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Sammanfattning 
Idag arbetar allt fler företag inom agil systemutveckling vilket innebär att 
utvecklingsarbetet sker i korta iterationer. Att arbetet sker i korta iterationer 
innebär att det är mycket som ska göras på kort tid både inom utveckling 
och test. För att hinna med testarbetet krävs det därför att man arbetar med 
automatiserade tester. Automatiserade tester är en typ av automation som i 
sig är ett problematiskt område då människor misslyckas med att förlita sig 
på automation. Om människor inte litar på automatiserade tester leder det 
till att manuell testning ändå kommer att ske för att säkerställa resultaten av 
de automatiserade testerna vilket gör att värdet av att automatisera tester 
uteblir.  
 
Syftet med denna uppsats är att svara på hur tillit till automatiserade tester 
påverkas utifrån kunskap om automatiserade tester, tillit till personen som 
skapar automatiserade tester samt feedback från automatiserade tester. En 
kvalitativ undersökning i form av intervjuer har genomförts för att besvara 
frågeställningen. Undersökningen har genomförts på ett 
undersökningsföretag som levererar ekonomiprogram och internetlösningar 
till företag och redovisnings- och revisionsbyråer. 
 
Resultatet av den empiriska undersökningen visade att kunskap om 
automatiserade tester, tillit till personen som skapar automatiserade tester 
och feedback från automatiserade tester är aspekter som påverkar 
människors tillit till automatiserade tester.  
 
Brist på kunskap påverkar tillit då människor antingen skapar sig en övertro 
eller undertro till automatiserade tester. Har människor kunskap om 
automatiserade tester känner de också tillit till testerna. Att känna tillit till 
personen som skapar automatiserade tester påverkar tillit då människor 
känner mer tillit till automatiserade tester om de vet vem personen är, 
känner tro till personen samt dennes kunskap. Feedback från automatiserade 
tester påverkar människors tillit då utebliven feedback leder till att de inte 
vet vilka tester som finns och vad de gör. Detta gör att människor inte 
känner tillit till dem.  
 



   
 

   
 

Summary 
Today, an increasing number of companies’ uses agile system development 
which means that the development work is done in short iterations. Short 
iterations means that there is much to be done in a short time both in 
development and testing. To keep up with the testing it is required to use 
automated testing. Automated tests are a type of automation that in itself is 
a problematic area because people fail to rely on automation. If people have 
a lack of trust in automated testing it will cause them to still use manual 
testing, which will make the value of automating tests fail. 
 
The purpose of this paper is to respond to how people´s trust in automated 
testing is affected based on knowledge of automated testing, trust in the 
person creating automated tests and feedback from automated testing. A 
qualitative study and interviews have been conducted to answer the 
question. The survey has been conducted on a research company that 
delivers finance software and internet solutions to companies and 
accountancy firms.  
 
The result of the empirical survey shows that knowledge of automated 
testing, trust in the person who creates automated testing and feedback from 
the automated tests are aspects that affect people's trust in automated 
testing. 
 
Lack of knowledge affects people´s trust in automated testing in a way that 
leads to that people either create an overtrust or mistrust to the automated 
tests. People that have knowledge of automated tests feels trust in the tests. 
To have trust in the person that creates automated tests affects people's trust 
in that way that people feel more trust in automated testing if they know 
who the person is, feel the confidence to the person and his or her 
knowledge. Feedback from automated testing affects people's trust when 
no-feedback is taking place. This leads to that they do not know which tests 
there is and what they do. This means that people do not trust them. 
 

  



   
 

   
 

Förord 
Vi vill tacka alla informanter som bidragit med värdefull information som 
gjort det möjligt för oss att genomföra detta arbete. Vi vill även tacka 
undersökningsföretaget för att vi har fått utföra våra intervjuer på plats 
vilket har underlättat för oss. 
 
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Sisse Finken för 
handledningar genom arbetets gång och alla värdefulla tips hur vi ska 
utforma vår uppsats. 
 
 
Tack! 
Malin Bernhäll och Andreas Niklasson 
2015-06-10 



   
 

   
 

Innehåll 
1	   Introduktion _______________________________________________ 5	  

1.1	   Inledning _____________________________________________ 5	  
1.2	   Problemformulering ____________________________________ 6	  
1.3	   Syfte och frågeställning _________________________________ 7	  
1.4	   Avgränsning __________________________________________ 7	  
1.5	   Målgrupp _____________________________________________ 7	  

2	   Tidigare forskning __________________________________________ 9	  

3 	   Teoretiska begrepp ________________________________________ 11	  
3.1	   Systemutveckling _____________________________________ 11	  
3.2	   Agil systemutveckling __________________________________ 11	  
3.3	   Testning _____________________________________________ 12	  
3.4	   Testautomation _______________________________________ 12	  
3.5	   Automation __________________________________________ 13	  
3.6	   Tillit till automation ___________________________________ 14	  

4	   Metod ___________________________________________________ 15	  
4.1	   Vetenskaplig ansats ____________________________________ 15	  
4.2	   Datainsamling ________________________________________ 16	  

4.2.1	   Genomförande ____________________________________ 16	  
4.2.2	   Urval ____________________________________________ 17	  

4.3	   Analys ______________________________________________ 19	  
4.4	   Tillförlitlighet ________________________________________ 20	  
4.5	   Etiska överväganden ___________________________________ 20	  

5	   Resultat __________________________________________________ 22	  
5.1	   Kunskap om automatiserade tester ________________________ 22	  
5.2	   Tillit till personen som skapar automatiserade tester __________ 23	  
5.3	   Feedback från automatiserade tester _______________________ 25	  
5.4	   Resultatsammanfattning ________________________________ 26	  

6	   Diskussion _______________________________________________ 27	  
6.1	   Resultatdiskussion _____________________________________ 27	  

6.1.1 	   Kunskap om automatiserade tester ____________________ 27	  
6.1.2 	   Tillit till personen som skapar automatiserade tester ______ 28	  
6.1.3 	   Feedback från automatiserade tester ___________________ 29	  

6.2	   Metodreflektion _______________________________________ 30	  



   
 

   
 

7	   Avslutning _______________________________________________ 31	  
7.1	   Slutsats _____________________________________________ 31	  
7.2	   Förslag till fortsatt forskning _____________________________ 32	  

Referenser __________________________________________________ 33	  
 

Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuunderlag



 

  5 (39) 
 

1 Introduktion  
I kapitlet presenteras en inledning och bakgrund till ämnet samt arbetets 
syfte och frågeställning. Beskrivning av arbetets avgränsning samt målgrupp 
ges även i detta kapitel.  
 

1.1 Inledning 
Alla företag som levererar mjukvaruapplikationer testar sina produkter och 
strävar alltid efter att fånga alla defekter som finns i produkten innan den 
levereras till kund. Testning är ett viktigt steg i utvecklingsprocessen då det 
ställs höga krav på produktens kvalitet. Det kan vara svårt att hitta alla 
defekter genom manuell testning, eftersom många defekter ofta återkommer. 
För att säkerställa kvalitén i produkten måste testerna upprepas ofta under 
varje utvecklingscykel för att kontrollera att defekter som hittats inte har 
återkommit samt för att kontrollera att inte förändringar i produkten har 
bidragit till fler defekter. Att manuellt upprepa dessa tester är kostsamt och 
tidskrävande. Att automatisera tester gör utvecklingsprocessen mer effektiv 
och resurser kan sparas. När man väl har skapat de automatiserade testerna 
kan de köras om och om igen (SmartBear Software 2015).  
 
Idag väljer allt fler IT-företag att arbeta agilt (Jägerström 2015). Att arbeta 
agilt innebär att utvecklingsarbetet sker i korta iterationer. Att utveckla i 
korta iterationer innebär att det är mycket som ska göras på kort tid, både 
inom utveckling och test. För att hinna med att testa i dessa korta iterationer 
krävs det att man arbetar med automatiserade tester (Eriksson 2008). 
Eftersom allt fler företag väljer att arbeta agilt, innebär det också att 
användning av automatiserade tester ökar vilket gör det till ett aktuellt ämne. 
 
Testautomation är en typ av automation och Lee & See (2004) påtalar att det 
är problematiskt med automation då människor misslyckas med att förlita sig 
på automation. Att implementera testautomation är en investering som 
företag gör och om människor inte litar på automationen får man inte ut fullt 
värde av satsningen. Det kan leda till att människor ändå kommer att testa 
manuellt för att säkerställa resultateten av automationen (Gustafsson & 
Lindholm 2010).  
 
Trots att problematiken med automation har påtalats tidigare finns det ingen 
tidigare studie där en undersökning har gjorts för att undersöka 
problematiken med att lita på automation i sammanhanget för testautomation. 
Tidigare har det endast genomförts studier som undersökt tillit till automation 
i andra sammanhang än testautomation. Detta tas upp i kapitel 2 Tidigare 
forskning. 
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1.2 Problemformulering 
Det är av stor vikt att medlemmar i ett agilt team litar på automatiserade 
tester (Gustafsson & Lindholm 2010). I agila team krävs det att man arbetar 
med automatiserade tester, eftersom utvecklingsprocessen sker i så korta 
iterationer att man inte hinner med att testa applikationen om man inte 
använder automatiserade tester (Eriksson 2008). Medlemmar i agila team 
måste därmed lita på automatiserade tester, dels för att de inte hinner testa allt 
med manuella tester och dels för att de inte får ut något värde av test 
automatisering. Om de inte litar på de automatiserade testerna kan det leda 
till att de testar sådant som är automatiserat manuellt. Denna uppsats syftar 
att ge svar på hur människors tillit påverkas utifrån aspekter som tillit till 
personen som skapar automatiserade tester, feedback från automatiserade 
tester samt kunskap om automatiserade tester.  
 
Aspekterna som undersökningen kommer att utgå ifrån är baserade på 
tidigare forskning inom ämnet. Lee och See (2004) anser att tillit mellan 
människor och automation innebär att faktorer som lojalitet, välvilja och 
överenskommelser som avspeglar tillit mellan människor representeras av de 
personerna som utvecklat systemet. Detta innebär att om människor litar på 
personen som utvecklat ett automatiserat test, kan detta påverka människors 
tillit till testet. Detta är en intressant aspekt att undersöka för att se hur tillit 
till personen som skapar automatiserade tester påverkar tillit till 
automatiserade tester. 
 
I undersökningen så kommer vi inte gå in så djupt som Lee och See (2004) 
gör i form av att personens välvilja, lojalitet och överenskommelser avspeglas 
i de automatiserade testerna. Vi fokuserar istället på kännedom om vem eller 
vilka som har skapat testerna och hur det kan påverka tillit till automatiserade 
tester. 
 
Sanchez, Wendy, Arthur och Rovira (2014) utförde en studie där resultatet 
visade att beroende på hur automationen svarade så förändrades människors 
tillit till automationen. Hur automationen svarar tolkar vi som feedback från 
automationen och studien av Sanchez et al. (2014) visar därmed att feedback 
kan påverka människors tillit. Feedback är en aspekt som är intressant för vår 
undersökning för att ta reda på hur feedback från automatiserade tester 
påverkar tillit till automatiserade tester.  
 
Muir och Moray (1996) har utfört en studie som visar att tillit samt 
användning av automation förändras beroende på människans kunskap. Tillit 
minskar om människan inte har någon kunskap och har människan kunskap 
ökar dennes tillit till automationen. Att ha kunskap om vad automatiserade 
tester gör och vad de täcker är det som vi kommer att undersöka i vår studie. 
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Detta är intressant för vår undersökning då vi vill undersöka hur människors 
kunskap kan påverka deras tillit till automatiserade tester. 
 
Att tillit till automation kan påverkas av kunskap, feedback och tillit till 
personen som skapat automationen har tidigare diskuterats för automation 
rent allmänt (Lee & See 2004; Muir 1994; Sanchez et al. 2014). Dessa 
faktorer är dock inget som har undersökts i förhållande till testautomation 
vilket är det kunskapsgap vi vill fylla. 
 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka tillit till testautomatisering utifrån tre 
aspekter, tillit till personen som skapar automatiserade tester, feedback från 
automatiserade tester samt kunskap om automatiserade tester. Dessa aspekter 
relaterar till det som tidigare diskuterats i problemformuleringen. För att 
svara på detta kommer en kvalitativ undersökning att genomföras i form av 
intervjuer.  
 
Den frågeställning som vi vill besvara med vår undersökning är:  
Hur påverkas tillit till automatiserade tester utifrån: 

• kunskap om automatiserade tester 
• tillit till personen som skapar automatiserade tester 
• feedback från automatiserade tester? 

 

1.4 Avgränsning  
I denna uppsats kommer vi endast undersöka hur människors tillit till 
testautomation påverkas utifrån tre aspekter, vilket är kunskap om 
automatiserade tester, tillit till personen som skapar automatiserade tester och 
feedback från automatiserade tester. Detta betyder att vi inte kommer ta 
hänsyn till andra aspekter eller faktorer som kan påverka tillit till 
testautomation. Vi kommer endast att utföra intervjuer på ett företag, mot sex 
informanter med olika yrkesroller från två agila utvecklingsteam.  
 

1.5 Målgrupp 
Målgruppen för undersökningen är främst personer som arbetar inom agil 
systemutveckling och som arbetar med automatiserade tester. De kan 
använda resultatet av vår studie för att förbättra deras sätt att arbeta för att 
öka människors tillit till automatiserade tester. Studien kan även vara 
användbar för företag som ska implementera automatiserade tester för att 
veta vilka problem som kan uppstå om människor inte litar på de 
automatiserade testerna.  
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Undersökningen kommer också vara intressant för de informatikstudenter 
samt lärare som intresserar sig för testautomation och hur olika aspekter kan 
påverka tillit till detta. Vår studie ämnar att svara på hur människors tillit till 
automatiserade tester påverkas utifrån tre aspekter vilket kompletterar den 
tidigare forskningen som finns om människors tillit till automation. Vår 
studie kommer att komplettera den tidigare forskningen genom att vi 
genomför studien på annan typ av automation än vad som tidigare forskats 
om vilket gör att vi utökar omfattningen av forskningsområdet.  
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2 Tidigare forskning 
I detta kapitel ges en presentation av tidigare forskning som belyser det 
problem som vårt arbete grundas på samt närliggande studier som berör vår 
forskning.  
 
Tidigare har studier gjorts för att ta reda på olika faktorer som kan påverka 
människors tillit till automation. Det finns många olika typer av automation 
och de studier som har gjorts tidigare behandlar tillit till automation inom 
andra områden som inte alls ligger nära vårt ämne. Det har inte gjorts någon 
tidigare forskning om faktorer som påverkar människors tillit till 
automatiserade tester, utan det som belysts tidigare är enbart att det är 
problematiskt om människor inte litar på automatiserade tester. 
 
Gustafsson och Lindholm (2010) har arbetat med teststrategier och 
användning av testautomation åt företaget Extenda AB som levererar 
kassalösningar inom detaljhandel. I uppsatsen belyser de problematiken att 
människor inte litar på automatisering av tester. De tar upp pålitlighet som ett 
viktigt nyckelord då de anser att det inte är värt att automatisera om man inte 
kan lita på resultatet, eftersom det leder till att man ändå kommer testa 
manuellt för att säkerställa resultatet. Detta är intressant i förhållande till 
denna uppsats då de påpekar det problem som vår undersökning grundar sig 
på.  
 
Pettichord (2001) presenterar i sin artikel sju steg för att lyckas med 
testautomatisering. I artikeln presenterar han först problem som han av egen 
erfarenhet har sett drabba insatser av testautomatisering. De sju steg som 
forskaren presenterar blir steg för att undvika dessa problem och på så sätt 
lyckas med testautomatisering. I ett av stegen påtalar Pettichord (2001) att 
integriteten av testerna är av största vikt vilket innebär att folk måste lita på 
resultatet från testautomatiseringen. Pettichords (2001) arbete är av intresse 
för oss eftersom han tar upp sju steg för att lyckas med testautomatisering och 
i ett av dessa steg belyser forskaren vikten av att människor måste lita på den 
feedback som de automatiserade testerna ger. 
 
Muir och Moray(1996) har utfört experiment som syftar till att svara på 
människors tillit och användning av automation vid en simulerad 
övervakningsuppgift. Resultaten visar att tillit samt användning av 
automation förändras beroende på människors kunskap, så som att tillit 
minskar betydligt vid brist på kunskap om automationen. Resultaten visar 
också att tillit till automationen förändras väldigt lite beroende på erfarenhet. 
Detta är intressant i förhållande till vår undersökning eftersom de undersöker 
hur kunskap kan påverka människors tillit till automation. 
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Lee och See (2004) har genomfört ett arbete där de länkar ihop områden som 
organisatoriska, sociologiska, psykologiska synsätt till frågan om förtroendet 
mellan människa-automation. De tar upp problematiken kring att lita på 
automatisering där de nämner att automation ofta är problematiskt eftersom 
människor misslyckas med att förlita sig på automationen. Lee och See 
(2004) påpekar att människors tillit till automation kan påverkas av att känna 
tillit till personen som har skapat automationen. De nämner även att teknisk 
kunskap är central i innebörden för tillit till automation. Detta arbete är 
intressant för oss eftersom de tar upp problematiken kring att lita på 
automatisering samt att de tar upp olika områden och faktorer som påverkar 
människors tillit till automation.  
 
Sanchez et al. (2014) har gjort en studie som syftade till att undersöka och 
förstå skillnader hos olika åldersgrupper när det gäller att lita på automation. 
Studien utfördes genom att deltagarna skulle interagera med en simulering av 
ett jordbruksfordon för att arbeta med virtuell skörd. Resultaten visade att 
beroende på hur automationen svarade så förändrades tillit till automation. 
Det visade sig att deltagarna hade mindre tillit till automation vid 
larmtillstånd och att de överförlitar sig på automation vid icke larmtillstånd. 
Tillit till automation beror på förekomsten av specifika fel samt tillståndet på 
systemet menar Sanchez et al. (2014). Studien visade att både de äldre och 
yngre deltagarna justerar sitt beteende beroende på automationens 
egenskaper, det tog dock längre tid för de äldre att göra det. Studien visar att 
feedback från automation är viktigt för att känna tillit till automation. För vårt 
arbete är detta intressant eftersom det är en aspekt som påverkar människors 
tillit till automation.  
 
See och Lee (2004) belyser att automation är problematiskt då människor 
misslyckas med att förlita sig på automationen. Pettichord (2001) samt 
Gustafsson och Lindholm (2010) påpekar att denna problematik även finns i 
sammanhanget för automatiserade tester men det har tidigare inte gjorts några 
studier på detta. Andra studier som tidigare har genomförts inom automation 
visar att feedback är en viktig faktor för att känna tillit till automation, att 
kunskap kan påverka människors tillit till automation samt att tillit till 
personen som skapat automationen kan påverka människors tillit till 
automation (Lee & See 2004; Muir 1994; Sanchez et al. 2014). Aspekter som 
kunskap om automation, tillit till personen som skapat automationen samt 
feedback från automation har påtalats i tidigare forskning och är det som vi 
vill undersöka i förhållande till automatiserade tester.  
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3  Teoretiska begrepp 
I detta kapitel presenteras teoretiska begrepp som är relaterade till 
undersökningens forskningsfråga och ger läsaren en ökad förståelse. Först 
beskrivs systemutveckling samt agil systemutveckling därefter följer en 
beskrivning av testning samt testautomatisering. Till sist ges en beskrivning 
av automation och tillit till automation.  
 

3.1 Systemutveckling 
Systemutveckling är processen där ett datoriserat informationssystem skapas. 
Traditionellt sett har systemutveckling bedrivits i syfte att minska 
kostnaderna samt effektivisera styrningen för en verksamhet (Flensburg & 
Friis 1999). 
 
Informationssystem är skapade, designade och tillverkade för en specifik 
situation. Egenskaper som det är viktigt att bedöma till dessa olika 
förhållanden är teknik, funktionalitet, användbarhet, effektivitet och 
användarvänlighet (Fitzgerald, Russo & Stolterman, 2002). Systemutveckling 
består av olika faser och enligt traditionell systemutveckling är faserna: Idé, 
Analys, Design, Implementation och Test (Eriksson 2008). För denna uppsats 
ser vi systemutveckling som den process där system utvecklas. I processen 
finns olika faser där en av faserna är test vilket är den fas vi i vårt arbete 
kommer att fokusera på.  
 

3.2 Agil systemutveckling 
Agil systemutveckling syftar till att uppnå ökad hastighet och flexibilitet 
under utvecklingsprocessen där fokus är mot användarcentrerad design. Detta 
ställer behov av att systemets slutanvändare är i centrum för utveckling av 
programvara för att kunna leverera programvara med lämplig användbarhet 
(Brhel, Meth, Maedche & Werder 2015).  
 
Enligt Eriksson (2008) betyder Agil (Eng. Agile) lättrörlig vilket innebär att 
det är flexibelt arbetssätt då krav kan förändras och/eller tillkomma under 
projektets gång. Inom agil systemutveckling sker utveckling i cykler och 
delas upp i små delar som till sist resulterar i en färdig produkt vilket innebär 
att utvecklingen både är iterativ och inkrementell (Eriksson 2008).  
 
Inom agil systemutveckling sker utvecklingen genom ett tätt samarbete 
mellan personer i ett team som oftast består av fem till nio personer. De flesta 
som arbetar inom agil systemutveckling använder sig av ett ramverk som 
kallas för “Scrum” (Black, Veenendaal & Graham 2012). 
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3.3 Testning 
Testning innebär att exekvera ett program i syfte att säkerställa att 
specificerade krav är uppfyllda samt för att hitta fel i programvaran. 
Mjukvaror byggs upp av människor vilket innebär att det alltid finns en 
mänsklig faktor som kan bidra till felaktigheter i produkten. Felen i 
programvaran ska upptäckas så tidigt som möjligt för att felen ska kunna 
åtgärdas innan programvaran levereras ut till användarna. Att testa genom 
hela utvecklingsprocessen och inte bara i slutet gör det möjligt att fler fel 
hittas samt att fel hittas så tidigt som möjligt vilket innebär att kostnaden blir 
lägre, än om felet skulle hittats sent (Eriksson 2008).  
 
När vi pratar om test i denna uppsats menar vi att en programvara körs för att 
säkerställa hög kvalité genom att kontrollera att krav är uppfyllda samt för att 
upptäcka fel. Testningen sker antingen manuellt som innebär att testningen 
utförs av en fysisk person eller automatiserat som innebär att tester körs 
automatiskt med hjälp av verktyg.  
 

3.4 Testautomation 
Allt fler företag investerar i testautomatisering vilket har gjort att 
testautomatisering har fått en ökad betydelse i utvecklingsprocessen med det 
huvudsakliga syftet att förebygga fel i programvaran under 
utvecklingsprocessen (Collins & de Lucena Jr. 2012). Testautomatisering 
innebär att en programvara används för att exekvera tester, att kontrollera att 
det förväntade resultatet är uppnått samt att rapportera resultatet. Själva 
programvaran skrivs antingen i ett programmeringsspråk eller med hjälp av 
ett testverktyg (Eriksson 2008).  
 
Testautomatisering ersätter inte behovet av manuella testare då deras 
analytiska färdigheter, kunnande inom teststrategier och förståelse för 
tekniker inom testning är något som krävs för att testautomatisering ska vara 
möjlig. Däremot så underlättar testautomatisering mycket för testarna, då de 
inte behöver genomföra samma arbete flera gånger om. Generellt sett skulle 
allt som testas manuellt kunna testas med automation, men detta är inte 
optimalt utan testautomation bör ses som ett komplement till de manuella 
testerna (Dustin, Garrett & Gauf 2009).  
 
Täta leveranser och kvalitet är centrala principer för agil systemutveckling 
och enligt Leshin, Gerenko och Dmitriev (2009) går det inte att uppnå dessa 
principer utan att använda testautomatisering. Även Eriksson (2008) säger att 
testautomatisering är en förutsättning för att det ens ska vara möjligt att hinna 
testa tillräckligt mycket innan leverans, vid användning av en 
utvecklingsprocess med täta leveranser.  
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Enligt Crispin och Gregory (2009) blir testautomatisering som mest effektiv 
genom att automatisera tester på tre olika nivåer. En av nivåerna är 
enhetstestning som utgör grunden och bör vara mest omfattande (Crispin & 
Gregory 2009). Ett program är vanligtvis skrivet i komponentdelar dvs. 
enheter. Enhetstestning görs för att på så sätt säkerställa att koden som är 
skriven för en enhet uppfyller sin specifikation före dess integration med 
andra enheter (Black, Van Veenendaal & Graham 2012).  
 
Alla applikationer består av olika tjänster, en tjänst är något som 
applikationen gör, i svar på en input. Den andra nivån innefattar att testa 
applikationens tjänster och det görs på API nivå (Application Programming 
Interface) vilket innebär att funktionaliteten testas direkt utan att gå via det 
grafiska användargränssnittet (Crispin & Gregory 2009).  
 
Den sista nivån innefattar att testa funktionaliteten via det grafiska 
användargränssnittet vilket görs med GUI-tester (Crispin & Gregory 2009). 
Ett användargränssnitt är en grafisk representation bestående av element som 
t.ex. menyer, knappar, textboxar och ikoner som representerar objekt och 
kommandon i den underliggande koden. Ett GUI-test innebär att säkerställa 
att användaren får det förväntade resultatet av att utföra en händelse i 
applikationen t.ex. genom att klicka på en knapp (Ahmed 2014).  
 
När vi pratar om testautomatisering i denna uppsats omfattas enbart 
automatiserade enhetstester, API-tester samt GUI-tester. 
 

3.5 Automation 
De flesta arbeten idag berörs av tekniken, i många fall som ett stödjande 
verktyg. Dock så har programmerbarhet av datorer gett automation ett nytt 
starkt uppsving vilket har gjort att många arbetsuppgifter helt eller delvis 
automatiseras eller elimineras (Groth 1999). Automation innebär att införa 
steg i en process, som resulterar i att processen blir mer eller helt självgående. 
Syftet med automatisering är att höja effektiviteten och kvaliteten i en 
process samt att avlasta människan. Automatisering kan ge möjlighet till 
bättre och mer innehållsrikt arbete samt att få bort olämpliga arbetsuppgifter 
(Nationalencyklopedin 2015). Med automation menar vi för denna uppsats att 
en process mer eller mindre går av sig själv och på så sätt ersätter 
automationen människans inblandning.  
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3.6 Tillit till automation 
Vid användning av automatisering är det vanligt att människor inte förstår 
alla effekter som automatiseringen för med sig vilket leder till att människor 
skapar en övertro eller undertro till automatiseringen. Detta är ett problem, då 
undertro och övertro kan leda till oönskade och negativa effekter (Koenig, 
Wong & Danoy 2009). Enligt Koenig, Wong och Danoy (2009) är det därför 
viktigt att människor bygger upp rätt mängd tillit till automatisering. Detta 
leder till att de positiva effekterna av automation utnyttjas snabbt samtidigt 
som de möjliga negativa effekter minskar (Koenig, Wong & Danoy 2009). 
 
Övertro kan leda till att människors förtroende till systemet är större än 
systemets kapacitet medan undertro är precis tvärtom, vilket blir att 
förtroendet för systemet inte uppgår till systemets kapacitet (Lee & See 
2004). 
 
Enligt Lee och See (2004) är tillit en viktig del för att beskriva interaktionen 
mellan människan och automation. När det kommer till tillit finns det flera 
skillnader beroende på om det är tillit mellan människa och människa eller 
om det är interaktionen mellan människa och automation. För att uppnå tillit 
mellan människor så är det flera faktorer som spelar in så som lojalitet, 
välvilja och överenskommelser. Dessa faktorer är väldigt viktigt när det 
handlar om förtroende mellan människor. Trots att det är svårt att uppfatta 
dessa faktorer vid automatisering, så är automatiseringen utformat med ett 
syfte och representerar därmed avsikterna från de människor som utvecklat 
systemet. Tillit mellan människor är ofta något växer fram från ett samspel 
mellan två parter, så som ett socialt växlingsförhållande vilket är en skillnad 
gentemot tillit till automation (Rasmussen, Pejterson & Goodstein 1994 se 
Lee & See 2004, s. 66). 
 
Sanchez et al. (2014) har gjort en studie där resultatet visade att människors 
tillit förändras beroende hur automationen svarar. Crispin och Gregory 
(2009) menar att feedback är en grundsten för att lyckas med agil 
systemutveckling. Korta iterationer är utformade för att ge kontinuerlig 
feedback för att hålla teamet på rätt spår. Feedback i form av resultat från 
automatiserade tester är en typ av feedback som hjälper teamet att fokusera 
på det arbete som behöver göras (Crispin & Gregory 2009). Med feedback i 
denna uppsats menar vi feedback i form av resultat från automatiserade 
tester.  
 
När vi pratar om tillit till automation i denna uppsats menar vi den process i 
hur en människa använder automation samt dess attityd gentemot automation. 
Människors attityd för automation kan skilja sig åt beroende på dess 
individuella egenskaper. Att lita på automation är individuellt och kan skilja 
sig beroende på hur personen svarar och ställer sig inför automation.  
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4 Metod 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångsättet för arbetets datainsamling. 
Beskrivning av metoder som tillämpats, genomförande för datainsamlingen, 
hur datan analyserats, arbetets tillförlitlighet och till sist vilka etiska 
överväganden som gjorts ges i detta kapitel. Presentation av informanter 
samt undersökningsföretag ges även i detta kapitel.  
 

4.1   Vetenskaplig ansats 
Kvalitativ och kvantitativ är två olika inriktningar vid forskning som syftar 
till hur man väljer att samla in, bearbeta och analysera data (Patel & 
Davidsson 2011). I kvantitativ datainsamling arbetar man med många enheter 
och informationen som samlas in är på förhand definierad av forskaren 
(Jacobsen 2002). Kvalitativ datainsamling är den metod som vi har tillämpat i 
den empiriska undersökningen. När man använder sig av kvalitativ 
datainsamling innebär detta att djupgående studera ett fenomen och genom 
deltagarnas synpunkter försöka fastställa innebörden av fenomenet (Creswell 
2014). 
 
Vi valde att göra en kvalitativ datainsamling eftersom vi ville studera hur 
deltagarna utifrån egna upplevelser och känslor anser hur de tre framtagna 
aspekterna påverkar deras tillit till automatiserade tester. Detta är inget vi 
kunnat definiera med hjälp av tidigare forskning vilket gjorde att valet föll sig 
naturligt på att göra en kvalitativ studie.  
 
Jacobsen (2002) förklarar ett induktivt arbetssätt “från empiri till teori”, 
vilket innebär att studera verkligheten nästan helt utan förväntningar för att 
sedan systematisera all insamlad data. Patel och Davidsson (2011) menar att 
ett induktivt arbetssätt är upptäckandets väg. Motsatsen till detta arbetssätt är 
ett deduktivt arbetssätt, som Jacobsen (2002) förklarar “från teori till 
empiri”. Ett deduktivt arbetssätt innebär att först skapa sig antaganden om 
hur verkligheten ser ut, sedan samla in empiri för att se om de antaganden 
stämmer överens med verkligheten eller inte (Jacobsen 2002). Enligt Patel 
och Davidsson (2011) är ett deduktivt arbetssätt bevisandets väg, då man drar 
slutsatser om enskilda fall utifrån allmänna principer och befintliga teorier. 
 
Vi har svårt att placera vår undersökning som antingen induktiv eller 
deduktiv. Vi har utgått från tidigare forskning när vi tagit fram de tre 
aspekterna i vår forskningsfråga, och när vi utformat våra intervjufrågor har 
vi utgått från arbetets syfte och forskningsfråga som grundar sig i tidigare 
forskning.  
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Detta kan ses som att arbeta i enlighet med deduktiv ansats. När vi samlat in 
vår empiri har vi gjort det med ett öppet synsätt och utan förväntningar på 
vilken typ av data vi skulle få in vilket är enligt den induktiva ansatsen. Den 
empiriska studien gjordes för att få kunskap kring ämnet samt för att nå ett 
resultat som vi kan jämföra med tidigare forskning kring de olika aspekterna 
som denna forskning baseras på. 
 

4.2   Datainsamling  
När man arbetar med empirisk forskning så är den data som samlas in själva 
grunden för studien. Olika metoder för datainsamling lämpar sig till olika 
typer av studier. I kvalitativ forskning är det främst fyra 
datainsamlingsmetoder som är av betydelse. Dessa är intervjuer, 
observationer, dokumentundersökning, samt känslointryck (Yin 2013). Enligt 
Patel och Davidsson (2011) så handlar det om att välja den metod som bäst 
besvarar frågeställningen. Det är då viktigt att ta hänsyn till den tid och de 
medel som forskaren har tillgång till (Patel & Davidsson 2011). 
 
Den metod vi har använt oss av för datainsamling är intervjuer. Vi ansåg att 
intervjuer som datainsamlingsmetod lämpade sig för vår undersökning då vi 
vill veta vad personer anser, känner och upplever när det gäller tillit till 
automatiserade tester för att på så sätt kunna svara på hur tillit till 
automatiserade tester påverkas utifrån kunskap, tillit till personen och 
feedback.  
 

4.2.1 Genomförande 
De teoretiska begrepp som tas upp i kapitel 3 i denna uppsats är begrepp som 
relaterar till undersökningen samt ger läsaren en förståelse för studiens 
ämnesområde. En genomgång av dessa begrepp ger läsaren förståelse för 
resultatet av studien. Vi har valt att först beskriva ämnet stort genom att 
beskriva systemutveckling samt agil systemutveckling för att sedan gå 
djupare in på test, testautomation, automation samt tillit till automation som 
vår studie fokuserar på.  
 
Intervjufrågorna som använts för den empiriska undersökningen utformades 
utifrån arbetets syfte och frågeställning. Intervjuunderlaget som vi använde 
oss av vid intervjuerna utformade vi genom att dela in frågorna i fyra olika 
block som är relevanta i förhållande till frågeställningen. Första blocket 
innehåller frågor gällande bakgrundsinformation om informanten. De tre 
andra blocken innehåller frågor utifrån de tre olika aspekterna som denna 
forskning utgår ifrån. Intervjufrågorna är semistrukturerade vilket innebär att 
vi hade ett antal öppna frågor och utifrån informantens svar kunde nya frågor 
uppstå.  
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Det innebar att intervjuerna skiljde sig åt beroende på informantens svar. 
Intervjuunderlaget hade vi som hjälp för att hålla oss till det som var relevant 
för att kunna besvara frågeställningen. Genom att ha fördefinierade frågor 
gjorde att informanten inte heller svävade iväg på sådant som var irrelevant 
för undersökningen samt att alla intervjuer höll sig inom samma ämnen. Se 
bilaga 1 för intervjuunderlag. 
 
 
Totalt genomfördes sex intervjuer där fyra gjordes ansikte mot ansikte medan 
två fick genomföras via videosamtal. Vi hade som förhoppning att utföra alla 
intervjuer ansikte mot ansikte dock så var det en informant som befann sig på 
annan geografisk plats vilket krävde att vi fick göra intervjun via 
videosamtal. Den andra intervjun som genomfördes via videosamtal var först 
uppbokad som en intervju vi skulle genomföra på plats på 
undersökningsföretaget men på grund av sjukdom kunde informanten endast 
ställa upp på intervju via videosamtal. Enligt Jacobsen (2002) så är det lättare 
för personer att öppna upp sig och samtala när intervjun sker ansikte mot 
ansikte än via telefon. Vi hade detta i åtanke när vi skulle utföra våra 
intervjuer via telefon, vilket gjorde att vi använde oss av videosamtal i hopp 
om att få personlig kontakt med informanten. 
 
Intervjuerna var mellan 15 till 20 minuter långa. Under intervjuerna fördes 
anteckningar och intervjuerna spelades in. Allt som spelades in 
transkriberades ord för ord för att inte gå miste om någon information samt 
för att kunna tolka informationen på rätt sätt. 
 

4.2.2 Urval 
Vi har använt oss av både bekvämlighetsurval samt avsiktligt urval. Vid 
kvalitativ forskning är det enligt Yin (2013) vanligast att använda sig av ett 
avsiktligt urval. Med avsiktligt urval menas att man väljer de personer som är 
mest relevanta för ämnet. Bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer 
enheter som är lättillgängliga för studien (Yin 2013). 
 
Informanterna för undersökningen är från ett företag som arbetar inom agil 
systemutveckling och arbetar därmed med automatiserade tester. Ett 
bekvämlighetsurval gjordes då vi valde att utföra undersökningen på ett 
företag som vi sedan tidigare har god kontakt med. Detta förenklade vårt 
arbete med att komma i kontakt med informanter för undersökningen.  
 
När vi gick tillväga för att välja ut informanter för undersökningen gjorde vi 
först ett avsiktligt urval. Det avsiktliga urvalet gjorde vi genom att välja ut 
informanter från två agila team.  
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Anledningen till att vi valde just informanter från agila team är för att vid 
agilt arbetssätt används automatiserade tester för att hinna med testarbetet. 
Efter att vi valt ut två team till vår undersökning valde vi ut tre informanter 
från varje team, en representant för varje roll. De roller som informanterna 
har är business analyst, testledare samt utvecklare/systemarkitekt. För att 
komma i kontakt med informanterna mailade vi dem och frågade om de 
kunde delta i undersökningen och därefter bokades tid för intervjuer. Vi valde 
avsiktligt att intervjua både personer som har bra kännedom om 
automatiserade tester samt personer som har mindre kännedom för att få olika 
synvinklar på ämnet. När vi gjorde vårt urval hade vi i åtanke att välja ut 
personer som vi ansåg kunna bidra till att svara på hur tillit till 
automatiserade tester påverkas utifrån personen som skapar automatiserade 
tester, kunskap om automatiserade tester samt feedback från automatiserade 
tester.  
 
Företaget där undersökningen har genomförts levererar ekonomiprogram och 
internetlösningar till företag och redovisnings- och revisionsbyråer. 
Produkterna som de levererar riktar sig till små företag. Företaget har totalt 
omkring 400 anställda varav omkring 100 anställda på avdelningen för 
utveckling. Informanterna som har deltagit i undersökningen är ifrån två olika 
team. Team 1 arbetar med en webbaserad produkt för bokföring och 
fakturering. Enhetstester, API-tester samt GUI-tester är de automatiserade 
tester de har för produkten. Team 2 arbetar med en webbaserad produkt för 
redovisning- och revisionsbyråer. Även de arbetar med automatiserade tester 
i form av enhetstester, API-tester och GUI-tester.  
 
Informant A har en roll som Business Analyst i Team 1 vilket innebär 
arbetsuppgifter som att designa nya funktioner i systemet samt att testa 
produkten. Informant A har varit på företaget i 13 år men har inte alltid haft 
rollen som Business Analyst utan har tidigare arbetat på en annan avdelning 
inom företaget.  
 
Informant B arbetar som testledare för Team 1 och ansvarar för kvalitén för 
produkten. Rollen i sig liknar mer en projektledare, då man ska se till vad 
som ska testas, på vilket sätt det ska testas, om det ska testas med 
automatiserade tester eller om det ska testas manuellt. Informant B har varit 
på företaget i fyra och ett halvt år och har tidigare arbetat på andra IT-företag.  
 
Informant C arbetar som systemutvecklare i Team 1 och har varit mycket 
aktiv och pådrivande när det gäller att skriva enhetstester. Informant C har 
varit på företaget i sju år. 
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Informant D arbetar i Team 2 som Business Analyst vilket innebär att ta fram 
och designa nya funktioner samt att testa produkten inför släpp. Informant D 
har arbetat på företaget i 14 år. 
 
Informant E arbetar i Team 2 som testledare som innebär att planera tester, 
skriva testfall samt samla in testresultat och utifrån det agera om produkten 
ska släppas eller inte. Informant E har arbetat på företaget i sju och ett halvt 
år. 
 
Informant F har en roll som systemarkitekt i Team 2 som innebär att hålla 
styr på projektet. Informant F fungerar som en mentor för systemutvecklarna 
i teamet och arbetar i viss mån också med utveckling av produkten men det är 
inte den huvudsakliga arbetsuppgiften. Informant F har arbetat på företaget i 
27 år. 
 
Att informanterna har olika roller och arbetsuppgifter gör att de har olika 
synpunkter då deras kännedom om automatiserade tester kan skilja sig åt. Vi 
vill nå alla dessa synpunkter för att nå en bredd på vår datainsamling.  
 

4.3   Analys 
För att analysera den insamlade datan har vi använt oss av tre olika steg som 
är beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination 
Jacobsen (2002).  
 
Beskrivning handlar om att få en så grundlig och utförlig beskrivning som 
möjligt av den insamlade datan. Intervjuer, samtal och situationer ska 
uppmärksammas och antecknas så noggrant som möjligt. Detta kallas för 
tjocka beskrivningar, eftersom de ska vara rika på detaljer, analyser och 
variationer (Jacobsen 2002). Alla intervjuer spelades in för att på så sätt 
kunna återspegla det insamlade materialet. Alla inspelade intervjuer 
transkriberades för att i detalj kunna återblicka vad som sades.  
 
Systematisering och kategorisering går ut på att minska den enorma mängd 
insamlad data inför analysen. Detta gör man eftersom den tjocka 
beskrivningen innehåller alltför mycket information. Systematisering görs i 
hopp om att kunna föra vidare det vi kommit fram till (Jacobsen 2002). I 
denna fas reducerade vi mängden data till det som var relevant för att få svar 
på vår forskningsfråga. Datan kategoriserades utifrån de tre olika aspekterna i 
vår forskningsfråga och presenteras i resultatet.  
 
Kombination är det steg då data ska tolkas. Det innebär att man söker efter 
mönster och meningar för att kunna generalisera data (Jacobsen 2002). 
Kombination har gjorts i form av att tolka data och försöka hitta samband i 
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den insamlade datan. Även i denna fas har vi sorterat ut den data som inte 
varit relevant för vårt syfte och frågeställning. För att kunna generalisera 
resultatet har vi diskuterat det i förhållande till tidigare forskning och teori. 
 

4.4  Tillförlitlighet 
För att arbetet som genomförts ska vara pålitligt måste empirin vara både 
valid och reliabel enligt Jacobsen (2002). Validitet innebär att mäta det som 
undersökningen syftar till att mäta samt att det som mäts är relevant 
(Jacobsen 2002). Genom att utgå från forskningens syfte och frågeställning 
för att utforma intervjufrågorna har vi mätt det som undersökningen syftar att 
svara på.  
 
Med reliabilitet menas att undersökningen ska vara tillförlitlig och trovärdigt 
genomförd då undersökningen måste gå att lita på. Ett sätt att kontrollera 
detta är att fråga sig om slutsatserna och resultatet skulle varit detsamma om 
undersökningen genomfördes ännu en gång med samma genomförande 
(Jacobsen 2002). Samtidigt menar Patel och Davidsson (2011) att detta sätt 
att kontrollera reliabiliteten kan vara problematiskt vid kvalitativa studier då 
det kan vara svårt att få samma resultat med samma genomförande eftersom 
informanter kan ha ändrat uppfattning eller fått nya insikter som en följd av 
den tidigare intervjun.  
 
Genom att spela in intervjuerna och sedan transkribera allt ord för ord 
innebär det att undersökningens trovärdighet ökar. Att spela in och sedan 
transkribera gör att vi inte har missat något som har sagts och risken för 
misstolkning minskar då vi har lyssnat på det som har sagts under intervjun 
om och om igen. För att öka undersökningens trovärdighet är 
intervjuunderlaget bifogat, se bilaga 1.  
 

4.5 Etiska överväganden 
I vår undersökning har det inte gjorts några större etiska överväganden 
eftersom undersökningen inte syftar till att beröra människors privatliv samt 
att vår frågeställning kan besvaras utan att tränga sig in på människors 
integritet. Forskningen förhåller sig dock till de fyra forskningsetiska krav 
som Patel och Davidsson (2011) tar upp. 
 

• Informationskravet- forskaren ska informera deltagare om 
undersökningens syfte.  

• Samtyckeskravet- deltagare får själva bestämma över sin deltaktighet 
i undersökningen.  
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• Konfidentialitetskravet- deltagare är anonyma och känsliga uppgifter 
förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

• Nyttjandekravet- det insamlade materialet kommer enbart användas i 
forskningsändamål (Patel och Davidsson (2011).  

 
Deltagarna i undersökningen fick information om syftet med undersökningen 
samt att allt material som samlas in enbart kommer att användas i 
forskningssyfte. De blev även informerade om att allt deltagande i 
undersökningen är anonymt. Alla deltagare blev tillfrågade om de ville delta i 
undersökningen, vilket innebär att deltagarna själva fick bestämma om de 
ville delta i undersökningen eller inte.  
 
 
  



 

  22 (39) 
 

5   Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av datainsamlingen utifrån 
informanternas svar. Resultatet som presenteras är informanternas syn på 
hur tillit påverkas utifrån kunskap om automatiserade tester, tillit till 
personen som skapar automatiserade tester samt feedback från 
automatiserade tester. 
 

5.1 Kunskap om automatiserade tester 
Alla informanter är eniga om att kunskap är viktigt för att man ska kunna lita 
på automatiserade tester. Hur mycket kunskap informanterna har om 
automatiserade tester skiljer sig eftersom de har olika roller och därmed olika 
kompetensområden. Som informant C nämner så är det svårare för en icke-
programmerare att förstå vad som egentligen testas när det gäller enhetstester. 
informant C menar också att det kan vara väldigt svårt för icke-
programmerare att sätta sig in i vad testerna egentligen innebär vilket kan 
yttra sig på olika sätt, antingen att man får en övertro eller undertro till 
testerna.  

 
Informant A har inte så stor kännedom om vilka automatiserade tester som 
finns och hur mycket de täcker av systemet. Informanten menar att kunskap 
om vilka tester som körs, rent generellt i team 1 är dålig och skulle absolut 
kunna bli bättre vilket informanten anser skulle leda till färre manuella tester. 
Informant A känner tillit till automatiserade tester trots sin bristande kunskap 
om testerna. Att lita på testerna för mycket är något som informanten 
upplever men menar också på att mer kunskap om testerna kanske hade 
kunnat leda till en undertro. 

 
“Kunskap är ju alltid det som gör att man litar eller tvivlar på 
saker.” (Informant A) 

 
Informant D upplever att de tester som informanten har dålig kunskap om 
känner denne ingen större tillit till. Att inte ha koll på hur mycket 
automatiserade tester som körs, vad de täcker och inte täcker av systemet är 
anledningen till att informant D inte känner någon tillit till testerna. 
Informant D känner mer tillit till GUI-tester än de övriga automatiserade 
tester som finns för produkten. Anledningen till detta är att informanten 
personligen har större insyn då den person som skapat testerna haft en 
genomgång för informant D i vad GUI-testerna gör. Informanten ansåg sig få 
en väldigt bra bild över vad det är som testas med GUI-testerna och kände 
därmed att de inte behövde lägga så enormt mycket tid som de då gjorde på 
manuella tester. Eftersom informant D då upptäckte att mycket täcktes av 
GUI-testerna kunde han släppa mycket av de manuella testerna.  
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Informant B anser sig inte kunna avgöra vad de automatiserade testerna gör 
eller vad de täcker av systemet eftersom informanten inte har den kunskapen. 
För att ta reda på det krävs det att fråga kollegor och sedan förlita sig på vad 
de säger.  

 
Informant E menar att om denne inte har kunskap om vad de automatiserade 
testerna täcker så litar informanten inte på dem. Informanten menar även att 
kunskap om automatiserade tester skiljer sig mellan de olika typer av tester 
som finns. Informanten tar upp ett exempel att enhetstester är mer på 
utvecklarnivå vilket innebär att informanten själv inte har den kunskap att 
skapa eller förstå dem på ett sätt som utvecklarna gör.  
 

“Att inte lita på automatiserade tester leder till att vi testar 
vissa delar manuellt som vi egentligen inte skulle behöva då de 
täcks av de automatiserade testerna.” (Informant E) 

 
Informant F har kunskap om alla automatiserade tester som finns i projektet 
och känner därmed tillit till alla testerna. Hur mycket kunskap informanten 
har för de olika testerna skiljer sig åt. Enhetstester har informanten bra 
kunskap om men har mindre kunskap gällande GUI-tester och API-tester. 
Trots att informanten har mindre kunskap om GUI- och API tester kan 
informanten ändå förstå vad de gör men vet inte i detalj vad de täcker. 
Informant F anser att om man inte har någon kunskap skulle det kunna leda 
till att man antingen överförlitar eller underförlitar sig på testerna eftersom 
man då inte skulle förstå vad feedbacken från testerna innebär. 
 

5.2 Tillit till personen som skapar automatiserade tester 
Majoriteten av informanterna anser att det är mycket viktigt att känna tillit till 
den person som skapar automatiserade tester. Tillit till personen som skapar 
testerna kan leda till att man även litar på dennes arbete vilket innebär att 
man på så sätt känner tillit till de automatiserade testerna som skapas.  
 

“Att känna tillit till personen som skapar automatiserade tester 
är A och O för att kunna lita på testerna.” (Informant E) 

 
Informant E anser att det är viktigt att den personen som jobbar med testerna 
brinner för det och tycker att det är roligt. En viktig aspekt för att känna tillit 
till personen som skapar automatiserade tester är att personen ska vara en del 
av teamet. Personen ska vara aktiv och delta på alla möten för att personen i 
fråga ska veta vilka tester som ska göras. Är det så att personen som skapar 
automatiserade tester inte är en del av teamet skulle informant E inte lita på 
att testerna blir som teamet har tänkt och därmed inte heller lita på testerna.  
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Informant A förväntar sig att rätt person blivit vald till att skapa testerna, 
vilket innebär att istället för att lita på personen som skapar automatiserade 
tester känner informant A istället tillit till de personerna som tillsätter 
personal. Informant A anser att det samtidigt är viktigt att ha vetskap om vem 
som skapar automatiserade tester för att känna trygghet i att de skapas. 
Informant A litar på att rätt person är vald och så länge inga rapporteringar 
angående fel sker så kommer informanten fortsätta känna tillit till de 
automatiserade testerna. 
 
Informant C menar att personer som man känner sig trygg med och som man 
tycker har gjort ett bra jobb innan, blir det per automatik att man fortsätter lita 
på.  
 

“Ju större tro du har på personen som skapar testerna och 
dennes kunskap desto större tro får man på testerna.” 
(Informant C) 

 
Informant D anser att det är viktigt att ha kännedom om vem eller vilka som 
skapat testerna. Det har tidigare varit så att personer som haft mycket annat 
arbete att göra, även fått arbetet med tester. Detta har lett till att personerna 
inte haft fullt fokus på arbetet med test automatisering, vilket gjorde att 
informant D kände väldigt lite förtroende för dom. Informanten menar att det 
är viktigt att upprätthålla en god kommunikation med personerna som skapar 
testerna för att känna större tillit. 

 
Informant F tror att man litar mer på testerna när man vet vem som gjort dom 
än om man inte hade haft den kännedomen. Informanten menar att om man 
känner att det är lite ordning och reda på den personen och det arbete som 
personen gör, så känns det som att man borde kunna lita på testerna eftersom 
de är gjorda på ett strukturerat sätt. 
 
Informant B har kännedom om vem/vilka som skapat testerna då informanten 
påpekar att det är utvecklare som skapar enhetstester och det finns andra 
utsedda personer för att skapa API-tester och GUI-tester. Informanten menar 
att kännedom om vem eller vilka som skapar de automatiserade testerna 
självklart påverkar dennes tillit till de automatiserade testerna. Informant B 
anser att någon utifrån inte kan komma in och skapa ett test som denne ska 
lita på. Informant B tycker att det är viktigt att personen som skapar testerna 
är med i teamet, förstår produkten samt förstå verksamheten där produkten 
kommer användas. Informant B skulle därför känna mer tillit till testerna än 
om personen aldrig syns och att man då inte vet vem personen som skapar 
testerna är. 
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5.3 Feedback från automatiserade tester 
Att få kontinuerlig feedback från alla olika automatiserade tester är det ingen 
av informanterna som får men alla är eniga om att feedback hade gjort att 
tillit till testerna ökar. Informant D känner att det är mycket viktigt att kunna 
se resultaten av testerna och att det bör finnas någon form av gränssnitt där 
man kan gå in och kolla vilka tester som körts. Idag finns det inget sådant 
gränssnitt och därmed får informanten ingen feedback utan har enbart 
personlig kontakt med de som skapat testerna. Att inte få kontinuerlig 
feedback från testerna gör att man inte heller vet exakt vad som testas och på 
så sätt är det svårt att släppa den manuella testning eftersom man då inte litar 
på de automatiserade testerna menar informant D.  
 

“Jag får större förtroende för testerna om jag får någon typ av 
feedback än om jag inte vet någonting. I dagsläget vet jag att 
det finns automatiserade tester men jag hör aldrig någonting 
om dem.” (Informant D) 

 
Informant F säger att det någonstans finns ett ställe där man kan se resultaten 
av de automatiserade testerna men att alla inte vet hur man ska gå tillväga för 
att ta del av dem. Feedback är viktigt eftersom någon måste ha någon form av 
kontroll på testerna menar informant F.  
 

“Feedback borde man få automatiskt, till exempel via mail som 
då bekräftar att testerna har gått igenom eller om någonting 
har misslyckats. Det är viktigt att man får feedbacken i det 
vanligaste inflödet, som oftast är mailen.” (Informant F) 

 
Feedback är något som vi har märkt påverkar teamet, teamet sätter stort värde 
i att veta vilka tester som finns och att de körs menar informant B. Feedback 
från GUI-tester finns det ett gränssnitt för, där man kan följa om testerna har 
gått igenom eller inte. Detta är något som alla i team 1 kan ta del av enligt 
informant B.  
 
Informant C som är med i team 1 menar att feedback finns att ta del av men 
att det är många som inte vet hur man går tillväga för att få det. Informant C 
menar att det främst är utvecklare som tar del av feedback från 
automatiserade tester. Detta kan bero på att till exempel feedback från 
enhetstester är det enbart utvecklare som kan ta del av, då de visas i 
utvecklingsverktyget.  
 

“Feedback är alltid bra ifall man ska undersöka hur det har 
gått osv. Man bör granska dom någon gång då och då. Tilliten 
ökar ännu mer om man vet att testerna fungerar.” (Informant 
C)  
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Informant A som också är med i team 1 säger att feedback från testerna inte 
är något som sprids vidare eller ner i projektet. Det ges inte någon feedback 
så länge testerna inte misslyckas. Informanten litar på att personerna som 
arbetar med automatiserade tester har någon typ av avstämning för att 
kontrollera att testerna fungerar som de ska. Informant A litar idag på 
automatiserade tester men tror att mer information om hur arbetet sköts skulle 
kunna förändra synsättet på det.  

 
Informant E säger att det är viktigt att den feedback som ges ska presenteras 
så att alla i teamet ska kunna förstå vad testerna gör. Ju mer och tydlig 
feedback desto mer tillförlitliga är testerna menar informant E. 
 
För enhetstester är det utvecklare som får kontinuerlig feedback via 
utvecklingsverktyget och det är svårt för andra personer i teamet att ta del av 
den feedbacken. Feedback från GUI-tester presenteras på en sida som alla i 
teamet kan ta del av, men det är få i teamen som vet om detta samt hur de ska 
gå tillväga för att hitta sidan. Feedback från API-tester är det ingen av 
informanterna som får, förutom informant E då denne person skapar och 
ansvarar för API-testerna för team 2.  
 

5.4 Resultatsammanfattning 
Informanterna är eniga om att kunskap påverkar tillit till automatiserade 
tester. Det informanterna belyser främst kring hur kunskap påverkar tillit till 
automatiserade tester är att brist på kunskap om automatiserade tester leder 
till att man antingen överförlitar sig eller underförlitar sig på testerna. 
Informanterna menar att kunskap om de automatiserade testerna leder till att 
de känner tillit till testerna. 
 
Det framkommer från informanterna att tillit till automatiserade tester ökar 
om man har kännedom om vem som skapat testerna. Informanterna vill gärna 
ha kännedom om vem som skapar och arbetar med testerna. Om man känner 
tillit till personen och dennes kunskap så ökar också tilliten till de 
automatiserade testerna. 
 
Samtliga informanter är eniga om att feedback påverkar tillit till 
automatiserade tester. Det framkommer att ju mer och tydlig feedback desto 
mer tillit känner informanterna till testerna. Utebliven feedback innebär att 
informanterna inte vet vilka tester som finns och vad de testar vilket leder till 
att de inte känner tillit till de automatiserade testerna. 
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6   Diskussion  
I detta kapitel presenteras en diskussion av arbetets resultat samt en 
reflektion av metodval. Vi diskuterar vårt resultat i förhållande till tidigare 
forskning och teori. 
 

6.1   Resultatdiskussion 
Pettichord (2001) samt Gustafsson och Lindholm (2010) har i tidigare 
forskning påtalat att det är problematiskt att lita på automatiserade tester. 
Gustafsson och Lindholm (2010) tar upp pålitlighet som ett viktigt nyckelord 
för att testautomatisering ska lyckas. De menar att det inte är värt att 
automatisera tester om man inte kan lita på resultatet eftersom det leder till att 
man testar manuellt för att säkerställa resultatet. Detta bekräftas av vår studie 
då informant E anser att inte lita på automatiserade tester leder till att man 
ändå testar manuellt som egentligen inte skulle behövas eftersom det täcks av 
de automatiserade testerna.  
 

6.1.1  Kunskap om automatiserade tester 
Alla informanterna är eniga om att kunskap är viktigt för att kunna lita på 
automatiserade tester. Muir och Moray (1996) har i tidigare forskning 
kommit fram till att kunskap är en faktor som kan förändra en människas tillit 
samt användning av automation. Att kunskap är en faktor som kan förändra 
en människas tillit är något som även bekräftas i vår studie då flera av 
informanterna anser att ju mer kunskap man har om de automatiserade 
testerna desto mer litar de på testerna. Muir och Moray (1996) påtalar i 
tidigare forskning att tillit minskar vid brist på kunskap samt att tillit ökar 
desto mer kunskap man har. Flera av informanterna påtalar att deras kunskap 
skiljer sig mellan olika typer av automatiserade tester och att de känner mer 
tillit till de tester där kunskapen är hög vilket stärker det som Muir och 
Moray (1996) tidigare påtalat.  
 
Enligt Koenig, Wong och Danoy (2009) så kan okunskap kring vad en 
automatisering för med sig vara ett problem då det kan leda till en undertro 
eller övertro som i sin tur leder till oönskade och negativa effekter. Detta är 
något som informant F påpekar och säger att om ingen kunskap finns kan det 
leda till att man antingen överförlitar eller underförlitar sig på testerna 
eftersom man i sådana fall inte förstår vad feedbacken från testerna innebär. 
 
Lee och See (2004) tar i teorin upp att en övertro kan leda till att människors 
förtroende är större än systemets kapacitet medan undertro kan leda till att 
förtroendet för systemet inte uppgår till systemets kapacitet.  
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Detta bekräftas i vår studie då informant A upplever en stor tillit till de 
automatiserade testerna trots bristande kunskap. Det som informant A 
upplever är en övertro precis som Lee och See (2004) påtalar eftersom 
informanten har stor tillit till de automatiserade testerna trots bristande 
kunskap. 
 
När vi diskuterar övertro och undertro med informant D visar det sig att det 
är precis tvärtom. Att ju mindre kunskap informant D har desto mindre litar 
denne på de automatiserade testerna. Detta kan jämföras med den definition 
Lee och See (2004) tar upp som en undertro eftersom informanternas 
förtroende för de automatiserade testerna inte uppgår till testernas kapacitet. 
Informant E menar att teamet inte litar på alla tester. De testar en del manuellt 
som de egentligen inte hade behövt då de täcks av de automatiserade tester. 
Gustafsson & Lindholm (2010) har i deras forskning påtalat att om man inte 
litar på automatiserade tester så kommer människor ändå testa manuellt för 
att säkerställa resultaten vilket härmed även visat sig i vår forskning. 
 
Lee och See (2004) nämner att teknisk kompetens är central i innebörden för 
förtroende för automation. Med vår studie har det framkommit att de 
personer som har roller som systemarkitekt och systemutvecklare har en 
bättre förståelse för alla olika automatiserade tester. Även att de har mer 
kunskap gällande enhetstester då de skapar dessa så kan de med hjälp av den 
tekniska kunskap som de har även förstå hur de andra testerna är uppbyggda 
och på så sätt förstå hur de fungerar. Att personer med roller som 
systemarkitekt och systemutvecklare har en bättre och bredare förståelse för 
automatiserade tester kan förklaras genom att de har bredare teknisk 
kompetens.  
 

6.1.2  Tillit till personen som skapar automatiserade tester 
Lee & See (2004) menar att tillit mellan människa och automation skiljer sig 
från tillit mellan människor eftersom tillit mellan människor påverkas av 
faktorer som lojalitet, välvilja och överenskommelser. Enligt Lee & See 
(2004) så är dessa faktorer något som personen som skapar automationen står 
för och därmed representerar automationen avsikterna från människan som 
skapat automationen. 
 
Att lita på personen som skapat testerna kan leda till att man litar på de 
automatiserade testerna som den personen har skapat är något som 
framkommit tydligt i vår studie. Det framkommer att informanterna tycker att 
det är viktigt att bygga upp en relation till människorna som skapar de 
automatiserade testerna. Informanterna tycker att det är viktigt att personerna 
som står bakom testerna är en del av teamet, för att få en viss närhetskänsla i 
form av att med enkelhet kunna ta kontakt med personen.  
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Informant E anser det lättare att känna tillit till automatiserade tester om 
personen som skapat testerna brinner för det samt tycker det är roligt.  
Informant A tar istället upp sin tillit till att rätt person har blivit vald till att 
skapa testerna, samtidigt som det är viktigt att ha kännedom om vem som 
skapar testerna. 
 
Det som Lee & See (2004) påtalar även syns tydligt i vår forskning eftersom 
det bland annat framkommer i vår undersökning att ju större tro du har på 
personen som skapar testerna och dennes kunskap desto större tro får man på 
testerna.  
 

6.1.3  Feedback från automatiserade tester 
Resultatet av studien av Sanchez et al. (2014) visade att beroende på hur 
automationen svarade så förändrades människors tillit till automationen. 
Resultatet av vår undersökning visar att samtliga informanter ansåg att 
feedback från automatiserade tester ger ökad tillit till testerna. Informanterna 
tar upp flera olika sätt på hur man borde kunna komma åt testresultat, vilket 
är att få notifikationer via mail eller att man ska kunna komma åt 
testresultaten via en sida. Informanterna är med andra ord överens om att 
feedback är viktigt och att man bör kunna ta del av det, även om de i 
dagsläget inte får kontinuerlig feedback. De anser att deras tillit till 
automatiserade tester hade ökat om de hade fått kontinuerlig feedback. 
 
Sanchez et al. (2014) har gjort en studie där det framkom att deltagarna kände 
mindre tillit till automation vid larmtillstånd och att de överförlitar sig på 
automation vid icke larmtillstånd. I vår undersökning framkom det att en av 
informanterna stämmer in på det Sanchez et al. (2014) kommit fram till. 
Informanten känner en övertro till automatiserade tester och menar att så 
länge det inte ges någon feedback angående fel så kommer informanten 
fortsatt känna tillit. Dock så framkommer det också i vår undersökning att 
sådant inte alltid är fallet då det finns informanter som vid utebliven feedback 
inte känner tillit till de automatiserade testerna utan istället känner tillit till 
automatiserade tester när feedback ges. 
 
Pettichord (2001) påtalar att det är viktigt att folk litar på resultaten av 
automatiserade tester. För att kunna lita på att ett automatiserat test har 
passerat är det av största vikt att få den feedback som automatiserade tester 
genererar för att kunna kontrollera att testet har passerat. I vår undersökning 
framkommer det att tillit till de automatiserade testerna ökar om man vet att 
testerna fungerar, vilket gör att feedback alltid är bra för att undersöka hur det 
har gått.  
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6.2 Metodreflektion 
Valet att använda en kvalitativ datainsamlingsmetod anser vi var rätt val för 
vår undersökning eftersom vi utifrån den insamlade datan har fått svar på 
arbetets frågeställning. Vi samlade in empiri genom semistrukturerade 
intervjuer vilket medförde möjlighet till diskussion kring ämnet och på så sätt 
fick vi bra svar om hur tillit till automatiserade tester kan påverkas utifrån 
informanternas synpunkter, upplevelser och tankar. Med en kvantitativ 
undersökning hade inte denna typ av data framkommit eftersom diskussion 
inte hade uppstått. 
 
Som tidigare diskuterats i metodavsnittet har det varit svårt för oss att avgöra 
om vår undersökning har en deduktiv eller induktiv ansats. Vi utgick från 
tidigare forskning för att utforma arbetets forskningsfråga vilket är det som vi 
anser vara i enlighet med den deduktiva ansatsen. Vi tycker att 
undersökningen tillämpar ett induktivt arbetssätt mer eftersom vi inte hade 
någon tidigare kunskap inom ämnet och inte heller några förväntningar på 
vilket resultat vi skulle få. Vår forskningsfråga är formad för att ta reda på 
hur verkligheten ser ut vilket innebär att vi inte ska bevisa något som tidigare 
sagts i teori.  
 
Genom att utforma intervjuerna i block bestående av de grundläggande 
frågorna till arbetet gav det oss möjlighet att samla in relevant information till 
arbetet. När vi bokade in intervjuer räknade vi med att varje intervju skulle 
pågå i ungefär en timme dock så blev intervjuerna betydligt kortare då ingen 
intervju översteg 20 minuter. Hade vi vetat detta när vi bokade in intervjuerna 
hade vi kunnat boka in fler informanter för intervju och på så sätt fått en 
bredare datainsamling. 
 
För att få ett mer generaliserbart resultat så skulle vi gjort ett större urval 
genom att utföra undersökningen på minst två undersökningsföretag eftersom 
det kan skilja sig hur företag arbetar med automatiserade tester. Anledningen 
till att vi inte gjorde det var dels för att vi enbart hade god kontakt med ett 
företag och dels för att vi inte hade den tid för att kunna genomföra den 
mängd intervjuer som hade krävts.  
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7   Avslutning 
I det här kapitlet presenteras arbetets slutsatser i förhållande till arbetets 
frågeställning. Avslutningsvis ges även förslag till fortsatt forskning.  
 

7.1 Slutsats 
Utifrån arbetets forskningsfråga hur tillit till automatiserade tester påverkas 
utifrån kunskap om automatiserade tester, tillit till personen som skapar 
automatiserade tester och feedback från automatiserade tester har 
undersökningen påvisat att samtliga informanter ansåg att alla tre aspekterna 
påverkar tillit till automatiserade tester.  
 
Kunskap påverkar människors tillit till automatiserade tester på så sätt att om 
de har en brist på kunskap om automatiserade tester så skapas antingen en 
övertro eller undertro till testerna. I vår undersökning framkommer det att det 
förekommer både undertro och övertro till automatiserade tester av att inte ha 
kunskap om automatiserade tester. Det framkommer också att god kunskap 
om automatiserade tester leder till att man känner tillit till automatiserade 
tester. 
 
Att känna tillit till personen som skapar automatiserade tester påverkar 
människors tillit till automatiserade tester då de känner mer tillit till 
automatiserade tester om man känner tro till personen som skapar testerna 
samt dennes kunskap. Känner man inte tillit till personen som skapar 
automatiserade tester leder detta till att de får mindre tro på arbetet som 
personen står bakom vilket innebär att man då känner mindre tillit till de 
automatiserade tester personen skapat. Det är därför av stor vikt att man vet 
vem som skapar automatiserade tester för att det ska vara möjligt att bygga 
upp en relation till personen för att på så sätt bygga upp tillit till personen.  
 
Feedback från automatiserade tester påverkar människors tillit till 
automatiserade tester eftersom om man inte får feedback så vet man inte 
heller vilka tester som finns automatiserade vilket leder till att man inte 
känner tillit till dem. För att känna tillit till automatiserade tester krävs det att 
man får tydlig feedback från testerna för att veta vilka tester som finns och 
vad de gör.  
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 
I vår studie har vi fokuserat på hur tre aspekter påverkar människors tillit till 
automatiserade tester. Aspekterna är kunskap om automatiserade tester, om 
tillit till personen som skapat automatiserade tester kan påverka tillit till de 
testerna samt hur feedback påverkar tillit till automatiserade tester.  
 
Förslag till fortsatt forskning är att undersöka andra aspekter som påverkar 
tillit till automatiserade tester. Detta var något vi hade i åtanke från början att 
göra en undersökning om vilka aspekter som påverkar tillit till 
automatiserade tester men valde att avgränsa undersökningen till tre aspekter. 
Förslaget till fortsatt forskning är att göra en bredare undersökning för att 
hitta fler aspekter som påverkar tillit till automation. Ett annat förslag är att 
undersöka hur ett företag bör arbeta för att de anställda ska känna tillit till 
automatiserade tester. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjuunderlag 
 
Block 1: Informant 

• Yrkesroll 
• Antal år på företaget/branschen 
• Utbildning och bakgrund 
• Vilka automatiserade tester finns det? 

 
Block 2: Kunskap om automatiserade tester 

• Kännedom om automatiserade tester 
• Hur skiljer sig din kunskap mellan olika typer av test? 
• Kännedom om vad testerna täcker av systemet 
• På vilket sätt påverkar kunskap tillit till testerna? 

 
Block 3: Personen som skapar automatiserade tester 

• Kännedom om vem/vilka som skapat testerna 
• Om nej, hur hade det påverkat din tillit till de automatiserade 

testerna? 
• Om ja, på vilket sätt anser du att kännedom om vem/vilka som skapat 

testerna påverkar din tillit? 
 
Block 4: Feedback från automatiserade tester 

• Vilken typ av feedback (testresultat) kan du ta del av från era 
automatiserade tester? 

• Hur påverkar feedback din tillit till automatiserade tester? 
• Hur anser du att man bör arbeta med feedback för att få ökad tillit? 
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