterna som intervjuades. 
 
När är det lämpligt att testautomatisera och varför? 
Alla respondenter är överens om att det är lämpligt att testautomatisera system som repetitivt 
kan exekveras flera gånger och inte bara en enda gång, d.v.s. system som lanseras flera gånger 
i nya versioner. Detta på grund av att nya implementerade funktioner i ett system 
kontinuerligt behöver exekveras för att säkerställa att de nya implementerade funktionerna 
fungerar som de ska. Alla respondenter är också eniga om att automatiserade enhets- och 
regressionstester är lämpliga och nödvändiga samt tidssparande, vilket ligger i linje med det 
som Garousi och Mäntylä (2016, s. 92–117) kommit fram till i sin forskning där de skriver att 
repetitiva testningar av automatiserade regressionstester sparar mjukvaruföretagen tid och 
ansträngning och att den intjänade tiden effektivt kan utnyttjas för att öka mjukvarukvalitet.  
 
Fyra av sex respondenter var samstämmiga om att testautomatiseringslämpligheten beror på 
den typ av system som ska testautomatiseras och även på typen av tester man vill 
testautomatisera, i enlighet med Englundh och Granlund (2013, ss.1–40) som noterade att 
besluten om att testautomatisera verkade baseras på vilken typ av system testarna utvärderade. 
Även Mahajan et al. (2016, ss.198–201) märkte att effektiviteten av automatiserade tester 
beror mycket på lämpligen samt valet om det systemet som ska testautomatiseras. Tre av sex 
respondenter tycker att det är lämpligt att automatisera tester som involverar inmatning av 
stora mängder data, till exempel att fylla i långa formulär och test som tar lång tid att utföra 
som prestandatestning detta beror på att automatiseringen av sådana tester bidrar till att 
testaren sparar mer tid och kan därför använda sig av den betjänade tiden för att exekvera 
andra tester, vilket stämmer överens med författarna Fewster och Graham (2012, s. 541) som 
hävdar att testaren bör koncentrera sig på automatiserade tester när manuella tester är svåra att 
utföra, till exempel när tusentals autentiserade tester körs på en webbserver. 
 
När är det olämpligt att testautomatisera och varför? 
Två respondenter anser att tester som inte har tydliga lyckande respektive misslyckande 
kriterier är olämpliga att testautomatisera och är bättre att utföra manuellt istället. Alla 
respondenter anser att det är olämpligt att testautomatisera tester som handlar om 
användarupplevelse för att säkerställa användbarhet. Det ligger i linje med det som Mahajan 
et al. (2016, ss.198–201) skriver i deras undersökning där de belyser att användbarhetstester är 
mer lämpliga att manuell testas då det är svårt att upptäcka visuella buggar med 
automatiserade tester. Precis som Saha (2008, ss.1–5), som också skriver att manuella tester 
är möjlig att utföra på användargränssnitt. Två av respondenterna anser att det är olämpligt att 
testautomatisera system som endast ska exekveras en gång, då i sådana situationer slösar man 
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sin tid, just för att det systemet bara ska testas en gång, sen lanseras det, vilket ligger i linje 
med det som Garousi och Mäntylä (2016, s. 92–117) som kom fram till att det är mer lämpligt 
att testautomatisera ett system som ofta kommer att lanseras i nya versioner. 
 
Vilka fördelar påverkar valet om att testautomatisera? 
Kumar och Mishra (2016, ss.8–15) hävdar i sin forskning att användningen av automatiserade 
tester bidrar till minskad tidsåtgång och kostnader, vilket bekräftas av alla respondenter. De är 
eniga om att kostnadsfaktorer och tidsfaktorer samt förbättrad systemkvalitet är de största 
faktorerna bakom valet av testautomatiseringen av system. Eftersom det finns ett mindre 
behov av mänskliga resurser, beror det främst på den kraftiga minskningen av den tid som 
krävs för att exekvera tester manuellt. Detta har bidragit till högre kvalitet på systemet som i 
sin tur minskat behovet av att åtgärda buggar efter lanseringen av systemet som utvecklats, 
och därmed minskat kostnaderna i helhet, vilket ligger i linje med Kumar och Mishra (2016, 
ss.8–15) som också hävdar att användningen av automatiserade tester har en stor inverkan på 
systemkvalitet. Även Mahajan et al. (2016, ss.198–201) som också undersökte hur 
testautomatisering förbättrar testeffektiviteten i helhet. I deras resultat har de också funnit att 
testautomatiseringsprocessen används för att minimera tid och kostnader. Mahajan et al. 
(2016, ss.198–201) noterade även att testautomatisering gav en stor möjlighet för 
mjukvaruföretagen att förbättra kvaliteten på sina programvaruprodukter.  
 
Garousi och Mäntylä (2016, s.92–117) skriver även att många mjukvaruföretag använder sig 
av testautomatisering som en lösning för att minska testkostnaderna och för att minska tid 
spenderad i mjukvaruutvecklingen. I deras resultat redovisade de att testautomatiseringen ofta 
ökar kostnaderna för att skapa de automatiserade testerna, samtidigt som det sänker 
kostnaderna för att exekvera dessa tester, jämfört med om en testare hade kört dessa tester 
manuellt istället. Också i linje med Nilsson och Norberg (2018, ss.1–64) som skriver 
att kostnaden med att utföra automatiserade tester är ofta högre än att utföra de testerna 
manuellt istället, däremot så noterade de i deras studie att testautomatisering kan leda till 
andra positiva effekter, exempelvis tidsbesparing och ökning av mängden test. Och som 
Bertolino (2007, ss.3–19) skriver så är testautomatisering nödvändig för att hålla jämna steg 
med programvarans växande omfattning och komplexitet. Mahajan et al. (2016, ss.198–201) 
noterade också att testautomatisering resulterar i minskad tidsåtgång, speciellt vid 
användningen av automatiserade regressionstester. I linje med Garousi och Mäntylä (2016, 
s.92–117) som också hade ansett att behovet av automatiserade regressionstester, ekonomiska 
faktorer och tidsfaktorer är de mest nämnda faktorerna i de flesta undersökta källorna i deras 
studie. Precis som Saha (2008, ss.1–5) som också tog upp att automatiserad testning kan 
medföra till att tester exekveras snabbare som i sin tur kan leda till tidsminskning, vilket går i 
linje med de noterade fördelarna som respondenterna nämnde på automatisering. Detta går 
också i linje med studien som genomfördes av Magnusson et al. (2019, ss.27–36) som skriver 
om kvalitetsökningen på resultatet och tidsminskingen som testautomatisering bidrar till. 
 
Två respondenter anser att det är fördelaktigt att använda testautomatisering, eftersom den 
bidrar till en utökad täckning av tester, att den inkluderar testning av flera operativmiljöer och 
hårdvarukonfigurationer, liksom Kumar och Mishra (2016, ss.8–15) som hävdar också att 
testautomatisering bidrar till en ökning på testprocessens övergripande effektivitet, särskilt i 
de situationer där man i behov av att upprepa samma tester. Ökad testtäckning leder i sin tur 
till att fler funktioner testas, vilket resulterar till ett system med högre kvalitet och mer exakt 
system som kan lanseras snabbare samt med färre problem (Kumar & Mishra 2016, ss.8–15). 
Detta leder till att både minskad tid och ökad avkastning på investeringar för det system som 
lanseras. Alégroth et al. (2013, ss.2–9) skriver också i sin studie att fördelarna med 
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testautomatisering inkluderade ökad täckning och kortare tid för testkörningar att slutföra. En 
av sex respondenter tycker att det är lämpligt att automatisera tester som berör 
sjukvårdsystem, eftersom dessa system kräver att man oftast uppfyller vissa lagkrav och 
måste därför utvecklas med hög noggrannhet. 
 
Vilka nackdelar påverkar valet om att testautomatisera? 
Två respondenter säger att nackdelen med att använda automatiserade tester är att de inte kan 
används för att testa mer än det som testet är skriven att testa i ett system. Två av 
respondenterna nämnde att det finns ett faktum om att man inte kan automatisera allt och att 
det är en nackdel att automatiserade tester inte kan används för att testa mer än det som testet 
är skriven att testa, likadant Bini (2011) som hävdar att testaren ska testa all kod men alla 
tester behöver absolut inte vara automatiserade, däremot så bör de flesta vara automatiserade. 
Dustin et al. (2009, s.79) skriver också i deras bok att testautomatisering inte kan ersätta 
behovet av manuella tester. Två respondenter anser också att automatiserade tester ofta kan 
leda till falska resultat, på grund av andra problem än faktiska buggar. 
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6 Slutsats 
 
Syftet med arbetet är att undersöka när det är lämpligt respektive olämpligt att 
testautomatisera och varför, samt undersöka faktorerna som påverkar beslutfattandet inom 
testautomatisering. 
 
Utifrån resultaten från intervjuerna och analysen framgår det att de positiva aspekterna med 
testautomatisering överväger det negativa, d.v.s. att det är mer lämpligt och fördelaktigt att 
använda testautomatisering, än att det är olämpligt eller nackdelaktigt. Detta beror på att 
testautomatisering kan används i de flesta tester, dessutom kan testautomatisering användas i 
samband med manuell testning men den kan inte ersätta den, i linje med Dustin et al. (2009, 
s.79) som skriver att testautomatisering ej kan ersätta manuella tester, speciellt när det inte är 
möjligt för testaren att helt använda sig av testautomatisering. 
 
Eftersom industrin utvecklas snabbt kring testautomatisering, som Dimensional Research 
(2018) skriver så kommer mjukvaruföretagen att öka sina utgifter för testautomatisering, 
kommer det finnas fler tester där det är mer eller mindre lämpligt att testautomatisera och 
även fler för- och nackdelar med användningen av testautomatisering framöver. 
Automatiserade tester möjliggör till att slutföra testningsprocessen snabbare och ger också 
tillfredsställande resultat till testaren under testningsprocessen, i linje med Mahajan et al. 
(2016, ss.198–201) som kom fram till att testautomatiseringen minskar tid och kostnader, på 
grund av att man kan utföra och exekvera testerna snabbare med ökad mjukvarukvalitet. Det 
finns dock tester som är mer effektiva när de görs manuellt, Mahajan et al. (2016, ss.198–201). 
 
När är det lämpligt respektive olämpligt att testautomatisera och varför? 
Valet om att testautomatisera ett system beror mycket på lämpligheten om vad som ska 
testautomatiseras och vilken typ av test man ska utföra, Mahajan et al. (2016, ss.198–201). Det 
är lämpligt att testautomatisera tester som måste exekveras mot varje ny lansering av 
systemet, till exempel regressionstester och tester som måste exekveras mot flera 
konfigurationer och med olika operativsystem samt mot över webbläsare, vilket ligger i linje 
med det som, Garousi och Mäntylä (2016, s.92–117) kommit fram till att regressionstester är 
lämpliga att testautomatisera, på grund av att de repetitiva testningar av automatiserade 
regressionstester sparar mjukvaruföretagen tid och ansträngning. Regressionstest görs 
vanligtvis för att kontrollera att de nylagda funktionerna inte påverkar redan implementerade 
funktionalitet i systemet (Dustin et al.2009, s.43). Det är däremot olämpligt att 
testautomatisera tester som bara ska exekveras en gång (Garousi & Mäntylä 2016, s.92–117). 
Det är olämpligt att automatisera tester som handlar exempelvis om användarupplevelse, för 
att säkerställa användbarhet, d.v.s. tester som kräver att en användare svarar på hur lätt 
systemet är att använda och inte heller lämpligt att testautomatisera tester utan förutsägbara 
resultat och är därför bättre att utföra manuellt istället (Mahajan et al. 2016, ss.198–201). 
 
Vilka fördelar och nackdelar påverkar valet om att testautomatisera? 
Faktorerna bakom valet om huruvida man ska använda testautomatisering som en del av en 
utvecklingsprocess av ett specifikt system är beroende av ett antal för- och nackdelar. Dessa 
inkluderar: snabbare lansering av systemet och effektivare att exekvera tester som måste 
exekveras mot flera konfigurationer. De två största fördelarna med att testautomatisera ett 
system är övertäckningen av tester som testautomatiseringen bidrar till och den stora 
kvalitetsökningen på systemet som testautomatisering medför (Kumar & Mishra 2016, ss.8–
15). Nackdelen med automatiserade tester är att de endast kontrollerar vad just de testerna har 
programmerats att kontrollera. Något som noterades under undersökningen men inte i de 
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tidigare studierna eller teorierna är att automatiserade tester ofta kan leda till falska resultat, 
på grund av andra problem än faktiska buggar som till exempel nätverksproblem. Något som 
också noterades men inte heller diskuterats i tidigare studier är att testautomatisering 
säkerställer högre verkningsgrad hos testningsgruppen under testningsprocessen. Att de två 
punkterna inte tas upp i litteraturen kan beror på att mjukvaruföretagen anskaffar sig nya 
erfarenheter, på grund av att utvecklingen och användningen av testautomatisering ökar 
ständigt. 
 
6.1 Vidare forskning 
 
Ett förslag på vidare forskning kan vara en fallstudie som undersöker möjligheten att hitta ett 
bra verktyg som kan implementeras av mjukvaruföretag för att underlätta processen att 
beräkna tid och kostnader som påverkar valet om att testautomatisera. Detta verktyg skulle 
kunna innebära att mjukvaruföretagen kan beräkna kostnad och tidsåtgång för 
testautomatisering och sedan jämföra det med vad kostnaden för manuell testning, som är den 
traditionella metoden, skulle vara. Verktyget skulle kunna beräkna om en kombination av de 
båda metoderna är lämplig, eller helt enkelt beräkna tid och kostnader som krävs för att 
använda testautomatisering. Detta verktyg skulle underlätta beslutprocessen om att övergå 
från manuell testning till testautomatisering. 
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8 BILAGOR 
8.1 Intervjuguide 
 
Inledning 

 Vad heter du? 
 Vilken yrkesroll har du i företaget? 

Tidigare erfarenheter 
 Hur många års erfarenheter har du inom testautomatisering? 

 
 

1. När är det lämpligt respektive olämpligt att testautomatisera och varför? 
 

 Vilka typ av system är lämpliga/olämpliga att testautomatisera? 
 Vad baseras testautomatiseringslämpligheten på? 
 Är det till exempel lämpligt att testautomatisera ett operativsystem eller ett 

programvarusystem? 
 

 I vilka situationer är det lämpligt/olämpligt att testautomatisering? 
 Är det lämpligt när det handlar om till exempel ett stort maskinsystem eller när det är 

ett mobilsystem? 
 Spelar det för roll om hur stort systemet är eller handlar det mer om komplexiteten att 

testautomatisera? 
 

 Vilka typer av testning är det lämpligt/olämpligt att testautomatisering? 
 Är det funktionella tester som till exempel enhetstester eller icke-funktionella tester 

som till exempel säkerhetstester? 
 
 

2. Vilka fördelar och nackdelar påverkar valet om att testautomatisera? 
 

 Vilka fördelar/nackdelar har testautomatisering? 
 Hur skiljer sig fördelarna och nackdelarna mellan olika system som testautomatiseras? 
 Är det till exempel effektivare att testautomatisera ett operativsystem än att 

testautomatisera ett programvarusystem? 
 Är det till exempel svårare/lättare att testautomatisera ett operativsystem än att 

testautomatisera ett programvarusystem? 
 Hur skiljer sig fördelarna och nackdelarna mellan olika typ av testautomatiserade 

tester? 
 Vad är fördelarna/ nackdelarna med att till exempel testautomatisera funktionella 

tester som till exempel enhetstester eller icke-funktionella tester som säkerhetstester? 
 Vilka faktorer påverkar valet om att testautomatisera? 
 Är det till exempel kostnadsfaktorer som påverkar valet? 
 Är det till exempel tidsfaktorer som påverkar valet?  
 Hur tidseffektivt det är att testautomatisera?  
 Hur kostnadseffektivt är det att testautomatisera? 
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8.2 Samtyckesblankett  
 
Samtyckesblankett 
 
Studiens titel:  Faktorer bakom valet om att testautomatisera 
 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ange något skäl. 
Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 
universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 
och lämnad information. 
 
................................................ 
Underskrift 
................................................. ................................................ 
Namnförtydligande  Ort och datum  
 
Kontaktuppgifter för student: 
Namn: Sadeer Thaer 
Tel: 0722775745 
E-mail: sadealsa100@kau.se 
 
Kontaktuppgifter för handledare: 
Namn: Universitetslektor Peter Bellström 
Tel: 054 – 700 16 92 
E-mail: peter.bellstrom@kau.se 
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8.3 Informationsbrev  
Informationsbrev 
 
Studiens titel:  Faktorer bakom valet om att testautomatisera 
 
Syftet med arbetet är att undersöka när det är lämpligt respektive olämpligt att 
testautomatisera och varför, samt undersöka faktorerna som påverkar beslutfattandet inom 
testautomatisering. Vid datainsamlingen kommer en kvantitativ forskningsansats att används. 
Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer, i syftet till att besvara studiens 
undersökningsfrågor. Intervjuerna kommer att hållas med erfarna respondenter inom 
testautomatisering och som har en testarroll i respektive företag/organisation. strukturerade 
intervjuer kommer att används i denna studie. Denna typ av intervju innebär att intervjuaren 
ställer en viss uppsättning förutbestämda frågor som är redan planerade och skapade i förväg, 
vilket innebär att alla respondenter ställs samma frågor i samma ordning dock kan följdfrågor 
ställas som kan variera mellan intervjuerna. Alla intervjuer kommer att spelas in med Zoom 
röstinspelningsfunktionen. Datainsamlingen sker och lagras i enlighet med GDPR 
förordningen.  
 
Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 
frivilligt. Du kan när som helst återkalla sitt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 
påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till 
del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att 
bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads 
universitets studieregister för att sedan förstöras. 
Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 
samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 
rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 
det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 
 
Kontaktuppgifter för student: 
Namn: Sadeer Thaer 
Tel: 0722775745 
E-mail: sadealsa100@kau.se 
Kontaktuppgifter för handledare: 
Namn: Universitetslektor Peter Bellström 
Tel: 054 – 700 16 92 
E-mail: peter.bellstrom@kau.se 
 


