


HiQ – i korthet

HiQ är ett konsultföretag som 
arbetar med högteknologiska lösningar för 

kommunikation, programvaruutveckling och simulering

Fler än 1200 anställda totalt.

Renodlat konsultföretag – inga produkter.

Specialisering!

Oberoende!

Börsnoterat – Mid Cap.



HiQ – marknadsområden koncernen
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HiQ i Göteborg
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Trender inom test

• Test ökar i betydelse - orsaker:
- Mer komplexa produkter!

- Tuffare konkurrens – inte råd att göra fel!

• Fler och fler företag börjar arbeta med test på ett strukturerat sätt.

• Vi ser inte att någon speciell metod dominerar – varje företag anpassar sin 
testverksamhet till sina egna behov.

• Användning av testverktyg ökar starkt, t ex automatiska 
regressionstestverktyg. 

• Konsekvens: Bred och djup testkompetens krävs - tydlig yrkesroll ”testare”.

• Litet fokus på test på högskolan – brist på personal och kompetens! 



HiQ inom test

• Test av SW en kärnverksamhet – har arbetat med det sedan företagets start.

• Av HiQ’s 1200 anställda arbetar fler än 300 konsulter med test och/eller 
testverktygsutveckling, varav ca 35 i Göteborg.

• Egna testhus i Lund (50 pers) och Stockholm (10 pers).

• Ingen egen metod – samling av ”best practices”.

• Erbjuder ”allt” inom SW test – ”one stop shop”.

• Testarna på HiQ Göteborg är samlade i eget kompetensområde –
kompetensutveckling, uppdragsstöd och marknadsstöd.

• Testarna på HiQ Göteborg är allt från experter till mer juniora testare –
ISQTB certifierade.

• Testverksamheten på HiQ Göteborg drivs med egen affärsplan.



HiQ – Exempel på testuppdrag

• Nulägesanalys och rekommendation hos mindre företag.

• Införande av processer och metoder för test.

• Uppbyggande av organisation för test.

• Testledning.

• Konstruktion och exekvering av testfall…

• Införande och utveckling av testverktyg.



HiQ – Kontaktperson

Lars-Inge Stenberg

0701-839 160

Lars-Inge.Stenberg@hiq.se


