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Sammanfattning 
 

Vi valde att utreda “Heuristic Test Strategy Model” genom att försöka implementera den på våra LIA-platser 
samt att göra en teoretisk analys med jämförelser gentemot andra modeller med samma syfte.  
Vi har loggat när vi använde modellen och när vi inte använt den har vi försökt beskriva varför det inte gick.  
 
Vi har genomfört två intervjuer för att få en bättre bild av hur modellen används i arbetslivet.  Vi har 
konstruerat en mindmap som syftar till ge en bild av vilka delar av modellen vi sett som mest 
relevanta/användbara givna vår omgivning på LIA:n. På grund av stora svårigheter att praktiskt implementera 
modellen för alla i vår grupp så har vi även fokuserat på varför det var svårt att använda modellen.  
 
Vi kom fram till att även fast vi hade olika praktikplatser så användes vissa delar av modellen mer frekvent. Vi 
drog även slutsatsen att fördomar kring YH försvårade våra möjligheter att använda modellen. Även 
test-strukturen hos våra LIA företag bidrog till dessa svårigheter. 
 
Vår teoretiska analys av de andra modellerna hade slutsatsen att de varit användbara i de specifika fall hos 
författarna men att de i generella fall har vissa teoretiska brister jämfört med “Heuristic Test Strategy Model”. 
 
När vi gjort vår teoretiska analys och jämförelse med andra modeller har vi tagit hjälp av vetenskapliga 
undersökningar som stödjer vår tes om att “Heuristic Test Strategy Model” är relevant och användbar. 
 
Vi rekommenderar att man fokuserar mer på teststrategi under utbildningen men även i arbetslivet. 
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1. Uppdragsbeskrivning/problemformulering 

 
Vi har valt att utreda “Heuristic Test Strategy Model” av James Bach. Tanken är att vi själva ska utvecklas 
inom test strategins skapande och underhåll. Vi använder oss av “HTSM” som en förkortning av modellen. 
 
HTSM är ett hjälpmedel att metodiskt och undersökande välja ut sina tester för att hitta kortaste vägen 
fram till att avvärja hot mot produkten när man bearbetar komplexa system under resurs- och 
tidsbegränsningar. Modellen fungerar som ett tankestöd och påminner om relevanta områden att tänka 
kring när man konstruerar sina tester. 
 
Vi tänker undersöka: 
● Vad krävs för att kunna implementera modellen? 
● Hur upplever vi att implementeringen av HTSM fungerar för oss? 
● Hur kan modellen förbättras tror vi? 
● Hur hållbar tror vi att modellen kan bli inför framtida förändringar och koncept? 
● Finns det andra modeller för teststrategier? - En liten teoretisk analys 

 
1.1. Varför undersöka? 

James Bach är lite av en Guru inom test för många och han har skapat denna modell för att underlätta 
när man skapar/underhåller sin teststrategi. Området är värt att utreda/fördjupa sig i eftersom 
test-strategin är en viktig komponent i en testares jobb och att fördjupa sig i modellen ger oss bättre 
möjligheter att lyckas som testare.  
 

1.2. Avgränsningar 
Vi valde att endast utreda Heuristic test strategy model praktisk. Vi vet att andra modeller med 
liknande syfte existerar och de kommer inkluderas i arbetet men inte praktiskt utvärderas under 
praktiken, där har vi avgränsat oss till Heuristic-modellen. 

 
 

2. Examensarbetets mål 
 
I examensarbetet ska vi  göra en kvalificerad utredning/projekt på ett  företag och skriva  en större skriftlig 
rapport för att tillämpa och fördjupa våra kunskaper inom Heuristik test strategi modell. Det är även ett mål 
att träna vår skriftliga kommunikationsförmåga när vi skriver rapporten.  I slutet av examensarbetet ska vi ha 
utvecklats inom aktuellt yrkesområde, med syfte att bredda oss och att hjälpa till att få vårt första jobb som 
testare. 
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3. Nulägesbeskrivning 
 
3.1. Information om företagen under LIA-perioden 

 
John: Calabrio är ett amerikanskt bolag som nyligen köpt upp det svenska Teleopti.                         
Teleopti-avdelningen där jag kommer vara placerad utvecklar scheman åt support-organisationer.                   
Genom algoritmer, AI och historisk data så spår man framtiden. När kommer vilka samtal. Målet är att                                 
underlätta när kundens ska planera sin bemanning i support-organisationen. 
 
Min: VolvoCars är en affär som nu fokuserar på att producera elbil och automatiseringsbil genom                             
artificiell intelligens och maskininlärning.  

Mins arbete är att samla demografisk data för US marknaden genom Census, så att kunna klassificera                               
kunderna så som tex ålder, yrke, inkomst… I arbetet, kommer jag att tillämpa HSTM strategimodellen                             
för att designa testfall inom datakontroll / säkerhetsprocessen.  

 
George: Synteda är en affärspartner för att hjälpa företag att omfamna nyttan i artificiell intelligens 
och maskininlärning. Deras uppdrag är att hjälpa företag att effektivt utnyttja artificiell intelligens och 
uppnå nya fördelar genom att leverera innovativa lösningar, utbildning och rådgivningstjänster. 
 
Uppdrag under LIA-perioden är att vara betatestare för ett startup och att skapa underlaget för nya 
testprocesser med GitLab Synteda ska använda sig av.   
 

Frida: 

Företaget heter CSC cryogenic service center är ett företag som gör service på transporttankar. 
Företaget arbetar med teknisk support så som tex felsökningar, kalibrering, besiktning, läcksökning 
och vakuumpumpning. De erbjuder även tjänster som verkstadsarbete och reservdelshantering. 

 
3.2. Uppdrag under LIA-perioden 

 
John: Jag kommer främst arbeta med att testa ett workforce-management API.  
 
Min:  I min uppgift behöver jag studera demografisk data och R programmering för att uppnå resultat 
med hög noggrannhet. Dessutom ska jag automatisera datainsamling genom API tillsammans med 
automatisering testing för datatyp kontroll, NA värden... 
 
George: Testa att en mjukvara är tillräckligt redo för lansering. Utforska testprocesser att 
implementera till projektet. 
 

Frida: Jag kommer arbeta med deras hemsida och deras service rapportsystem  
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4. Metodbeskrivning 

 
4.1. Vilket informationsbehov har ni för att lösa uppgiften? 

Vi behöver data om modellen samt data från användning av modellen. För den sista frågeställningen 
behöver vi även lite alternativ på andra modeller med samma syfte. 
 

4.2. Hur har ni gått tillväga vid informationsinsamlingen 
a. Litteratursök/google sök 
b. Intervjuer 
c. Genom youtube-videos 
d. Implementera metoden i vårt arbete och dokumentera det 
e. Avstämningsmöte en gång per vecka för att synka och diskutera hur det går - dokumenteras. 

 
4.3. Loggning 

 
Länkar till externa loggar: 
LIA-dagbok 
Avstämningsmöten 
 
Intervjuerna av testare: 
Första intervjun med Sohail var 2:a november och den andra intervjun med David var 18:e 
november. Intervjuerna vad halvstrukturerade där vi utgick från ett dokument med frågor och vi 
ställde samma frågor till båda deltagarna men lämnade utrymme för följdfrågor om det kändes 
relevant. 
 
Litteratursök/googlesök och youtube videos 
Vi har googlat kontinuerligt under arbetet och tagit hjälp av James Bach (21:a oktober) för att finna 
relevanta vetenskapliga undersökningar. Vi har även sökt på youtube och där sett en kortare 
sammanfattning av HTSM av Michael Bolton. 
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5. Resultatredovisning 

 

 

5.1. Introducerande sammanfattning av HTSM  
Denna bild illustrerar i sin korthet HTSM. Med “Test 
Techniques” menas heuristiska[K-5] tekniker för att 
ta fram testfall, som motiveras av projektets miljö 
“Project environment”, vad som anses relevant att 
testa utifrån bilden av produkten “Product Elements”, 
samt de kategorier av risker som påverkar produkten 
“Quality Criteria”. Produkten utifrån modellen blir 
sedan en text med information om produkten med 
buggar och annan kuriosa “The Testing and Quality 
Story”.  

 
 
Vi bifogar en länk i källförteckningen där det går att läsa mer detaljerat om modellen[K-4]. 

 
5.2. Sammanfattning av intervjuer  

 
a. Sohail tycker att den viktigaste delen är product elements i modellen. Han säger att modellen 

blir särskilt användbar vid en komplex produkt. Han säger att testare har ett annat mindset än 
“researchers” och därför är testare inte i en bra position att säga ifall modellen är bra eller kan 
förbättras. Om produkten inte är komplex behövs inte modellen. Han säger att testarna har 
många olika bakgrunder vilket gör det svårt att samarbeta med dem om modellen[1]. 
 

b. David tycker att modellen beskrivet ett sätt att tänka kring test. Han använder den direkt och 
kontinuerligt under alla sina projekt. Den ger ett bra ramverk. ISTQB har ett lite annat sätt att 
tänka enligt David, men han föredrar HTSM som han säger är stommen i hur han tänker. Han 
brukar använda mindmaps och diskutera med andra kring “bubblorna” i mindmappen. Han 
säger att i början av ett projekt börjar man oftast med projekt-kriterierna. För att sedan kolla 
närmare på riskerna, och sist i processen kollar man på testtekniker att använda. Men allt detta 
förändras och uppdateras kontinuerligt under projektets gång, så strategin är ett levande 
dokument. Han ser inget som är fel i modellen. I alla arbetsplatser förutom sin första har han 
arbetat i team med modellen. Han har använt mindmappen som ett diskussionsunderlag. 
Modellen har varit till stor hjälp för David[2]. 
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5.3. Svårigheter att använda modellen 
a. Struktur 

Vi upplevde inte att testningen utfördes utefter en dokumenterad plan för systemen under vår 
LIA, detta ledde till svårigheter att bedriva effektiv testning samt använda modellen. Vissa av 
oss praktiserade på företag som saknade helt utarbetade testprocesser. 
 

b. Startup projekt på företag 

På ett företag som gör startup av en ny produkt utan tidigare testprocesser i sin verksamhet. 
Har man upplevt att det var viktigare att göra produkten färdig för produktsläpp på marknaden 
än att prioritera planerade och strukturerade tester. När produkten ansågs vara tillräckligt 
moget var behovet av att använda sig av modellen för vidare testning nedprioriterat. 
 

c. Fördomar 

Eftersom vissa större företag helt utesluter yrkeshögskolor ifrån sin rekryteringsprocess leder 
det till att vi som YH-praktikanter inte får möjlighet att arbeta med modellen hos dem.  

 

5.4. Användningen av modellen 

Erfarenheten och användningen av HTSM har varit begränsad eller obefintlig under LIA-perioden. 
Vissa i vår grupp har använt sig av modellen vid enstaka tillfällen i mindre omfattning när möjligheten 
fanns att bedriva individuella uppgifter.  

 

Vi upplevde inte att HTSM användes i någon större utsträckning i företagens verksamhet men det 
förekom att viss personal använde den individuellt. Vi har så gott vi kunnat gjort observationer och 
markerat i en HTSM-mindmap vilka delar av modellen vi utnyttjat oss av under vår LIA-period. 

 

Då observationerna och erfarenheterna även har varit begränsade till avdelningen eller det projekt 
man fått delta i under LIA:an så bör resultaten ses som ett stickprov. 

 

I figuren nedan illustreras en mindmap av HTSM med individuella markeringar som visar vilka delar 
av modellen vi upplevt ha relevans i våra respektive projekt. Med andra ord vilka delar av modellen vi 
kopplat till våra praktiker, där vi skulle kunnat använda data eller diskutera kring för att förbättra 
våra strategier. Vi valde en lite annorlunda mindmap-struktur än en ren kopia av HTSM för att 
illustrera att modellen gärna anpassas till den unika situation man befinner sig i. I vår modell har 
“Oracle” lagts till som representerar förväntningar på systemet [7]. 
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Den HTSM vi har använt oss av är indelad i 5 kategorier och har sammanlagt 45 underkategorier att 
tänka på när man skapar/underhåller sin teststrategi. 

 

Vi har nedan visualiserat mindmappen som en tabell: 
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Företag  HTSM-andel (Underkategori)  Praktikant 

Calabrio  13/45 ≈ 29%  John Linder 

Synteda  13/45 ≈ 29%  George Sydby 

VolvoCars  8/45 ≈ 18%  Min Wu 

CSC  7/45 ≈ 16%  Frida Höber 

Sammanslaget  22/45 ≈ 49%  Samtliga 



 

Andelen av HTSM som observerats om man utgår från de 5 kategorierna. 

 

Exempel på specifik användning av modellen: 

Vid test av en nyligen omgjord kopiera/klistra in- funktionalitet så ledde “vary timing and sequencing” 
till att John fann en bugg om man klistra in massa scheman och sedan med ett visst tidsintervall i 
snabb följd tryckte på CTRL-Z så kraschade programmet. 
 

5.5. Vad andra säger om HTSM och liknande modeller. 
 
“3 Visual Models on Quality” av Jesper Ottosen [K-1] 
 

a. Dan Ashby modellen [K-2] 
Dan Ashbys “En ny  modell för teststrategier” är en uppdatering utav “Heuristic Test Strategy 
Model”.  
 
Dan Ashby utvecklade denna modellen efter att ha arbetat med HTSM och den var till stor hjälp 
för honom om hur han skulle tänka kring teststrategier och även hur han skulle forma sina test 
ideér men han kände att modellen saknade “hur” han skulle gå tillväga och en del testmetoder. 
Då utvecklade han sin egen modell som är en illustration av en teststrategi som tar hänsyn till 
sammanhang, tillvägagångssätt, struktur, testideér och testgenomförande inklusive 
kontinuerlig testning för att samla in kunskap om den upplevda kvaliteten för systemet under 
testning. 
 
Varje punkt har djupare information inom rutorna och modellen visar kopplingen mellan varje 
punkt.  
 

● Den turkosa rutan “context” är motsvarigheten till HTSM av James Bach, men utökad 
med “människor”, “risker” och “verktyg”. Denna ruta belyser att sammanhang är den 
övergripande utgångspunkten för teststrategier.  

● Den Gröna rutan består av tre testmetoder som är beskrivna med tillvägagångsätt för 
varje testmetod. 

● Den orange rutan representerar testideér. 
● Den röda rutan i mitten av modellen “testkörning” visar relationen mellan 

tillvägagångssätt och information.  
● Bredvid den röda rutan hittar vi den blåa rutan som representerar element vi testar 

kontinuerligt. 
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Företag  Quality 
Criteria 

Test 
Techniques 

Project 
Environment 

Product 
Elements 

Oracle 

Calabrio  2/13 ≈ 15%  3/9 ≈ 33%  6/8 ≈ 75%  2/8 ≈ 25%  0/8 ≈ 0% 

Synteda  2/13 ≈ 15%  3/9 ≈ 33%  4/8 ≈ 50%  2/8 ≈ 25%  2/8 ≈ 25% 

VolvoCars  2/13 ≈ 15%  0/9 ≈ 0%  3/8 ≈ 37,5%  2/8 ≈ 25%  0/8 ≈ 0% 

CSC  2/13 ≈ 15%  2/9 ≈ 22%  2/8 ≈ 25%  1/8 ≈ 12,5%  0/8 ≈ 0% 



 

 
 

Slutresultatet av denna modell ska precis som HTSM resultera i upplevd kvalitet.  
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b. Quality Ice Cream Truck [K-3] 

  
Modellen är ett hjälpmedel att fokusera på hur testningen ska utformas utifrån informationen 
som finns överlag om projektet och bearbeta det inom utvecklingsteam mot ett optimalt värde 
för användaren.  
 
Quality Ice Cream Truck är en graf som visar förhållandet mellan testning, risk, kvalitet och 
värde. Benämningen “Quality Ice Cream Truck” kommer av att man skissat flödesschemat så det 
liknar en glassbil, i centrum av glassbilen finner vi “värde” som är glassbilens förare och det 
representerar att vi och användarna har olika uppfattningar och en egen definition av vad bra 
kvalitet är.  
 
Genom att veta vad som är relevant för projektet kan det forma vår testning och ge oss 
information om vår kvalitet. Genom testning kommer det informera oss om risker och 
möjligheter i systemet.  
 
 

6. Analys och slutsatser 
 
6.1. Har målet med arbetet uppnåtts? 

Genom denna skriftliga rapport samt i och med att vi har fördjupat våra kunskaper om modellen så har 
vi till största delen uppnått målet med vårt examensarbete. Dock har vi stött på problem med att 
använda modellen på våra LIA-platser. Det har varit få eller inga förutsättningar att kunna praktiskt 
utvärdera HTSM under vår LIA p.g.a. att det har varit lite återkoppling i modell-användningen och 
test-strukturen varit undermålig. Men vi har försökt använda oss av modellen individuellt till en viss 
grad där det fanns möjlighet att påverka arbetssättet i våra personliga uppgifter.  
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6.2. Vilka lärdomar finns att hämta av arbetet/undersökningen? 

 
a. Intervjuerna 

Modellen ger struktur att falla tillbaka på när man arbetar i komplexa projekt och med komplexa 
produkter[1]. HTSM fungerar även genom t.ex. mindmaps där varje “bubbla” kan ge värdefulla testidéer när 
man arbetar i team[2]. 
 

b. Små  och stora utvecklingsprojekt 

Storleken på systemet brukar  vara en faktor, kan man hålla reda på ett begränsat antal funktionaliteter 
kan man klara sig utan hjälp av HTSM. Fast risken finns att man ändå kan förbise viktiga testområden 
som man från början bör planera för om man väljer bort HTSM. 
 

c. Analys av vår användning av modellen 

Eftersom vi inte har särskilt mycket data att gå på så saknar djupare analys och resonemang grund. 
Men vi kan ändå se att vissa kategorier är mer frekvent använda av oss. T.ex. har vi inte alls använt oss 
av “development criteria”  p.g.a. att vi inte varit så involverade med utvecklarna eller att vi inte blivit 
introducerade tillräckligt väl för att kunna göra bedömningen vid dessa punkter. Vi upplevde heller inte 
att strukturen på test gav oss möjlighet att komma med denna slags input. 

 

Som vi skrivit tidigare så är modellen mer ett ramverk som sätter strukturen för hela test insatsen från 
dag ett. Dock när det inte finns möjlighet att använda den på det sättet tror vi att den ändå kan ge tips 
och leda till att man hittar fler buggar. 

 

d. Fördomar kring Yrkeshögskolor 

I och med att större företag har en större budget och mer genomarbetade processer och strukturer så 
skulle det med största sannolikhet ha varit enklare att applicera modellen i dessa lite större företag. 

Vi kan hoppas att rekryterare på stora företag kan börja se till Yrkeshögskolor och den kompetens de 
skulle kunna bidra med i vissa tjänster, ganska vanligt att det är ett krav på kandidatexamen för en ny 
testar-tjänst även om det inte finns någon mjukvarutest-kandidatexamen. 

 

e. Analys av andra modeller 

Det finns flera andra modeller som fokuserar på värde hos kund och även hur testning kunde öka 
kvaliteten (kundvärdet) bland annat Ice Cream Truck. Efter diskussion med James Bach hävdar han 
själv att ha en strategi där man tänker positivt kring värde-kvalitet, är att smutsa ner sitt sinne och 
hämma sitt kritiska tänkande. Han hävdar att man kan rapportera och hitta punkter för 
värdeförbättring, som han kallar “kuriosa” men att problemet blir när man planerar i strategin för att 
hitta detta.  
 
Det skiljer sig att tänka på vad som kan förbättras och hur man ska fånga ännu mer kundvärde, 
gentemot tänkandet som tänker kring riskerna kring hot mot det befintliga produktvärdet. Det ena är 
ett framåt- positivt mindset medans det andra är mer kritiskt.  
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Vi håller med James Bach att det verkar som att projekt inte behöver ha mer av det 
nytänkande/positiva/värdeskapande mindsetet. Vi tror att testarens uppgift är att ha det kritiska 
mindsetet som syftar till att skydda det befintliga värdet. James Bach har bland annat stöd utifrån en 
vetenskaplig undersökning som visar på att motivationen påverkar hur man tänker och agerar[5], med 
andra ord om man motiveras av att finna hot och inte av att få saker att se bra ut så leder det ofta till att 
man finner mer hot. Det finns även andra vetenskapliga undersökningar som stödjer att man ska 
försöka ha “kritisk distans” gentemot produkten alltså inte bli för insatt i produkten som testare. Hur 
man kan skapa mervärde bidrar till att man blir än mer insatt i produkten och kan leda till att man blir 
mer blind för annat [5][6]. Ett vanligt verkligt exempel på detta är att man kan läsa sitt eget email flera 
gånger och missa något litet fel men några nya ögon finner det direkt. 

 

Om vi ska kritisera modellen av Dan Ashby så har han skrivit ut mer saker som HTSM redan inkluderar. 
Det var säkert givande för honom men i en generell situation ser vi det som lite mer rörigt.  

 

Han har även konstruerat olika “Approaches” till test där han skriver ut tre olika “Automation”, 
“Scripted” samt “Exploratory” vår tolkning är att det blir fel p.g.a att vi stödjer James Bach test-tänk och 
struktur. James Bach hävdar att all test är “Exploratory” vilket vi håller med om eftersom om det inte 
fanns någon del av utforskande involverat i ett test är det helt onödigt att göra det och inte ett test 
eftersom det inte kan ge någon ny information. 

 

Om vi har detta i bakhuvudet faller “Scripted” och “Automation” ganska enkelt på plats. Genom att 
skriva ner testfall “scripted” använder man det efter behov för att inte glömma. På liknande sätt 
fungerar automation, ifall vi vet att ett test, eller prognostiserar att ett test kommer utföras 10+ gånger, 
och vi vet ungefär hur lång tid det tar att automatisera. Så får vi helt enkelt även där göra bedömningen 
från fall till fall ifall det är värt att automatisera för att spara tid eller om det kommer kosta mer än det 
smakar.  

 

Att som Dan Ashby säga att vi kör “Automation Approach” är ett snävt sätt att tänka kring test och leder 
troligtvis till att fler tester än nödvändigt automatiseras, medans om man väljer scripted approach att 
färre än nödvändigt automatiseras. Det är helt enkelt en del av modellen som bidrar till att hämma en 
ansvarig och tänkande testare. 

 

Som en generell modell föredrar vi HTSM på grund av dess enkelhet och få eller inga teoretiska brister, 
medans dessa andra alternativa modeller kan ha fungerat bättre i författarnas specifika situationer. 

 

f. Framtiden för modellen samt förbättringsförslag 

Vi tror att modellen kommer stå sig väl inför framtida förändring och koncept p.g.a. att den är så 
generell och enkel att ta till sig. Möjliga tillägg som vi visualiserat i mindmappen är en kategori nämnd 
“Oracles” som bland annat tar med användarförväntningar. Där skulle man kunna utvärdera t.ex. 
kundnöjdheten i ett system efter förändringar för att få en indikator på om utvecklingen går åt rätt håll. 
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6.3. Hur kan resultatet av arbetet sättas i ett vidare perspektiv/sammanhang 
a. James Bach har en stark karaktär, många gillar eller ogillar honom bland annat p.g.a hans kritik mot 

istqb. Vår slutsats är dock att vare sig man gillar honom eller inte så har han revolutionerat testningen 
världen över och för att utföra effektiv/seriös testning är det ofrånkomligt att använda hans idéer, 
strukturer och arbetssätt. Många tar inte hjälp av detta, en stor del av testbranschens 
testledare/managers förstår inte test i tillräckligt djup grad för att kunna sätta struktur för testarna och 
det blir då mycket kaos och ineffektiva testare.  
 
Testningen i dagsläget upplever vi utifrån våra erfarenheter under LIA-perioden till stor del bestäms 
och anpassas efter en programmerares perspektiv, samt en okunskap hos managers och testledare vad 
en effektiv struktur på test är. 

 

 
 

7. Rekommendationer 
 

7.1. Vad vi kan rekommendera 
Vi rekommenderar att arbeta mer med test-strategins skapande och underhåll under YH-utbildningen 
och i arbetslivet. Vi ser gärna att det införs som en del av arbetet att ta fram modeller för bättre 
överblick på sin teststrategi.  

 
7.2. Som kan leda till 

Vi tror att vi skulle bli bättre förberedda inför arbetslivet och kunna prestera bättre på våra arbetsplatser 
om man har för vana att ta hjälp av modeller vid planering. 
 
Vi tror även att fördomarna mot YH-utbildningar skulle kunna minska och leda till att fler stora företag 
väljer att inkludera YH i sin rekryteringsprocess. Vi tror att företagen kan gynnas ekonomiskt utifrån att ta 
in möjligheten att rekrytera oss. Om en mer kompetent testare rekryteras leder detta till mer effektiv 
testning och i längden mer intäkter eller minskade kostnader. Även i juridiska processer skulle en mer 
kompetent testare som kan ha uteslutits genom dessa fördomar ha en påverkan mot rättvisa i tvister 
angående mjukvara. P.g.a. att en testare arbetar dagligen med att utvärdera mjukvara är de bra rustade för 
liknande uppgifter. 
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9. Bilagor 

 

1. Intervju med Sohail 
https://drive.google.com/file/d/1zFDq5Ol9q-LxsZGdGs9SY6qnBv6_nILc/view?usp=sharing 
 

2. Intervju med David 

https://drive.google.com/file/d/1qHp8v2rMw5Q8djVOrQbRrzAaRfRUGzz3/view?usp=sharing 
 

3. Examensarbete - Loggbok - HTSM 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fH_i24Hi-G2VC_N19--Yzk0EF7G9vEdKLiycraIRfac/edit?usp=sh
aring 

 

4. Hallihan et al_2012_Confirmation and Cognitive Bias in Design Cognition 

https://drive.google.com/file/d/1iVhIHz4-BfZ9HFPf5JVYWNajmqmqjS7J/view?usp=sharing 

 

5. Camerer et al_1989_The Curse of Knowledge in Economic Settings 

https://drive.google.com/file/d/1yItz-DUAkSaPB46A15O7tKzlXYUPLIAX/view?usp=sharing 

 

6. Hinds_1999_The curse of expertise 

https://drive.google.com/file/d/1S49mUaYzAz5W4sKCMlBwFF8NIbaBfZVM/view?usp=sharing 

 

7. Vår HTSM-mindmap 

https://coggle.it/diagram/X7zqTVJoLLVb7Bpc/t/mindmap-htsm 

 

8. Avstämningsmöten 

https://docs.google.com/document/d/1FKIJNCRATy5-cSYRRGVwFBhHGGWfvGgMIwjIz3TrakQ/edit#hea
ding=h.us8gf5yqzjhr 
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