
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

Ett automatiskt 
verifieringssystem vid 
utvecklingen av inbyggda 
system 

 
 
 

HUVUDOMRÅDE: Datateknik 

FÖRFATTARE: Emanuelsson, Alexander & Karlsson, Filip 

HANDLEDARE: Tarasov, Vladimir 

JÖNKÖPING 2018 juni 

 

 

En länk mellan byggserver och testmiljö. 



   
 

Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom datateknik, inbyggda 
system. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 
Examinator:  Håkan Sundell  
Handledare:  Vladimir Tarasov 
Omfattning:  15 hp (grundnivå) 
Datum: 2018-06-20 



 

i 

Abstract 

Automotive companies are increasingly investing in fast development processes and 
new advanced technology, resulting in less time being allocated to development that is 
more time consuming. The purpose of this thesis was to develop and evaluate an 
automatic verification system adapted for companies within the automotive industry 
with VT System as test environment and Jenkins as build server. Based on this 
purpose, three research questions were defined and then answered by first 
investigating which components an automatic verification system could contain. This 
was followed by the development of an automatic verification system and a 
corresponding architecture. Finally, the automatic verification system was evaluated 
through an experiment, with the purpose of investigating it’s time efficiency. To 
achieve the purpose of this thesis the method Design Science Research was used. The 
results from the experiment shows that there is no significant difference in time 
efficiency between the automatic verification system and a manual approach of the 
same task. The thesis highlights other aspects of the automatic verification system in 
which it can contribute. The result of the work contributes to different knowledge areas 
such as automated testing and fully automated systems, it does this by presenting an 
architecture for an automatic verification system and by presenting the result from the 
above-mentioned experiment. 

 

Keywords: Automatic verification system, ECU, Testing, Components, Artefact 
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Sammanfattning 
Företag inom fordonsindustrin sätter mer och mer press på snabba 
utvecklingsprocesser och ny avancerad teknik, vilket resulterar i att mindre tid 
allokeras åt utveckling som kräver mer och mer tid. Syftet med detta examensarbete 
var att ta fram, utveckla och utvärdera ett automatiskt verifieringssystem lämpat för 
ett företag inom fordonsindustrin med VT System som testmiljö och Jenkins som 
byggserver. Utifrån syftet definierades tre frågeställningar som besvarades genom att 
först undersöka vilka komponenter ett automatiskt verifieringssystem kan innehålla, 
för att sedan utveckla ett automatiskt verifieringssystem samt en tillhörande 
arkitektur. Slutligen utvärderades det automatiska verifieringssystemet genom ett 
experiment för att undersöka dess tidseffektivitet. För att uppnå detta syfte samt 
besvara examensarbetets frågeställningar valdes Design Science Research som metod 
för arbetet. Resultatet från experimentet visar på att det inte finns någon signifikant 
tidseffektivitetsskillnad mellan ett automatiskt verifieringssystem och ett manuellt 
utförande av samma uppgift. Examensarbetet belyser andra aspekter som det 
automatiska verifieringssystemet istället kan bidra med till verksamheten. Resultaten 
från arbetet bidrar till kunskapsområdena automatiska tester och helt autonoma 
system, detta genom att dels presentera en arkitektur för ett automatiskt 
verifieringssystem och dels genom resultat från tidigare nämnt experiment.  
 
Nyckelord: Automatiskt verifieringssystem, ECU, tester, komponenter, artefakt 
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Förkortningar 

SBW Shift By Wire 

CAN Controller Area Network 

LIN Local Interconnect Network 

ECU Electronic Control Unit 

DSR Design Science Research 

SUT System Under Test 

AI Artificial intelligence 

ROI Return On Investment 

DSA Diagnostic and Software Download Application 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Fordonsindustrin är en av de branscher som under de senare åren haft en 
explosionsartad utveckling. Företag sätter mer och mer press på snabba 
utvecklingsprocesser lik såväl att produkterna skall innehålla ny och avancerad teknik, 
med andra ord ges mindre tid åt utveckling som kräver mer och mer tid. Detta leder 
till ett kritiskt behov av verktyg och metoder som effektiviserar arbetet.  
 
Att automatisera delar av verksamheten har länge varit aktuellt inom de flesta 
branscher. Mer och mer fokus sätts på att byta ut människans arbetsuppgifter mot mer 
effektiva lösningar som i praktiken kan utföra arbetsuppgifter dygnet runt. Inom 
många organisationer som arbetar med mjukvaruutveckling har stort fokus hamnat på 
automatisering av testprocesser [1]. Att låta avancerad mjukvara testa och verifiera den 
kod som produceras i en verksamhet är ett effektivt sätt att få bort den mänskliga 
faktorn ur processen och att minska antalet fel i slutprodukten [2], [3].  
 
Detta arbete är utfört på företaget Kongsberg Automotive AB i Mullsjö. Här bedrivs 
bland annat utvecklingen av växelspakar med Shift By Wire (SBW) teknologi. SBW 
växelspakar har ingen mekanisk konstruktion mellan växelspak och växellåda utan 
kommunicerar med hjälp av elektroniska signaler genom kablage. Kommunikationen 
mellan växelspak, växellåda och övriga delar av bilen sker genom något av 
kommunikationsprotokollen CAN eller LIN. Dessa växelspakar tillsammans med en 
mängd andra komponenter i dagens kommersiella fordon och personbilar innehåller 
en Electronic Control Unit (ECU). En ECU består av en mikroprocessor med 
tillhörande elektroniska komponenter, exempelvis sensorer av olika slag. Mjukvaran i 
dessa ECU:er är under hårda krav från såväl ISO-standarder samt kunder vilket leder 
till en stor mängd av tester och verifieringar. 
 
Utvecklingen av en ECU sker i stor utsträckning iterativt vilket kräver regelbunden 
testning av ny och befintlig funktionalitet genom varje iteration av 
utvecklingsprocessen. Detta för att verifiera att ny funktionalitet fungerar samt att 
försäkra sig om att äldre funktionalitet fortsätter fungera på senare versioner av 
mjukvaran. Att testa äldre funktionalitet manuellt är tidskrävande och ett 
återkommande steg i utvecklingsprocessen. Detta leder till det ovan nämnda behovet 
av ett verktyg som kan effektivisera denna del av utvecklingsprocessen, ett automatiskt 
verifieringssystem.  

1.2 Problembeskrivning  
På Kongsberg Automotive AB finns en testmiljö, VT System, som är en produkt av 
företaget Vector AB. Systemet används bland annat för att kunna utföra automatiska 
tester på inbyggda system. Företaget använder sig även av en byggserver, Jenkins, som 
används för att bygga deras mjukvaruprojekt periodiskt eller på kommando. För att 
testa ny mjukvara som finns tillgänglig på Jenkins måste den i nuläget först laddas ner 
manuellt, för att sedan manuellt laddas in i aktuell ECU lokaliserad i testmiljön. En 
studie visar att automatisering av testprocesser inte bara leder till en högre effektivitet 
utan kan även leda till en högre kvalitet på mjukvaran [2]. Denna process vill företaget 
automatisera för att även kunna utföra tester nattetid helt utan mänsklig interaktion. 
Detta för att komplettera den dagliga verksamheten och för att kunna verifiera genom 
tester att redan implementerad funktionalitet inte har påverkats av nya funktioner i 
den senaste mjukvaran. Att även automatisera denna process under dagtid kan vara 
relevant för företaget om det visar sig vara mer effektivt. Med andra ord behöver ett 
automatiskt verifieringssystem skapas. Med ett automatiskt verifieringssystem menas 
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i detta examensarbete en länk mellan byggserver och testmiljö för att kunna bygga och 
testa mjukvara helt automatiskt. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Följande arbete syftar till att ta fram, utveckla och utvärdera ett automatiskt 
verifieringssystem lämpat för ett företag inom fordonsindustrin med VT System som 
testmiljö och Jenkins som byggserver. För att kunna uppnå detta syfte har följande 
frågeställningar formulerats: 
 

• Vilka mjukvaru- respektive hårdvarukomponenter kan ett automatiskt 
verifieringssystem lämpat för företag inom fordonsindustrin med aktuell 
testmiljö och byggserver innehålla? 

• Hur kan arkitekturen samt uppbyggnaden för ett automatiskt 
verifieringssystem se ut, där valda hårdvaru- respektive mjukvarukomponenter 
kan appliceras? 

• Vilka för- och nackdelar kan ett sådant automatiskt verifieringssystem föra 
med sig i termer av tidseffektivitet? 

1.4 Omfång och avgränsningar  
Då examensarbetet utförs på och utgår ifrån ett specifikt företag med ett antal 
grundförutsättningar, som exempelvis byggserver och testmiljö, kommer inte alla olika 
möjliga lösningar att undersökas. Den lösning som lämpar sig bäst för det aktuella 
fallet kommer att användas. Detta betyder att resultatet nödvändigtvis inte återspeglar 
hela fordonsindustrin.  

1.5 Disposition 
Resterande rapport utgörs av följande: Ett kapitel som beskriver den metod som 
används för att utföra examensarbetet. Detta kapitel följs upp av rapportens teoretiska 
ramverk. Vidare redovisas den empiri som samlats in under arbetets gång i 
empirikapitlet, för att sedan analyseras i analyskapitlet. Rapporten avslutas med 
slutsatser kring studien i diskussions- och slutsatskapitlet. 
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2 Metod och genomförande 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att uppnå examensarbetets syfte och besvara dess frågeställningar valdes Design 
Science Research (DSR) som metod. DSR metoden går ut på att skapa en artefakt för 
att sedan utvärdera dess effektivitet, vilket stämmer in på detta arbete. Den första 
frågeställningen besvaras genom en undersökning av vilka mjukvaru- respektive 
hårdvarukomponenter som det automatiska verifieringssystemet kan innehålla, samt 
vilka av dessa komponenter som lämpar sig bäst för den färdiga artefakten. Vidare 
besvaras den andra frågeställningen genom skapandet av artefakten, där de valda 
mjukvaru- respektive hårdvarukomponenterna kan appliceras. Avslutningsvis 
besvaras den sista frågeställningen genom ett experiment för att utvärdera artefaktens 
tidseffektivitet.  

2.2 Arbetsprocessen 
De första stegen i arbetsprocessen, undersökning och litteraturöversikt, bygger på att 
skapa en förståelse för området, samla material för teorin och att identifiera 
artefaktens olika komponenter. Arbetet går sedan vidare genom utvecklingen av 
artefakten och en kontinuerlig uppbyggnad av teori. Sedan utvärderas artefakten och 
empiri samlas in. Det sista steget utgörs av en analys av insamlad empiri och slutsatser 
dragna från arbetet.  
 

 

Fig. 1. Studiens arbetsprocess. 

2.3 Ansats 
I detta examensarbete har en kvantitativ ansats använts för att besvara dess 
frågeställningar och syfte. En kvantitativ ansats bygger på att kunna dra slutsatser från 
hårda fakta som exempelvis siffror, strukturerade empiriinsamlingar eller 
generaliseringar [4, s. 56]. En kvantitativ ansats innefattas av exempelvis enkätstudier, 
experiment eller statistiska metoder [4, s. 56]. Detta examensarbete använder sig av 
DSR för att skapa och utvärdera en artefakt. Utvärderingen görs genom ett experiment 
för att kunna dra slutsatser kring artefaktens tidseffektivitet.  

2.4 Design 
DSR-metoden förhåller sig till ett antal riktlinjer [5]. Dessa riktlinjer kan 
sammanfattas på följande sätt: 

- DSR måste producera fram en artefakt i form av en konstruktion, metod, 
modell eller exemplifiering [5].  

- Artefakten skall utvecklas för att lösa ett specifikt problem, detta problem 
måste vara relevant för aktuell bransch [5].  

- Artefaktens effektivitet och kvalitet måste utvärderas genom strikta metoder, 
detta gäller även utvecklingen av artefakten [5].  

- Bra DSR-forskning skall bidra med tydliga och verifierbara fakta inom relevant 
kunskapsområde [5].   
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- Resultaten måste hålla en god kommunikationsnivå för att nå en bred publik 
[5].  

Artefakten, eller det automatiska verifieringssystemet, utvecklades under 
examensarbetet med målet att kunna användas som en färdig produkt och tillämpas 
inom olika skarpa projekt på företaget. Artefakten designades med hänsyn till 
byggserver och testmiljö men även utifrån det praktiska behovet och insamlad teori. 
Länken mellan dessa komponenter byggdes upp med hjälp av flera kommunicerande 
skript.  Artefakten utvärderas som tidigare nämnt genom ett experiment. Detta för att 
kunna dra slutsatser om ett eventuellt samband mellan användandet av artefakten och 
minskad tidskonsumtion.  

2.5 Mjukvaruutvecklingsprocess 
Vid utvecklingen av artefakten användes en iterativ utvecklingsprocess. Varje 
arbetsdag började med att välja ut uppgifter för dagen och avslutades med en 
återkoppling över hur dagen hade gått. Under återkopplingen diskuterades även 
möjliga uppgifter inför nästkommande arbetsdag. Ett antal element från Scrum, en 
vanligt förekommande Agil utvecklingsmetod, applicerades på utvecklingsprocessen. 
Detta genom att arbetsdagarna började med ett snabbt möte för att stämma av vad som 
åstadkommits förra gången, vad planen var för dagen samt om några problem 
uppstått.  
 
Den webbaserade projekt-hanteringsapplikationen Trello användes för att definiera 
upp alla uppgifter inom projektet. Trello gör det möjligt att enkelt förflytta olika 
uppgifter, eller kort, till olika listor som exempelvis: ”Att göra”, ”håller på att göra” eller 
”uppgifter som är klara”. I samband med återkopplingen efter varje avslutad arbetsdag 
granskades Trello för att se hur dagen gått och för att även potentiellt förflytta 
uppgifter till nästkommande lista.  
 
Utöver detta utfördes kontinuerliga möten varannan vecka med handledare på 
företaget. Detta för att stämma av och få feedback på arbetet för att behålla önskad 
kvalitet på artefakten. 

2.6 Datainsamling 

2.6.1 Förstudie 
Arbetet startades genom en förstudie som bestod dels av en litteraturöversikt för att 
hitta relevant teori för arbetet och dels en undersökning av vilka mjukvaru- respektive 
hårdvarukomponenter som lämpades för artefaktens uppbyggnad. 
Litteraturöversikten utfördes genom en identifiering av relevanta artiklar med fokus 
på testautomatisering på högskolans sökmotor för databaser, Primo. Relevansen 
bestämdes primärt av en översikt i rapportens abstract och vidare i rapportens 
resultat. Undersökningen av lämpliga mjukvaru- respektive hårdvarukomponenter 
baserades på estimerad implementeringstid för komponenten samt dess 
kompatibilitet till artefaktens helhet. Slutgiltiga val av mjukvaru- respektive 
hårdvarukomponenter för det automatiska verifieringssystemet baserades sedan på de 
erhållna fakta från beskriven undersökning, författarnas förkunskaper inom ämnet 
samt tillgänglighet på företaget. 

2.6.2 Experiment 
Empiriska data som besvarar studiens kvarstående syfte erhålls genom ett experiment. 
Experiment är en vanligt förekommande metod för att svara på ett syfte som baseras 
på en hypotes (ett deduktivt upplägg) [4, s. 67]. I experimentet skapas en situation, 
typisk för aktuellt fenomen, där händelser studeras i samband med manipulation av 
situationen [4, s. 67]. I detta examensarbete syftade experimentet till att mäta 
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eventuella tidsskillnader mellan det automatiska verifieringssystemet och ett manuellt 
utförande av samma process. Processen utgörs av att ladda ner de genererade 
mjukvarufilerna från byggservern, ladda in mjukvaran på aktuell ECU, starta igång 
testmiljön och att utföra automatiska tester. Efter detta skall den mjukvara som befann 
sig på ECU innan testningen laddas in på nytt. Tiden det tog för fyra mjukvarutestare 
på företaget att utföra processen mätes upp med tidtagarur och jämfördes mot den tid 
som det automatiska verifieringssystemet behöver för att utföra samma process. 
Denna tid erhålls istället genom två tidsstämplar, start och stop, på den PC skripten 
befinner sig på. Starttidsstämpeln erhålls när hela processen startar och 
sluttidsstämpeln erhålls när hela processen är slut. Alltså användes en oberoende 
variabel, testningsmetod, som antingen är en testare eller det automatiska 
verifieringssystemet, för att dra slutsatser om den beroende variabeln, tid. 

2.7 Dataanalys 
Insamlade empiriska data från experimentet analyseras genom ett T-test av typen 
Tvåsidigt prövning [6]. Data består av uppmätta tider för det manuella utförandet 
respektive det automatiska verifieringssystemet att utföra hela processen. Då själva 
testningen av ECU kan ta allt ifrån 5 sekunder till 5 timmar, beroende på antalet tester 
som ska utföras, elimineras denna tid ifrån sluttiden. T-testet används för att 
undersöka om det finns en signifikant tidsskillnad mellan ett automatiskt 
verifieringssystem och ett manuellt arbetsutförande. Detta genom att förkasta 
nollhypotesen 𝐻0: ”Ett manuellt utförande är lika snabbt som ett automatiskt 
verifieringssystem”. 

𝑠𝑑 = √∑(𝑑−𝑑)
2

𝑛−1
     (1) 

 

𝑡𝑑𝑓 =  
𝑑−𝜇𝐷

𝑆𝑑 √𝑛⁄
     (2) 

 
Sd är stickprovets standardavvikelse [6] för tidsskillnaden mellan en testare och det 
automatiska verifieringssystemet. µD antar värdet noll när en nollhypotesförkastning 
prövas. Det standardiserade t-värdet (tdf) jämförs mot ett tabellvärde (kritiskt tabell-
värde) för aktuellt T-test, baserat på antalet mätningar, för att ta reda på om 
nollhypotesen kan förkastas [6]. Nollhypotesen förkastas om det standardiserade t-
värdet är större än det kritiska tabell-värdet, alternativt lägre än ett negativt kritiskt 
tabell-värde. För att kunna undersöka en eventuell tidsskillnad mellan de två olika 
utförandena, med hjälp av ett T-test, krävs i detta fall minst två stycken 
mjukvarutestare. Om istället fyra stycken används, som i detta arbete, blir det kritiska 
tabell-värdet nästan tre gånger mindre. Detta resulterar i att en eventuell tidsskillnad 
baseras på konsekventa skillnader istället för enstaka större skillnader. Fler än fyra 
mjukvarutestare hade givetvis sänkt det kritiska tabell-värdet ytterligare, men flera 
mjukvarutestare fanns inte tillgängliga och hade vidare inte sänkt det kritiska tabell-
värdet avsevärt. 

2.8 Trovärdighet 
Arbetets trovärdighet kan baseras på två begrepp: validitet och reliabilitet [7]. Validitet 
hanterar frågan om mätningar som utförs är relevanta för studien, mäts det som är 
avsett mätas? Reliabilitet beskriver studiens tillförlitlighet, om mätningar går till på ett 
tillförlitligt sätt och om resultatet är reproducerbart.  
 
Studien avser att med hjälp av DSR ta fram en artefakt, det automatiska 
verifieringssystemet, och att utvärdera dess effektivitet med hjälp av experimentet som 
beskrivs i avsnitt 2.6.2. Experimentets resultat avser att på ett tydligt sätt redovisa 
eventuella tidsskillnader av att utföra ett antal väldefinierade uppgifter för artefakten, 
samt för en person, vilket stärker studiens validitet. 
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För att öka arbetets reliabilitet erhålls i avsnitt 4.2 en definition av artefaktens 
uppbyggnad och i avsnitt 2.4 beskrivs den vetenskapliga metod, DSR, som användes 
för att ta fram artefakten. En ytterligare faktor som stärker studiens reliabilitet är den 
väldefinierade beskrivningen av experimentet som utfördes för att undersöka 
artefaktens tidseffektivitet. 
 
Genom att använda fyra istället för två stycken mjukvarutestare till experimentet ökar 
studiens validitet. Studiens validitet hade ytterligare kunnat höjas med ett större antal 
mjukvarutestare, men fyra stycken ansågs tillräckligt för ett godtyckligt resultat. 
 
I rapporten används till stor del "peer-reviewed" artiklar, rapporter och dokument som 
referenser till teorikapitlet. Genom att använda expertgranskad litteratur ökar 
rapportens trovärdighet.
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Då arbetet syftar till att ta fram, utveckla och utvärdera ett automatiskt 
verifieringssystem har teorier om framförallt testning lyfts fram i detta kapitel. Hur 
automatisering av testprocesser kan höja verksamhetens effektivitet och gynna 
utvecklingsmetoden är exempel på detta. Vidare behandlas teorier om effektivitet och 
tillhörande beräkningar. 

3.2 Automatiska tester 
I dagens samhälle är det vanligt att projektledare och utvecklare av mjukvarusystem 
placeras under hård press. Att lansera en produkt tidigast möjliga tid på marknaden är 
av yttersta vikt för dess överlevnad, och därmed också för företaget [1]. Företag kräver 
att mer och mer arbete skall utföras på mindre tid samtidigt som företagen pressas till 
att reducera kostnaderna för processen [1]. Parallellt med att arbete skall utföras på 
mindre tid vill även företagen testa sin mjukvara mer frekvent. Av denna anledning 
väljer företag att vända sig mot automatiska tester [1]. Automatiska tester kan 
definieras enligt följande, “The management and performance of test activities, to 
include the development and execution of test scripts so as to verify test requirements, 
using an automated test tool.” [1]. Alltså att hantera testaktiviteter genom att utveckla 
och exekvera testskripts som körs i ett automatiskt testverktyg för att verifiera krav. 

3.3 Automatiseringsprocessen av mjukvarutester 
Ett automatiskt testsystem kan byggas upp på flera olika sätt. Men det finns ett antal 
komponenter som är nödvändiga för ett automatiskt testsystem. [8] nämner bland 
annat testfall, testskripts och testdata som nödvändiga delar.  

3.3.1 Testfall 
Enligt [9] definieras ett testfall på följande sätt: “A set of test inputs, execution 
conditions, and expected results developed for a particular objective, such as to 
exercise a particular program path or to verify compliance with a specific requirement”. 
Alltså innehåller ett testfall olika typer av för- och efterhands villkor, tillvägagångssätt 
för utförandet och ett förväntat resultat utifrån de krav som verifieras. 

3.3.2 Testskripts 
Testskripts används för att automatisera de olika steg som behöver utföras i ett testfall. 
Skripten skrivs med hjälp av något skript- eller programmeringsspråk och kan 
användas tillsammans med ett testverktyg [8], [10]. Det finns ett flertal olika verktyg 
för att automatisera tester där XUnit, som är ett .NET ramverk, är det vanligaste [10]. 
I dessa ramverk är det vanligt att använda skripts för att utföra testerna automatiskt 
[10]. 

3.3.3 Testdata 
Testdata kan användas som parametrar till en funktion för att verifiera ett förväntat 
resultat, men kan även användas för att se hur systemet hanterar ogiltiga eller korrupta 
data. Testdata kan vara data från en testare, men det kan även vara data ifrån en 
funktion eller ett program som hjälper testaren [8]. 
 
Automatiseringsprocessen av mjukvarutester kan definieras upp i ett antal olika steg. 
Även [11] menar på att de första stegen i processen är att designa testfall samt att skapa 
testskript utifrån dessa. Men till skillnad från [8] nämner [11] att processen av att 
automatisera mjukvarutester innehåller ytterligare några steg som beskrivs i avsnitt 
3.3.4 till och med 3.3.7. 
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3.3.4 Testutförande 
Testutförandet utgörs av att de testfall som skapats exekveras och resultatet eller 
beteendet noteras från System Under Test (SUT). Utförandet kan se olika ut beroende 
på tillvägagångsättet i tidigare steg. Om testfallen valdes att skapas som automatiska 
kommer utförandeprocessen vara helt automatisk [11]. 

3.3.5 Testutvärdering 
Det finns olika sätt att utvärdera resultatet från utförandet. Enligt [11] finns det 
vanligtvis tre olika tillvägagångssätt. En mer manuell inställning till utvärderingen är 
att låta en person tolka resultatet. Men för en mer automatiserad process av 
utvärderingen kan hårdkodad testbedömning genom verifieringspunkter i koden 
tillämpas. Det tredje alternativet av testutvärdering är att utvecklarna skapar 
intelligenta test Oracles för att utföra och validera SUT, detta genom att använda 
maskininlärning och AI. 

3.3.6 Testresultatsrapportering 
Testresultat skickas till utvecklarna där alla potentiella fel punkteras upp. Denna 
aktivitet kan antingen vara manuell eller automatisk. Exempelvis är NBug.NET library 
ett program som automatiskt genererar och skickar buggrapporter, kraschrapporter 
samt felbedömningsrapporter [11].  

3.3.7 Testhantering och övriga testaktiviteter 
Övriga aktiviteter som förknippas med automatiska tester kan exempelvis vara 
underhållet av tester. Om tester blir oanvändbara i samband med att SUT ändras, 
behöver de aktuella automatiska testerna uppdateras [11]. 

3.4 Förutsättningar för vidare automatisering 
När ett automatiskt testsystem skall vidare automatiseras och utvecklas, som 
exempelvis ett automatiskt verifieringssystem, menar [12] att befintliga verktyg bör, 
om möjligt, användas. Genom att återanvända redan befintliga delar av systemet 
minskar insatsen som krävs för att utföra arbetet [12]. 

3.5 V-modellen 
Inom mjukvaruutveckling finns flertalet olika metoder för att underlätta 
utvecklingsprocessen. V-modellen, eller ”Verification and Validation model”, är en 
väletablerad och använd metod inom mjukvaruutveckling. V-modellen delar upp 
utvecklingsprocessen i olika steg, se Fig. 2, där de första stegen syftar till att definiera 
och designa mjukvaran utifrån krav och koncept. Efter detta påbörjas 
implementationen av mjukvaran. Sedan utförs integrering, verifiering och testning av 
mjukvaran utifrån de krav som ställts på produkten [10]. 

 

Fig. 2. V-Modellen [13]. 
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Mjukvaran testas iterativt genom varje utvecklingsnivå, där dess funktionalitet testas 
på följande sätt:  

- Enhetstestning, där små separata delar av mjukvaran testas.  
- Integrationstestning, där integrationen av enheter testas. 
- Systemtestning, där den färdigintegrerade produktens funktionalitet testas. 

Systemtestning utförs även tillsammans med de två resterande testnivåerna, 
användaracceptans och releasetestning, där systemet testas utifrån slutkundens 
acceptans [10]. 
 

3.6 Agila Utvecklingsmetoder 
Att använda en agil utvecklingsmetod är något som [14] anser vara en fördel när det 
kommer till att minska utvecklingstiden för ett projekt. Konceptet att bryta ner allt 
arbete är ett välkänt begrepp inom agil mjukvaruutveckling. Genom att dels bryta ner 
arbetet och att dels använda en anpassningsbar planering, erhålls en iterativ 
utvecklingsprocess som gör det möjligt att leverera lösningar tidigt och kontinuerligt 
till kund [14]. 
 
Det finns ett antal olika agila utvecklingsmetoder som exempelvis Scrum, Extreme 
Programming (XP) och Feature-Driven Development (FDD) [15]. Även fast dessa 
agila utvecklingsmetoder har mycket gemensamt, fokuserar metoderna på olika saker. 
Scrum är främst en projektledningsmetod till skillnad från XP som framförallt 
fokuserar på mjukvaruutvecklingen [15]. På grund av metodernas olika grundkoncept 
används ibland motsägelsefulla agila tekniker. Till exempel använder sig XP av ett 
gemensamt ägarskap av koden, medan FDD istället föreskriver att varje kod-
komponent har en definierad ensamägare [15]. 
 
Ett agilt utvecklingsteam baseras på att individer har olika kompetenser inom bland 
annat programmering, design, databasarkitektur samt administration, analys, 
systemingenjörskap och projekthantering [15]. Detta skiljer sig från till exempel den 
äldre utvecklingsmetoden, vattenfallsmodellen, där utvecklingsteam ofta specialiserar 
sig inom ett specifikt område som exempelvis analys, design, utveckling eller testning, 
beroende på funktion [16]. 
 
Mjukvarutestning är en viktig del, om inte den viktigaste, inom agil 
mjukvaruutveckling [17]. Agil utveckling kräver att tester utförs mycket tidigt i 
projektet och att även automatiserade tester skapas [17]. Tanken med att utföra tester 
i ett tidigt stadie och kontinuerligt genom projektet är för att få en iterativ återkoppling. 
[14] menar på att automatiska tester bidrar till en direkt återkoppling till utvecklarna 
i form av resultat från testerna, godkända eller icke-godkända. Denna återkoppling är 
väldigt viktig när det kommer till den fortsatta utvecklingen av produkten. 

3.7 Effektivitet kopplat till automatisk testning 

Att effektivisera verksamheten är en ständig kamp som alla företag driver. Inom 
mjukvaruutveckling är testautomatisering en stor del av denna process. Att testa 
mjukvara är en stor del av utvecklingsprocessen och kan stå för upp till mer än 50% av 
projektets tids- och kostnadskonsumtion vilket tas upp i [10], [18], [19], [17], [20], [21]. 
Detta innebär att kostnaden för att testa en mjukvara kan bli dyrare än att utvecklad 
den. Stora summor av pengar spenderas alltså på testningsdelen av 
utvecklingsprocessen. När bristfällig testning sker går företagen med stora förluster. 
Enligt [19] finns det rapporter som pekar på att företag som jobbar inom 
mjukvaruutveckling enbart i USA förlorar sammanlagt 22.2 miljarder dollar per år. 
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Detta på grund av bristfällig testning som även [19] menar hade kunnat förhindras 
genom satsningar på exempelvis testautomation. 

När företag går från ett manuellt testande till ett automatiskt försvinner bland annat 
den mänskliga faktorn ur testerna som enligt [2] och [3] leder till minskade testluckor 
och felbedömningar. Resultaten från [18] pekar även på att defekter hittas i större 
utsträckning och att utvecklingstiden blir kortare med hjälp av automatiska tester. 
Enligt [2] där automatiska tester implementerades vid utvecklingen av 3 olika 
mjukvaror blev utfallen positiva mätt i tids- och kostnadsaspekter för samtliga fall. 
Även Return On Investment (ROI), att investeringen lönat sig, uppnåddes för alla 
mjukvaror. Vidare uppnådde även majoriteten av fallen en högre kvalitet på sin 
mjukvara, där bland annat ett minskat Maintainability-värde kunde uppnås. 

3.7.1 Maintainability 
Maintainability, eller underhållsmässighet är den tid och insats som krävs för att i en 
operativ mjukvara analysera och identifiera ett fel, fixa detta fel och sedan testa 
mjukvaran igen [2]. Underhållsmässighet mäts genom: 
 

𝑀𝑎𝑖𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒
  (3) 

 
Genom att implementera automatiska tester kunde företagen i [2] sänka sitt 
Maintainability-värde. Detta genom effektivare testning som resulterade i en mindre 
tidskonsumtion. 
 
Även om forskning pekar på att automatiska tester har positiva effekter för 
verksamheten kvarstår faktumet att manuella tester fortfarande används i större 
utsträckning än automatiska. Enligt [19] använder bara 26 % av företagen i studien 
automatiska tester. [19] menar att detta beror på att implementeringen av automatiska 
testsystem är mycket krävande, både design- och underhållsmässigt, vilket skapar 
stora trösklar för företagen att ta sig förbi. 
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4 Empiri 

4.1 Frågeställning 1  
För att besvara på examensarbetets första frågeställning undersöktes olika 
komponenter som kunde användas i det automatiska verifieringssystemet. I Tabell 1 
visas alla de olika komponenter som undersöktes som eventuella komponenter till det 
automatiska verifieringssystemet. Vidare visas i Tabell 2 de komponenter som 
lämpades bäst utifrån estimerad implementeringstid, kompatibilitet, erfarenhet och 
tillgänglighet på företaget och som även användes till den färdiga artefakten. 

Tabell 1. Komponenter undersökta till det automatiska verifieringssystemet. 

Hårdvarukomponenter Mjukvarukomponenter 
PC CANoe  
VN1630A DSA 
VT System Python 
Microcontroller Jenkins 
RaspberryPi vFlash 
Arduino C/C++ 

 
Information om nyintroducerade komponenter: 

- DSA och vFlash är program som bland annat används för att programmera 
ner mjukvara på en ECU. 

- VN1630A är ett CAN-nätverksinterface som bland annat används för att 
möjliggöra kommunikation mellan DSA och ECU via CAN. 

- CANoe är ett program som bland annat används för att simulera, analysera 
och testa en ECU. CANoe används också för att styra VT System. 

- Arduino och Microcontroller är två olika sorters mikroprocessorer. 
- Raspberry Pi är en enkel PC med tillhörande Linuxoperativsystem. 

Tabell 2. Komponenterna i det färdiga automatiska verifieringssystemet. 

Hårdvarukomponenter Mjukvarukomponenter 
PC  CANoe 
VN1630A DSA 
VT System Python 
 Jenkins 

 

4.2 Frågeställning 2 
För att besvara på examensarbetets andra frågeställning designades och utvecklades 
ett automatiskt verifieringssystem samt en tillhörande arkitektur. Fig. 3 visar en 
översiktlig bild av det automatiska verifieringssystemets lagerarkitektur.  

 

Fig. 3. lagerarkitekturen för det automatiska verifieringssystemet. 
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Det understa lagret, grundlagret, utgörs av de två kritiska byggstenar som 
examensarbetet är uppbyggt av, byggserver och testmiljö.  Detta följs upp av 
kommunikationslagret, där CAN och skript är de fundamentala delarna för att kunna 
kommunicera mellan artefaktens olika delar. Användare av artefakten kan även få 
feedback och ändra inställningar i artefaktens funktionalitet i detta lager. Detta genom 
en konfigurationsfil, testrapport samt logg. Det sista lagret, funktionalitetslagret, 
utgörs av de väsentliga funktioner artefakten behöver, som att hämta mjukvara, ladda 
ECU med mjukvara och att testa mjukvara.  
 

Fig. 4 visar hur hårdvarukomponenterna är sammankopplade i det färdiga systemet 
och Fig. 5 visar det automatiska verifieringssystemets flödesschema. Det automatiska 
verifieringssystemets funktionalitet är uppbyggt av flertalet kommunicerande 
Pythonskript. 
 

 

Fig. 4.  Hårdvarukoppling för det automatiska verifieringssystemet 

 

Fig. 5. Flödesschema för det automatiska verifieringssystemet. 
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Artefaktens funktionalitet beskrivs nedan och kan även visualiseras genom Fig. 5. Vid 
ett definierat periodiskt klockslag börjar Jenkins bygga mjukvarufiler baserade på 
aktuellt mjukvaruprojekt. Detta periodiska klockslag är även definierat på en labbdator 
där ett antal Pythonskript befinner sig. På denna dator startas istället en socketserver 
vars uppgift är att lyssna efter de mjukvarufiler som genererats på Jenkins. Detta görs 
möjligt genom ett Pythonskript som befinner sig på Jenkinsservern som har i uppgift 
att ansluta sig till socketservern och skicka över mjukvarufilerna efter färdigt bygge.  
 
När filerna har överförts till labbdatorn startar nästa skript. Detta skript öppnar 
programmet CANoe som startar VT systemet i ett passivt läge. VT Systemets passiva 
läge används för att programmera aktuell ECU och det aktiva läget används för att testa 
ECU. När detta steg är färdigt öppnar skriptet DSA, programmet som används för att 
programmera ner mjukvarufilerna på ECU. Här konfigurerar skriptet DSA för att göra 
programmeringen möjlig. Skriptet importerar till DSA de filer som laddats ner från 
Jenkins för att sedan programmera ner mjukvarufilerna till ECU. ECU programmeras 
med hjälp av VN1630A som möjliggör kommunikation via CAN, se Fig. 4, på detta sätt 
skickas mjukvarufilerna över till ECU. 
 
Efter detta steg går skriptet tillbaka till CANoe för att istället sätta VT systemet i det 
aktiva läget. När detta är gjort startas de tester som skall utföras. Testerna är skrivna i 
ett plugin-program, vTESTstudio. Dessa tester är utvecklade sen tidigare och 
användare kan välja och ändra vilka tester som det automatiska verifieringssystemet 
skall utföra under natten. Detta genom att välja tester i en lista och sedan spara 
konfigurationen av CANoe som det automatiska verifieringssystemet använder. 
 
När testerna är klara öppnas DSA på nytt och samma programmeringsprocedur 
upprepas med skillnaden att mjukvarufilerna som programmeras ner på ECU istället 
utgörs av officiell mjukvara för aktuell sprint på företaget. När detta steg är klart 
stänger skriptet ner alla program och två Pythonskript genererar en logg respektive en 
testrapport.  

4.3 Frågeställning 3 
För att besvara på examensarbetets   sista frågeställning utvärderades det automatiska 
verifieringssystemet genom tidigare beskrivet experiment. Empiri från detta 
experiment redovisas nedanför.  I Tabell 3 redovisas de tider som mättes upp för det 
automatiska verifieringssystemet respektive tiderna för fyra olika mjukvarutestare att 
utföra testproceduren mellan Jenkins och VT System.  
 
Tabell 3. Uppmätta tider i sekunder för de två olika testutförandena. 

Manuellt utförande, unika testare 
(x1) 

Automatiskt verifieringssystem (x2) 

363 s 316 s 
278 s 314 s 
400 s 313 s 
282 s 314 s 
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5 Analys 

5.1 Frågeställning 1 
För att besvara på den första frågeställningen gjordes som nämnt tidigare en 
undersökning av vilka hårdvaru- respektive mjukvarukomponenter det automatiska 
verifieringssystemet kunde innehålla. Tabell 1 visar alla undersöka komponenter och 
Tabell 2 visar de slutgiltiga komponenterna i det automatiska verifieringssystemet. 
Nedanför kommer en motivering till varför de slutgiltiga komponenterna valdes till 
artefakten: 
 
DSA och vFlash är program som används för att programmera ner mjukvarufiler på en 
ECU. Dessa program var båda möjliga komponenter till den slutgiltiga artefakten. 
Fördelen med DSA var att stor kunskap om programmet fanns hos både anställda på 
företaget respektive författarna vilket även [12] menar skall utnyttjas om möjligt. En 
stor nackdel med DSA är att programmet inte är helt kompatibelt med VT System vilket 
leder till att en VN1630A behöver användas för att kunna uppnå programmering av 
ECU. Fördelen med vFlash är att programmet, precis som VT System, är en produkt av 
företaget Vector. Detta leder till att vFlash är mer kompatibelt med VT System än DSA 
och att en VN1630A inte är nödvändig för att uppnå programmering av ECU. 
Nackdelen med vFlash var istället att väldigt lite kunskap fanns tillgänglig på företaget 
om programmet och att även otillräcklig information fanns att hitta på internet om 
programmet. Vidare hade även kontakt med företaget Vector krävts för att kunna 
utforma en mall för mjukvaruprogrammeringen för aktuell ECU. DSA valdes över 
vFlash även om vFlash antagligen hade varit en mer optimal komponent till artefakten 
från ett färdigt produktperspektiv.  Men vägen till en fungerande artefakt skulle blivit 
längre än de tidsramar exjobbet innefattade, vilket gjorde DSA till det bättre valet.  
 
Att använda Pythonskript för att automatisera artefakten kan antas vara till en stor 
fördel då mängder av bibliotek finns tillgängliga för skriptspråket. I och med dessa 
bibliotek möjliggjordes många olika lösningar till examensarbetets problematik, vilket 
gjorde Python till ett bra val. Uppbyggnaden av Pythonskripten resulterade även i en 
fördel i avseendet att vidare generalisera det automatiska verifieringssystemet. Detta 
då artefaktens grundfunktioner ej är bundna till specifika komponenter, vilket gör det 
enklare att underhålla och vidareutveckla systemet om företaget vill använda andra 
program och verktyg. Detta är inte bara till en fördel för det aktuella företaget utan 
även för andra organisationer som vill vidare automatisera sin verksamhet på ett 
likartat sätt.  
 
Vidare övervägdes även tidigt i examensarbetet en Raspberry Pi som komplement till 
PC i form av hämtning av mjukvarufiler och programmering av ECU.  Detta skulle 
eventuellt kunna leda till en mer effektiv artefakt då PC och Raspberry Pi i vissa stadier 
av processen kunnat arbeta parallellt. Men artefakten hade blivit beroende av fler 
komponenter och därför inte fått en lika kompakt arkitektur. Vidare hade även ett 
ytterligare sätt att programmera ECU behövt undersökas för denna lösning, då varken 
DSA eller vFlash fungerar med Raspberry Pi. Detta ledde till att denna lösning valdes 
bort och resulterade även i en mer effektiv utveckling av artefakten. 
 
Att använda en Arduino eller Microcontroller med tillhörande C/C++-kod för att testa 
ECU i VT Systemet undersöktes också. Detta för att inte störa skarpa pågående projekt 
i testmiljön. Denna lösning hade varit mer aktuell om ändamålet var att få fram en 
prototyp av artefakten. Tillgången till en Arduino eller Microcontroller hade varit 
obegränsad under examensarbetets gång. VT Systemet använder företaget däremot i 
ett antal olika skarpa projekt och var därför bara tillgängligt för examensarbetet ett 
antal timmar per vecka. Detta ansågs i slutändan ändå vara tillräckligt för att få fram 
en fungerande artefakt och lösningen valdes bort. Lösningen hade bland annat blivit 
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mer primitiv då ändringar av de tester som utförs på ECU hade behövt justeras direkt 
i C/C++-koden.  

5.2  Frågeställning 2 
För att besvara på den andra frågeställningen analyseras i detta avsnitt det 
automatiska verifieringssystemets arkitektur: 
 
Alla beståndsdelar i lagerarkitekturen, som visas i Fig. 3, ansågs vara nödvändiga för 
en välfungerande artefakt av författarna. Funktionalitetsmässigt hade artefakten 
fungerat utan konfigurationsfil, testrapport samt logg, men dessa möjligheter ansågs 
viktiga av såväl företaget som av författarna. Båda parter menade på att dessa 
funktionaliteter kan underlätta både användning och uppehåll av artefakten. Även [11] 
menar på att testrapporter är en väsentlig del av automatisk testning.  
 
Att vidare använda Python som skriptspråk ansågs fördelaktigt av författarna för att 
bygga upp det automatiska verifieringssystemets funktionalitet, men utesluter inte 
andra lösningar. Funktionaliteten kan sannolikt byggas upp med exempelvis Java, 
Ruby, C++ eller Unix Shell scripts istället, för att passa den enskilda verksamheten 
bäst. Att även använda Pythonskript på byggservern har i detta examensarbete 
möjliggjort vidare generalisering av det automatiska verifieringssystemet. Eftersom 
Pythonskriptet inte är hårdkopplat till Jenkins blir det möjligt att använda skriptet på 
en annan byggserver med endast små modifikationer. Genom denna generalisering 
antas andra byggservrar kunna användas som exempelvis Travis CI, GitLab eller 
Microsoft Azure. Att även de funktioner som byggts upp av Pythonskripten är skapade 
med hänsyn till eventuella förändringar av komponenter, som exempelvis testmiljö 
eller byggserver, blir ersättningar enkla och artefakten blir mer generaliserbar.  
 
Testfall och testdata är viktiga delar av automatisk testning, vilket även [8] och [11] 
belyser, [11] tar även upp vikten av själva testutförandet. I det automatiska 
verifieringssystemet styrs alla dessa delar av testmiljön. Detta bidrar till att artefakten 
dels blir mer anpassningsbar till förändring och dels enklare att använda, då ändringar 
inte behöver implementeras direkt i Pythonskripten. Istället implementeras ändringar 
i testmiljöns konfiguration, vilket inte påverkar resterande delar av artefakten.  

5.3 Frågeställning 3 
För att besvara på den sista frågeställningen analyseras i detta avsnitt den empiri som 
erhållits genom experimentet. Då experimentet syftade till att undersöka en eventuell 
tidseffektivitetsskillnad mellan det automatiska verifieringssystemet och ett manuellt 
utförande formulerades nollhypotesen 𝐻0: ” Ett manuellt utförande är lika snabbt som 
ett automatiskt verifieringssystem”. Genom att förkasta eller inte förkasta 
nollhypotesen kan en slutsats gällande tidseffektiviteten hos det automatiska 
verifieringssystemet dras.  
 
Tabell 4. Uppmätta tider i sekunder, minus testningen av ECU, för de två olika 
testutförandena samt differensen mellan dessa. 

Manuellt utförande, 
unika testare (𝒙𝟏) 

Automatiskt 
verifieringssystem (𝒙𝟐) 

𝒅 =  𝒙𝟏 − 𝒙𝟐 

324 s 277 s 47 s 

239 s 275 s -36 s 
361 s 274 s 87 s 

243 s 275 s -32 s 
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Att testa ECU mättes upp till 39 sekunder och eliminerades från den totala tiden, detta 
för att få en korrekt bild av utförandets tidseffektivitet. Exempelvis hade en testtid på 
en timme gjort skillnaderna mellan de två olika utförandena obefintliga.  
 
Medelvärdet av differensen, differensens standardavvikelse samt standardisering av t-
värde: 

𝑑 =
∑ 𝑑

𝑛
= 16,5 𝑠   (4) 

 

𝑠𝑑 = √∑(𝑑−𝑑)
2

𝑛−1
≈ 60,6 𝑠   (5) 

 

𝑡𝑑𝑓 =
𝑑−𝜇𝐷

𝑠𝑑
√𝑛

, 𝑑ä𝑟 𝑑𝑓 = 𝑛 − 1 → 𝑡3 ≈ 0,54  (6) 

 
Det kritiska t-värdet för 𝑑𝑓 = 3 och ett p-värde på 5 % är 0,05𝑡3 = 2,353. 
 
Nollhypotesförkastning om: 𝑡3 > 0,05𝑡3 eller −𝑡3 < −0,05𝑡3.  

 

 𝑡3 > 0,05𝑡3: Det automatiska verifieringssystemet är signifikant mer tidseffektivt. 
−𝑡3 < −0,05𝑡3: Det automatiska verifieringssystemet är signifikant mindre tidseffektivt. 
 
För att kunna förkasta nollhypotesen och dra slutsatsen att det automatiska 
verifieringssystemet är signifikant mer tidseffektivt än ett manuellt utförande, med ett 
p-värde på 5%, behöver det standardiserade t-värdet (𝑡3) överstiga det kritiska t-värdet 
(0.05t3). Det standardiserade t-värdet hade ett positivt men klart mindre värde än det 
kritiska t-värdet. Detta betyder att nollhypotesen ej kan förkastas och att det 
automatiska verifieringssystemet inte är signifikant mer tidseffektivt.  
 
De insamlade tiderna pekar eventuellt på att det automatiska verifieringssystemet kan 
vara till en viss del mer tidseffektivt, då medeldifferensen är +16,5 sekunder och att 
även det standardiserade t-värdet är positivt. Det automatiska verifieringssystemet 
håller även en mer jämn tidskonsumtion till skillnad från de olika mjukvarutestarna 
på företaget, vilket tyder på mer stabilitet. Att även mjukvarutestarna eventuellt 
utförde testproceduren snabbare än vanligt kan ge en viss felmarginal till 
experimentet. Detta då personer kan tendera till att utföra en uppgift mer effektivt 
under uppsyn och tidtagning. En annan felmarginalsfaktor kan vara att de olika 
mjukvarutestarna har olika erfarenheter gällande testproceduren, vilken kan påverka 
resultatet i båda riktningar.  
 

Även om det automatiska verifieringssystemet inte är signifikant mer tidseffektivt kan 
artefakten positivt bidra till verksamheten genom andra aspekter. Genom att med 
hjälp av artefakten komplettera verksamhetens dagliga testarbete med testning under 
kvällstid möjliggörs konsekvent iterativ och mer utförlig testning, vilket är en viktig del 
av agil utveckling [14]. Artefakten kan även leda till kostnadsbesparingar för 
verksamheten. Detta genom att möjliggöra konsekvent testning av äldre funktionalitet 
på ny mjukvara för att säkerställa att inte nya implementeringar skadar äldre, samt att 
defekter hittas snabbare och i större utsträckning [18]. Eventuellt kan även artefakten 
bidra till att verksamheten sänker sitt maintainability-värde genom en större andel 
automatiska tester [2]. Att även artefakten inte behöver någon lön för att utföra 
testprocessen möjliggör besparingar för verksamheten. Det automatiska 
verifieringssystemet tar även bort den mänskliga faktorn ur testprocessen, vilket enligt 
[2], [3] kan minska antalet testluckor och felbedömningar, vilket i sin tur leder till en 
mer säkerställd produkt.  



 

17 

6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultat 
Genom detta examensarbete har dels lämpliga komponenter sammanfogats till ett enat 
system och dels har en arkitektur skapats för ett automatiskt verifieringssystem, 
lämpat för fordonsindustrin. Vidare har data samlats in och analyserats med slutsatsen 
att det automatiska verifieringssystemet inte är signifikant mer tidseffektivt än ett 
manuellt utförande av samma process. Genom detta anser författarna att de tre 
frågeställningarna besvarats och att även examensarbetets syfte uppnåtts.  
 
Vidare kan det automatiska verifieringssystemet istället tillföra andra positiva aspekter 
till verksamheten som exempelvis en större testtäckning, eliminera den mänskliga 
faktorn, kostnadsreduceringar och att underlätta iterativ testning. Det automatiska 
verifieringssystemet kan även antas vara mer optimerat för en agil utvecklingsmetod 
som exempelvis Scrum, XP eller FDD. Detta genom att enkelt möjliggöra iterativ 
testning, som är en kritisk del av dessa metoder. Att även testning påbörjas mycket 
tidigt i agila projekt möjliggör att även tidigt använda det automatiska 
verifieringssystemet, vilket anses fördelaktigt. Det automatiska verifieringssystemet 
kan även användas tillsammans med en utvecklingsmetod som exempelvis V-modellen 
på ett likartat sätt. Artefakten och dess arkitektur kan även antas fungera för andra 
verksamheter inom fordonsindustrin och kanske även inom andra branscher, med ett 
fåtal modifikationer. Detta genom att en generell arkitektur tagits fram och att även 
komponenter som exempelvis byggserver och testmiljö teoretiskt sett kan bytas ut.  

6.2 Implikationer 
Detta examensarbete bidrar till att utöka kunskapsområdet som berör automatiska 
tester och helt autonoma system. Detta genom att presentera en arkitektur för ett 
automatiskt verifieringssystem och att även belysa att inga signifikanta 
tidseffektivitetsskillnader kan förväntas i samband med implementationen av ett 
sådant system. Examensarbetet påpekar utöver detta att verksamheter istället kan 
erhålla andra positiva konsekvenser av ett automatiskt verifieringssystem. 

6.3 Begränsningar 
Examensarbetet har utförts under en begränsad tid vilket ledde till att inte alla olika 
lösningar på artefaktens uppbyggnad undersöktes. Detta ledde även till att 
komponenter med låg implementeringstid värderades högst, då det annars hade varit 
svårt att få fram en fungerande artefakt inom examensarbetets tidsramar. Även att inte 
alla undersökta komponenter testades till artefakten blir en begränsning, då andra 
komponenter hade kunnat resultera i en eventuell tidseffektivitetsskillnad. Vidare har 
inte lönsamheten av ett automatiskt verifieringssystem undersökts, vilket hade gett 
viktig information gällande om det är lönsamt för ett företag att investera i ett 
automatiskt verifieringssystem eller inte. Även detta berodde på examensarbetets 
tidsramar. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
I detta examensarbete undersöktes först vilka hårdvaru- respektive 
mjukvarukomponenter ett automatiskt verifieringssystem, lämpat för 
fordonsindustrin, kan innehålla. Efter detta utvecklades ett automatiskt 
verifieringssystem utifrån ett antal av de undersökta komponenterna samt en 
tillhörande arkitektur för det automatiska verifieringssystemet. Det färdiga 
automatiska verifieringssystemet utvärderades sedan genom ett experiment för att 
undersöka om det fanns en signifikant tidsskillnad mellan det automatiska 
verifieringssystemet och ett manuellt utförande av samma testprocess. Resultaten från 
experimentet tyder på att det inte finns någon signifikant tidsskillnad mellan 
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utförandena. Det automatiska verifieringssystemet kan därför inte anses vara mer 
tidseffektivt än ett manuellt utförande men kan däremot tillföra andra positiva 
aspekter för en verksamhet. Detta genom att exempelvis möjliggöra en större 
testtäckning, eliminera den mänskliga faktorn ur processen, kostnadsreduceringar 
samt att underlätta iterativ testning. Det automatiska verifieringssystemet kan vidare 
anses ha en god kompatibelt med agila utvecklingsmetoder. 
 

Utifrån detta anser författarna att ett automatiskt verifieringssystem är lämpligt att 
använda vid utvecklingen av inbyggda system för att komplettera den dagliga 
verksamheten med nattliga tester. Att även använda det automatiska 
verifieringssystemet under dagtid kan vara relevant för verksamheten, då den bland 
annat tillför en säkerhet genom att eliminera den mänskliga faktorn ur processen.   

6.5 Vidare forskning 
Vidare forskning som hanterar ett automatiskt verifieringssystem bör utföras och med 
mer fokus på kostnadsaspekter kopplade till systemet. Detta för att kunna få en klarare 
bild av den faktiska vinsten av ett automatiskt verifieringssystem. Att även undersöka 
stabilitet och kvalité gällande ett automatiskt verifieringssystem kan vara relevant 
vidare forskning för att tillföra mer till kunskapsområdet. 
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