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Steg 1 

•   Ni är här idag… 



Steg 2 

•   Glöm bort att det finns 5 steg 
till kreativ testning… 



”en bra testare har ofta tur” 

“Testing is an extremely creative and intellectually challenging task”  
 (Glenford Myers, 1979) 



Agenda 

•   Vikten av kreativitet 
•   En miljö för kreativitet 
•  ”Fuska” med kreativiteten 



Kreativitet 

•  Var skulle du vilja ha ett extra par ögon?  



Definitioner av kreativitet 

•  “Det sägs att kreativitet består av att arrangera 
om saker vi vet, för att ta reda på det vi inte vet” 

•  “Kreativitet skapar inget nytt, snarare 
kombineras existerande idéer” 

•  ”Processen att få nya idéer som har mervärde” 
–  stämmer oerhört ofta för testning! 



Myter om kreativitet 

•  Kreativa typer 
•  Pengar som motivator 
•  Tidspress är bränsle 
•  Rädsla tvingar fram genombrott 
•  Konkurrens slår samverkan 
•  En strömlinjeformad organisation är en 

kreativ organisation 
•  Inspiration behövs * 

* Not from Amabile 



Finn Fem Fel 

...fast du har inget facit, och vet inte hur många fel som finns 

...och det kan finnas andra saker som är mycket viktigare 



Finn Fem Fel 

Varför sitter pandan på gruset och äter? 



Kreativitetens nödvändighet 

•  vi kan inte testa allt 

•  identifiera möjliga tester med kreativitet 

•  välja tester pragmatiskt 

•  exekvera tester metodiskt och kreativt 





Kreativitetsknep 



En kreativ miljö 

•  kompetens 
•  mångfald 
•  tillit 
•  tolerans 
•  humor* 
•  disciplin* 

•  generositet 
•  gemenskap 
•  nyfikenhet 
•  frihetsanda 
•  småskalighet 
•  jämlikhet 

* inte Sahlin: Kreativitetens filosofi 



En kreativ miljö 

•  främja och planera för nya sätt att testa 

•  fri Brolin-roll 

•  “om du inte är beredd på att ha fel, så 
kommer du aldrig att komma på något 
nytt.“ - Sir Ken Robinson 

 



Mångfald 



Tekniker för kreativitet 

•  brainstorming, partestning 
•  tvärtom-metoden 
•  slumpad stimuli (wikipedia + gershon) 

http://testing.gershon.info/exploratory-dice-roll/ 
•  testidéer (enradingar) 
•  analogier, stjäl idéer... 
•  nya kombinationer, detaljer+helheten 
•  de Bono: 

– Six Thinking Hats 



Kvalitetskännetecken 

•  Capability 
•  Reliability 
•  Usability 
•  Charisma 
•  Security 
•  Performance 
•  Installability 
•  Compatibility 

Correctness 
Efficiency 
Interoperability 
Extensibility 

Learnability 
Operability 
Consistency 
Attractiveness 
Accessibility 

Capacity 
Response Time 
Availability 
Throughput 

Hardware Comp. 
Backward Comp. 
OS Comp. 
Application Comp. 
Resource Usage 
Standards Conformance 

Robustness 
Recovery 
Data Integrity 
Safety 

Authentication 
Authorization 
Confidentiality 
Invulnerability 
Compliance 

System Requirements 
Configuration 
Upgrade 
Uninstallation 
Maintainability 

http://thetesteye.com/blog/publications/ 
 



Serendipitet 

•  “man letar efter något, men hittar något 
helt annat, som är värdefullt” 

•  tillfälligheter + skarpsinne 

•  extremt vanligt för testare med frihet 
•  kan vara räddningen då testning aldrig är 

heltäckande 



Kreativ testning 

•  Testögat 
– vill se fel 
– ser många sorters fel 
–  tittar på många ställen 
–  tittar ofta 



Sammanfattning 

•  kreativiteten växer framför allt där den 
tillåts växa 

•  vilka metoder passar dig? 
•  när ska du använda dem? 

•  en lyx du måste ha råd med 



Frågor 

•  ??? 
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