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Sammanfattning 
ROI och break-even finns för att beräkna vinster i verksamheter men det är svårt att veta hur 
dessa metoder kan appliceras på automatiserade GUI-test. Genom en utförd fallstudie där 
litteraturstudier, dokumentstudier, enkäter och intervjuer använts har det visat sig att dessa 
metoder kan anpassas för att beräkna vinster med automatiserade GUI-tester. Nackdelarna 
med dessa metoder är att de är svåra att använda om inte automatiseringen är gjord. Det 
behövs konkreta uppgifter över till exempel tidsåtgång för körning av både manuella och 
automatiserade testfall.  

Även om metoderna kan visa att det finns ekonomiska vinster med automatiserade GUI-tester 
så kan det vara många andra vinster som inte kan identifieras genom att metoderna appliceras.  

Dessa immateriella vinster och förluster har i arbetat identifierats genom intervjuer och 
enkäter och resultatet presenteras med en SWOT-analys. Flera viktiga immateriella vinster 
som till exempel ökad kvalitet och tidsvinst har framkommit. Även några materiella förluster 
har framkommit som att det kan vara kostsamt att införa automatiserade GUI-tester. Även 
immateriella förluster har identifierats, en av dessa är att det krävs särskild kompetens för att 
konstruera och köra de automatiserade testerna. 

 

Abstract 
ROI and break-even are available for calculating profits in operations, but it is difficult to 
know how these methods can be applied to automated GUI tests. By a conducted case study in 
which literature review, document studies, questionnaires and interviews have been used, it 
has been shown that these methods can be adapted to calculate the profits with automated 
GUI-tests. The disadvantages with these methods are that they are difficult to use unless the 
automation is made. There is a need for concrete data on, for example, the time taken for the 
execution of both manual and automated test cases. Although the methods can show that there 
are financial gains with automated GUI tests, there may be many other gains that cannot be 
identified by applying the methods. 

These intangible profits and losses have been identified in the work through interviews and 
surveys and the results are presented with a SWOT analysis. Several important intangible 
benefits such as increased quality and time savings have emerged. Some material losses have 
also come to light as it can be costly to introduce automated GUI tests. Even intangible losses 
have been identified, one of these is that it requires special skills to design and run the 
automated tests. 

 

 

Nyckelord: 
Automatiserade test, GUI, ROI, break-even, SWOT, immateriella vinster, materiella vinster, 
regressionstest. 
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Begreppslista 
Nedan presenteras centrala begrepp för studien. Vissa av dessa begrepp förklaras mer utförligt 
senare i rapporten.  

Begrepp Förklaring Används i 
samband med 

Högnivåtest “Med högnivåtester avses här främst tester som utgår 
från användargränssnittet GUI,(Graphical User 
Interface)” (Trafikverket, 2019) 

GUI-test 

GUI-test Graphical user interface test 

“Testning utförd genom interaktion med programvaran 
i ett grafiskt användargränssnitt” (SSTB, 2018). 

ROI 
Automatiserat 
test 

ROI ROI, Return on Investment 
 

Avkastning på investeringar. ROI räknas ut genom att 
dela det totala nettoresultatet med den totala kostnaden 
(insatsen). Svaret på ekvationen blir ett förhållande 
som kan beskrivas i procent (Investopedia, 2019). 

GUI-test 

Break-even Den punkt då den totala kostnaden och de totala 
intäkterna är lika. Det finns varken vinst eller förlust. 
“Break-even” punkten har uppnåtts (“Break-even”, 
2019, 13 mars). 

Automatiserade 
GUI-test 

Automatiserat 
test 

“Processen då en programvara används för att 
exekvera tester, kontrollera resultat och rapportera 
funna fel” (Eriksson, 2008). 

GUI-test 

Manuellt test Manuella tester är processen när funktioner och 
egenskaper i en applikation används på ett sätt som en 
slutanvändare skulle göra. Detta i syfte att kontrollera 
att programmet följer ställda krav. En person utför 
manuella tester på programvaran genom att följa en 
uppsättning fördefinierade testfall (Bartlett, 2018, 11 
september). 

GUI-test 

Projekt “Ett projekt är en unik mängd av samordnade och 
kontrollerade aktiviteter där starttid och sluttid för 
aktiviteterna är underordnade och samstämmiga med 
speciella krav, såsom krav på tid, kostnad och 
resurser” (SSTB, 2018). 

Automatiserade 
GUI/API tester 
 

Teknisk skuld “(technical debt) – dålig eller kortsiktig 
programutveckling som belastning på it-system. 
”Skulden” måste förr eller senare betalas genom att 
man omarbetar programmet eller byter ut det. Den 
tekniska skulden är, så länge den finns kvar, en 

SWOT-analys 



 
 

belastning för driften och för annan systemutveckling.” 
(Computer Sweden, 2018). 

Pilottest 
 

I denna studie definierat som att ett exempel på 
testautomatiseringen tas fram i form av en liten 
förstudie för att se om det är genomförbart. Även 
kodexempel demonstreras.  

Automatiserade 
GUI-test 

Regressions-
test 

“Testaktivitet som utförs vid varje ny leverans av 
systemet för att upptäcka följdfel som tillkommit (eller 
blivit blottlagda) vid rättning av fel.” (Eriksson, 2008) 

Automatiserad 
GUI-test 

Testskript “Automatiserat testfall som är skapat med ett 
testverktyg. Används ibland som benämning på 
manuellt testfall eller flera sammanhängande 
testfall” (Eriksson, 2008) 

Automatiserade 
test 

Exekvera “Låta en dator genomföra instruktionerna i ett 
program; att köra programmet. Betydelsemässigt är 
det ingen skillnad mellan exekvera och köra” 
(Computer Sweden, 2018) 

Automatiserad 
GUI-test 
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1 Inledning  
I inledningskapitlet nedan beskrivs bakgrunden till studien. Ett problemområde identifieras 
och syftet med arbetet presenteras. Studiens avgränsning förklaras. 

 

1.1 Bakgrund 

Testning av en programvara görs för att hitta så många fel som möjligt, så tidigt som möjligt. 
Ju senare som ett testarbete dras igång under utvecklingsfasen av ett IT-system eller 
applikation, desto dyrare blir det att åtgärda felen. Om ett fel upptäcks i testfallen kommer 
felet att redan finnas i kraven, designen, programkoden och så vidare (Eriksson, 2008).  

Enligt Roll (2010, januari) är en vanlig bedömning att fyra procent av det totala antalet felen 
hittas efter att systemet är driftsatt. Bristen på bra krav och bristfälliga test av IT-system kan 
påverka samhället. 

Enligt Amannejad et al. (2014) används testautomatisering i stor utsträckning för att minska 
kostnaden för manuell testning samtidigt som kvalitén på mjukvaran bibehålls. Detta 
förutsätter att automatiseringen är väl planerad. 

Kostnaden för automatiserade tester kan variera stort beroende på vilka verktyg, teknik samt 
kunskap hos de som utformar testfallen (Stobie, 2009). 

Enligt Jayachandran (2005) är automatisering effektivt vid väldigt repetitiva test, till exempel 
smoke test, regressionstest och stresstest. Författaren drar även slutsatsen att 
testautomatisering tar tid och är kostsamt vid införandet. Det tar tid att få ett positivt ROI 
(Return on Investment) och den som står inför att automatisera bör ta i beaktande hur länge 
testerna behöver köras innan “break even” nås (Jayachandran, 2005).  

Stobie (2009) menar att ju oftare du behöver repetera ett test desto användbarare är det att 
automatisera. Vid GUI-testing kan ibland en person snabbare och enklare avgöra om det 
förväntade resultatet av testet ser rätt ut. I en miljö som ändras och en programvara där du 
förväntar dig liknande resultat varje gång kan troligtvis ett automatiserat test vara mer 
tillförlitligt för att upptäcka skillnader. Repetitiva saker är användbarare att automatisera än 
föränderliga miljöer. 

Immateriella (motsatsen till materiella) kostnader är svåra att realistiskt bedöma.  Där de 
immateriella kostnaderna kan mätas är det stor variation i vilket ekonomiskt värde vi lägger 
på dem, till exempel ökad kvalitet är svårt att omsätta till vinst i pengar (Hoffman, 1999). 

Automatisering av test är inte en patentlösning, det löser inte alla problem och testarbetet bör 
vara noga planerat för att ens vara marginellt framgångsrik. Vid felaktigt satta förväntningar 
kan ofta testautomatiseringsarbetet ses som misslyckat. En felaktigt satt förväntning är att 
testautomatiseringen omedelbart kommer att betala tillbaka sig. En omedelbar avkastning kan 
ses för viss automation men oftast betalar investeringen tillbaka sig mycket senare. Det tar en 
hel del arbete för att skapa de flesta automatiserade testerna och besparingarna kommer oftast 
när de har upprepats många gånger.  

Automatiserade GUI-tester har ofta en tendens att innebära endast en liten besparing. GUI-
tester leder ofta till att investeringen inte lönar sig eftersom underhållskostnaderna är höga 
(Hoffman, 1999). 
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Med immateriella vinster i detta arbete menas till exempel vinster i form av tid eller bättre 
kvalitet. Immateriella förluster kan vara förluster i form av sämre kvalitet. Materiella vinster 
och förluster är i arbetet det som kan räknas ut i pengar. 

 

1.2 Samarbetspartner 
Trafikverket är en av cirka 450 statliga myndigheter i Sverige (“Sveriges myndigheter”, 
2017). Trafikverkets uppgift är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen. De 
ansvarar för den långsiktiga planeringen av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, 
sjöfart och luftfart samt för byggande, driften och underhållet av statliga vägar och järnvägar 
(Trafikverket, 2019).  

Trafikverket består av flera olika verksamhetsområden, dessa verksamhetsområden är 
indelade i olika sektioner som har ytterligare funktioner. I verksamhetsområdet (IKT) 
Informations- och kommunikationsteknik finns sektionen IKTipt som står för Information- 
och Kommunikationsteknik, IT-plattformar, Produktionskvalitet, Test och Kvalitetssäkring. I 
den finns funktionen autotest (automatiserad test), som utför allt från insamlande av testfall 
till att implementera kod och sedan bygga skripten. De kan göra ett helhetsåtagande eller 
erbjuda uppstartshjälp med autotest till andra sektioner inom Trafikverket.  

 

• Arbetsgången på funktionen autotest är följande: 
• Inledande uppstartsmöte som underlag för en analys. 
• Presentera analysresultatet. 
• Besluta om fortsättning, att köra eller inte köra. 
• Utveckla pilottestfall och demonstrera det. 
• Överlämning till projektet som utvecklar och förvaltar återstående testfall alternativt ta 

ett helhetsåtagande och fortsätta med vidareutvecklingen och förvaltningen av 
testfallen 

• Ge stöd under hela automatiseringsprocessen. 

(Trafikverket, 2019) 

Trafikverket har sedan en tid tillbaka påbörjat en satsning i syfte att införa automatiserade 
högnivåtester (tester som utgår från GUI:t) i projekt och förvaltningar.  

 

1.3 Problemformulering 
Immateriella kostnader är svåra att mäta, tidsvinst och ökad kvalitet är saker som är svåra att 
mäta i enbart pengar. Det tar tid innan en automatisering får ett positivt ROI och break-even 
behöver räknas ut för att veta hur många gånger ett testfall behöver köras innan det är 
billigare att köra det automatiserat än manuellt.  

Att bara använda sig av en metod för att räkna ut de ekonomiska vinsterna eller förlusterna 
gör att de immateriella kostnaderna och vinsterna inte kan påvisas. 
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Sex stora myndigheter i Sverige saknar metoder för att beräkna vinster eller förluster vad 
gäller automatiserade GUI-test. Det gör det därför meningsfullt att undersöka om de metoder 
som redan finns är lämpade för uppgiften. 

Eftersom det är viktigt att testa ett system (Eriksson, 2008) för att så tidigt som möjligt hitta 
fel som annars kan vara kostsamma att åtgärda så kan det även vara av intresse att ha 
argument för att motivera test. En del av dessa test kan med fördel utföras automatiserat 
Amannejad et al. (2014). Det är då bra att veta vilka metoder som är användbara för att räkna 
ut vinster eller förluster med automatiserade test. 

Samarbetspartnern i detta arbete ser det som en fördel att kunna visa med siffror hur en 
testautomatisering kan löna sig.  

Problemformuleringen leder som sådan till frågeställningarna som presenteras nedan. 

1.4 Frågeställning 
När kan en verksamhet implementera ROI och break-even för att beräkna om automatiserade 
GUI-tester lönar sig, är resultatet av dessa metoder tillräckliga för att motivera 
implementeringen av automatiserade GUI-test? 

Vilka immateriella vinster eller förluster finns det med automatiserade GUI-tester? 

 

1.5 Syfte 
Syftet är att beskriva och utvärdera när en verksamhet kan implementera ROI och break-
even för att kunna räkna på om en satsning på automatiserade GUI-test är lönsam. Detta för 
att kunna vägleda användarna vilken metod som är bäst lämpad för ändamålet. 

Syftet är även att ta reda på hur myndigheter upplever användandet av automatiserade GUI-
test samt se vilka immateriella vinster och förluster de kan identifiera med detta. 

 

1.6 Kunskapsbidrag 
Kunskapsbidraget som arbetet ämnar bidra med är att se när det kan utföras beräkningar på 
om det lönar sig att använda automatiserade tester på GUI-nivå. Detta för att det ska vara 
möjligt för de som arbetar med test att motivera eller avfärda användandet av automatiserade 
GUI-tester. Kunskapsbidraget är även att synliggöra immateriella vinster eller förluster med 
automatiserade GUI-tester. 

Arbetet ämnar även bidra med att beskriva vad som krävs för att metoderna ska vara 
applicerbara samt metodernas lämplighet.  

Om det kan utredas vilka metoder som lämpar sig för att räkna på om automatiserade GUI-
tester lönar sig eller inte så kan organisationer dra nytta av hur de kan räkna på detta. Skulle 
det vid upprepade beräkningar visar sig att det är lönsamt med automatiserade GUI-tester så 
kan dessa resultat ligga som beslutsunderlag för att organisationer rekommenderar att 
automatiserade tester genomförs. 
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1.7 Avgränsningar  
Vi avgränsar oss till att mer ingående beskriva ROI (se 2.2.2) och break-even (se 2.2.3) och 
applicera de metoderna på befintliga testfall i två projekt hos Trafikverket. För att tydliggöra 
de immateriella vinsterna och förlusterna valdes SWOT.  

 

1.8 Målgrupp 
Denna rapport innehåller begrepp och termer som är relaterade till ämnet informatik och 
därför riktar sig rapporten huvudsakligen till informatiker, testare och personer som arbetar 
inom IT. Rapporten riktar sig framför allt till företag och organisationer som arbetar med test 
och som önskar få ett svar på frågorna hur beräkningar över eventuella vinster eller förluster 
kan se ut och när dessa beräkningar kan ske. Rapporten lyfter även fram vilka immateriella 
vinster och förluster det finns med automatiserade GUI-test. 
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2 Teori 
I följande kapitel beskrivs teorier som är relaterade till arbetet. Dessa teorier har 
framkommit genom litteraturstudier och är avsedda att ge läsaren en djupare förståelse för 
ämnet. 

 

2.1 Test 
Detta avsnitt är för att ge läsaren en djupare förståelse om test i systemutvecklingsarbete. 

 

2.1.1 V-modellen 

Testning är en integrerad del av systemutvecklingsarbetet och det pratas om olika typer av test 
beroende på vilken fas som systemutvecklingsarbetet befinner sig i. 

V-modellen är en internationellt känd modell som visar hur testningen sammanfaller med 
olika faser i systemutvecklingsarbetet. 

 

 
Figur 1 V-modellen (Trafikverket, 2019). 

 

Arbetsflödet börjar högst upp till vänster och fortsätter ner till kodningen och går sedan upp 
till acceptanstest som ligger högst upp till höger i modellen. Parallellt som aktiviteter på den 
vänstra sidan genomförs av utvecklare och arkitekter, genomför testledare 
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planeringsaktiviteter. Varje steg på den vänstra sidan motsvarar ett steg på den högra sidan. 
När till exempel kraven på den vänstra sidan tas fram görs planeringen av acceptanstest som 
ska genomföras i slutet av systemutvecklingsarbetet (Eriksson, 2008). 

2.1.2 Testtyper 

Enhetstest har många synonymer såsom komponenttest, unit test och programtest och innebär 
testning av systemets minsta beståndsdelar, det kan vara på kodradsnivå. Till exempel testas 
enstaka funktioner, det kan vara att “spara kund” eller “ändra kund”. Vanligtvis utförs dessa 
tester av utvecklarna. I denna lägsta nivå av test genomförs även integrationstest som innebär 
att integrationerna av komponenterna inom ett system testas. Syftet är att hitta fel i hur 
komponenterna pratar med varandra (Eriksson, 2008). 

Nästa nivå är systemtester, där testas systemet i en så produktionslik miljö som möjligt. 
Systemet testas först och sedan testas kopplingarna till andra system (Eriksson, 2008).  

Finns det många kopplingar till andra system testas dessa i en egen testnivå, som är nästa 
nivå, där systemintegrationstester sker. Arbetet utförs ofta av en systemtestgrupp och inte av 
utvecklarna som på de tidigare testnivåerna. På denna nivå utförs även prestandatester där det 
testas om systemet följer de prestandakrav som har ställts. Systemintegrationsnivån innefattar 
även stresstest, användbarhetstest och säkerhetstest. Dessa test genomförs av testare och de 
använder ofta olika prestandatestsverktyg (Eriksson, 2008). 

På sista nivån utförs acceptanstester, dessa utförs av användarna eller representanter för 
användarna i syfta att godkänna och acceptera att systemet sätts i drift. Underlaget till testerna 
är de dokumenterade kraven, ofta i form av en kravspecifikation, här fokuseras det på att 
validera kraven (Eriksson, 2008). 

 

 
Figur 2 Illustration vart GUI-test (Automatiserad högnivåtest) utförs. Bild kommer från en testledare inom sektionen Test 
och Kvalitetssäkring, Trafikverket. 
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2.1.3 Manuella test 

Manuella tester kan vara monotona och en risk finns att testaren slarvar eller hoppar över 
testfall som skulle behöva göras. Testfall som tar lång tid att genomföra och samtidigt 
upprepas flera gånger under systemets livscykel kan med fördel automatiseras. Testfall som 
genomförs sällan eller som tar kort tid att genomföra är ofta inte lönsamma att automatisera 
(Eriksson, 2008). 

Test kan vara antingen manuella eller automatiserade. Manuella tester är enligt Microsoft 
(2012): “A test performed by a human, usually captured in text or a Word document that lists 
the steps.”. 

Regressionstester, om de görs manuellt, kan vara tidskrävande och kostsamma, 
arbetsintensiva, monotona och inte så omtyckta av testare. Automatiserade regressionstester 
kan däremot vara både effektiva och ändamålsenliga (Persson & Yilmaztürk, 2004).  

 

2.1.4 Automatiserade test 

Enligt Eriksson (2008) avser automatisering processen att skriva testprogram med hjälp av 
testverktyg som utför olika teststeg och som sedan kontrollerar och rapporterar resultatet. Vid 
automatisering görs manuella testfall om till testprogram som körs automatiskt när testaren 
önskar. Det är ofta billigare att utveckla automatiserade testfall i samband med underhåll än 
om det skulle göras vid utvecklingen.  

Automatiserade tester gör så att fler tester kan utföras på samma eller kortare tid som 
manuella tester. En annan fördel med automatiserade test är att utvecklarna kan bli tryggare i 
sitt arbete, eftersom de genom att köra igenom de automatiserade testerna omedelbart ser 
konsekvenserna av en förändring. En fördel är också att ett verktyg kan köra samma test 
1000-tals gånger utan att fela medan en människa kan bli trött och göra fel eller hoppa över ett 
test. Ett automatiserat test kan simulera ett flertal användare och annan nätverkstrafik som 
belastar systemet (Eriksson, 2008). 

Några nackdelar med automatiserade test är att verktygen för dessa ofta är väldigt dyra. 
Testskripten ska vara utformade så att de går att återanvända om ett system ändras utan att 
behöva ändras på för mycket, de behöver även vara väl dokumenterade för att vara möjliga att 
underhålla (Eriksson, 2008). 

 

2.1.5 Testfall 

Testfall är ett strukturerat testunderlag där det beskrivs hur en funktion eller egenskap i ett 
systems ska testas. Testfall innehåller bland annat teststeg och förväntat resultat (Eriksson 
2008). 

 
ID 1 

Rubrik Publicera artikel 

Förberedelser Inloggad i systemet 
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Teststeg 1. En författare skriver en artikel 
2. Författaren skickar artikeln till redaktionen 

Förväntat resultat Ett meddelande visas som säger att artikeln 
är publicerad 

Tabell 1 Definition av testfall, ett exempel på ett testfall (Eriksson 2009, 12 maj). 

 

Exempel på testfall som har automatiserats i Projekt A 

I första kolumnen anges namnet för testfallet, i andra kolumnen de teststeg som ska utföras 
och i tredje kolumnen förväntat utfall av respektive teststeg. 

 

 
Figur 3 Testfall nr.1 från Trafikverket för Projekt A. 

 

2.1.6 Roller inom test 

Inom test finns flera olika roller, i tabellen nedan presenteras några av dessa som återfinns i 
rapporten (Eriksson, 2008). 

Testare Den som genomför tester med hjälp av testfall, checklistor och ad hoc tester 

Testledare Planerar och leder testarbetet, den som skriver styrande dokument till exempel 
testplan och testrapport. 

Tabell 2 Tabell över roller för testarbete. 

 

2.1.7 Testverktyg 

Verktyg för testautomatisering består oftast av: 

• En inspelningsfunktion, där testaren spelar in testfallet genom att utföra de olika 
stegen i testfallet.  

• Ett redigeringsverktyg, där testskriptet ändras eller utökas, här kan även ett testskript 
skrivas från grunden. 
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• En uppspelningsfunktion, som exekverar ett eller flera testfall.  

 

Funktionen i verktyget har ofta en inbyggd felhantering, går något fel i kan testverktyget ofta 
återställa testdata och sedan gå vidare och genomföra nästa testfall. Testverktyget kan också 
ofta kontrollera resultatet. Alla verktyg innehåller inte alla funktioner (Eriksson, 2008). 

 

Selenium är ett ramverk för att testa webbapplikationer, det erbjuder en “playback” 
uppspelningsfunktion och även en inspelningsfunktion för att skapa funktionella tester utan att 
behöva lära sig ett testskriptspråk. Det erbjuder även ett  domänspecifikt språk som kallas för 
Selenes för att kunna skriva test i flera olika programmeringsspråk, till exempel C#, Java, 
PHP och Python. Selenium är en open-source software, vilket innebär att det är en öppen 
programvara, så att alla kan använda, läsa och modifiera (“Selenium (software)”, 2019). 

 

2.2 Metoder för att beräkna vinst 
Detta avsnitt är för att ge läsaren en djupare förståelse för olika räknesätt som används för 
att beräkna om en investering har lönat sig. 

 

2.2.1 Investeringskalkyl 

Investeringskalkyler innebär arbetet med att göra bedömningar av långsiktiga investeringars 
lönsamhet. Dessa används för att planera inköp av till exempel ny utrustning i form av datorer 
eller införandet av ett nytt IT-system (“Investeringskalkylering, 2019, 15 februari). 

Det som bör tas med i beräkningen är att en krona är värd mer idag än en krona är värd i 
morgon, eftersom kronan annars kan placeras och ge avkastning. För att räkna ut vad en krona 
är värd om till exempel 10 år kan flera olika metoder användas (Ax et al., 2015). I denna 
studie tas ingen hänsyn till detta utan pengarna idag värderas lika som pengarna om 10 år.  

 

2.2.2  ROI (Return on Investment) 

ROI är ett resultatmått som används för att utvärdera effektiviteten av en investering eller 
jämföra effektiviteten av ett antal olika investeringar. ROI försöker att direkt mäta mängden 
avkastning på en investering i förhållande till investeringens kostnader. För att beräkna ROI 
är nytta (eller resultatet) av en investering uppdelad med kostnaden för investeringen. 
Resultatet uttrycks som en procentsats eller ett förhållande (Investopedia, 2019). 

Formel för att beräkna avkastningen på en investering är följande: ROI = (Nuvärdet av 
investeringen - kostnaden av investeringen) / kostnaden för investeringen. 

I ett exempel från Investopedia (2019) förklaras formeln enligt följande: En person som 
investerar $1000 i aktier och ett år senare säljer dessa för $1200 kan använda ROI genom att 
dividera vinsten ($1200 - $1000 = $200) med investeringens kostnad ($1000). Detta resulterar 
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i ett ROI på 20 % ($200 / $1000). Procentsatsen kan jämföras med procentsatsen från andra 
investeringar. 

 

 
Figur 4 Formel för ROI enligt (Qualibrate, u.å.). 

ROI används som nyckeltal för att värdera en investering, det kan även användas för att 
jämföra flera olika investeringsalternativ. Som regel bör inte en investering som ger en 
negativ avkastning genomföras, det vill säga något som till exempel har ett ROI på -23%. När 
flera olika investeringsalternativ jämförs bör den med högst värde i ROI väljas. Nyckeltalet 
ROI är populärt eftersom det är enkelt och flexibelt, då det kan väljas vilka intäkter och 
kostnader som ska inkluderas. 

Flexibiliteten är också en nackdel eftersom nyckeltalet kan beräknas på många olika sätt och 
de som beräknar det kan då ha gjort på olika sätt (Ageras, u.å.). 

 

2.2.3 Break-even 

Break-even kallas även för den kritiska punkten och anger vid vilken volym och vid vilken 
total intäkt (intäkt är de sammanlagda inkomsterna som hör till en viss tidsperiod) som 
resultatet är noll kronor. Denna formel används oftas i samband med försäljning av varor. Ett 
diagram för den kritiska punkten består av en y-axel som visar kr, i fallet med test visar den 
kostnaden för test. En x-axel som visar antal, i fallet med test visar antal körningar som ett 
testfall körs. 

Break-even består av två komponenter, den kritiska volymen och den kritiska intäkten: 

• Den kritiska volymen i fallet med test är hur många gånger ett testfall behöver köras 
för att det ska bli break-even. 

• Den kritiska intäkten i fallet med test är hur mycket testen har kostat vid break-even.  

Volymer och totala intäkter som överstiger den kritiska punkten (break-even) uppvisar en 
vinst. Volymer och intäkter som understiger den kritiska punkten uppvisar en förlust. I fallet 
med automatiserade test används endast två linjer, en för manuellt test och en för 
automatiserat test (Ax, Johannson & Kullvén, 2015).  

Break-even i ekonomi och affärssammanhang, är den punkt vid vilken den totala kostnaden 
och den totala intäkter är lika, det vill säga det är ingen förlust eller vinst, och break-even är 
nådd. 
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Figur 5 Visualisering för break-even enligt (“Break-even”, 2019, 13 mars). 

 

2.2.4 Break-even för test 

Ramler & Wolfmaier (2006) visar en modell, se figur 6 nedan, för när kostnaderna med 
automatiserade test ligger på samma nivå som kostnaderna för manuella test. Brytpunkten, där 
linjerna skär varandra, kallas för break-even.  

Va: Utgifterna för testspecifikationer och implementeringen av automatiserade test. 

Vm: Utgifterna för testspecifikationer och implementeringen av manuella test. 

Da: Utgifterna för en enskild testkörning av automatiserat test. 

Dm: Utgifterna för en enskild testkörning av manuellt test. 

Genom detta kan kostnaden för ett enskilt automatiskt test (Aa) beräknas med formeln: 

Aa := Va + n * Da 

Va är kostnaden för att specificera och automatisera testfallen. Da är kostnaden för att köra 
testfallet en gång och n är antalet gånger som testet utförs.  

För att beräkna kostnaden för manuellt test för ett enskilt testfall (Am) används en liknande 
formel Am := Vm + n * Dm. Där Vm är kostnaden för att specificera testfallet, Dm är 
kostnaden för att köra testfallet och n är antalet gånger som det manuella testet utförs. 

Break-even punkten för testautomatisering kan beräknas genom att jämföra kostnaderna för 
automatiserade test (Aa) med kostnaderna för manuellt test (Am) med formeln: 

E(n) := Aa / Am = (Va + n * Da )/ (Vm + n * Dm ) 

X-axeln visar antalet testkörningar, medan y-axeln visar kostnaden för testning. 

De två kurvorna illustrerar hur kostnaderna ökar med varje testkörning. Kurvan som visar 
kostnaden för manuellt test ökar kraftigt, kostnaden för automatisk testkörning ökar endast 
måttligt. Automatiserad testning kräver en mycket högre initial investering än vad manuell 
testkörning gör. Enligt break-even modellen, nås break-even punkten för testautomatisering 
vid skärningspunkten av de två kurvorna.  
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Figur 6 Diagram som visar break-even (Ramler et al., 2006) 

 
 
Den ovanstående modellen tar endast upp kostnaderna för ett enskilt testfall, Ramler et al. 
(2006) anser att deras modell tar hänsyn till alla potentiella testfall i ett projekt. Den optimerar 
investeringen i automatiserad testning i ett givet sammanhang genom att maximera nyttan av 
testning istället för att minimera kostnaderna för testning. De tar även upp en modell som de 
själva har arbetat fram som är baserad på “opportunity cost”. Opportunity cost för 
automatiserade testfall beräknas utifrån den förlorade fördelen att inte köra testfallen 
manuellt. 

 

2.2.5 Opportunity cost 

Som ett alternativ till metoden ROI finns en artikel som nämner en metod som baserar sig på 
opportunity cost (Ramler et al., 2006) eller alternativkostnad på svenska. 

Opportunity cost är förlusten av intäkter från det alternativ som inte valdes. I studiens fall 
skulle det till exempel innebära, vilken blev förlusten i detta projekt då  manuella GUI-tester 
användes istället för automatiserade GUI-tester (“Alternativkostnad”, 2016). 

Opportunity cost (se 2.2.5) valdes bort då författarna till studien istället valde ROI och break-
even. Dock kan opportunity cost kan vara intressant att titta på i fortsatta studier. 
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3 Metod 
I det här kapitlet presenteras litteraturstudien, vilken forskningsstrategi som är använd. Hur 
datainsamlingen har gått till och vilka dataanalysmetoder som har använts. 

 

3.1 Metodbeskrivning 
Studien inspirerades av Oates (2006) modell över en forskningsprocess, se figur 7 nedan. 
Grunden till att själva studien utförs kommer från författarnas intresse av att fördjupa sig i 
ämnet. Tillsammans med motivation, erfarenhet och litteraturstudierna som genomfördes i 
tidigt skede togs forskningsfrågorna fram som presenteras i avsnitt 1.4. 

Studien har genomförts som en fallstudie där insamlingen av data skett genom intervjuer, 
enkäter samt dokument. Det data som genererats har sedan analyserats både kvantitativt och 
kvalitativt. 

Mer omfattande beskrivningar om hur dessa delar har använts i studien presenteras i följande 
avsnitt. 

 

 
Figur 7 Modell över studiens tillvägagångssätt baserat på Oates (2006). 

 

3.2 Litteraturstudie 
Arbetet inleddes med en litteratursökning efter relevant forskning inom ämnet. Sökningar har 
skett för att hitta relevanta rapporter, böcker, tidigare examensarbeten och artiklar. Dessa 
sökningar har skett genom Google, Google Scholar, Summon och DiVA. Sökningar har skett 
på både svenska och engelska.  
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Den information som kom fram genom dessa litteraturstudier är sekundärdata, det vill säga att 
den inte har tagits fram i ett syfte för denna aktuella studie, data har tagits fram för andra 
studier än denna. Genom litteraturstudier kan existerande kunskap kartläggas inom det 
aktuella området och en teoretisk referensram byggas upp (Björklund & Paulsson, 2012).  

Litteraturstudier har genomförts för att få fram en teoriram angående bland annat 
automatiserade GUI-tester och metoder för att beräkna lönsamheten av investeringar. Flertalet 
andra akademiska rapporter inom området test har studerats för att kunna göra en backward 
search, med det menas att artiklarnas och rapporternas referenser granskas för att hitta andra 
artiklar och rapporter inom ämnet. Vid sökningarna har rapporter och artiklar som är peer-
reviewed prioriterats, det vill säga granskade av andra forskare som är verksamma inom 
samma fält som författaren. 

 

Sökord Sökmotor Bidrag Källa 

cost + 
automation + 
testing 

Summon Formel för break-even och 
information om opportunity cost. 

Ramler & 
Wolfmaier, 2006 
 

Selenium Google Information om selenium för att 
få en grundläggande kunskap 
inom testverktyg. 

Selenium 
(software), 2019 

roi + test + 
automation 

Google 
Scholar 

Lönsamhet med  automatiserade 
GUI-tester. 

Hoffman, 1999 

roi + test + 
automation 

Google 
Scholar 

Information om ROI och 
automatiserade test. 

Jayachandran, 
2005 

SWOT-analys Wikipedia Information om SWOT och 
hänvisning till ytterligare källor 
om SWOT. 

Wikipedia och 
Humphrey, 2005 

Tabell 3 Ett urval av de sökord som har använts 

 

Under litteraturstudien söktes det efter metoder som redan finns för att beräkna vinster med 
automatiserade GUI-tester. Då användes till exempel söktermer som “cost benefit automated 
test” och “benefits test automation”. Detta för att kunna välja ut några av metoderna och se 
om de är passande för att räkna ut vinster med automatiserade GUI-tester.  

Genom litteraturstudien framkom ROI (se 2.2.2), break-even (se 2.2.3) och opportunity cost 
(se 2.2.5), dessa metoder är för att kunna räkna ut lönsamheten av investeringar. ROI och 
break-even valdes att användas i studien, detta på grund av att de framkom i litteraturen hur 
metoderna appliceras på automatiserade test.   

Som en alternativ metod för att räkna ut de immateriella vinsterna hittades SWOT (se 3.7). 
SWOT visar vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som kan identifieras. Denna metod 
ansågs som lämplig då den är väl beskriven och förhållandevis enkel att använda. 
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Litteratur kring test och automatiserad test finns. Däremot finns det inte mycket om hur man 
räknar hem en satsning på automatiserad GUI-test. Mycket av de källor som finns är från 
företag som vill sälja en lösning, dessa har inte har tagits med i rapporten.  
 
Den litteratur som har tagits med i rapporten är för att ge läsaren en insikt i varför det är 
viktigt att använda sig av test. Där fokus ligger på automatiserade test. 

3.3 Forskningsstrategi - Fallstudie 
Med strategi menas vilken övergripande metod som är använd för att svara på den aktuella 
forskningsfrågan. (se 1.4) Det finns sex stycken olika strategier att använda. Dessa är: 
Undersökning, Design och skapande, Experiment, Fallstudier, Aktionsforskning och 
Etnografi. 

I valet av forskningsstrategi föll det slutgiltiga beslutet på att utföra en fallstudie. Detta för att 
fallstudier fokuserar på ett fall eller exempel och studerar detta på djupet med hjälp av många 
olika datainsamlingsmetoder. Fallet i det här arbetet är att se när en verksamhet kan 
implementera ROI och break-even för att kunna beräkna om automatiserade GUI-tester lönar 
sig. Fallet är även att se om resultaten av dessa metoder är tillräckliga för att motivera 
implementeringen av automatiserade GUI-test (Oates, 2006). 

Ett alternativ hade varit att använda strategin undersökningar. Idén med en undersökning är 
att hämta in samma typ av data från en stor grupp av människor eller händelser på ett 
standardiserat och systematiskt sätt. Ofta sker detta med datainsamlingsmetoderna intervjuer 
eller observationer. Nackdelen med strategin undersökningar är att den saknar djup och bredd 
och har en tendens att fokusera på vad som kan räknas och mätas. 

För att uppnå syftet (se 1.5) med arbetet valdes fallstudie istället för undersökning. Detta på 
grund av att det kändes mer relevant att få in mer omfattande uppgifter från ett färre antal 
intervjuobjekt än färre uppgifter från en bredare krets av intervjuobjekt (Oates, 2006). 

Datagenereringsmetoderna som är använda är enkäter, intervjuer och dokument.   

 

3.4 Avgränsningar i fallstudien 
Arbetet avgränsas till att räkna ut materiella och immateriella vinster och förluster för 
automatiserade GUI-tester. Ingen annan typ av automatiserade tester tas med i arbetet. Endast 
projekt där autotest (se 1.2) på Trafikverket har varit med och startat upp testerna undersöks. 
Manuella testfall inom två olika projekt har automatiserats på GUI nivån. Dessa testfall är 
utvalda för automatisering på grund av att de är förutsättningsskapande för att andra mer 
avancerade manuella testfall ska kunna utföras snabbare med rätt indata. 

Projekten, hädanefter benämnda Projekt A och Projekt B, valdes för att det nyligen har införts 
automatiserade GUI-tester där och för att det på många andra projekt är sekretess som gör att 
det är svårt att få tillgång till de uppgifter som behövs. 

Enkätfrågor har skickats till andra myndigheter, frågorna avgränsas till att undersöka om de 
använder automatiserade GUI-tester och om de i sådana fall har någon metod för att räkna ut 
vilka vinster som finns med det. Även immateriella vinster eller förluster efterfrågas.  
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Det har under studien inte utformats några nya testfall, utan de som har granskats är redan 
befintliga testfall som nyligen har automatiserats på Trafikverket. 

 

3.5 Datainsamling 
För att öka studiens tillförlitlighet används triangulering vilket innebär att 
undersökningsobjektet tittas på från flera olika perspektiv. I studien uppnås detta av 
användningen av flera olika datainsamlingsmetoder (Björklund & Paulsson, 2012). Det finns 
flera vanligt förekommande datainsamlingsmetoder: intervjuer, enkäter, observation, och 
dokument (Oates, 2006). Datainsamlingsmetoderna enkäter, intervjuer och 
dokumentgranskning används.  

I litteraturstudien tas sekundärdata fram, det vill säga data som ofta har tagits fram i ett annat 
syfte än det som finns i den aktuella studien. Genom intervjuer, dokumentstudier och 
enkäterna får forskarna fram primärdata, det vill säga data som samlas in i syfte att användas i 
den aktuella studien (Björklund & Paulsson, 2012). 

 

3.5.1 Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer har genomförts för att få en bild över hur automatiseringsprojekt 
går till hos Trafikverket. Denna typ av intervjuer valdes för att respondenterna då kan tala mer 
fritt och kan utveckla sina svar samtidigt som intervjuaren kan ändra flödet av samtalet, ändra 
ordningen på frågorna och ställa fler frågor (Oates, 2006).  

Intervjuer sker med personer som arbetar med test inom Trafikverket, inom de för studien 
aktuella projekten. Intervjufrågorna har utformats för att besvara frågeställningen om vilka 
immateriella vinster eller förluster respondenterna ser med automatiserad GUI-tester. 

Det som framkommer genom intervjuer i form av immateriella vinster eller förluster 
redovisas med hjälp av en SWOT-analys.  

De roller som respondenterna besitter är testledare och testare. Dessa valdes för att få 
perspektiv från de med en mer administrativ roll, samt från de som utför de automatiserade 
testerna. Detta för att se om upplevelsen av automatiserad test skiljer sig från de som har en 
mer administrativ roll, jämfört med de som utför testerna. 

Denna studie innehåller fyra intervjuer, se tabell 4 nedan: 

 
Roll Projekt Tid för intervju (mm:ss) 

Testledare Projekt A 22:28 

Testare Projekt A 26:01 

Testledare Projekt B 21:51 

Testare Projekt B 21:29 
Tabell 4 Respondenternas roll, vilket projekt och tid för intervjuerna. 
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Intervjuerna har transkriberats, i dessa har respondenterna och namn som nämns 
anonymiserats. De transkriberade intervjuerna återfinns i bilaga 2. Intervjuguiden återfinns i 
bilaga 1. 

 
 

3.5.2 Enkäter 

Enkäter är förberedda frågor som har en fördefinierad ordning. Enkäterna skickas ut till 
respondenter som sedan förväntas svara. Detta för att ge svar som i sin tur kan analyseras och 
tolkas (Oates, 2006). 

Frågorna i en enkät kan vara öppna eller stängda. Med öppna menas att respondenterna fritt 
kan svara på frågan som ställts genom att fylla i ett blankt fält. Stängda frågor däremot tvingar 
respondenten att välja mellan ett antal svar som är fördefinierade (Oates, 2006). 

Frågorna formuleras som öppna för att kunna generera mer detaljer kring ämnet, med 
förhoppning om att lära något som inte är förväntat. I och med att frågorna ställs öppet 
motiveras respondenterna till mer kreativa svar än om det hade varit “ja” och “nej” frågor. 
Däremot kan analysen bli mer komplex i och med att öppna frågor valts istället för stängda, 
som vore lättare att kategorisera.  

Enkäterna har i denna studie utformats med hjälp av Google Forms och sedan skickats till 
respondenterna som är ett antal myndigheter. Syftet med enkäterna är att verka som ett 
komplement till intervjufrågorna. Detta gjordes för att få svar på frågeställningen vilka 
immateriella vinster eller förluster det finns med automatiserade GUI-tester. Samtidigt för att 
också ta reda på om dessa myndigheter har någon metod för att räkna hem vinster med 
automatiserade GUI-tester. Enkäterna består av ett antal i förväg bestämda frågor med 
svarsalternativ. Det är både öppna frågor där respondenten får svara fritt och slutna frågor där 
det är ja/nej svar. Det som framkommer genom enkäterna i form av immateriella vinster eller 
förluster redovisas med hjälp av en SWOT-analys.  

De myndigheter som tagit del av enkäten valdes för att de själva visat ett intresse för 
frågeställningen. Trafikverket ingår i ett nätverk för myndigheter som rör test och har i och 
med det frågat om intresset finns att ställa upp på delta i studien. Myndigheterna som deltar i 
enkäten är välkända myndigheter i Sverige av varierande storlek, se tabell 5 nedan samt bilaga 
5. Trafikverket finns med i tabell nr 5 för att få ett storleksperspektiv. Enkätguiden återfinns i 
bilaga 4. 
 

Namn i 
rapporten 

Typ av myndighet Antal anställda 
på myndigheten 

Antal som arbetar på 
myndighetens IT-
avdelningen 

Myndighet A  Statlig 
förvaltningsmyndighet 

Cirka 2000 201-400 st 

Myndighet B Myndighet under 
Utbildningsdepartementet 

Cirka 900 0-200 st 
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Myndighet C Statlig 
förvaltningsmyndighet 

Cirka 270 0-200 st 

Myndighet D Statlig 
förvaltningsmyndighet 

Cirka 6000 0-200 st 

Myndighet E Statlig 
förvaltningsmyndighet 

Cirka 1100 201-400 st 

Trafikverket Statlig 
förvaltningsmyndighet 

Cirka 6500 872 st 

Tabell 5 Myndigheter som deltagit i studien 

3.5.3 Dokumentstudier 

Dokumentstudier har använts för att få svar på vad automatiseringen av testfall har kostat och 
hur lång tid det har tagit att utföra dessa före och efter automatiseringen. Sedan har metoderna 
ROI och break-even, som valdes ut vid litteraturstudierna, applicerats på siffrorna som kom 
från dokumentstudierna. Detta för att se om metoderna är lämpade att använda när en 
beräkning av vinster med automatiserade GUI-tester utförs. 

Vid dokumentstudier finns generellt två typer av dokument. Dessa två är redan befintliga 
dokument som finns innan studien genomförts och dokument som har skapats i samband med 
en studie för att uppfylla forskningsfrågan som inte hade existerat utan studien. Dokument 
kan vara till exempel email, dagböcker, brev och webbsidor (Oates, 2006). 

Denna studie har bidragit till skapandet av nya dokument i form av mallar som respondenter 
har fyllt i (se bilaga 3). Detta för att få fram de siffror som behövs för att kunna utföra 
beräkningar på vad automatisering av testfall har kostat. Valet att be respondenten fylla i 
mallar utanför intervjuerna är för att ge dem förutsättningarna att i sin egen takt ta fram dessa 
siffror utan tidspress. 

 

3.6 Dataanalys 
Dataanalys innebär att all data som de olika datainsamlingsmetoderna genererat bearbetas och 
analyseras. Detta för att kunna dra slutsatser och leta efter mönster eller sammanhang bland 
den data som samlats in. Det finns två olika analysmetoder, kvantitativ dataanalys som är 
analys av data eller bevis som baseras på siffror. Den presenteras ofta genom diagram, grafer 
och animationer. Det finns även kvalitativ dataanalys som är analys av all data som inte 
innehåller siffror, det vill säga bilder, text, multimedia, forskningsdagböcker och så vidare 
(Oates, 2006).  

I arbetet har data som tagits fram under intervjuerna först transkriberats och sedan analyserats 
med en kvalitativ dataanalys, detta gäller även för de svar som kommer in från enkäterna. De 
resultat som kommer fram genom dessa svar presenteras med en SWOT-analys. Dokumenten 
granskas med en kvantitativ analys eftersom det var där som siffror togs fram för att kunna 
räkna på materiella vinster med automatiserade GUI-test. Dataanalysen resulterade i att en 
beräkning kunde ske, med hjälp av formler från litteraturgranskningen, om ett GUI-
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testautomatiserings projekt lönar sig eller inte. Och att ett resultat kunde presenteras över 
vilka de immateriella vinsterna och förlusterna är. 

 

3.7 SWOT 
Genom en forskning som pågick mellan 1960-1970 arbetade Albert S. Humphrey fram en 
metodik som kallades SOFT (satisfactory, opportunity, fault och threats), men senare 
ändrades detta till SWOT (strengths, weaknesses, opportunities och threats). Detta används 
för att få svar på frågorna “Vad är bra och dåligt med verksamheten?” och “Vad är bra och 
dåligt för närvarande och för framtiden?” (Humphrey, 2005, s. 7).  

I denna studie har SWOT-analys använts för att identifiera de immateriella vinsterna eller 
förlusterna med automatiserade GUI-tester. Immateriella vinster omsätts till Styrkor och 
Möjligheter och immateriella förluster omsätts till Svagheter och Hot. 

Data som kommer från intervjuer och enkäter och som är i en annan form än siffror kommer 
att analyseras med hjälp av en SWOT-analys. SWOT-analysen består av fyra fält: 

• Styrkor (Strengths) 
• Svagheter (Weaknesses) 
• Möjligheter (Opportunities) 
• Hot (Threats) 

Dessa delas sedan ytterligare in i två olika kategorier, interna egenskaper och externa 
egenskaper. Enligt Björklund & Paulsson (2012) kan det även läggas till en tidsdimension. 
Styrkor och svagheter skildrar då istället dagsläget, medan möjligheter och hot skildrar en 
potentiell utveckling. 

 
Figur 8 Modell över SWOT-analys 

 

3.8 Praktiskt tillvägagångssätt 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av arbetets tre faser och vad som skett i de olika 
faserna.  
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3.8.1 Inledningsfasen 

I inledningsfasen av arbetet genomfördes litteraturstudier för att få en teoretisk referensram 
om automatiserade test och framförallt då automatiserade test på GUI nivå. För att få en 
djupare bild av vad testning var varvades litteraturstudierna med deltaganden på möten för 
testavdelningen. Genom förberedande möten med ansvariga för projekten som ska granskas 
vad gäller automatiserade test gavs en liten insyn i vad projekten i stort handlar om. En 
genomgång av testverktygen Eggplant och Selenium som används på Trafikverket gav 
ytterligare förståelse för ämnet. Intervjuer av ansvariga för automatiserade test genomfördes 
och även enkätundersökningar till andra myndigheter för att få en bild av hur nuläget ser ut 
angående automatiserade GUI-test. Siffror som bland annat visar hur lång tid 
automatiseringen tagit, hur lång tid automatiserade test tar att köra och hur lång tid 
motsvarande manuella test har tagit att köra gällande specifika testfall görs tillgängliga av 
Trafikverket. Dessa siffror visualiseras i tabeller (se bilaga 3 och avsnitt 5.2). 

 

3.8.2 Empirifasen 

Under denna fas förekom fortfarande litteraturstudier, men främst då angående olika räknesätt 
för att kunna räkna ut när en lösning på automatiserade GUI-test lönar sig. Siffror som har 
gjorts tillgängliga i Inledningsfasen används för att beräkna break-even och ROI på testfall.  

 

3.8.3 Analysfasen 

I analysfasen analyseras resultatet av intervjuerna och enkäterna och de konkreta siffror som 
framkommit görs tillgängliga på ett förståeligt sätt i diagram och tabeller. De immateriella 
vinsterna och förlusterna illustrerar genom en SWOT-analys.  

 

 
Figur 9 Modell över tillvägagångssätt för att besvara forskningsfrågorna. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras insamlad data från intervjuer, enkäter samt dokument. 

 

4.1 Sammanställning av dokumentgranskning 
I mallen som skickats ut till testledare och testare i båda projekten har det framkommit siffror 
för de kostnader som rör projekten vad gäller tid för framtagningen, hur lång tid ett testfall 
tagit att köra manuellt och hur lång tid det tar efter automatisering samt hur ofta testfallet körs 
(se bilaga 3). 

 
Testfall 
nr/namn 

Körtid 
manuellt i 
minuter, 
sekunder 

Körtid 
automatiserat 
minuter,sekunder 

Konsult och 
anställd 
kostnad/timme 

Hur ofta 
repeteras 
testfallet tex. 
Totalt, per 
vecka, per 
dag. 

Förberedande 
arbete inför 
automatisering 

Verktyg för 
automatisering. 

Tid för 
framtagning 
av 
automatiserat 
tesfall. 

Tid för att 
löpande 
underhålla 
testscriptet, 
per dag 
alt.vecka, 
alt. Månad. 

Beräknad 
livslängd på det 
automatiserade 
testfallet 

1. Testfall 1 
Skapa projekt 

2 min 0,08 min Anställd 529:- 
Konsult 748:- 

2 
ggr/månaden 

14 timmar Selenium 22 timmar   6 månader i 
projekt 6 år 
i förvalntning 

2. Testfall 2 
Projektaktivitet 

5 min 0,25 min Anställd 529:- 
Konsult 748: 

2 
ggr/månaden 

  Selenium     6 månader i 
projekt 6 år 
i förvalntning 

Tabell 6 Ifyllt formulär för testfall 

4.2 Sammanställning av intervjuer 
Nedan presenteras en sammanställning av svaren från intervjuerna sorterade efter teman. 

 
Verksamhetsinformation 

Intervjuerna genomfördes på Trafikverket där respondenterna är en testledare och en testare 
på två respektive projekt. Totalt intervjuades fyra personer.  

Båda systemen som tittas på angående testautomatisering är standardsystem som sedan 
anpassas efter Trafikverkets verksamhet. I båda systemen utförs automatiserade GUI-tester. 
Systemen används av både interna och externa intressenter. Med interna menas de som 
arbetar inom Trafikverket och externa kan till exempel vara projektörer utanför Trafikverket. 

 

Testfall 
I intervjuerna framkommer det att de testfall som har automatiserats i Projekt A uteslutande är 
sådana som är förutsättningsskapande för att i arbetsflödet kunna utföra testfall som kräver 
dessa initiala förutsättningar för varje gång. I Projekt B har testfall som inte bara är avsedda 
för att skapa grundförutsättningar automatiserats. 
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I båda systemen är det främst regressionstester som är automatiserade, i båda fallen motiveras 
detta av att det är test som körs om och om igen, och därmed har de sett störst vinning med att 
automatisera dessa delar. Detta på grund av att testfallen är relativt oföränderliga och stabila. 
Båda projekten är relativt nya med detta arbetssätt då de har arbetat med automatiserad GUI-
tester i fyra respektive sex månader. De som utför testerna har två respektive sex månaders 
erfarenhet av de automatiserade testerna. I Projekt A togs en intern organisation in för att 
hjälpa till med att utveckla testfallen, i Projekt B demonstrerades verktyget för 
automatiseringen och därefter utvecklades det av en utvecklare/testare inom projektet. 

 

Vinster 
De vinster som de som arbetar med de automatiserade GUI-testerna har identifierat är bland 
annat att det spar tid, de undviker fel som skulle kunna skett om den mänskliga faktorn hade 
räknats med i testerna. De anser att de med automatiserade GUI-tester har möjlighet att testa 
större testfall utan att det har tagit en hel dag att förbereda dessa. En av de intervjuade i 
Projekt B anser också att hen har vunnit en mycket nöjd medarbetare, som tycker att arbetet är 
roligare. De anser även att de skulle vinna tid på att automatisera integrationstester. 
Anledningen till att de inte genomför detta är bristen på tid samt att de behöver prioritera 
eftersom de snart har en driftsättning som ska vara klar. 

 

Styrkor och möjligheter 
Projekt A skulle önska att alla regressionstester kunde automatiseras för att på så sätt vinna 
tid. De anser att regressionstesterna skulle kunna slåss på nattetid och stå och köra tills nästa 
dag. De anser även att den sparade tiden skulle kunna läggas på att testa mer komplicerade 
testfall där det behövs. De kan även utföra lasttester då det visas hur systemet klarar 
oförutsedda händelser. 

Projekt A anser även att det finns många monotona arbetsuppgifter som skulle kunna 
automatiseras. De ser en särskilt stor vinning i att det tråkiga och enformiga arbetet tas bort . 
Anledningen till att de inte gör fler automatiseringar är att de ville landa lite i projektet och se 
att det flöt på som det skulle. En annan anledning är att det skulle kosta pengar. 

Båda projekten anser att mycket skulle kunna gå att automatisera i framtiden. Även om det 
kan bli svårt att automatisera i de fall där det behöver verifieras att dokument blir rätt. 

 

Metoder och verktyg 
Gemensamt för båda projekten är att de inte har någon metod för att räkna ut hur mycket 
pengar som de sparar på automatiserade tester. 

I båda projekten har det kostnadsfria ramverket Selenium använts via Visual Studio för att 
automatisera testerna. Visual Studio är något som Trafikverket haft tillgång till även innan de 
började arbeta med automatiserad GUI-tester, det är ingen kostnad som har tillkommit vid 
köp av testverktyg i dessa två projekt. 

 

Svagheter och hot 
En begränsning som projekten har stött på under testautomatiseringen är att endast de med 
programmeringskunskaper kan starta testfallen. Det hade varit önskvärt att vem som helst 
utan programmeringskunskaper skulle kunna starta upp testfallen.  
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I båda projekten är de automatiserade testerna uppbyggda på att hitta ett specifikt ID i en 
HTML-sida och behöver därför inte ändras om någon bara flyttar ett fält.  Om någon ändrar 
det specifika ID:et behöver testfallet justeras. 

 

Underhåll 
I frågan angående hur lång tid som behövs löpande för att underhålla testskripten har ingen av 
respondenterna en klar uppfattning, detta beror på att de inte har använts så länge än. Projekt 
A uppskattar dock att det kanske tar någon timme per månad. 

 

4.3 Sammanställning av enkäter 
Nedan presenteras en sammanställning av svaren från enkäterna sorterade efter teman, se 
bilaga 5 för fullständiga svar från enkäter. 

 

Verksamhetsinformation 
De som har svarat på enkäterna arbetar som verksamhetsutvecklare, systemutvecklare, 
testledare, testare och automatiseringstestare.  

En av myndigheterna utför automatiserade test på alla nivåer. Tre kör det på enhetstester, två 
på systemintegrationstest och en annan på integrationstest. Alla myndigheter har det 
gemensamt att de kör automatiserade test på sina Systemtest. Alla myndigheter säger att de 
kör automatiserade tester på GUI-nivå.  

Myndigheterna har tillgodosett kompetensen inom automatiserade GUI-test antingen med 
egen kompetens eller konsulter. 

Erfarenheten av automatiserade GUI-test hos de som har konstruerat testen varierar från 
mindre än ett år, upp till mer än 11 år. 

 

Testfall 
Myndighet A vill automatisera allt som är möjligt, de anser att GUI-testning är dyrt och 
långsamt, de vill testa så mycket som möjligt på annat sätt för att minska behovet av GUI-
testning. Myndighet B har automatiserat regressionstester vid teknisk migrering till ny 
plattform. Myndighet C automatiserar regressionstestfall för kärnverksamhetens system där 
det finns ett GUI att automatisera. De djupare och mer detaljerade testerna sker manuellt. 
Myndighet D försöker att automatisera flöden i apparna som är typiska för den appen och som 
ska fungera. Myndighet E menar att typiska GUI-funktionstester är till exempel att testet 
loggar in i någon presentationstjänst. Detta genom att klickar runt och fyller i korrekta (och 
felaktiga) uppgifter och checkar att önskade respons fås från tjänsten med mera.  

 

Vinster 
Samtliga myndigheter har valt att automatisera de aktiviteter som de anser ger ökad kvalitet, 
fyra stycken motiverar även sina val med att de vinner tid. Tre har baserat sitt val på att få en 
ekonomisk vinst. Två vill få ett bättre utnyttjande av personalens tid. Två valde det av 
säkerhetsskäl, dels för att det är tryggare att göra kodändringar när det finns automatiserade 
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regressionstester.  Även för att det ger en säkerhet och dokumentation om hur något fungerar 
som de anser att det är svårt att få när manuella tester utförs.  

Alla tillfrågade känner att de har fått en tidsvinst med att automatisera, tre anser även att de 
har vunnit ekonomiskt på det. Andra saker 60 % av de tillfrågade anser att de vunnit är bättre 
nyttjande av personalens tid och ökad kvalitet.  

 

Styrkor och möjligheter 
Vad gäller övriga immateriella vinster, förutom det som de redan har tagit upp i vad de känner 
att de har vunnit med automatiserade test.  De flesta myndigheter ansåg att de hade fler vinster 
än de tidigare nämnt. En anser att det var bra för att genomföra regressionstestning av de allra 
viktigaste testfallen. En anser att det är en fördel att systemets körs så som användarna kör 
systemet och att det är lätt för testarna att skapa och förvalta dessa tester utan hjälp från 
utvecklare. En annan syn är att det är ett otroligt kraftfullt sätt att över tid ha kontroll på att 
funktionalitet fungerar som den ska. De behöver inte gå in varje gång och kontrollera efter 
varje kodändring utan kan förlita sig på att det ändå fungerar eftersom det testas kontinuerligt.  

 

Metoder och verktyg 
Ingen av myndigheterna har någon metod för att räkna ut när en satsning på automatiserade 
GUI-tester lönar sig.  Ingen av de tillfrågade har vetskapen om någon metod för att räkna ut 
när en satsning på automatiserade GUI-test lönar sig. En av de tillfrågade har inte sett att det 
finns något behov att ha ett sätt för att räkna på det. De anser att det är självklart att arbetet 
lönar sig och de har även fått veta det från andra organisationer som genomfört liknande 
projekt som dem. En av de tillfrågade har sett att de bättre utnyttjar personal nu så att de har 
också koll på att det lönar sig. 

Selenium är ett verktyg för testautomatisering som tre myndigheter använder. Några övriga är 
JUnit, Cucumber, Protractor, Rest med flera. Det som i fyra av fallen motiverade valet av 
verktyg var erfarenheten hos testarna.  I två av fallen var det priset som motiverade valet av 
verktyg. 

 

Svagheter och hot 
Två av myndigheterna anger att det största hindret som de har stött på vid 
automatiseringsprocessen är att det saknas erfarenhet och kunskap och kräver specifik 
kompetens. Andra hinder de har sett är att testdata ändras och behöver bytas ut och på en 
av myndigheterna är det vanligtvis bara en testare som skriver och underhåller testerna. Om 
utvecklare sitter och ändrar i systemet hinner testerna sluta fungera innan testaren har hunnit 
åtgärda ändringen.  De anser att det borde vara så att en ändring i koden som får testet att 
fallera fixas av den som gör denna förändring så som teamet gör med alla andra tester. Ett 
annat problem som en av myndigheterna har är att ibland överbelastas testmiljön. Eller att det 
är ostabila tester på grund av att testarna klickar för “snabbt” på sidorna.  

Två av fem myndigheter anser att materiella förluster med automatiserade GUI-test är att de 
är dyra att utveckla. Immateriella förluster är att de är långsamma och tar lång tid att köra, tre 
av respondenterna anser detta. Andra immateriella förluster som har identifierats är att det är 
lätt att lockas att testa för mycket med GUI-tester istället för andra typer av tester, till exempel 
enhetstester. Två av myndigheterna anser att de är känsliga för förändringar. Det är en av 
myndigheterna som inte ser några immateriella förluster alls.  
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Övrigt 
Övriga saker som uttrycktes i enkäten. En av myndigheterna tyckte att det var bäst att göra så 
få automatiserade GUI-tester som möjligt och istället lägga fokus på andra nivåer av testning. 
En myndighet såg flera saker de behöver lösa för att få de automatiserade testerna att vinna 
acceptans. Ett förslag från dem är att korta ner testfallen så att det testar bara det de vill testa 
och inget annat. Bygg till exempel hellre sex testfall som tillsammans bildar ett längre flöde. 
Då kan testfall nummer ett faila men resterande gå grönt så att största delen av systemet ändå 
är testat. Här har de ofta gjort fel anser de.  

De vill få med sig utvecklarna i testerna, när en testare skriver testerna blir klass namnen ofta 
beskrivna utifrån webbgränssnittet och inte utifrån samma klassnamn som utvecklarna har 
använt. Det leder till att det blir svårt för utvecklarna att komma in i testkoden.  
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5 Resultat och Analys 
I detta kapitel presenteras förklaringar och uträkningarna för ROI och break-even baserat på 
de uppgifter som framkommit genom dokument från Trafikverket. Sammanställning av de 
immateriella vinsterna och förlusterna presenteras med en SWOT-analys. 

 

5.1 Förklaring ROI beräkningar 
I tabellerna nedanför illustreras de siffror som kommit fram genom dokumentstudier. 
Dokumenten skapades för detta specifika fall och var i form av en sammanställning över 
bland annat vad en konsult kostade, tiden som det har tagit att automatisera testfall och hur 
lång tid testfallen tar att köras både manuellt och automatiskt.  

I första kolumnen finns testfallen numrerade, totalt 15 testfall i Projekt B har blivit 
automatiserade. I andra kolumnen framgår det vad en konsult kostar per minut, detta för att 
kunna räkna ut kostnader för körningar av testfall. I tredje kolumnen finns tiden det tar att 
köra ett testfall angivet i minuter, detta både för automatiserat och manuellt. I fjärde 
kolumnen är en sammanställning över hur många minuter ett specifikt testfall har tagit att 
automatisera, både tiden för automatiseringen och tiden för förarbetet innan automatiseringen 
är medräknade där. I femte kolumnen framgår hur många gånger under en månad som det 
specifika testfallet repeteras. I sjätte kolumnen visas hur många månader som testfallet är 
beräknat att köras. I sjunde kolumnen visas kostnaden för att köra det specifika testfallet det 
totala gångerna som är beräknat.  

I den gulmarkerade kolumnen framkommer ROI (Return On Investment) för det specifika 
testfallet. I tabellen för Projekt A är framtagandet av automatiserat testfall i kronor summan 
för de båda testfallen. Detta eftersom det inte gick att avgöra, enligt den som designat 
testfallen, hur lång tid som lagts på respektive testfall. Även besparingen är gemensam för de 
båda testfallen av samma anledning. ROI är beräknat enligt formeln som beskrivs under 
rubrik 2.7.1. 

 

Fält Förklaring Uträkning 

1 Konsult pris/minut Vad en konsult alt. Anställd tjänar per arbetad minut 

2 Körtid minuter Körtid för automatiserat testfall och manuellt testfall 
angett i minuter 

3 Tid framtag. autotest + 
förberedande arb. inför auto 

Summan av hur lång tid det har tagit för förarbete 
inför automatisering och hur lång tid 
automatiseringen av det specifika testfallet har tagit. 
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4 Repeteras/månad Hur ofta det specifika testfallet körs per månad 

5 Antal månader testet körs Hur många månader totalt som det specifika 
testfallet kommer att köras 

6 Kostnad För att beräkna detta används fält: 1*2*4*5 

7 Framtagande av automatiserat 
testfall i kr. 

För att beräkna detta används fält: 1*3 

8 Besparing = Kostnaden 
manuellt testfall-kostnaden 
auto. testfall 

För att beräkna detta: kostnad (6) manuellt test – 
kostnad (6) autotest 

9 ROI automatiserat test För att beräkna detta: (8-7)/7. Visas i % i Excel. 

10 Besparing i minuter per 
köromgång 

För att beräkna detta: Körtid minuter manuellt test – 
körtid minuter autotest.  

11 Besparing i minuter under 
projektets gång 

För att beräkna detta: 10*4*5 

Tabell 7 förklaring av uträkning för ROI 

 

5.2 Analys ROI för Projekt A 
I Projekt A behövde tre olika personer vara med i förarbetet till automatiseringen och i 
framtagandet av de automatiserade testerna. I Projekt A tog det 14 timmar för att göra det 
förberedande arbetet och sex av dessa timmar var det tre personer. Framtagningen av de 
automatiserade testfallen tog 22 timmar, sex av dessa timmar var de två personer och tre 
timmar av tiden var de tre personer. Detta för att ta fram två testfall till en total kostnad av  
40 008 kronor. 

I Projekt A ses inte ett positivt ROI förens projektet har varit i förvaltning ett längre tag (se 
figur 10). Beräkningen av ROI kan vara felaktig eftersom summan för investeringen fick lov 
att beräknas gemensamt för de båda testfallen. Resultatet ger ändå en fingervisning om att det 
tar tid i Projekt A att uppnå ett positivt ROI. 
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Figur 10 ROI för Projekt A. 

 
 

5.3 Analys ROI för Projekt B 
I Projekt B fick en som redan var testare i projektet en kortare introduktion om automatiserade 
test. De enskilda testfallen tog kortare tid i förarbete och automatisering än i Projekt A. I 
Projekt B tog det 32 timmar totalt för det förberedande arbetet inklusive automatiseringen av 
testfallen. Detta för att ta fram 15 testfall till en totalkostnad av 23 942 kronor.  
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Figur 11 ROI uträkning för samtliga automatiserade testfall i Projekt B. 

 
För Projekt B framkommer det tydligt att det är ett positivt ROI som redovisas. Det ligger för 
de olika testfallen mellan 201 % och 450 %. Det innebär att vid ett ROI på 201 % har 
projektet fått tillbaks vad det satsade i kronor och lite mer än två gånger pengarna till. 

Som exempel så har de med testfall 8 satsat 1 870,50 kr och besparingen är 5 638,44 kr. 
Beräkningen innebär att det dras bort det som automatiseringen har kostat från den beräknade 
besparingen det vill säga 5 638,44 kronor -1 870,50 kronor. Då blir det 3 767,94 kronor kvar 
och det är nästan det investerade beloppet gånger två. Se exempel på beräkningen under 
avsnitt 5.3. 

 

5.4 Analys Break-even för Projekt B 
Här nedanför visas uträkningen som genomfördes i Excel för att ta fram break-even. I första 
kolumnen i tabellen ses ett exempel på antalet gånger som det specifika testfallet körs eller 
kan köras. I andra kolumnen är kostnaden för ett automatiserat GUI-test för det specifika 
testfallet angivet. I tredje kolumnen är kostnaden för ett manuellt utfört GUI-test för det 
specifika testfallet angivet. I fjärde kolumnen visas förlusten eller besparingen med att utföra 
automatiska GUI-test istället för ett manuellt GUI-test för det specifika testfallet.  

Sedan i diagrammen till höger är linjer dragna baserade på siffrorna i kolumnerna. Den blå 
linjen anger hur mycket ett automatiserat GUI-test kostar (Y-axeln) per gånger som testfallet 
körs (x-axeln). Den orange linjen anger hur mycket ett manuellt GUI-test kostar (Y-axeln) per 
gånger som testfallet körs (x-axeln).  

 

Kostnad autotest är uträknat enligt tidigare redovisad formel (Aa := Va + n * Da) 

Aa: Ett enskilt automatiskt test. 

Va: Kostnaden för att specificera och automatisera testfallen. I vårt fall innehåller Va endast 
utgifterna för att automatisera testfallet. Specificeringen tolkas som att den redan var 
utformad eftersom det inte finns någon uppgift över hur lång tid det manuella testfallet som 
det automatiserade testfallet utgick ifrån tog att skriva ner från början. Denna kostnad 
beräknas då bort i både automatiserat och manuellt test. 

Da: Kostnaden för att köra testfallet en gång. 

n: Antalet gånger som testet utförs.  

Kostnad manuell test är uträknat enligt tidigare redovisad formel (Am := Vm + n * Dm)  

Vm: kostnaden för att specificera testfallet. I vårt fall togs inte hänsyn till denna kostnad då 
testfallen redan existerade samt att tillgång till de siffrorna saknas. 

Dm: Kostnaden för att köra testfallet. 

n: Antalet gånger som det manuella testet utförs. 
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Figur 12 Redovisning för ett testfall med break-even. 

 

Break-even är där de båda linjerna möts. Avståndet mellan linjerna efter break-even visar 
besparingen, det vill säga kostnaden för att köra ett automatiserat test inklusive 
automatiseringen, minus kostnaden för att köra ett manuellt test. Avståndet mellan linjerna 
före break-even punkten visar förlusten med automatiserade test jämfört med manuella test. 
Se exempel i figur 13 nedan.  
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Figur 13 Förtydligande av break-even 

Nedan i figur 14 presenteras en sammanställning över samtliga testfall i Projekt B med deras 
break-even punkt. Till exempel i testfall nummer 3 måste det automatiserade testet köras 16 
gånger för att vara billigare än manuellt test. 

 
Figur 14 Samtliga testfall med break-even sammanställt 

 

Break-even för Projekt B är när ett specifikt testfall har körts ett visst antal gånger. Break-
even för de 15 testfallen som är granskade befinner sig på 9-18 exekveringar av testfallet. Det 
innebär att efter 9-18 körningar är det mindre kostsamt att köra testfallen med automatiserade 
test än med manuella test. 
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För Projekt A har det inte varit möjligt att räkna ut break-even, på grund av att uppgifter om 
hur lång tid det tagit att ta fram respektive testfall inte varit möjligt att få fram. 

 

5.5 SWOT-analys 
I avsnitt 5.5.1 och 5.5.2 nedan presenteras resultatet av SWOT-analysen. Styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot har identifierats genom de transkriberade intervjuerna och enkätsvaren. 
Detta har gjorts genom att färgkoda de svar som inkommit i dessa för att sedan sammanställas 
i tabellform. 

 

5.5.1 SWOT-analys intervjuer 

Tabell 8 nedan har sammanställts med hjälp av de sammanfattade intervjuerna som återfinns i 
avsnitt 4.2. 

 

Styrkor  Möjligheter  

Bra till regressionstester Tar bort arbete som kan upplevas som 
tråkigt så att den som utför testerna har 
mer energi till andra tester 

Bra för att få bort monotona tester där det 
annars är lätt att testaren slarvar på grund av 
att den är uttråkad 

Bättre nyttjande av personalens tid 

Skapar grundförutsättningar för att kunna 
utföra mer avancerade tester manuellt 

Skapar förutsättningar för att göra mer 
omfattande tester, till exempel testa 
samma sak 50 gånger i stället för 5 gånger 

Tar bort mänskliga fel som annars kan uppstå 
när ett manuellt test körs 

Frigör tid för att hinna testa saker som inte 
annars hade blivit testade 

Sparar tid Medarbetare blir nöjdare när de inte 
behöver utföra monotona tidskrävande 
arbetsuppgifter 

Tidskrävande testfall går snabbare att utföra Fler regressionstester skulle kunna utföras 
nattetid utan att en människa behöver vara 
inblandad 

 Utföra testerna oftare 

 Kunna bygga mer avancerade tester mot 
om de skulle utföras manuellt 

 Mer blir testat 
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Svagheter Hot 

Kräver programmeringskunskaper för att 
kunna köras igång i den miljö de ligger i just i 
dagsläget 

Kompetensbrist inom verksamheten för att 
programmera och förvalta testerna 

Svårt att veta innan det införs om det lönar sig 
ekonomiskt eller i tid 

Risk att det behöver skrivas om när 
ändringar i GUI:t sker 

Det automatiserade testet går lätt sönder om en 
liten ändring görs i GUI:t 

 

Tabell 8 SWOT-analys intervjuer 

 

5.5.2 SWOT-analys enkäter 

Tabell 9 nedan har sammanställts med hjälp av de sammanfattade enkäterna som återfinns i 
avsnitt 4.3. 

 
Styrkor  Möjligheter 

Ekonomisk vinst Bättre utnyttjande av personalens tid 

Ökad kvalitet Med ett omfattande bibliotek av automatiska tester 
vågar utvecklare göra ändringar och göra stegvisa 
förbättringar av kvaliteten på koden (Refaktorera) 

Tidsvinst Minska teknisk skuld  

Bra till regressionstester Systemet körs på ett sätt som användarna skulle 
köra systemet på 

Lättare för testare att skapa och 
förvalta automatiserade GUI-tester 
utan hjälp från utvecklare 

Efter en tid kan en människa glömma av detaljer 
som ett automatiskt test inte glömmer 

Automatiserade tester ger en säkerhet 
och dokumentation som inte uppnås 
när ett system testas manuellt, då den 
mänskliga faktorn spelar in 

Manuella kontroller behövs inte efter varje 
kodändring, detta testas kontinuerligt med 
automatiserade GUI-test och behöver då inte testas 
manuellt. 

Bra för att över tid ha kontroll på att 
funktionalitet fungerar som det ska 

 

Svagheter  Hot  

Dyrt att utveckla GUI-test Brist på erfarenhet och kunskap hos utvecklare. Det 
kräver en specifik kompetens 
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Tar lång tid att utveckla 
automatiserade GUI-tester 

Lätt att lockas testa för mycket med GUI-tester 
istället för andra typer av testning såsom enhets-, 
system- integrationstester 

Tar relativt lång tid att köra 
automatiserade GUI-tester 

Förvaltningen av automationskoden kan bli tyngre 
än förvaltningen av systemet 

Det automatiserade testet går lätt 
sönder om en liten ändring görs i 
GUI:t.   

Det är vanligtvis bara en testare som skriver 
testerna och underhåller dessa. Detta kan leda till 
att utvecklare hinner ändra i koden och göra så att 
testet går fel innan testaren har hunnit åtgärda testet 
och ändrat det 

De automatiserade GUI-testerna är 
känsliga för förändring 

Risk att för långa testfall byggs, bättre att bilda 
flera små testfall som bildar ett flöde. Med ett för 
långt testfall är det risk att hela testet stoppas när 
något går fel 

Tar lång tid att förstå vad som gått fel 
när något gått fel 

Att testare skriver testerna med en annan syntax än 
utvecklarna 

Behöver mer förvaltning än manuella 
tester 

Överbelastade testmiljöer 

Tabell 9 SWOT-analys enkäter   
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6 Slutsats 
I detta kapitel presenteras svar på frågeställningarna.  

 

6.1 När kan en verksamhet implementera ROI och break-even för 
att beräkna om automatiserade GUI-tester lönar sig, är 
resultatet av dessa metoder tillräckliga för att motivera 
implementeringen av automatiserade GUI-test? 

En metod som identifierades under litteraturgranskningen var ROI, denna metod är användbar 
för att räkna ut en procentsats som visar hur stor del av en investering som återbetalar sig 
inom en angiven tid. Den anger dock bara en procentsats. Det ger 700 % i ROI om du 
investerar 25 kronor och sparar 200 kronor. Det ger även 700 % i ROI om du investerar 
25 000 kronor och sparar 200 000 kronor.  

En annan metod som använts är break-even. Jayachandran (2005) menar att det bör tas i 
beaktande hur länge testerna körs innan de når break-even. 

För att kunna räkna ut ROI eller break-even för ett testfall måste automatiseringen redan vara 
gjord. Det är annars svårt att veta exakt hur lång tid det tar att exekvera det specifika testfallet. 
Om inte automatiseringen är gjord blir det svårt att räkna ut ett exakt ROI eller break-even 
och det blir endast kvalificerade gissningar.  

För att komplettera motiveringen av automatiserade GUI-tester är det även användbart att 
nämna andra vinster som är identifierade genom till exempel en SWOT-analys. Ibland kanske 
det är tiden som sparas på att automatisera GUI-tester som är det viktigaste. 

En väl planerad automatisering bör kunna leda till större möjligheter att beräkna tidsåtgång. 
Enligt Amannejad et al. (2014) förutsätts det att automatiseringen är väl planerad för att vara 
ekonomiskt lönsam och kunna öka kvaliteten på mjukvaran. 

Resultatet av metoderna kan inte anses tillräckliga för att motivera automatiserade GUI-tester. 
Utförs beräkningarna olika så framkommer olika svar och det är svårt att bedöma vilka 
kostnader som bör vara med i beräkningarna. Andra metoder bör tas fram om beräkningar på 
automatiseringen skulle behöva ske innan själva automatiseringen är utförd.  

I studiens fall så är till exempel inte underhållskostnaderna av testskripten medräknade vilket 
gör att uträkningen inte blir helt fullständig. De som utför beräkningen bör veta hur mycket 
och hur ofta testskripten kommer att underhållas.  

Hoffman (2019) anser att automatiserade GUI-tester ofta har en tendens att endast innebära en 
liten besparing. GUI-tester leder ofta till att investeringen inte lönar sig eftersom 
underhållskostnaderna är höga.  

Viktig information som krävs för beräkningarna: 

• Tid för framtagning av automatiserat testfall 
• Tid för körning av manuellt testfall 
• Tid för körning av automatiserat testfall 
• Timkostnad på den som utför automatiseringen 



37 
 

• Timkostnad på den som kör testfallen 
• Hur ofta repeteras testfallet 
• Hur många månader kommer testfallet att köras 
• Tid för underhåll 
• Intervall för underhåll 

 

6.2 Vilka immateriella vinster eller förluster finns det med 
automatiserade GUI-tester? 

På Trafikverket har man tidigare främst identifierat immateriella vinster som har motiverat 
satsningar på att automatisera redan befintliga manuella testfall. De immateriella vinsterna  är 
bland annat att kvalitén ökar, tid sparas och risken för mänskliga fel minskar i och med att 
testfallen görs rätt på en gång. 

Även alla respondenter som har svarat på enkäterna ser en vinst med ökad kvalitet när 
automatiserade GUI-test används. Fyra av fem respondenter ser även en tidsvinst med 
automatiserade GUI-tester och tre av fem ser en ekonomisk vinst med dessa. Tidsvinsten 
verkar i de flesta fall leda till en möjlighet att nyttja personalens tid bättre. Trafikverket ser 
även en särskilt stor vinning som är svår att mäta. Denna är att de i och med dessa 
automatiseringar tar bort monotona arbeten som skapar frustration hos de som utför testerna. 

“Det finns mer tid för annat. Tid är egentligen den största faktorn det beror på. Tid är ju 
pengar, tid är massa annat.”– Respondent från Projekt B Trafikverket 

Eftersom tid sparas med automatiserade GUI-tester så kan den tiden läggas på andra mer 
utförliga manuella tester. 

Det råder lite delade meningar om det är dyrt eller inte att utveckla automatiska GUI-test, när 
en jämförelse med Trafikverket sker är det tydligt att det i Projekt A har varit kostsamt att 
införa automatiserade GUI-test men att det där görs en tidsvinst som gör att personalen kan 
använda sin tid till andra saker. Till exempel att utföra mer ingående manuella tester.  

Respondenterna i enkäterna ser även en del nackdelar med att använda sig av automatiserade 
GUI-tester.  Nackdelar är bland annat att det är dyrt att utveckla, tar lång tid att utveckla och 
köra, är känsliga för förändringar, kräver särskild kompetens för att konstruera och kräver 
mycket underhåll. Dessa nackdelar har inte identifierats hos respondenterna på Trafikverket. 

Flera respondenter i enkäterna och respondenterna på Trafikverket anser att automatiserade 
GUI-tester lämpar sig bra vid regressionstester.  

“Vi automatiserar regressionstestfall för kärnverksamhetens system där det finns ett GUI att 
automatisera.” – Respondent från enkät 

Enligt Jayachandran (2005) dras slutsatsen att automatisering är effektivt vid väldigt repetitiva 
test, till exempel regressionstest. Detta stämmer överens med vad några av respondenterna 
anser eftersom de tycker att automatiserade GUI-test lämpar sig bra för regressionstest.  

“Det är de monotona som vi alltid får upprepa, varje gång som vi ska genomföra våra 
regressionstester så måste vi alltid göra vissa grundläggande testfall om och om igen, och då 
handlar det om att göra samma sak 11 gånger. Så det är dem vi automatiserat.” – 
Respondent Projekt A Trafikverket 
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Alla respondenterna i enkäterna har valt att automatiserade testfall som de ansåg skulle ge en 
ökad kvalitet och de uppnådde även det.  

 

  



39 
 

7 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras val av metoder för studien. Även diskussion kring resultatet sker. 

 

7.1 När kan en verksamhet implementera ROI och break-even för 
att beräkna om automatiserade GUI-tester lönar sig, är 
resultatet av dessa metoder tillräckliga för att motivera 
implementeringen av automatiserade GUI-test? 

Break-even och ROI kan vara användbara om ett pilottestfall automatiseras och att det finns 
liknande testfall att automatisera. Om pilottestfallet är liknande som övriga testfall och tar lika 
lång tid som andra testfall att köra manuellt så skulle en generalisering kunna ske.  

ROI och break-even kräver att vissa kunskaper om räknesätten finns.  De lämpar sig bäst att 
applicera där investeringen och kostnaden av testfallen kan beräknas enskilt för varje testfall. 

 

ROI 
Enligt Hoffman (1999) är det viktigt att ha rimliga förväntningar på när en testautomatisering 
lönar sig. En omedelbar avkastning ses endast i vissa fall av automatisering. I denna rapport 
visar det sig att det stämmer för Projekt A som först börjar löna sig efter att det har varit i 
förvaltning ett längre tag. En tänkbar anledning till att ROI för Projekt A inte är positivt är att 
beräkningen inte kunde utföras likadant som med Projekt B eftersom kostnaden för 
automatiseringen inte kunde delas upp på de båda testfallen. Detta gör det extra viktigt att 
vara noggrann att ta fram rätt siffror för beräkningen från början. 

ROI är oftast till för att räkna ut om stora projekt lönar sig och det kan då bli missvisande när 
beräkningarna görs på små beståndsdelar som är tagna ur sitt sammanhang. Ett ROI på 200 % 
upplevs kanske bra om det är beräknat på ett stort projekt och det till exempel är flera 
miljoner som är den totala budgeten. Att göra arbetet med att räkna ut ROI på väldigt små 
delar i ett projekt där det bara är några hundra kronor som är besparingen kan verka onödigt. 
Det ger 700 % i ROI om du investerar 25 kronor och sparar 200 kronor. Det ger även 700 % i 
ROI om du investerar 25 000 kronor och sparar 200 000 kronor. För en verksamhet kanske 
det inte är lönt att satsa 25 kronor för att göra en vinst på 200 kronor. 

Det är med andra ord viktigt att se om det kanske är andra saker som det kan dras fördelar av 
genom att investera de 25 kronorna. Eller att välja att endast beräkna ROI på större 
investeringar. 

Enligt Jayachandran (2005) kan det ta lång tid innan ett positivt ROI kan nås och det ses i 
Projekt A, som inte når ett positivt ROI förens det har varit i förvaltning ett tag. 

 

Break-even 
Vid testautomatisering kan det vara bra att kunna räkna ut hur många körningar som behöver 
genomföras av ett automatiserat testfall för att det ska löna sig. Framkommer det att det 
behövs 1000 körningar av ett testfall som i förväg endast är planerat att köras två gånger 
kanske det inte är lönsamt att automatisera det när det är break-even som är beslutsunderlaget. 
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Det är viktigt även här att se om det finns andra vinster med automatiserade GUI-tester än vad 
som kan utläsas av break-even. Det kanske är så att det är väldigt mycket tid som sparas i och 
med automatiseringen.  

 

SWOT 
I SWOT-analysen identifieras flera immateriella och materiella förluster från de respondenter 
som svarade på enkäten, nackdelar som Trafikverket inte känner igen. Det är mycket möjligt 
att nackdelar såsom att testare skriver testerna med en annan syntax än utvecklarna hade 
kunnat undvikas med bättre planerade Automatiserade GUI-tester. 

En stor fördel som Trafikverket och flera av de andra respondenterna identifierat är 
ekonomisk vinst. Även enligt Amannejad et al. (2014) är testautomatisering bra för att minska 
kostnaderna.  

 

När kan metoderna implementeras? 
I arbetet med att räkna ut vinster eller förluster med automatiserade GUI-tester 
rekommenderar författarna att både ROI och break-even används. De metoderna är på olika 
sätt bra för att räkna ut de materiella vinsterna och förlusterna. ROI visar en procentsats och 
kan jämföras med procentsatsen för andra ekonomiska satsningar. Sedan kan den som ger bäst 
utfall väljas. För att kunna utföra beräkningar med ROI eller break-even krävs att 
automatisering av åtminstone ett testfall redan är gjort. Annars är det svårt att veta hur lång tid 
som går till automatiseringen och hur lång tid ett testfall tar att köra som automatiserat. Även 
om uträkningen är gjord på ett testfall så är det svårt att generalisera att resultatet blir det 
samma på alla andra testfall som automatiseras. Författarna anser att vid testfall som är 
relativt lika att köra manuella så kan ändå vissa generaliseringar göras när liknande testfall 
automatiseras. I Projekt B syns det att enskilda testfall som tar ungefär samma tid att köra 
manuellt som andra liknande testfall, får ett ROI som inte skiljer sig så mycket från andra 
liknande testfall. 

 

7.2 Vilka immateriella vinster eller förluster finns det med 
automatiserade GUI-tester? 

Break-even är bra för att räkna ut hur många gånger det automatiserade testfallet måste köras 
för att vara billigare än att köra än ett manuellt testfall. Dessa uppgifter framgår inte när ROI 
används. För att sedan inte missa vilka de immateriella vinsterna och förlusterna är kan 
SWOT eller någon liknande metod användas. Ibland är det kanske tiden som sparas på 
automatiseringen som är viktigare än de ekonomiska aspekterna. Det kan även vara så att det 
finns fördelar med att presentera både med immateriella och materiella vinster. En 
kombination ger en helhetsbild av vinsterna med automatiserade GUI-tester. 

Även om studiens huvudsyfte inte är att visa vilka typer av testfall som är lämpliga att 
automatisera har det framkommit att de testfall som är automatiserade på Trafikverket i 
Projekt A och Projekt B är repetitiva förutsättningsskapande testfall. Både Jayachandran 
(2005) och Stobie (2009) anser att automatisering är effektiv vid väldigt repetitiva test. 
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7.3 Metodkritik 

I detta avsnitt diskuteras valet av metoder för studien. 

 

7.3.1 Resultatet 

För att kunna räkna ut ROI och break-even ordentligt skulle en noggrannare undersökning 
över vilka siffror som behöver vara med i beräkningarna ha genomförts. Efter det borde 
projekt valts ut baserat på om de kunde presentera de siffrorna. Nu visade det sig vara svårt att 
beräkna ROI på ett av projekten eftersom det saknas viss information för att göra 
meningsfulla uträkningar.  

Hoffman (1999) anser att GUI-tester ofta leder till att investeringen inte lönar sig eftersom 
underhållskostnaderna är hög. I beräkningarna i denna rapport har inte underhållskostnaderna 
räknats med, detta beror på att det är väldigt nyligen som automatiseringen är genomförd. Det 
blev därför bara gissningar över hur mycket och ofta som underhåll av testskripten behöver 
göras. En mer korrekt uträkning hade kunnat ske om underhåll av testskripten hade kunnat tas 
med.  

En nackdel mer ROI är som det nämns i tidigare (se 2.2.2) att ROI kan beräknas på olika sätt 
och det är då svårt att veta om beräkningen har skett på lämpligt sätt för det aktuella 
användningsfallet. 

Ingen hänsyn har tagits i metoden till att en krona inte är värd det samma idag som om sex år. 
Detta saknades i formlerna som identifierats för att räkna på automatiserade GUI-test. När 
resultatet bedöms så bör detta beaktas. 

 

7.3.2 Studien 

Som datainsamlingsmetod i studien valdes enkäter och intervjuer. Intervjuer gjordes med 
anställda inom test på Trafikverket. Författarna upplever att de fick de svar de förväntade sig 
men att en hel del frågor som ställdes inte var relevant för resultatet och hade kunnat 
prioriteras bort. 

Enkäter som skickades till olika myndigheter, var väl utformade även om det var samma som 
med intervjuerna att en del frågor i efterhand inte känns relevanta för studien. 
Dokumentstudier som gjordes hade kunnat utföras på ett mer genomtänkt sätt, om författarna 
från början varit mer insatta i räknesätten så hade det varit enklare att se hur kostnader 
behövde vara fördelningsbara mellan testfallen. Detta ledde till svårigheter att beräkna ROI 
och break-even för Projekt A. 

Arbetet behandlar endast några enskilda testfall hos Trafikverket så det kan vara för litet 
omfång för att kunna generalisera om testautomatisering lönar sig i flertalet fall. Författarna 
tror ändå att de som använder sig av studien kan få riktlinjer över hur de kan tänka när de vill 
motivera en satsning på automatiserade GUI-test.  
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7.4 Förslag till vidare forskning 
Det hade varit intressant att mer titta på vilka testfall som är lämpligast att automatisera när 
det kommer till GUI-test. I och med att vissa myndigheter ser många nackdelar med det 
medan Trafikverket är positivt inställda så får författarna av denna studie en bild av att de 
kanske automatiseras olika typer av testfall. Är det bättre att automatisera 
förutsättningsskapande testfall? Att dela upp större testfall i flera mindre? 

Det skulle även vara intressant att se om det går att ta fram schablonberäkningar för vissa 
typer av testfall som lämpar sig att automatisera så att organisationer och företag själva 
slipper räkna hem en satsning på automatiserade test.  

Det hade varit intressant att undersöka om opportunity cost hade varit meningsfullt att 
använda i studien. 
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9 Bilagor  
Bilaga 1 
Intervjuguide. De frågor vi ställt under intervjuerna. Motiveringen till att frågorna ställs 
presenteras under den aktuella frågan. En del frågor kan ändras eller läggas till eftersom vi 
har valt semistrukturerade intervjuer.  
 

1. Vilken är din roll inom projektet? (Testare, Testledare, Projektledare t.ex.) 
Inledningsfråga för validitet, att vi frågar relevant roll. 

2. Vilka använder Projekt A/Projekt B? Är det både externa och interna 
intressenter? 

3. Ge exempel på vilka de externa kan vara och ett par exempel på vilka de interna 
kan vara. 

4. Är det ett standardsystem? Eller egenutvecklat? 
För att få en inblick i vilken typ av system det handlar om (gäller 2,3 och 5). Dessa uppgifter 
kommer kanske inte användas i rapporten, utan är mer för att bygga en kontakt med 
respondenterna. 

5. Utför ni automatiserade tester på GUI nivå i Projekt A/Projekt B? 
För att få reda på om myndigheten arbetar med GUI test, vilket är nödvändigt att veta för 
studiens syfte. 

6. Vilka typer av testfall i systemet väljer ni att genomföra automatiserade tester 
på, och varför dessa aktiviteter? 

Vi vill med denna fråga se vad det är som de väljer att automatiska tester. Detta för att kunna 
jämföra med tidigare forskning.  

7. Hur länge har ni gjort det? 
Kan vara relevant att veta hur stor erfarenhet de har av automatiska tester. 

8. Vad känner ni att ni har vunnit på att automatisera de aktuella delarna? 
För att ta reda på vad de ser för vinst med automatisering. 

9. Finns det annat i Projekt A/Projekt B som ni skulle vilja automatisera? 
a. Om ja: 
b. Vilka aktiviteter? 
c. Vad är orsaken till att ni inte genomför det? 
d. Vad bedömer ni att ni skulle tjäna på det? 
e. Om nej: 
f. Vad är det som gör att ni inte vill automatisera fler aktiviteter? 

För att ta reda på om de finns orsaker som gör att de väljer att inte automatisera vissa typer 
av testfall. 

10. Vilken teknik och vilket verktyg har använts vid automatiseringen?  
Kan vara relevant för att veta vilken teknik som har använts för testerna. 

11. Är det en programvara som alla som arbetar inom test har tillgång till? Eller är 
den inköpt/hyrd för detta specifika testautomatiseringstillfälle? 

För att ta reda på om de har varit en extra kostnad för att införskaffa testverktyget. 
12. Har ni någon gång räknat ut hur mycket tid eller pengar ni sparar på 

automatiserade tester? 
a. Om JA: 
b. Vad fick ni fram? 
c. Vilket räknesätt använde ni till exempel ROI (Return on invest) eller
  Opportunity cost? 
d. Om NEJ 



 

e. Varför inte? 
För att ta reda på om de använder någon metod som de finner bristfällig. Kanske finns någon 
metod som kan utvärderas. 

13. Vilka är de största hindren som ni har stött på under automatiseringsprocessen? 
För att ta reda på upplevda negativa effekter av automatiserad test. 

14. Hade ni kunskaper om automatisering eller tog ni till en början in andra med 
den kompetensen? 

Kan vara relevant vad gäller kostnaden för införandet. 
15. Om det finns manuella testscenarion som kan automatiseras men som ni inte 

väljer att göra, vad är anledningen till att ni inte automatiserar? 
Intressant att veta om de har sett något som kan motivera att man inte ska automatisera en 
typ av test (gäller 15 och 16). 

16. Hur mycket kan man automatisera i framtiden? Var går gränsen?  
17. Om något i GUI ändras till exempel plats på ett fönster, måste ni då ändra det 

automatiserade testet? 
För att få reda på vidden av underhållsbehov (gäller 17 och 18). 

18. Om något ändras som är kopplat till Projekt A/Projekt B måste ni då ändra det 
automatiserade GUI- testet? 

19. Använder ni ett testverktyg som tar över musen och tangentbordet medans det 
körs, så att ni inte kan använda datorn till något annat (Sikuli) 

För att ta reda på om de kan göra annat medan testfallen körs, om den sparade tiden kan 
användas till andra saker. 

20. Hur lång erfarenhet av automatiserade test har den som har konstruerat testet? 
Erfarna testautomatiserare är antagligen snabbare på att skriva testen, därför vill vi se vilken 
erfarenhet de har (gäller 20 och 21). 

21. Hur lång erfarenhet har den som utför de automatiserade testen? 
22. Hur lång tid behövs löpande för att underhålla testskripten? 

För att ta reda på hur mycket underhåll som behövs. Har att göra med kostnad (gäller 22 och 
23). 

23. Vilka svårigheter har ni identifierat när ni underhåller testskripten? 
24. Har automatiseringen av vissa delar av GUI:t lett till några andra positiva 

alternativt negativa aspekter? 
För att mer öppet kunna beskriva upplevda fördelar och nackdelar med automatiserad GUI 
test. 
 
Bilaga 2 
Transkribering av samtliga genomförda intervjuer. Svaren har anonymiserats enligt nedan: 
 
R = Respondent 
I = Intervjuare 
[...] = Ersätter en namngiven person 
 
Intervju med systemspecialist (Projekt A) 
 
1. Vilken är din roll inom projektet? (Testare, Testledare, Projektledare t.ex.) 
R: Jag är systemspecialist, men i det här så har jag varit testare, och sen eftersom att jag är 
den av oss två som jobbat med testningen som har lite såhär systemutvecklarbakgrund så är 
det jag som har fått hålla på och konfigurera och fixa med och sånt där med våra 
testautomationer. 
 



 

2. Vilka använder systemet? Är det både externa och interna intressenter? 
R: Det är ju ett system som man använder för att leverera förvaltningsdata. Förvaltningsdata 
är ritningar på saker som finns kring järnvägen. Växlar, perronger, signalsystem, allt sånt 
kommer in till Projekt A via vårt inleveransflöde. Det här används av projektör, projektledare 
och mycket investering och stora projekt ute i verkligheten med massa konsulter från ÅF och 
sådär. Internt en massa konsulter som jobbar med att granska data som är påväg in, som vi 
kallar för teknisk dokumenthantering, indata stöd och indata mottagning har vi massa internt. 
Och en massa projektledare som jobbar på investeringar och så. 
I: Känns som att vi fick svar på fråga 3 då också. 
 
3. Ge exempel på vilka de externa kan vara och ett par exempel på vilka de interna kan 
vara. 
I: Fick svar under fråga 2. 
 
4. Är det ett standardsystem? Eller egenutvecklat? 
R: Det är ett standardsystem. Man tog en standardprodukt som inte gjorde det Trafikverket 
ville och sen så anpassade man det, och sen har man haft huvudvärk sen dess 
I: Men man utför mer än acceptanstester på det eller är det bara acceptanstester? 
R: Hur menar du då? Menar du systemintegrationstest? 
I: Ja, gör ni till exempel enhetstester på det, när det är ett standardsystem, ni går in i koden 
och ändrar? 
R: Ja det måste vi, ja så mycket vi kan. Vi har ju som uppdelat då, att det är ett 
standardsystem, och sen så finns det anpassningar. I vissa delar av det har så kan vi ju faktiskt 
göra det. Jag tror inte vi har enhetstester implementerat men nu kan vi ju testa i koden liksom. 
 
5. Utför ni automatiserade tester på GUI-nivå i systemet? 
R: Ja, bara. Bara GUI. Det finns inga sviter av enhetstest. Inget sånt inbyggt. Historiskt har 
det också varit en produkt där våran leverantör har byggt saker i den och sen sagt "Nu har vi 
byggt klart" och så har vi fått någonting som är helt otestat. Ibland när vi har startat upp det vi 
har fått levererat till oss så har det varit såhär "Men den gör ju inte ens det här som vi sa", och 
de svarar "Va, gör den inte? Jo men vi testade". Ja men sen om man går vidare två steg så 
märker man att ingen har gått igenom. Så jobbade vi mycket ett långt tag.  
 

6. Vilka typer av testfall i systemet väljer ni att genomföra automatiserade tester på, och 
varför dessa aktiviteter? 
R: Vi automatiserar inget testfall i sin helhet. Utan vi använder det uteslutande för att skapa 
upp grundförutsättningar för att kunna testa mera. Så vi använder våra automatiserade tester 
för att skapa upp projekt och projektaktiviteter, som det heter i vårat system, och så kopplar 
man dit vart geografiskt man vill jobba, inom vilket teknikslag och vilka personer som ska 
jobba inom projektet. Det här måste göras för alla våra testfall, man måste börja med att sätta 
upp den här grundplåten, och det blir väldigt enformigt och det blir tråkigt. Och rätt som det 
är om det är tråkigt, man är trött eller lyssnar på någon musik eller nått, så klickar man fel och 
sparar, och så är det här ett sånt system där man inte kan backa och så får man börja om med 
delar utav det här för då har man målat in sig i ett hörn. Så att om man då behöver "speca" allt 
klart och tydligt från början och köra automatiserade test, testsvit, som sätter upp allting åt en 
så har man så mycket att vinna för då har man tänkt en gång och allt blir ifyllt korrekt, det är 
ingen som klickar snett. Och sen så kan man börja göra de där testerna som man, som faktiskt 
ger någonting. 
I: Och de kör ni manuella tester på? 



 

R: Ja, de är väldigt olika. Det finns jättemycket att vinna på att ordna grunddata som sagt, 
automatiskt, och sen så blir det mindre och mindre, jag såg att det var mycket frågar såhär 
"Varför inte, andra saker" så vi kommer komma in på det. Men det blir mindre och mindre 
vinning med att automatisera mer saker. 
 
7. Hur länge har ni gjort det? 
R: Vi började med den här processen innan jul någon gång, så kanske ett halvår.  
 
8. Vad känner ni att ni har vunnit på att automatisera de aktuella delarna? 
R: Man vinner ju mycket energi i och med att man inte behöver göra det här "Åh, nu ska jag 
ge mig själv grundförutsättningarna för att göra det här som jag egentligen vill göra". Om man 
vill testa någonting, och känner att "Åh vad spännande, hur beter sig systemet i det här fallet 
och sådär". Då kan man ganska snart komma till en punkt då man faktiskt kan testa det där 
istället för att det är som en buffert på 20 minuter, en halvtimme där man inte gör någonting 
som man inte hade gjort 100 gånger innan. Jag tror att vi testar fler gånger, vi testar fler saker 
som vi kanske inte hade orkat bemöda oss med att pröva att testa och vi kan ju också testa 
större testfall utan att det blir nått som man får ägna en dag åt att sätta upp. 
 
9. Finns det annat i systemet som ni skulle vilja automatisera? 
R: Ja tycker ju att det skulle vara fantastiskt om alla våra regressionstester var automatiserade. 
För vi kommer behöva, vi kan inte lita riktigt på vårat system, att det gör vad det ska. Om vi 
skulle få leveranser från leverantör igen så skulle vi inte kunna lita på att någonting funkar 
efter vi har fått ny kod utav dem. Så då skulle det vara väldigt skönt om allt hade varit 
automatiserat. 
I: Är det några särskilda aktiviteter man kan köra det på då eller kan man köra det på allt, 
regressionstesterna? 
R: Alltså att det skulle vara nått som man inte skulle kunna? 
I: Ja eller vilka aktiviteter som ni då skulle kunna. Regressionstesterna kan du nämna ett 
exempel på ett sånt test? 
R: Vi har ju det här inleveransflödet som vi testar väldigt mycket. Det har vi ingen 
automatisering för idag, men det skulle ju vara, det är väl den största grejen som vi inte har 
automatiserat idag och som är ganska lika för alla våra testfall. 
I: Vad är orsaken till att ni inte genomför det? 
R: Det är ju det här med att, genom att, det är som en stor gemensam nämnare i att skapa upp 
projekt och projektaktiviteter i systemet. Som är med i alla testfall, så när vi fick det 
automatiserat var det som en enorm vinning som vi, som vi kan vinna tid på i alla test vi gör. 
Framförallt alla regressionstest som vi gör. Sen om vi börjar titta på andra delar av systemet, 
inleveransen och såna där saker, så är det inte säkert att det är med i alla testfall. Och då blir 
det sådär, ja då får vi mindre vinning och det är som en större kluns, liksom en svårare del att 
automatisera, många knasiga steg, jag tror absolut att det skulle gå att automatisera men det 
skulle vara mer jobb med mindre vinning. Och sen så efter man har gjort inleveransen och 
nästa grej man börjar titta på att automatisera delar av då börjar det bli ännu mera jobb. 
Kanske inte ännu mera jobb men vi får ännu mindre vinning för varje del man skulle 
automatisera. 
I: Vad bedömer ni att ni skulle  tjäna på det? 
R: Regressionstesterna skulle vara jätteskönt att kunna slå på och låta stå till nästa dag så får 
vi se hur koden har hållit om vi har ändrat någonting, om det är någonting som har blivit strul. 
Så kan man gå på kantbollar efter det, som det är nu så behöver vi göra kanske en veckas jobb 
att göra våra regressionstest. Och det skulle vara en enorm vinning att kunna göra det oftare 
och kunna göra det på kortare tid. 



 

10. Vilken teknik och vilket verktyg har använts vid automatiseringen? 
R: Selenium. Våran testautomerare har gått mycket efter ID, så att alla saker som kommer in i 
våra test, vi letar efter ett HTML-element med ID. Och så dyker det upp. 
 
11. Är det en programvara som alla som arbetar inom test har tillgång till? Eller är den 
inköpt/hyrd för detta specifika testautomatiserings tillfälle? 
R: Det är en bra fråga. Det vet jag inte, jag undrar om Selenium är något som hela 
Trafikverket har eller om det är bara de här som jobbar, för vi har tagit hjälp av en gruppering 
som jobbar med lasttester. Jag vet inte om det är någon programvara som är specifik för dem 
eller om alla utvecklare på Trafikverket har tillgång till den. 
I: Nu tror jag väl att Selenium var en open source. 
I: Ja, Selenium är ju det. 
R: Vi har ju inte köpt in det. 
I: Men i det här fallet så blir det väl egentligen Visual Studio då och det har väl de flesta 
tillgång till. 
R: Alla har tillgång till det. 
I: Och det var någonting ni hade tillgång till innan ni började med automatiserade test. 
R: Ja, absolut. 
 
12. Har ni någon gång räknat ut hur mycket tid eller pengar ni sparar på 
automatiserade tester? 
R: Nej, det tror jag inte. Och inte hur mycket tid vi la på själva tester heller och det tror jag 
har att göra med att man vill inte se. På ett sätt så ville man inte se hur mycket tid vi lägger på 
test och på ett annars sätt tror jag att det hade varit bra att ha med sig, när man ska förhandla 
med sin leverantör, hur mycket tid måste vi lägga på test, skulle ju kanske vara bra då. 
 
Om nej: 
Varför inte? 
I: Så egentligen då, varför inte, det är för att ni inte ville ha det svart på vitt hur mycket tid ni 
la på test? 
R: Nej jag tror inte att, det blir lite politiskt tror jag, jag vet inte. 
 
13. Vilka är de största hindren som ni har stött på under automatiseringsprocessen? 
R: Vissa element i vår produkt som har konstiga egenskaper. Det finns sökrutor som man 
sätter igång en sökning på, inte genom att trycka på enter, eller nånting, utan du tycker pil ner 
på tangentbordet för att starta en sökning och sen sker det en sökning i bakgrunden och så får 
vi tillbaka ett resultat. Och det där var lite lurigt att, då finns det plötsligt ingen standard 
Selenium grunka för det här utan då fick det byggas själv, så det var en utmaning. Våran 
testautomerare, så hen är det som har skapat. Det är hen som är hjärnan bakom det här. Hen är 
mycket bra. 
I: Hen visade oss hur man söker på IDn på en webbplats. 
 
14. Hade ni kunskaper om automatisering eller tog ni till en början in andra med den 
kompetensen? 
R: Ja, så från början. Vi var ju väldigt överens om att det skulle bli alldeles för dyrt om vi 
skulle behöva skaffa oss kompetensen själva och kanske onödigt också.  
I: Togs hen in eller var hen redan konsult här före, eller togs hen in för att gör automatisering? 
R: De jagade ju jobb liksom. Eller jagade chans att få visa hur duktiga de var. De ville visa att 
vi finns, ta hjälp av oss, vi kan hjälpa er och vi kan det här bättre än vad ni kan, typ så. 
 



 

15. Om det finns manuella testscenarion som kan automatiseras men som ni inte väljer 
att göra det på, vad är anledningen till att ni inte automatiserar? 
I: Det känns som du har svarat på det. 
R: Ja det är ju lite det med tid och så kommer det kosta pengar igen och pengar. Och de 
pengar som man petar in så får man mindre och mindre tillbaka för. Och det är klart att det 
vore det allra bästa om vi kunde få allt automatiserat, men då börjar det bli vad kostar det och 
sådär. Om jag hade haft tid att sitta och fortsätta att bygga på det som [...] har byggt så, för det 
är lättare att bygga vidare på, jag tror att jag skulle kunna plocka upp hur det fungerar. Så, 
visst men det finns inte tid till det idag. Vi har för mycket att göra. 
 
16. Hur mycket kan man automatisera i framtiden? Var går gränsen? 
I: Skulle man kunna köra alla GUI-tester automatiserade? 
R: Jag har varit i det här projektet i fyra år och när jag började så hade jag gått en 
testutbildning precis, på högskolan i Karlstad och sen då var det ju, hade ju jag väldigt såhär, 
jag ville verkligen att vi skulle automatisera saker men vi gjorde inte det. Och motiveringen är 
att det kostar pengar att underhålla om vi ändrar i gränssnittet så kommer vi att tappa 
automatiseringen och får börja om eller så eller konfigurera om den liksom. Så man tyckte att 
det var att kasta pengarna i sjön lite. Men om vi hade gjort det då och verkligen automatiserat 
allt, då hade vi vunnit så sjukt mycket framförallt då vi hade problem med leveranserna från 
kunden och fick testa väldigt mycket och det var väldigt låg kvalité på det vi fick. Då skulle 
de varit så skönt om vi kunnat haft energi över till annat tack vare att det vart automatiserat. 
I: Och du tror att det skulle gått att genomföra också, att automatisera allting? 
R: Ja, absolut. Så ju tråkigare och ju mindre tid man har för att göra testautomatisering desto 
mer behöver man testautomatisering tror jag. 
I: Jo det är väl så, desto mer tid har man kanske lagt på manuella krångliga tester. 
R: Ja. 
 
17. Om något i GUI ändras till exempel plats på ett fönster, måste ni då ändra det 
automatiserade testet? 
R: Nej inte tack vare att vi kör med ID'n så behöver vi inte det. Väldigt tacksamt. 
 
18. Om något ändras som är kopplat till systemet måste ni då ändra det automatiserade 
GUI-testet? 
R: Nej inte till saker som sticks in i Projekt A. Alltså våra kringliggande system. Inte som 
testerna ser ut idag. Men om vi skulle ha hela flödet testautomatiserat så ja. Då skulle vi 
behöva ha det. Nu behöver vi ju uppdatera det när Projekt A blir en ny version till exempel, 
då byts alla ID'n ut, och då måste vi byta ut alla ID'n. 
 
19. Använder ni ett testverktyg som tar över musen och tangentbordet medans det körs, 
så att ni inte kan använda datorn till något annat ( Sikuli) 
R: Den jobbar ju lite med aktivt fönster. Jag har aldrig vågat. 
I: Så då får ni sitta och vänta medans testet... 
R: Men det är inte så att jag är utelåst ur min dator medans det går. Och ibland om den har 
kört fast och inte hittar någonting så kan jag markera någonting eller skriva in någonting för 
att testfallen ska kunna gå vidare. 
I: Okej, du kan påverka testet samtidigt som det körs? 
R: Ja, ibland. Den letar efter nått element, och har hamnat på fel sida. Så ibland kan man 
hjälpa den innan man har rättat i koden så kan man hjälpa den med egen input. 
 
20. Hur lång erfarenhet av automatiserade test har den som har konstruerat testet? 



 

R: 2,3,4 år. Det minns jag inte. Inte säker, det har jag för mig att hen sa. Men hen är väldigt 
vass. Väldigt snabb på att göra det här. 
 
21. Hur lång erfarenhet har den som utför de automatiserade testerna? 
R: Det är ju jag, och jag har ingen erfarenhet, utan det är de här 6 månaderna. Och väldigt 
begränsat. 
I: Du började i höstas då med andra ord eller? 
R: Alltså, pratar du om erfarenhet inom testning? 
I: Ja erfarenhet inom automatiserade test. 
R: Ja, det är ju i det här som jag kommit i kontakt med automatiserade test. Men det har varit 
kul. Det har varit jättegivande. Men väldigt begränsad tid under 6 månader. 
 
22. Hur lång tid behövs löpande för att underhålla testskripten? 
R: Vi gjorde ju en versionsuppgradering av vår mjukvara och då behöver vi ha med alla ID'n, 
då bytte dem ID. Så då fick vi gå in och byta ut alla. Det tog en halv dag, fem timmar eller 
något sånt där. Just nu så skulle de behöva lite underhåll för vi har gjort någonting som har 
gör att de inte fungerar. Jag har bara konstaterat att de inte fungerar men det där är lite svårt, 
vi har inte haft dem så himla länge och när vi gjorde våra stora tester så fungerade dem. Innan 
Februari, innan vi gick i drift. Kanske det tar någon timme per månad. 
 
23. Vilka svårigheter har ni identifierat när ni underhåller testskripten? 
R: Det är ju jag som gör underhållet och jag är inte insatt så det är ju såhär inlärning som 
begränsar. Men jag tror att det är väldigt bra att lära sig det här, jag tror att det är fantastiskt 
nyttigt. 
 
24. Har automatiseringen av vissa delar av GUI:t lett till några andra positiva 
alternativt negativa aspekter? 
R: Jag tror att vi testar mer. Det är vår största vinning och att vi mer lättvindigt prövar att ge 
oss i kast med att testa någonting eftersom att uppstartsfasen är så mycket kortare. Så blir det 
att vi ger oss i kast med det oftare. Sen så kan vi ju göra mycket större tester eftersom att vi 
kan få allting på plats snabbare. 
I: Större manuella tester då menar du eller?  
R: Det blir inte lika krävande att göra, alltså säg att vi skulle ha en projektaktivitet som ska ha 
20 stycken järnvägsanläggningar kopplade till sig, och en anläggning är liksom hur man har 
grupperat ritningarna så det kan vara allt från el till ja, diverse. Så kan vi ju göra ett test där vi 
har 20 stycken anläggningar, och tidigare var det ju enformigt, drygt och tidsödande att sätta 
upp men nu så går det väldigt fort. 
I: Så då kanske man bara matar in fem istället för att det inte skulle ta så lång tid. 
R: Ja precis, och medans exemplet i produktion där det hade gått snett då kanske det hade 
varit 40, 20 liksom. Så nu kan vi ju göra större lasttester. Så oftare och större kan vi göra. 
I: Har det lett till något negativt tror du? 
R: Nej, jag ser inga negativa saker. Vi har ju massa test som går ut på att testa wizards, och se 
att de validerar data och sådär, det gör vi inte i våra testautomatiseringar. Men de har vi ju 
koll på. Det enda negativa tycker jag är att vi har inte som en stand alone, jag kan inte sätta 
det i händerna på min projektledare och ha att hen kan skapa upp en massa testfall. Jag tror att 
vi skulle kunna ha det men vi har inte det just nu. Och det tycker jag är negativt för att nu är 
det ju, jag vet hur det funkar men som våra utvecklare till exempel, skulle vi lära dem hur det 
funkar så känner de att "Nej jag orkar inte". Så det är det, det skulle ha varit skönt om vi hade 
det som, det vi har idag är inte en stand alone, men det skulle vara fint att ha det som en stand 
alone. 



 

 
25. Har ni något att tillägga som kan vara av intresse? 
R: Nej det är väl. Men alltså den största vinningen vi har är väl det psykologiska, att man inte 
behöver göra det tråkigaste, enformigaste delarna av testfall. I och med att vi inte har något 
helt flöde automatiserat så är det den största vinningen. Den mentala biten, har man tid och 
energi kvar till annat. 
 
Intervju med testledare (Projekt B) 
 
1. Vilken är din roll inom projektet? (Testare, Testledare, Projektledare t.ex.) 
R: Jag är övergripande testledare i Projekt B. Så att mitt ansvar är mest att planera. Inte så 
mycket att utföra själva testerna då. 
 
2. Vilka använder Projekt B? Är det både externa och interna intressenter? 
R: Det är både externt och internt. 
 
3. Ge exempel på vilka de externa kan vara och ett par exempel på vilka de interna kan 
vara. 
R: De externa kan vara entreprenörer, de som ska utföra liksom underhållningsåtgärderna ute 
på spår och väg till exempel. De interna är ju projektledare, de som sitter här och liksom gör 
själva planeringen av jobbet från våran sida till exempel. 
 
4. Är det ett standardsystem? Eller egenutvecklat? 
R: Det bygger på ett standardsystem och sen har vi egenutvecklade integrationsdelar så att det 
är både och men den största delen, eller liksom själva systemet för åtgärderna är ju ett 
standardsystem som vi anpassar. 
I: Testar ni även funktioner i standardsystemet eller testar ni bara sånt som är det som ni 
bygger? 
R: Vi testar i standardsystemet men vi testar inte standardfunktioner utan vi testar det som är 
kravställt som förändringar i standardsystemet om man säger och vi testar ju flödena och då 
ingår ju standardfunktioner i flödena kan de ju göra men vi går inte igenom och testar alla 
smådelar som är standard. 
I: Nej utan det räknar ni med att leverantören då gjort. 
R: Ja däremot det som förändras, det som anpassas, de är ju kravställda så de testar vi då. 
 
5.  Utför ni automatiserade tester på GUI nivå i Projekt B? 
R: Ja, det gör vi. 
 
6. Vilka typer av testfall i systemet väljer ni att genomföra automatiserade tester på, och 
varför dessa aktiviteter? 
R: Det är ju regressionstesterna och de testerna är ju en stor del av de här flödestesterna, och 
egentligen så har vi ju hört att det inte är optimalt för de är ju ganska långa och innehåller 
många moment, man loggar in som en användare och gör någonting, sen skickar man vidare 
och så loggar man in som nästa för att se till så att man har tagit emot, gör lite grann och sen 
så loggar man ut, loggar in ytterligare. Så att det är liksom många steg, å andra sidan så är det 
mycket som kan återanvändas. Men så har vi ju också testfall som är mer enklare testfall 
också. Så man får ut rapporter och sånt där. 
I: Varför har ni valt de aktiviteterna? 
R: Ja det är ju regressionstesterna för det är ju dem som vi kör liksom om och om igen, de 
andra, vi vill ju inte automatisera tester som inte är stabila, där vi inte vet att funktionaliteten 



 

är okej. Så att därför så automatiserar vi inte någonting förens vi har sagt att "Det här är okej" 
och att det är någonting som vi är intresserade av att testa flera gånger. 
 
7. Hur länge har ni gjort det? 
R: Ja, sen i Januari. Så att det är ju fyra månader ungefär. 
 
8. Vet ni hur lång tid det tog att automatisera dessa testfall? I sådana fall, hur lång tid 
var det? 
I: Sen har vi ju en fråga om hur lång tid det tog att automatisera testfallen. Det är ju bra om du 
kan fylla i mallen. 
R: Precis, och det går ju fortare och fortare. 
 
9. Vet ni hur lång tid det tog att utföra dessa uppgifter innan ni automatiserade? I 
sådana fall, hur lång tid var det? 
I: Lika hur lång tid det tog att utföra just den specifika uppgiften innan ni automatiserade. 
R: Jag kan ju säga att vi påbörjade faktiskt egentligen ett jobb för över ett år sen. Då tog vi 
hjälp från ett annat håll än vad vi gjorde den här gången. För vi har ett samarbete med en 
konsultfirma, de som har det här standardsystemet, och fick lite genomgång av dem hur de har 
automatiserat tester tidigare. Men vi kände att vi var inte redo då för att vi trodde att vi skulle 
komma igång mycket fortare, inte med de automatiserade utan över huvud taget med hela 
projektet. Men det tog flera månader till innan vi ens kunde börja testa över huvud taget. Så 
att därför så blev det aldrig någonting av det då och nu när vi tog tag i det så använde vi oss 
av vår automatiseringfunktion här på Trafikverket. Så då gick det väldigt smidigt. 
 
10. Vad känner ni att ni har vunnit på att automatisera de aktuella delarna? 
R: Ja, tid förstås. Smidighet. Det går ju liksom starta dem och köra dem fort och enkelt. Man 
kan köra dem oftare. Har också vunnit faktiskt en mycket nöjd medarbetare, hen tyckte att det 
var jätteroligt att få hugga tänderna i det här, så att det var också mycket positiv del av det 
hela. 
 
11. Finns det annat i Projekt B som ni skulle vilja automatisera? 
R: Nej, inte egentligen tror jag. Det kanske kommer, men jag vet inte, jag har lite svårt att se. 
Det kommer ju att tillkomma regressionstester så att vi kommer ju att fortsätta med det 
allteftersom vi fyller på med regressionstester. Men jag tror inte att vi kommer att 
automatisera några andra typer av tester faktiskt. 
I: Nej och det är just eftersom att regressionstesterna är lättare för att de körs hela tiden och ni 
vet att de ska fungera i grunden? 
R: Ja men exakt. Och de andra typerna av testerna, vi har ju systemintegrationstester, 
möjligtvis att man skulle kunna, vi har funderat på att möjligtvis automatisera en form av 
integrationstester där man inte har det andra systemet påkopplat utan att man kan automatisera 
liksom inskicket via något gränssnitt så att man kan testa systemintegrationstesterna innan 
man har det andra systemet på. Så där finns det möjligtvis, ja det skulle vi kanske ta tag i. 
Men inte hela vägen över till det andra systemet, för de är inte riktigt där än och jag tror inte 
att det skulle fungera. Och acceptanstesterna handlar ju om manuella tester och liksom 
acceptans från verksamheten så där blir det ju inte aktuellt att automatisera tester, det tar ju 
bort syftet med det hela. 
 
12. Vilken teknik och vilket verktyg har använts vid automatiseringen? 
R: Det kan nog [...] svara på lite bättre men jag vet att det är Visual Studio som vi använder i 
första hand. Men det där får [...] svara på, det är hen som har koll. 



 

 
13. Är det en programvara som alla som arbetar inom test har tillgång till? Eller är den 
inköpt/hyrd för detta specifika testautomatiseringstillfälle? 
R: Vi kan få tillgång till den med en licensuppgradering, det har man inte automatiskt på en 
normal testarnivå. Men det är inga problem att få det om man behöver det. 
I: Är det något man måste betala för? 
R: Nej, det gör vi inte utan det finns ett antal sådana licenser tillhanda för oss på Trafikverket. 
Är man konsult så får deras konsultbolag stå licensen. Det ska inte såvitt jag vet så ska det 
inte faktureras av oss, licenskostnaden, det tror jag inte. Det ska inte tillkomma någon kostnad 
för licenser i alla fall. 
 
14. Har ni någon gång räknat ut hur mycket tid eller pengar ni sparar på 
automatiserade tester? 
R: Nej inte innan ni bad mig att göra det så har vi inte gjort det. Vi hade inte riktigt kommit så 
långt än.  
I: Och frågan på på varför ni inte hade gjort det är för att ni inte kommit så långt? 
R: Nej men precis. 
  
15. Hur lång tid tog det att automatisera testerna? 
I: Det kan du ju fylla i mallen vi lämnat över.  
 
16. Hur lång tid tar det att köra de automatiserade testerna? 
I: Lika för hur lång tid det tog att köra de automatiserade testerna. 
 
17. Hur lång tid tog det att köra testfallen innan de var automatiserade. 
I: Lika med hur lång tid det tog att köra innan de var automatiserade. 
 
18. Vilka är de största hindren som ni har stött på under automatiseringsprocessen? 
R: Ja, jag tror inte att vi har stött på så mycket hinder egentligen. Inga stora hinder har vi inte 
stött på. Det vi håller på och tittar på nu är hur vi ska kunna enklare starta upp testerna. För nu 
behövs det ju gå in i Visual Studio manuellt och starta upp testerna därifrån. Vi vill ju kunna 
koppla dem till våra skrivna testfall i TFS'en så att vi kan starta dem i TFS'en. Då kan vem 
som helst av oss göra det. Nu kan bara [...] göra det. Men det är egentligen inget hinder, det är 
bara någonting som vi inte har kommit till än. 
I: Det hade ju varit behändigt för då kan ju vem som helst, nu måste man ju ändå ha kunskap 
om Visual Studio om man ska kunna dra igång dem. 
R: Ja precis. 
 
19. Hade ni kunskaper om automatisering eller tog ni till en början in andra med den 
kompetensen? 
R: Vi tog ju in automatiseringsfunktionen som finns här på test på Trafikverket. Först så 
gjorde ju dem ett test för att se om det gick att automatisera våra tester i vårt standardsystem 
och det gick ju. Så då tog de tre testfall och automatiserade dem och demonstrerade det. Sen 
ungefär så var vi i en fas där vi hade mycket luft i våra sprintar, vi hade inte så mycket att 
testa, så då för att sysselsätta en resurs så sa vi att då ser vi om vi kan göra det här själva. Så 
då satte sig [...] tillsammans med automatiseringsfunktionen och fick gå igenom det och 
liksom komma upp i fart. Så det gick superbra. 
I: Så sen har [...] då skrivit de automatiserade testerna. 
R:Ja. 
I: Hen är utvecklare i grunden? 



 

R: Ja hen är utvecklare i grunden och hen jobbar 50% med utveckling och 50% med test i det 
här projektet. Hen har ju liksom en fot i båda läger så det gick väldigt smidigt och hen var 
jättenöjd att få lära sig det här. 
 
20. Om det finns manuella testscenarion som kan automatiseras men som ni inte väljer 
att göra, vad är anledningen till att ni inte automatiserar? 
R: Jag tror att vi gör nog dem som vi kan, de regressionstester som  vi har valt ut. Och 
dessutom nu så när vi automatiserar så har vi dessutom rotat runt och rotat fram lite fler 
regressionstestfall därför vi har känt att de kanske inte är jätteviktiga, så men nu när vi kan 
automatisera dem så kan vi lika gärna köra dem också. Däremot det som inte, som är lite 
osäkert om det går att automatisera det är ju just rapporter och sådant. Hur kan vi liksom 
verifiera att de blir rätt? Att det finns rätt data på dem och att datat överensstämmer med det 
som det ska vara. Där vet vi inte riktigt vad som går att göra än. Sen så har vi också att man 
ska kunna skriva ut saker och det är ju också sådär, ja hur verifierar vi att det har kommit ut 
på skrivaren liksom? Så att det finns ju vissa saker som inte riktigt går att automatisera vad vi 
vet. 
 
21. Hur mycket kan man automatisera i framtiden? Var går gränsen? 
R: Det vet vi ju inte riktigt heller. Så vi får väl se. Vissa saker, utskrifter och liksom, PDF'er, 
hur verifierar man data från en PDF mot det här då? Så att man vet att man får rätt siffror och 
att det ska räknas ihop och jag vet inte, vi får se. 
 
22. Om något i GUI ändras till exempel plats på ett fönster, måste ni då ändra det 
automatiserade testet? 
R: Jag tror inte det men det kan nog [...] svara på. Men jag tror att de använder ju sig av, inte 
liksom den fysiska GUI-platsen utan av det underliggande namnet, på ID. 
 
23. Om något ändras som är kopplat till Projekt B måste ni då ändra det automatiserad 
GUI- testet? 
R: Vad menar ni då? 
I: Om ett annat system ändras som är kopplat till Projekt B, måste ni ändra då i testet. 
R: Nej det ska inte behövas, just nu så kör vi bara interna tester och om någonting annat, 
eftersom vi har de här integrations delarna så det som kommer in utifrån kommer alltid att 
landa på samma sätt i vårt standardsystem. Det är lite det som är syftet med de här 
integrationerna, integrationsdelen liksom att man tar in det där och sen så konverteras det och 
sen läggs det in i Maximo som är vårt standardsystem. 
 
24. Använder ni ett testverktyg som tar över musen och tangentbordet medans det 
körs,  så att ni inte kan använda datorn till något annat ( Sikuli) 
R: Jag tror inte det men jag vet inte. Jag vet att man kan se att den går igenom flödena, man 
kan se på skärmen hur den gör saker men jag vet inte om man kan göra saker parallellt eller 
inte. 
 
25. Hur lång erfarenhet av automatiserade test har den som har konstruerat testet. 
R: Ungefär fyra månader. 
I: Så man måste ju säga då att det är en rätt så snabb inlärningskurva på att lära sig att göra 
automatiserade regressionstest om man är utvecklare, så verkar det inte så jättekomplicerat? 
R: Ja om man är en ung och motiverad utvecklare som tycker det är roligt så kan det gå 
ganska fort. 
 



 

26. Hur lång erfarenhet har den som utför de automatiserade testen? 
R: 4 månader. 
 
27. Hur lång tid behövs löpande för att underhålla testskripten? 
R: Hittills så tror jag inte att det har varit så mycket. Hen har sagt att hen har liksom "Nu fick 
jag modifiera lite", men jag vet inte exakt. 
 
28. Vilka svårigheter har ni identifierat när ni underhåller testskripten? 
R: Det är ju liksom att krav förändras som vi inte, eller inte att krav förändras, att saker 
förändras som inte är kravställt. För är det kravställt så har man ju koll på, då förändrar man 
ju testfallet och då vet hen ju att hen ska ändra i scripten också. Men ibland så förändras saker 
utan att vi vet om det. 
S: Men om nån skulle gå in och ändra ett krav, får [...] då automatiskt reda på att? 
R: Nej inte automatiskt. 
I: Så då måste någon komma ihåg att berätta för testaren att nu har någonting i det här kravet 
ändras, så du måste vi skriva om testfallet? 
R: Ja men precis. Alltså kraven måste ju finnas i TFS'en och då får vi ju inte dem i någon 
sprint och där måste man ju först då se att det här påverkar de här testfallen. Det är också så 
att jag har ju testare så att det är inte säkert att det är just [...] som får den uppgiften att 
uppdatera testfallet och då måste man ju ändå se till så att [...] får veta att scriptet bör 
uppdateras. Vi har inte riktigt fått snurr på den där processen än.  
I: Hur många är ni i gruppen som jobbar med projektet? 
R: Hela Projekt B? 
I: Ja jag tänker med kommunikation. 
R: Jag vet inte, jag måste tänka efter, det beror på hur stort man ska räkna. Ända upp till 
högsta projektledningen är vi säkert 40-50 stycken. Tittar man på IT delen så är vi kanske 
säkert 25-30 stycken i alla fall skulle jag säga. 
 
29. Har automatiseringen av vissa delar av GUI:t lett till några andra positiva 
alternativt negativa aspekter? 
R: Ja alltså vi har fått lite good will i projektet. Liksom "Åh vad kul och vad spännande!". Vi 
gjorde en demo med verksamheten och produktägaren och visade, "Titta vad bra det blir, vad 
häftigt, vad kul det här är ju jättebra.". Lite positiv reklam för test och sådär. 
I: Något negativt? 
R: Nej inget negativt. Vi har ju gjort det här, vi har ju haft tur på sätt och vis att vi har haft 
ganska mycket luft i våra sprintar så vi har inte behövt liksom tjata till oss tid för det här eller 
pengar eller såhär utan det har varit ett jättebra sätt att använda våra resurser när vi har haft tid 
över. Och det är lite så det är nu, men nu har jag lite tid över, ja men ta några testfall och 
automatisera. Det är också ett bra sätt att fylla ut tiden. Vi har gjort en bas men utöver det så 
gör vi nu när vi har tid liksom så tar vi några testfall till liksom. 
I: Ja och då frigör ju det mer tid till att lägga mer tid på manuella mer omfattande tester som 
man kanske inte hade hunnit med om man inte automatiserat. 
R: Nej men precis. 
 
30. Övrigt att tillägga? 
R: Nej, jag tror inte det. Sen är det ju de rent konkreta siffrorna som vi får titta lite på. Nej det 
har gått mycket lättare än jag trodde faktiskt till slut. När vi gjorde det här första försöket för 
ett år sen så kändes det väldigt omfattande och då hade vi ju en extern part och liksom, de 
försökte väl göra det lite flashigt också då för att försöka sälja in sig själva som utförare av det 
här. Så då kändes det ju mycket mer oöverstigligt liksom men när vi väl tog tag i det och nu 



 

när vi var stabila och kände att vi hade tid att ta tag i det så har det ju gått supersmidigt. Så att 
det var inte alls så svårt som vi hade trott faktiskt. 
I: Nej och överlag den uppfattning vi har fått så verkar det, kanske inte direkt under 
utveckling vara praktiskt med automatiserade test utan det är mer under de här 
regressionstesterna eller när man har kommit så pass långt i utvecklingen så att det finns vissa 
saker som är repetitiva hela tiden som man måste utföra för att kunna testa nästa steg. 
R: Ja liksom sätta upp förutsättningar eller annat. 
I: Ja för att sätta förutsättningar för mer omfattande manuella, och då verkar det vara 
enastående att kunna testautomatisera. 
  
Intervju med utvecklare (Projekt B) 
 
1. Vilken är din roll inom projektet? (Testare, Testledare, Projektledare t.ex.) 
R: Just i testdelen så sitter jag som testare och testautomatiserare. Sen i hela projektet sitter 
jag som utvecklare men i integrationen mellan huvudsystemen och de andra systemen. 
 
2. Vilka använder Projekt B? Är det både externa och interna intressenter? 
R: Med externa och interna menar du Trafikverket? 
I: Ja, Trafikverket och sådana utanför Trafikverket. 
R: Jag har för mig att det är både externa och interna. 
 
3. Ge exempel på vilka de externa kan vara och ett par exempel på vilka de interna kan 
vara. 
R: Nej tyvärr. 
 
4. Är det ett standardsystem? Eller egenutvecklat? 
R: Huvudsystemet är ett standardsystem som är utvecklat av IBM som heter Maximo. Men 
själva integrationen är något som är utvecklat på Trafikverket. 
 
5. Utför ni automatiserade tester på GUI nivå i Projekt B? 
R: Med GUI-nivå menar du att man kör igenom det på en hemsida eller? 
I: Ja från gränssnittet? 
R: Nej, möjligheten finns där och det går att lägga upp en koppling, det har bara inte gjorts 
än. Men i dagsläget kör vi IDE'n, alltså Visual Studio. 
 
6. Vilka typer av testfall i systemet väljer ni att genomföra automatiserade tester på, och 
varför dessa aktiviteter? 
R: För vårt fall så är det så kallade arbetsflöden baserat på ett aktivitetsdiagram som ska följa 
ett visst antal scenarios och kan få ett visst antal olika utfall. Sådana typer av testfall som inte 
behöver ren manuell jämförlig som till exempel rapporter. Saker som går att verifiera som 
status eller ID'n, bara ren information på fält. Sådana typer av testfall automatiserar vi. 
I: Varför just dem? 
R: För att dem är, man vill att när man testautomatiserar så vill du att testfallen inte ska fallera 
utan de ska gå igenom 100/100 gånger och för att kunna säkerställa det så gäller det också att 
välja de testfallen som kommer att generera 100/100 godkända testfall om man säger så. Om 
man försöker göra testautomatisering eller någon form av testautomatisering på någon rapport 
exempelvis eller någon mall så behöver du någon som manuellt går in och jämför så att det 
stämmer överens med den dokumentmallen om man säger så. Det går inte att göra 
testautomatisering, inte på den nivån i alla fall. 
 



 

7. Hur länge har ni gjort det? 
R: Jag personligen är ganska ny här. Jag har jobbat på Trafikverket på 6 månader ungefär, 
testautomatisering senaste 1,5-2 månaderna. Och kom in på det väldigt snabbt men har setat 
oregelbundet med det nu de senaste 2 månaderna. Men det bygger på ett ramverk som har 
utvecklats tidigare, så om det är någon som har använt det tidigare det vet jag inte, men i mitt 
fall så är det de senaste 2 månaderna. 
 
8. Vet ni hur lång tid det tog att automatisera dessa testfall? I sådana fall, hur lång tid 
var det? 
I: Du ska få en sån här, [...] har också fått en så jag antar att du och [...] kommer att gå igenom 
den gemensamt där det vore bra om vi kunde få, för vi hade fått lite utstakat hur det kunde 
vara men då var det mer stora intervall att det tog mellan 5-10 minuter. 
R: Just den frågan, det är nästan omöjligt att ge ett konkret svar. För att det beror helt på 
systemet du sitter i och vem personen är som utvecklar, så det är lite specifikt om man säger 
så. 
I: Men [...] har också fått en sån här så det vore väldigt bra om man då kunde välja ut några 
testfall, så många som möjligt helst och så skriva hur lång tid det tog att köra det manuellt och 
en hur lång tid det tar när man kör det automatiskt och sen då också vad den kostar som kör 
det. Det kan ju vara både konsult och anställd, och det här är ett exempel. Och hur ofta det 
behöver repeteras, om det är flera gånger per dag eller en gång i veckan eller så. Och lika om 
man hade något förarbete typ att man körde ett pilottest. Att autotest kanske var in och gjorde 
det. Vilket verktyg man använder och tiden som det har tagit att ta fram det aktuella testfallet. 
Och tid för löpande underhåll för testskriptet om det är någonting man kanske måste lägga en 
timme i veckan eller någonting på. Och sen om det går, en beräknad livslängd på det 
automatiserade testfallet. Det här gäller Projekt A och det var så länge produkten lever, och 
det är lite svårt att veta hur länge produkten lever.  
R: I det här fallet är det ju när det blir en ändring i arbetsflödet. När det kommer upp en ny 
uppdatering. 
I: Så du kan få en sån här också, [...] har fått en också, så hen kommer säkert höra av sig. 
R: Ska jag fylla i den sen och sen ge den till er eller? 
I: Ja och vi kan skicka den digitalt, men du kan samordna dig med [...] för hen har fått en 
likadan. Så att då är det några frågor där, då är det hur lång tid det tog att automatisera testfall, 
det får du svara på där i den där. Och lika hur lång tid det tog innan automatiserade kommer 
ju fram där. 
 
9. Vet ni hur lång tid det tog att utföra dessa uppgifter innan ni automatiserade? I 
sådana fall, hur lång tid var det? 
- 
 
10. Vad känner ni att ni har vunnit på att automatisera de aktuella delarna? 
R: Till att börja med, tid. Väldigt mycket tid. Och att effektivisera väldigt mycket också. Det 
blir ett bättre utfall, för att du vet att det är ju kod, det enda fel som går att göra är det fel du 
gör själv, om jag utvecklar det så. Det finns mer tid för annat. Tid är egentligen den största 
faktorn det beror på. Tid är ju pengar, tid är massa annat. Kräver mindre arbetskraft för 
utförda testfall vilket i sin tur sparar pengar. 
I: Om man vinner tid på det här då vad väljer man att istället lägga tiden på? Mer omfattande 
manuella tester eller helt andra arbetsuppgifter? 
R: Det beror helt på vad som finns i det läget om man säger så, det går inte att ge ett konkret 
svar på det. Det är verkligen jättesvårt att ge ett konkret svar för det varierar otroligt mycket 



 

beroende på vart man arbetar. Men man lägger ju mer tid på annat som kräver manuell 
validering, eller verifiering rättare sagt. 
 
11. Finns det annat i Projekt B som ni skulle vilja automatisera? 
R: Ja, ambitionen är ju att automatisera testfall för integrationen. Så att innan du försöker 
deploya en ny version av säg rest api:et som håller själva integrationen där allt skickas in och 
ut, att man kör automatiserade test och ser till att integrationen ser bra ut innan man försöker 
deploya en ny version.  
I: Vad är orsaken till att ni inte har genomfört det? 
R: Tid. Prioritet. I dagsläget håller vi på med en driftsättning som snart ska vara klar. Det blir 
lite svårt att göra det samtidigt som vi gör någonting annat för man har ju full fokus på det 
där. 
I: Vad bedömer ni att ni skulle tjäna på det, om ni hade haft tiden att göra det där? 
R: Vad vi hade tjänat på det? Som sagt tid men säkerhet, speciellt säkerhet. För det har ju 
hänt tidigare att man har driftsatt någonting och man tror att det fungerar för att de testfallen 
som man har lagt in som finns inbyggt i systemet, det är inte vanliga testfall, det är inga 
integrationstestfall. Utan det är mer, bygger hela projektet? Det går igenom. Men sen funkar 
det ordentligt som det ska? Det gör ju inte det. Och det resulterar i att det tar ännu längre tid 
att lägga upp en ny uppdatering och se till så att allt fungerar. Det är det, att man direkt kan se 
att "Okej, nu har någonting gått snett, nu ska vi fixa det här". 
 
12. Vilken teknik och vilket verktyg har använts vid automatiseringen? 
R: I det här fallet så använder vi Visual Studio för att utveckla testmetoderna och ramverket 
Selenium från Google för att köra de här testfallen på webbläsarna. Sen har vi ett annat 
ramverk som är internt utvecklat här på Trafikverket, men det är egentligen bara byggt på 
Selenium, det är bara förenklat verktyg av Selenium. För att kunna göra mer med mindre om 
man säger så. 
 
13. Är det en programvara som alla som arbetar inom test har tillgång till? Eller är den 
inköpt/hyrd för detta specifika testautomatiseringstillfälle? 
R: Selenium är ju gratis. Och det interna ramverket är ju utvecklat på, men du behöver ju inte 
det men det förenklar det en hel del. Det som kostar är ju Visual Studios abonnemanget för 
enterprise, för att få tillgång till testverktygen. Det som kostar mest. 
 
14. Har ni någon gång räknat ut hur mycket tid eller pengar ni sparar på 
automatiserade tester? 
R: Det vet jag inte faktiskt. Det har jag ingen aning om. 
 
15. Hur lång tid tog det att automatisera testerna? 
I: Det får du svara på där. (syftar till formuläret som delats ut innan intervjun startade) 
 
16. Hur lång tid tar det att köra de automatiserade testerna? 
I: Det kommer där också. (syftar till formuläret som delats ut innan intervjun startade) 
 
17. Hur lång tid tog det att köra testfallen innan de var automatiserade. 
I: Kommer också. (syftar till formuläret som delats ut innan intervjun startade) 
 
18. Vilka är de största hindren som ni har stött på under automatiseringsprocessen? 
R: Det är ju kodrelaterade problem, det har ju med att, om säg att ett elements ID i hemsidan 
till exempelvis ett fält ändras då ändras det i koden. Då måste det underhållas i koden så att 



 

det stämmer överens med det jag faktiskt vill skicka på eller skriva in någonting i. Ett annat 
hinder kan vara att man har olika IDn för liknande fält. Målet och ambitionen är alltid att allt 
ska vara så generellt och generiskt som möjligt och för att kunna uppnå det så behöver du ju, 
du vill inte skapa specifika metoder för specifika fall utan du vill skapa en metod och 
återanvända den på flera olika ställen. Det är utmaningen snarare än hindret om man säger så. 
Men ja, det största hindret är ju att ifall någonting ändras i DOM:en för hemsidan. 
I: Är det kanske någon som då som äger produktägare för Maximo som går in och 
ändrar ett ID eller är det ni själva? 
R: Man har ju utvecklare för Maximo, du får ju standardpaketet och sen bygger du på det, 
anpassar det efter dina egna behov. Så är det något som ändras därefter påverkar det ju 
automatiserade testet. Det är ingenting som kräver mycket tid, det är bara att man får ta 
hänsyn till sådant. 
I: Är det någonting ni får om Maximo själva går in och ändrar och ändrar ID. Får ni nått 
meddelande om det eller märker ni bara att nu går testet inte att köra och så får man felsöka? 
R: Nej, det kan tillochmed vara en uppdatering från IBM, som kommer in till Maximo sen så 
ändras det någonting där så det är lite svårt att uppdatera alla. Sen vet de ju inte exakt vilka 
fält jag har kollat på eller vilka/vad som är relevant för mina automatiserade testfall. Så man 
märker om något fallerar. 
 
19. Hade ni kunskaper om automatisering eller tog ni till en början in andra med den 
kompetensen? 
R: Jag hade ingen förkunskap faktiskt. Men det enda jag hade kunskap i var C#. Och de var 
mer än tillräckligt för mig. Sen just med den frågan är ju väldigt individuell. Bara för att du 
kan C# betyder det inte att du börjar förstå testautomatisering direkt. Alla har olika 
inlärningsprocesser, men just i mitt fall räckte det med att jag kunde C# och fick ungefär en 
timmes genomgång i själva ramverket som egentligen var Selenium. Det tog mig kanske max 
2 dagar att komma igång. 
I: Och det var utav gruppen autotest som gick in och visade er? 
R: Precis. 
 
20. Om det finns manuella testscenarion som kan automatiseras men som ni inte väljer 
att göra, vad är anledningen till att ni inte automatiserar? 
R: Prioritet. Man prioriterar det andra före det. 
 
21. Hur mycket kan man automatisera i framtiden? Var går gränsen? 
R: Jag tror inte det finns en gräns egentligen. Det finns säkert dokument jämförare eller 
liknande former av verktyg tillgängliga och med hjälp av sådant där kan man även göra det 
manuella rapportjämförelser automatiserat om man säger så. Det finns egentligen ingen gräns 
utan det är lite mer "Vad behövs och vad går att göra manuellt? Vad är bättre att göra 
manuellt? Litar man på ett sånt verktyg? Går det igenom 100/100 gånger?". Sådana frågor 
man får ställa. 
 
22. Om något i GUI ändras till exempel plats på ett fönster, måste ni då ändra det 
automatiserade testet? 
R: Så länge identifikationen för ett fält finns där spelar det ingen roll vart själva fältet ligger. 
I: Så flyttar man fältet spelar det ingen roll? 
R: Nej exakt, den hittar den oavsett. 
I: Hittar den även om man skulle flytta till en annan flik? 



 

R: Nej. Då får man införa en ytterligare manövrering i den sidan för att nå det argumentet. 
Det måste ju vara synligt. För att kunna trycka på det så måste det finnas där. Är det bakom en 
annan flik så måste du gå in i fliken och trycka på det fältet. 
 
23. Om något ändras som är kopplat till Projekt B måste ni då ändra det automatiserad 
GUI- testet? 
R: Och med det menar du? 
I: Till exempel om ni har ett annat system som är kopplat till Projekt B, behöver ni då ändra 
det automatiserade testet? 
R: Nej, alltså testfallen som vi har automatiserat i dagsläget bygger egentligen bara på själva 
Maximo-systemet, eller huvudsystemet om man säger så. Då är vi bara inne i det 
huvudsystemet och testar. Sen tror jag att det relevanta svaret för den frågan är om man gör 
testautomatisering i integrationen då kan det bli någon förändring om man går och ändrar i 
kopplingen mellan systemen. För det är ju huvudsystem, integration och någon extern modul, 
så om kopplingen där ändras så påverkar det ju hela vägen. Nu går det varken in eller ut. 
 
24. Använder ni ett testverktyg som tar över musen och tangentbordet medans det körs, 
så att ni inte kan använda datorn till något annat ( Sikuli) 
R: Nej den kör i bakgrunden. Du behöver inte använda dig av musen utan den klickar 
automatiskt. 
I: Så då kan du fortsätta att göra någonting annat medans testerna går? 
R: Precis. 
 
25. Hur lång erfarenhet av automatiserade test har den som har konstruerat testet. 
I: Var det du som konstruerade testerna eller var det autotest som gick in? 
R: Nej de gav mig bara ramverket i form av ett NuGet-paket. 
 
26. Hur lång erfarenhet har den som utför de automatiserade testen? 
I: Det har vi redan svarat på tidigare. 
 
27. Hur lång tid behövs löpande för att underhålla testskripten? 
R: Ja som sagt det beror helt på hur ofta man uppdaterar. Om det är så att ett aktivitetsflöde 
eller nått, någon del av ett flöde ändras så får man ändra det. Eller om något element 
uppdateras så får man ändra det också. Men det märks när man kör igenom testfallen och det 
brukar man göra regelbundet. 
I: Har ni någon uppskattning nu, nu har ni ju inte kört så jättelänge men hur ofta de skickar ut 
uppdateringar så ni behöver ändra?  
R: Det är ofta de skickar ut uppdateringar men det är sällan det påverkar så mycket om man 
säger så. Det är väldigt svårt att ge ett konkret svar. Det finns säkert mer konkreta svar för 
andra system. Men just i det här fallet är det svårt att säga. 
 
28. Vilka svårigheter har ni identifierat när ni underhåller testskripten? 
R: Anpassning. Anpassning efter den nya ändringen. Om det är så att någon ändring sker som 
kräver ytterligare steg eller mer specifika metoder då blir det, då börjar man backa ifrån 
ambitionen att ha något som är generellt till någonting som blir specifikt istället och det vill 
man inte ha. Då blir det fler olika metoder för att göra olika saker, men kan man baka ihop 
dem till en metod för att anpassa det så anpassa på det sättet. Det är något att föredra, det blir 
mindre underhåll senare, för då vet jag att jag kan ha, det är bara den metoden som behöver 
uppdateras. Så det är det största egentligen. 
 



 

29. Har automatiseringen av vissa delar av GUI:t lett till några andra positiva 
alternativt negativa aspekter? 
R: Mer tid för annat egentligen. Det är mest det, tid. Tid innebär ju flera olika saker men det 
är ju främst tid som det sparar väldigt mycket på. 
I: Har det lett till något negativt? 
R: Nej. Inte ur min uppfattning faktiskt. Jag tror inte att det finns. Säkert så finns det nån som 
har någon negativ uppfattning om testautomatisering men vad jag kan se, så länge de gör det 
rätt så borde det inte finnas några problem alls. 
 
30. Övrigt att tillägga? 
R: Nej, kanske vad som finns tillgängligt där ute om man vill jämföra. Det finns ju olika sätt 
att, det är inte bara begränsat till till exempel Selenium eller till Visual Studio. Det finns ju, du 
kan ju automatisera i Java och i andra olika miljöer. Det finns andra verktyg som man har hört 
om, Katalon. Katalon är ett verktyg som är som ett tillägg på webbläsaren som fungerar som 
du klickar på den och sen så kör du igenom och så kommer den registrera alla dina 
knapptryck, sen kan du generera script utifrån det. Och så kan du använda det scriptet för att 
köra om testskriptet flera gånger om. Fördelarna med det till exempel är att du inte behöver 
koda så mycket. Nackdelen är att det blir ett väldigt, väldigt specifikt testfall. 
I: Ja det kan du ju inte använda på något annat sen. 
R: Precis, det blir bara för det där. 
I: Gäller det alla sådana inspelnings, som man spelar in och spelar upp? 
R: Nackdelen med inspelningen är att du behöver, det bygger ju på standard Selenium, vilket 
inte är det mest, det är inte att det är ooptimerat, det är bara att det inte är optimerat som i ett 
ramverk som till exempel vi använder. Varje gång du gör ett knapptryck så skapar den en 
instans av att hitta ett element, så att du försöker hitta elementen varje gång även om det är 
samma element så försöker den alltid hitta om samma och det tar väldigt mycket tid, det här 
ramverket som autotest har utvecklat till exempelvis. De har det redan internt i form av 
variabler där de hittas direkt och sen så kör den. Istället för att behöva hitta om efter varje 
knapptryck. Den körs inte på ett sekventiellt sätt utan det körs parallellt, den hittar elementen 
och sen körs de alla metoderna, du går inte efter element efter element efter element. Det spar 
en väldig massa tid. Sen är det inte så mycket mer att tillägga tror jag. 

 
Intervju med testledare (Projekt A) 
 
1. Vilken är din roll inom projektet? (Testare, Testledare, Projektledare t.ex.) 
R: I det här projektet eller egentligen förvaltningen så är jag testledare. Och även testare. 
Testande testledare brukar man säga. 
I: Nu ändrade du och sa förvaltning, kan man säga att projektet har gått över i 
förvaltningsfasen. 
R: Ja, nu har förvaltning tagit över, det har drivits som ett projekt men slutrapporten skrevs 
förra veckan, så nu är det i drift, uppgraderingen är färdig och har gått igenom. Så nu kör vi 
förvaltning av det här vilket är jätteskönt och har gått helt smärtfritt. Jag understryker vikten 
av test att det är tack vare att de har en testledare för en gångs skull inne.  
 
2. Vilka använder systemet? Är det både externa och interna intressenter? 
R: Ja. Både interna och externa. Jag var nere nu och frågade [...] som är förvaltningsledare för 
det här systemet på IT sidan. Hen berättade att ungefär, projektörer som är en roll där har vi 
1000 externa bara. Och det är ju många vid projektering då vid järnvägen som man begär ut 
de här ritningarna och de ska ske förändringar på ritningarna. Alla som är inne systemet 



 

behöver ha ett konto som är ett externt konsultkonto, eller ett annat konto om de sitter internt 
inom Trafikverket för att ha behörighet att överhuvudtaget komma åt Projekt A. Och då är det 
tvåfaktors autentisering för att komma åt det. De behöver ha en behörighet för att över huvud 
taget komma in och få ett användarnamn/login. Så det är både behörighet för att komma åt 
systemet och behörighet för att kunna komma in i systemet. 
I: De externa då är de entreprenörer, vilka är det som är internt inom Trafikverket? 
R: Fastställare är den roll som man måste vara internet för att komma åt. Fastställare är den 
som sätter den slutgiltiga kvalitétsstämpeln på att ritningen är korrekt, innan den får driftas in 
i Projekt A i förändringen. Men jag tror att det är en blandning, vissa projektörer är säkert 
interna också. Både interna och externa är de som jobbar. Det finns 
överlämningskoordinatorer också som sitter som interna. 
 
3. Ge exempel på vilka de externa kan vara och ett par exempel på vilka de interna kan 
vara. 
I: Fick svar på denna tidigare. 
 
4. Är det ett standardsystem? Eller egenutvecklat? 
R: Det är ett standardsystem som man har utvecklat Trafikverkets anpassningar till så att det 
ska fungera internt på Trafikverket. Men det är ett stort system som man har försökt anpassa 
till Trafikverkets unika. Vilket inte är så lätt. 
 
5. Utför ni automatiserade tester på GUI-nivå i systemet? 
R: Ja, på de delar som vi har plockat ut som vi anser lämpar sig i dagsläget för 
testautomatisering. 
I: Är de bara på de egenutvecklade delarna eller även på såna delar som hör till 
standardsystemet. 
R: Jag skulle säga att det är mest på de egenutvecklade där vi har Trafikverkets flöde som 
man vill testa igenom. Och det är där vi har gjort våra egna anpassningar. Sen är det klart att 
det är i och med att man säger åt systemet den ska mata in i vilka. Man jobbar med så kallade 
Wizards, alltså små rutor man ska fylla i med information och där har vi då automatiserat att 
den fyller i rätt information och klickar sig vidare till nästa ifyllnings ruta som den fyller i 
med rätt information. Den utför vissa steg, automatiserat. 
  
6. Vilka typer av testfall i systemet väljer ni att genomföra automatiserade tester på, och 
varför dessa aktiviteter? 
R: Grundläggande. De som är förutsättningsskapande för att testa det som faktiskt krånglar. 
I: För att testa manuellt det som krånglar? 
R: Ja precis. 
I: Varför har ni valt de aktiviteterna? 
R: Det är de monotona som vi alltid får upprepa, varje gång som vi ska genomföra våra 
regressionstester så måste vi alltid göra vissa grundläggande testfall om och om igen, och då 
handlar det om att göra samma sak 11 gånger. Så det är dem vi automatiserat. 
 
7. Hur länge har ni gjort det? 
R: Vi blev intresserade efter att Trafikverket hade sin informationsdag om test. Då var 
testautomatiserings gänget, eller tekniskt test där och presenterade. Och då var det inte bara 
jag som fick informationen som testledare utan hela utvecklarna och de som satt som 
systemspecialister och alla sa då att det här är ju görbart och skulle underlätta enormt i Projekt 
A. Så då tog vi hem det och det var förra våren så vi har arbetat med testautomatisering sen i 



 

Oktober tror jag det blev klart. Jag kan inte säga exakt men jag tror att vi jobbat med det sen i 
Oktober ungefär. 
 
8. Vad känner ni att ni har vunnit på att automatisera de aktuella delarna? 
R: Få bort de tråkiga monotona arbetet. 
I: Vad ger det för vinning i det långa loppet förutom att någon slipper sitta och ha tråkigt? 
R: Det sparar ju mycket tid. Vi har också märkt att vi vet att det blir rätt. Det är inte 
mänskliga faktorn att man knappar in fel eller att vart var det jag var någonstans utan man 
trycker på en knapp och sen kan man gå och göra något annat och sen komma tillbaka efter 
tio minuter och allt är uppriggat och man kan manuellt börja testa. Jag tror vi gjorde det för att 
vi är inte så många personer och att sitta en halv dag bara för att göra de hära monotona 
inmatningarna som krävs för att komma till de roliga testerna där vi faktiskt upptäcker mest 
fel. Så vi sa att det är så klockrent att göra det här i Projekt As fall. Det är ungefär två som 
sitter och testar på heltid när vi gör regressionstester och då testar alla flöden, och då är det 
väldigt skönt att ha det här förutsättningsskapande gjort och sen kan vi börja testa. 
I: Hur ofta gör de här regressionstesterna nu när det gått över i förvaltning? 
R: Jag tror att vi kommer att behöva göra det här i alla fall en gång i månaden. Det kommer 
släppas ny release i testmiljön och då måste vi se att systemet fungerar och då kanske vi inte 
väljer att göra alla automatiserade testfall men vi kanske gör några i varje fall. Så vi ser att 
systemet klara av inmatning och kan rigga upp och sen testa igenom det manuellt. 
 
9. Finns det annat i systemet som ni skulle vilja automatisera? 
R: Det kanske [...] kan svara bättre på för att hen har sett mera möjligheter eftersom att hen 
har jobbat längre med Projekt A än vad jag har gjort. Så hen har sett mycket öppningar att här 
borde vi lägga in en växel till. För det är mycket monotona arbetsuppgifter i Projekt A som 
man skulle kunna bygga bort med automatisering. 
  
Om ja:   
a. Vilka aktiviteter? 
b. Vad är orsaken till att ni inte genomför det? 
R: Jag tror vi ville landa lite i uppgraderingen och såg att den flöt på som den skulle och nu 
har den gjort det. så nu skulle man kunna ta ett omtag. Men för oss har det handlat om att vi 
ville se att den här grunden la sig först och att vi ser att vi faktiskt, att Projekt A lämpar sig. 
Och nu har vi ju till exempel driftat en ny version och då vill vi se att den gamla koden funkar 
i den nya uppgraderingen eller måste vi göra om någonting. Som det är sett nu så verkar det 
fungera.Så jag tror att nu ska vi bara landa i att vi har lyft över det i förvaltning och bygga upp 
en större testautomatisering så vi kan ta mer. Jag tror att vi kan vinna mer, spara mycket mer 
tid i och med automatiseringen. Och som sagt Projekt A är ett ganska långt flöde att testa 
igenom och jag tror det är mycket mer vi kan automatisera och testa via testautomatisering 
och då vinna i att vi sen kan testa där det blir mer komplicerat där manuella ögon behövs. 
c. Vad bedömer ni att ni skulle  tjäna på det? 
R: Mer tid, och kanske att vi skulle kunna bygga lite mer avancerade tester. Där vi skapar fler 
projekt, massor av projektaktiviteter, vi kanske beställer samma dokument. Bland annat har vi 
diskuterat om flera projektaktiviteter beställer samma typ av dokument så bildas en typ av kö i 
Projekt A och vad händer då om projekt nummer 2 drar sig ut och så beställer 8 om 
dokumenten, hamnar de då på plats nummer två i kön? Vad händer där?  
I: Lite typ av lasttest då? 
R: Ja, precis både lasttest och att kunna se hur systemet hanterar när det är en lång köbildning 
exempelvis eller om någon person slutar i ett projekt längre ner och sen när dokumentet blir 



 

tillgängligt får den personen då aviseringen eller inte? Så jag tror att vi skulle kunna bygga 
mer komplicerade tester på ett enklare och tydligare sätt med testautomatisering. 
  
10. Vilken teknik och vilket verktyg har använts vid automatiseringen? 
R: Selenium, Visual Studio för att starta. [...] sköter allt det där. Hen skulle bygga någon liten 
applikation så man lätt ska kunna trycka igång testerna. 
I: Visual Studio och Selenium, hade ni det innan det här drog igång? 
R: Nej nu har vi valt att bara [...] har Visual Studio, så det är bara hen som kan jobba i det. 
Jag har inte licensen då jag inte sitter med utvecklingen. Hade jag varit anställd så ingår väl en 
Visual Studio licens. Men när jag är som konsult så står vår konsultfirma för det. Så tycker jag 
att jag skulle behöva det så skulle jag få det. 
I: Är det något som skulle belasta budgeten på projektet? 
R: Nej det är mitt konsultbolag som skulle stå för den licenskostnaden. Jag har inte sett 
behovet än. Men går vi in i mer automatiseringar så kommer jag antagligen skaffa en sån. Jag 
ser inget negativt med det, men vi har inte kommit så långt i automatiseringen än att det har 
behövts. [...] har som är anställd och som har den licensen har byggt upp en enkel, det är lätt 
för någon med licensen att kicka igång en sån här typ av testautomatisering. Så eventuellt 
skulle man bygga upp en applikation så man kan trycka på någon knapp och mata in Excel 
formuläret som man har fyllt i.  
 
11. Är det en programvara som alla som arbetar inom test har tillgång till? Eller är den 
inköpt/hyrd för detta specifika testautomatiserings tillfälle? 
 I: Svart på tidigare. 
 
12. Har ni någon gång räknat ut hur mycket tid eller pengar ni sparar på 
automatiserade tester? 
R: Ja vi gjorde ju Proof of Concept innan vi tackade ja till att gå vidare med 
testautomatiseringen fullt ut och där gjorde ju [...] en liten, hen testade väldigt enkelt, jag tror 
hen la ner 14 timmar på att ta fram och bara se om det är möjligt att göra det och hur resultatet 
ser ut. Sen fick vi sätta oss och fundera på hur lång tid det tar, så vi gjorde en vad det tog att 
göra projekt och projektaktiviteter. Sen visade vi [...] hur snabbt det gick för 
testautomatiseringen att göra samma sak. Och då var det inget snack om saken att det går så 
mycket snabbare. Det är så oerhört fyrkantigt att sitta och mata in information, speciellt när 
det är just samma information, du ska in men samma saker i alla rutor och du ska göra det 11 
gånger. Det är väldigt monotont och tråkigt. Speciellt när det inte är där du vill testa. 
I: Ni hade inget speciellt räknesätt utan kollade bara hur lång tid det tog att genomföra testen? 
R: Ja, och vi hade budget. Trafikverket är väldigt budget styrt. Och nu fanns det pengar kvar 
för denna gång så då var det tumme upp. 
  
13. Vilka är de största hindren som ni har stött på under automatiseringsprocessen? 
R: Det jag skulle kunna tänka mig är den tekniska kunskapen. Nu har ju jag jobbat lite med 
programmering och kan läsa kod och förstå innehållet vad jag ser, men man är ju beroende av 
någon som är tekniskt kunnig och kan programmera som kan bygga upp de här tekniska och 
förvalta dem. Där har jag axlat det lite med administrationsrollen för att dokumentera mer vart 
och hur vi har riggat upp de automatiserade testerna. Vart hittar jag all dokumentation om 
dem. Om jag vill förändra något, hur är testautomatiseringen uppbyggt i Visual Studio? Tagit 
lite screenshots och förklarat strukturen. För är man helt ny och aldrig har programmerat och 
aldrig sett kod innan så förstår man inte vad man ser, så jag tyckte det var viktigt att förklara 
hur det är strukturerat. Nu är det bra kodat så det finns en tydlig struktur i koden, men jag 
tyckte ändå att det var viktigt. Det kan ju komma en ny testledare som inte har den 



 

erfarenheten. Men just att det finns kompetens inom bolaget, nu har vi ju tekniskt test som vi 
kan ta in vid behov och det har vi sagt att vi funderar på att göra när vi ska gå vidare med 
testautomatiseringen. Det gäller att det finns någon som har en Visual Studio licens som kan 
starta testautomatiseringen och som kan underhålla allting, så det kan ses som ett hinder.  
 
14. Hade ni kunskaper om automatisering eller tog ni till en början in andra med den 
kompetensen? 
R: Vi tog in [...] från tekniskt test. Sen har [...] läst test och testautomatisering på Högskola så 
hen har en hel del kunskap också. Vi har både kompetens inom förvaltningen men också bra 
att det finns inom bolaget på Trafikverket som man kan ta in. 
 
15. Om det finns manuella testscenarion som kan automatiseras men som ni inte väljer 
att göra det på, vad är anledningen till att ni inte automatiserar? 
R: Jag tror vi kommer att automatisera mer framöver. För oss handlar det lite om att landa 
och se vilka vinster vi får ut. Jag tror Projekt A kommer hänga kvar några år till. Så jag tror 
att det kommer bli viktigt att testa det här flera gånger. Nu under uppgraderingen drevs som 
ett projekt så blev det extremt mycket test, men jag tror att även nu inom förvaltning så 
kommer det vara enklare att uppgradera oftare, att göra buggfixar och sånt och allt måste 
testar. Det är svårt nu att säga vad vi kommer automatisera och inte men jag tror [...] har 
bättre insikt i vilka delar hen ser som kan automatiseras.  
 
16. Hur mycket kan man automatisera i framtiden? Var går gränsen? 
R: Nej, vi har väldigt mycket sekretess och mycket restriktioner på oss så vi måste hålla 
manuella ögon till. Vi måste verifiera att till exempel signalritningar att alla parametrar blir 
rätt att man kan mata in fel, vad är rätt och vad är fel. Vi måste också kolla mycket med 
behörigheter, vi måste kolla att man har rätt behörigheter att se och göra vissa saker. Vissa 
saker ska du inte få se på en viss sida om du inte har behörigheten. Det tror jag är svårt att 
automatisera. Projekt A är ett ganska rörigt vilket gör att vissa knappar som man tror gör 
samma sak, det kan stå "anteckningar" på flera ställen exempelvis och då tror man att det 
betyder samma sak men det leder till helt olika ställen. Att testa då att trycka på rätt 
anteckningar och mata in någonting vart hamnade den kommentaren och vart hamnar jag om 
jag trycker där? Med den här känslan du får som användare tror jag inte går att automatisera 
bort. Sen är det jättesvårt med att det är mycket behörigheter, logga in med den, ut med den, 
in med den där andra, ut med den andra, sen in som den första och verifierar det. Det är 
mycket med vad får du se som olika användare. 
 
17. Om något i GUI ändras till exempel plats på ett fönster, måste ni då ändra det 
automatiserad testet? 
 R: Det är baserat på ID, som [...] har berättat. 
 
18. Om något ändras som är kopplat till systemet måste ni då ändra det automatiserad 
GUI-testet? 
R: Ja vi har ju länk för leveransytan och den kan jag tänka mig. Man väljer vilken leveransyta 
man ska skicka dokumenten till, Projekt A är liksom lagringsyta så checkar man ut det till en 
leveransyta, det är där man jobbar med dokumentet och skickar in dem. Och sen så kommer 
man in i Projekt A och checkar in dem igen när de är klara. Jag tror att kopplingen till vilken 
leveransyta vi ska skicka dokumenten till där måste vi i så fall in i eller om vi ändrar det i 
Excelarket, nu är jag osäker. Jag vågar inte svara på om det vart hårdkodat eller om det står i 
Excelarket och då ändrar vi det själva. Så då kanske det inte spelar någon roll, nej.  
  



 

19. Använder ni ett testverktyg som tar över musen och tangentbordet medans det körs, 
så att ni inte kan använda datorn till något annat (Sikuli). 
R: Vet inte. 
 
20. Hur lång erfarenhet av automatiserade test har den som har konstruerat testet? 
R: Två år? Vet inte. 
I: Det kollar vi med den personen. 
 
21. Hur lång erfarenhet har den som utför de automatiserade testerna? 
R: [...] utför testerna. Och hen har väl 6 månader. Men hen har utbildning inom området. 
 
22. Hur lång tid behövs löpande för att underhålla testskripten? 
R: Det har inte behövt göras än. Jag vet inte hur mycket [...] har lagt ner på det. Men jag 
tycker inte vi har jobbat så mycket med det. Hen har har ändrat något med datumet. Jag skulle 
nog säga att det kanske är ett par timmar i månaden hen skulle få sätta. 
23. Vilka svårigheter har ni identifierat när ni underhåller testskripten? 
I: Svar på tidigare. 
 
24. Har automatiseringen av vissa delar av GUI:t lett till några andra positiva 
alternativt negativa aspekter? 
R: De positiva är att vi kan göra mer komplicerade testfall snabbare. Det enda negativa jag 
kan tänka mig är väl att man inte tänker till innan man startar det automatiserade testet utan 
man bara skapar massa förutsättningar för test och sen har man en hel drös med test. Projekt 
och projektaktiviteter färdiga men att man inte använder dem och så ligger de där och bara 
"skräpar" i och med att de inte går att plocka bort sen utan de ligger där tills de har stängts. 
Det handlar mer om att man har strategin innan man börjar testa så är det lugnt. Nej jag kan 
inte se, hittills är det bara positivt att det tagit bort en massa merjobb för oss andra. 
  
25. Har ni något att tillägga som kan vara av intresse? 
R: Nej, jag tycker det är bra att teknisk test har kommit hit till Trafikverket. Vi behöver det. 
Svårt att besitta kunskap själv och komma på alla möjligheter själv. Nu kan man lägga in en 
förfrågan dit och de kan svara och komma med lösningsförslag.  
 

Bilaga 3 
 
Tabell ifylld från Projekt B. 
Testfall	nr/namn Körtid	

manue
llt	i	
minut
er,	
sekun
der 

Körtid	
automatis
erat	
minuter,	
sekunder 

Kons
ult	
och	
anstä
lld	
kostn
ad	/	
timm
e 

Hur	ofta	
repeteras	
testfallet	
tex.	Totalt,	
per	vecka,	
per	dag 

Förberedan
de	arbete	
inför	
automatise
ring 

Verktyg	för	
automatisering 

Tid	för	
framtagn-
ing	av	
automatis
erat	tesfall 

Tid	för	
att	
löpande	
underhål
la	
testskrip
tet,	per	
dag	
alt.vecka
,	alt.	
Månad. 

Beräkn
ad	
livsläng
d	på	det	
automa
tis-
erade	
testfalle
t 

1. Arbetsflöde 
Servicebegäran 
Arbetsunderhåll 
Prioritet 1 

10 
min 

31 sek Kons
ult 
748:- 

2 
ggr/måna
den 

30 min Selenium/ramverk/
gratis + 
Visual 
Studio/enterprise 

2h 2 
h/månad 

Under 
projekt
ets 
gång 



 

2.Arbetsflöde 
Servicebegäran 
Arbetsunderhåll 
Prioritet 2 

10 
min 

25 sek Kons
ult 
748:- 

2 
ggr/måna
den 

30 min Selenium/ramverk/
gratis + 
Visual 
Studio/enterprise 

2h 2 
h/månad 

Under 
projekt
ets 
gång 

3.Arbetsflöde 
Servicebegäran 
Arbetsunderhåll 
Prioritet 3 

10 
min 

28 sek Kons
ult 
748:- 

2 
ggr/måna
den 

30 min Selenium/ramverk/
gratis + 
Visual 
Studio/enterprise 

2h 2 
h/månad 

Under 
projekt
ets 
gång 

4.Arbetsflöde 
Servicebegäran 
Arbetsunderhåll 
Prioritet 4 

10 
min 

32 sek Kons
ult 
748:- 

2 
ggr/måna
den 

30 min Selenium/ramverk/
gratis + 
Visual 
Studio/enterprise 

2h 2 
h/månad 

Under 
projekt
ets 
gång 

5.Arbetsflöde 
Servicebegäran 
Förebyggande 
underhåll Prioritet 
1 

10 
min 

24 sek Kons
ult 
748:- 

2 
ggr/måna
den 

30 min Selenium/ramverk/
gratis + 
Visual 
Studio/enterprise 

2h 2 
h/månad 

Under 
projekt
ets 
gång 

6.Arbetsflöde 
Servicebegäran 
Förebyggande 
underhåll Prioritet 
2 

10 
min 

24 sek Kons
ult 
748:- 

2 
ggr/måna
den 

30 min Selenium/ramverk/
gratis + 
Visual 
Studio/enterprise 

2h 2 
h/månad 

Under 
projekt
ets 
gång 

7. Arbetsflöde 
Servicebegäran 
Förebyggande 
underhåll Prioritet 
3 

10 
min 

27 sek Kons
ult 
748:- 

2 
ggr/måna
den 

30 min Selenium/ramverk/
gratis + 
Visual 
Studio/enterprise 

2h 2 
h/månad 

Under 
projekt
ets 
gång 

8. Arbetsflöde 
Servicebegäran 
Förebyggande 
underhåll Prioritet 
4 

10 
min 

35 sek Kons
ult 
748:- 

2 
ggr/måna
den 

30 min Selenium/ramverk/
gratis + 
Visual 
Studio/enterprise 

2h 2 
h/månad 

Under 
projekt
ets 
gång 

9. Arbetsflöde 
Arbetsorder 
Arbetsunderhåll 
Prioritet 1 

12-15 
min 

1 min Kons
ult 
748:- 

2 
ggr/måna
den 

30 min Selenium/ramverk/
gratis + 
Visual 
Studio/enterprise 

2h 2 
h/månad 

Under 
projekt
ets 
gång 

10. Arbetsflöde 
Arbetsorder 
Arbetsunderhåll 
Prioritet 2 

12-15 
min 

1 min Kons
ult 
748:- 

2 
ggr/måna
den 

30 min Selenium/ramverk/
gratis + 
Visual 
Studio/enterprise 

2h 2 
h/månad 

Under 
projekt
ets 
gång 

11. Arbetsflöde 
Arbetsorder 
Arbetsunderhåll 
Prioritet 3 

12-15 
min 

1 min Kons
ult 
748:- 

2 
ggr/måna
den 

30 min Selenium/ramverk/
gratis + 
Visual 
Studio/enterprise 

2h 2 
h/månad 

Under 
projekt
ets 
gång 

12. Arbetsflöde 
Arbetsorder 
ArbetsunderhållPr
ioritet 4 

12-15 
min 

1 min Kons
ult 
748:- 

2 
ggr/måna
den 

30 min Selenium/ramverk/
gratis + 
Visual 
Studio/enterprise 

2h 2 
h/månad 

Under 
projekt
ets 
gång 

13. Hitta lathund - 
Arbetsorderbevak
ning (SP) 

5 min 25 sek Kons
ult 
748:- 

2 
ggr/måna
den 

10 min Selenium/ramverk/
gratis + 
Visual 
Studio/enterprise 

30 min 15 
min/mån
ad 

Under 
projekt
ets 
gång 



 

14. Hitta lathund - 
Servicebegäran 
(SP) 

5 min 25 sek Kons
ult 
748:- 

2 
ggr/måna
den 

10 min Selenium/ramverk/
gratis + 
Visual 
Studio/enterprise 

30 min 15 
min/mån
ad 

Under 
projekt
ets 
gång 

15.Hitta lathund - 
Utförandefaktureri
ng (SP) 

5 min 25 sek Kons
ult 
748:- 

2 
ggr/måna
den 

10 min Selenium/ramverk/
gratis + 
Visual 
Studio/enterprise 

30 min 15 
min/mån
ad 

Under 
projekt
ets 
gång 

 
 

Bilaga 4 
Enkätguide. De frågor vi skickat ut med enkäten. Motivativeringen till att frågorna ställs 
presenteras under den aktuella frågan. 
 

1. Vilken myndighet arbetar du på? 
2. Vilken roll har du? (testare, testledare, Projektledare) 

Inledningsfråga för validitet, att vi frågar relevant roll. 
3. Hur många anställda är det på hela myndigheten? 

0-500, 501-1000, 1001-1500, 1501-2000, 2001-2500, 2501+ 
För att få en bild över storleken på myndigheten. Kan vara relevant i avseende till budget 
o.s.v. (Gäller 2-3). 

4. Hur många arbetar på er IT-avdelning? 
0-200, 201-400, 401-600, 601-800, 801-1000, 1001+ 

5. Arbetar ni med automatiserade tester? 
För att få reda på om myndigheten arbetar med automatiserad test över lag. Vi har 
följdfrågor för att specificera på vilken nivå. Vi vill med svaret på dessa frågor jämföra med 
de svar vi fått från intervjuerna för att se om myndigheterna arbetar med automatiserad test 
på hög nivå. 

6. Har ni en central organisation på er myndighet som hjälper andra projekt att 
komma igång med automatiserade test? Om inte, hur fungerar det hos er när ni 
ska införa automatiserade test? 
Om JA, på vilken/vilka nivåer? (bifoga bild på V-modellen, alt testpyramiden) 

Vi vill att de visar på vilken nivå för att det ska visualiseras bättre, de kanske använder andra 
ord för testnivåerna och testtyperna än vad vi gör. 

a. Om JA, vilka aktiviteter i ett system väljer ni att automatisera tester för?( 
Förberedande inmatningar) 

Vi vill med denna fråga kunna se vad det är de väljer att autotesta, för att se om det är samma 
typ av aktiviteter som väljs av de olika myndigheterna eller olika typer av aktiviteter. 

b. Varför dessa aktiviteter? (Kör som flerval? Tidsvinst, Ekonomisk vinst, Bättre 
utnyttjande av personalens tid, För att det var ett krav,  Annat(frisvar)). 

Vad är det som har motiverat deras val, är det samma för alla eller olika, är det tidsvinster 
eller ekonomiska vinster eller bekvämlighet. 

c. Vad ser ni att ni har vunnit på att automatisera tester för just dessa aktiviteter som ni 
nämnt?(Kör som flerval? Tidsvinst, Ekonomisk vinst, Bättre utnyttjande av 
personalens tid, För att det var ett krav,  annat(frisvar)). 

För att ta reda på de ser för vinst vad gäller automatisering (ekonomisk, 
tidsmässig, omfördelning av resurser(personal)) till exempel. 

d. Om JA, hur länge har ni arbetat med automatiserade GUI-test?  
            Mindre än 1 år, 1-5 år, 6-10 år, 11+ år 
För att få reda på om det är något de börjat med nyligen eller hållit på med längre 



 

och därmed har mer erfarenhet, vilket kan påverka tiden för autotest. 
e. Om NEJ, av vilken anledning gör ni inte det? 

Intressant att se om de kan motivera varför de inte gör det. Kanske har de insett att det är 
mycket dyrare än manuella test? Kanske har de inte kunnat motivera 
kostnaden. 

7.  Använder ni någon metod för att räkna ut när en satsning på automatiserade 
test lönar sig? 

Kan vara till hjälp för oss. Kanske finns det någon väl beprövad metod som går att applicera 
på projekten vi tittar på. 

a. Om JA, vilken metod/räknesätt? 
b. Om Ja, vilken/vilka aspekter av följande har ni använt metoden för. 

• tidsvinst 
• ekonomisk vinst 
• annat 

c. Om JA, brukar ni se att det lönar sig? 
d. Om NEJ, har ni hört talas om någon metod som skulle kunna gå att använda? 
8. Vilka typer av testfall i ett system väljer ni att automatisera era test på? 
9. Vilken teknik, verktyg har ni använt vis automatisering? Till exempel Visual 

GUI test(VGT) Eggplant, spela in Visual Studio, Selenium. 
Intressant för oss att veta då det är olika typer av tekniker. Visual GUI eller 
Inspelning. Vi kan kanske se något samband mellan verktygen och lönsamheten. 

10. Varför valdes det aktuella verktyget? 
Intressant vilka faktorer som påverkade valet av verktyg. Kan priset ha varit en 
faktor? Eller möjligheterna med verktyget? 
Pris, erfarenhet hos testarna, verktygen var redan tillgängligt i org., Annat. 

11. Vilket är det största hindret ni möter under automatiseringsprocessen? Från det 
att ni har bestämt er för att automatisera tills det att autotest är klart att köras 
på ett specifikt testfall. 

Bra att få med eventuella nackdelar och problem med autotest. 
12. Hade ni kunskaper om automatisering från början eller tog ni in andra med den 

kompetensen?  
Har med kostnaden att göra, inhyrda konsulter är dyrare än anställd personal. 

13. Hur lång erfarenhet av automatiserade test har den som konstruerade testen? 
Erfarnare testautomatiserare är antagligen snabbare på att skriva testen. Därför 
vill vi se vilken erfarenhet de har. 

14. Vilka svårigheter har ni identifierat när ni underhåller testskripten? 
Detta frågar vi för att få veta om det kan bli problem i underhållningen av 
testskripten, problem som i förlängningen kan kosta tid och pengar. 

15. Hur lång tid uppskattar ni att ni lägger på test i procent i en utveckling. 
För att se omfattningen av hur mycket test de använder. (Gäller 15-17) 

16. Hur många projekt har ni under ett år där test används? 
17. Hur lång tid uppskattar ni att ni lägger på test i procent i en förvaltning av ett 

system. 
18. Ser du några nackdelar med automatiserade GUI-test? 

Kan vara intressant för oss att sammanställa upplevda för- och nackdelar med 
automatiserad GUI-test. Samt att se vad dessa för- och nackdelar är. (Gäller 
18-19) 

19. Ser du några fördelar med automatiserade GUI-test? 
20. Har ni något övrigt angående automatiserade GUI-tester som ni skulle vilja 

tillägga? 



 

Bilaga 5 
Enkäter med svar. Enkäterna har anonymiserats, så de frågor som innehåller identifierare 
som namn på myndighet och person har tagits bort eller strukits över. De frågor som inte fått 
något svar har inte tagits med under detta avsnitt. Samtliga frågor som ställdes finns i bilaga 
4 ovan. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 


