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Medlemmar,  
 
Nu stundar våra sista möten för i år i SAST, både i Stockholm, Göteborg och Malmö.  
Läs nedan om innehåll/agenda, mötesdagar och sista dag för anmälan.  
SAST Stockholm – sista anmälningsdag är 10 november.  
 
Vi kan konstatera att allt fler deltar på våra medlemsmöten, vilket är mycket glädjande.  
Senaste mötet i Stockholm blev fullsatt av deltagare som fick lyssna till många intressanta 
föredrag och föreläsare, läs gärna referaten på vår hemsida. 
Kommande möten i våra föreningar är otroligt intressanta, så anmäl er nu! 

Nyheter – styrelsen informerar 

Eurostar 
SAST kommer för första gången att medverka som utställare på Eurostar. Vi finns på plats i 
utställningshallen alla dagar. Kom och prata med oss om SAST, bolla idéer, ställ frågor, tyck 
till om vårt arbete och vad vi kan göra för Dig och för vår testprofession. 

 

Valberedning  
Vi har utsett ansvariga för valberedningen inför årsmötet i februari nästa år. Är du 
intresserad av att ingå i styrelsen i SAST , kontakta gärna någon i valberedningen: 
Jörgen Damberg (jorgen at sast.se) och/eller Henrik Rylander (henrik at sast.se). 
 

Akademien - Lunds Universitet 

Delta i en studie om regressionstest – vinn en testprofessor! 

Studien är en uppföljning av en tidigare fokusgruppdiskussion med 14 representanter från 

9 företag i nätverket SPIN-syd (Software Process Improvement Network) och sker i 

samverkan mellan Lunds Tekniska Högskola, SPIN-syd och SAST. 

 

Vi vill med den här studien skaffa oss en bättre förståelse för hur regressionstest fungerar 

hos svenska programvaruföretag, för att i förlängningen kunna minska gapet mellan 

forskning och tillämpning och inrikta vår forskning mot de behov som finns här.  

Genom att delta i undersökningen hjälper du oss med detta, samtidigt som du själv får 

hjälp att analysera din egen regressionstestning.  

 

Som tack för att du deltar (det tar ca 15 minuter att fylla i enkäten) får du:  

1) den sammanställda rapporten och 2) deltar i utlottningen av ett seminarium med 

professor Per Runeson (en halvdag på ditt företag). 3) Utöver detta får organisationer 

med fler än tre svaranden en individuell sammanställning av resultaten att jämföra med 

den allmänna.  I den allmänna rapporten kommer inga namn på företag eller personer att 

kunna kopplas till resultaten.  
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Gå in på://www.surveygizmo.com/s/191032/survey-on-regression-testing-practices för att delta, 

anmäl dig innan 20/11. 
Hälsningar från och med en önskan om många deltagare: 

Ph.D. Student Emelie Engström   

Dept. of Computer Science , Lund University 

Referat från Q3-mötet 
Läs mer på vår hemsida om innehållet och talarna på förra mötet. 
 

SAST Q4  Stockholm med tema ”Framtiden testorganisation”  
Datum: 2009-11-19 
Anmäl er (=betalning oss tillhanda) senast den 10 november! 
 

Välkommen till en spännande och lite annorlunda dag! Vi gör ett annat upplägg med fler 

korta föredrag och en paneldebatt om ”Framtidens testorganisation” där ni alla deltagare 

kan vara med och diskutera och delge era erfarenheter. 

 

Årets fjärde möte handlar om framtidens testorganisation. Framtiden vet VI ganska lite 

om, test vet NI ganska mycket om så det som återstår att berätta om är organisation. 

Organisation kommer från grekiskans organon: "verktyg", " redskap". Organisation är 

alltså redskapet, verktyget, för ett antal individers samverkan. 

 

Välkomna till en spännande dag ! 
 

Agenda  

8.30 – 9.00 Registrering 

9.00 - 9.10 SAST information samt presentation av dagen 

9.10 – 9.55 TPI för framtidens testorganisation,  Sogeti 

9.55 – 10.30  Paus för fika 

10.30 – 11.10 Building a Test Center – case study from ICA, Patrik Rydén, SQS Nordic  
 

11.10 - 11.35 Erfarenheter från både testprojekt och testteam i samma projekt, Ewa Wagner Lundholm, 
Skatteverket 

11.35 – 11.55  Framtidens kompetensutveckling, Bengt Augustsson, Sogeti  

11.55 – 13.00 Lunch 

13.00 – 13.30 Guldsponsorns tal, SQS 

13.30 -  14.05 Konsult i framtidens testorganisation , Johnny Sundin 

14.05 -  14.30 Paneldebatt – Framtidens Testorganisation 

14.30 -  15.00 Paus för fika 
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15.00 – 15.40 Test i en SCRUM-organisation, Ylva Ockerlind & Jonas Rylander, BWIN 

15.40 – 16.30 Avslutande föredrag (ej klart i dagsläget) 

16.30 ca Avslut 

Guldsponsor 

 
 
 

Lokala föreningar 

SAST Väst 

2009-11-26  Tema: Safety-critical testing  
SAST Väst´s sista Q-möte för i år går av stapeln den 26/11 mellan 09:00-11:30 och kommer att 

behandla ämnet "Safety-critical testing" med Håkan Sivencrona från Mecel som kommer att ta 
upp standarder för säkerhetskritiska system i fordon och "More and Better Test Ideas" med 

Rikard Edgren från TIBCO Spotfire som är en av talarna vid årets EuroStar konferens.  

Naturligtvis har vi sedvanligt mingel i halvtid då vi knyter nya testkontakter.  

 
Man kan anmäla sig på sastvast@gmail.com. Den slutliga agendan presenteras på SAST's 

hemsida under Q-möten och i vår googlegrupp (http://groups.google.com/group/sastvast-forum-

om-test/).  
Där kan man anmäla sig för att få den senaste informationen om SAST Väst och diskutera 

testfrågor samt senaste Q-mötets ämnen. 

 

Hälsar SAST Väst genom ordförande Klaus Andersson 
 

SAST Öresund 

2009-11-25  Tema: Testverktyg 
Den 25:e November bjuder SAST Öresund in till årets sista möte. Vi kommer att hålla till 

i CapGeminis lokaler i Malmö. Ämnet är testverktyg. Mer information kommer snart på 

mail och SAST hemsida. Får du inte våra separata utskick så hör av dig till 

anna.o.hoff@gmail.com 

 

SAST Öresund söker dig som vill vara med i vår styrelse eller valberedning. Är du 

intresserad så hör av dig till anna.o.hoff@gmail.com. Årsmötet är planerat till 27 januari 

2010. 

 

Hälsar SAST Öresund genom ordförande Anna Hoff 

http://groups.google.com/group/sastvast-forum-om-test/
http://groups.google.com/group/sastvast-forum-om-test/
mailto:anna.o.hoff@gmail.com
mailto:anna.o.hoff@gmail.com
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Kurser, event och konferenser 
Läs mer på vår hemsida www.sast.se som uppdateras löpande. 

 
Du når oss enklast via mejl på fornamn@sast.se 

 

 
Varma hösthälsningar tillönskas alla medlemmar ! 
 
Styrelsen,  
genom ordförande Lisbeth Beijner 

http://www.sast.se/

