


Innovationen inom 
IT spiller över på 

testområdet 



Facebook, Twitter, Skype, Sina Weibo och Foursquare har redan 
idag revolutionerat vårt sätt att kommunicera med familj, 
vänner, kollegor och kunder. Det är grunden till nästa steg för 
sociala media. Internet generationen börjar ta över mer och 
mer. 

 

Under 2013 kommer en superdator byggas som överträffar  
den mänskliga hjärnans kapacitet. 

 

2049 kommer en dator för 1000 US$ att överträffa hela  
mänsklighetens kapacitet… 

 

 

 

TANKESTÄLLARE 



Många framtidsexperter menar att de nästkommande 
tio åren kommer vara de mest dramatiska någonsin och 
framtidsforskaren Theodore Modis menar att fem 
dagar under 2025 kommer motsvara lika mycket 
upplevelser som hela 1900-talet!  



2013 
 
Mobilhandeln slår igenom. 

20% använder mob. för  

produktinformation, QR. 

Första kroppsscannerkioskerna 

börjar användas. 

TREND-CONSUMENT  
NÅGRA VIKTIGA MILESTONES 

2014 
 
25 miljarder devices uppkopplat  

på Internet, Internet of Things. 

RFID taggar på 25% av  

produkterna över 50 EUR. 

Mobilen är hela plånboken. 



Appar finns redan för att 
kontrollera en varas innehåll. 

 

I framtiden så kan man lägga 
upp personliga profiler. 

 

Inkludera olika allergier 
ingredienser, ekologisk 
produktion, preferenser, 
varumärken etc. 

 

Tillsammans med RFID 

 
MAKTFAKTOR 



INTERNET OF THINGS 



2015 
 
Sensorteknik (miljö, ekonomi, 

plats osv). 

WEB 3.0 möjliggör  ännu bättre 

IoT kommunikation. 

Affärer har fokus på showroom  

med mindre lager. 

2016 
 
En virtuell shop har större  

omsättning än ett köpcenter. 

Augmented reality är en viktig  

del i köpprocessen.    

TREND-CONSUMENT  
NÅGRA VIKTIGA MILESTONES 
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KONSUMENT INDIVIDNIVÅ 



WIRELESS CONNECTIVITY OF 
BILLIONS OF OBJECTS (RFID)  



Konsumenten vill veta 
produkternas ursprung. 

 

Halvfabrikat kan innehålla 
produkter från hundratals 
leverantörer 

 

Spårbarhet ned till enskild 
producent kan bli efterfrågat 

 

”Hyr en höna” och ”Leasa en 
ko” är exempel på efterfrågan 

KONSUMENT INDIVIDNIVÅ 
SPÅRNING AV URSPRUNG 



2017 
 
3D printing används i  

flera affärskategorier. 

Chiplös RFID-taggar 

kostar 0,1 cent. 

Placemanagement och 

sociala media 

integreras. 

TREND-CONSUMENT  
NÅGRA VIKTIGA MILESTONES 



 

Packat och klart. 

 

Direkt in i kylen hemma. 

 

Nya sätt att distribuera mat på. 

HANDELN 2017 

3D UTSKRIFTER 
RITNINGAR 



JÖRGEN DAMBERG 

Hur kommer testarbetet att förändras när nästa generations 
system och applikationer börjar finnas på marknaden.  



WHAT COULD 

POSSIBLY GO 

WRONG? 





HUR FÅR VI TILLIT 

TILL NÖJDHET MED 

VÅRT SYSTEM? 



DISTRIBUERAT ARBETE – PÅ 
RIKTIGT 

Crowd 
sourcing av 

test 

Intellektuell open 
source – test och 
affärsutveckling 

Mikro-
tjänste-
mäklare 

Crowd 
funding 

Virtuella 
tillfälliga 

team 



ANSVARSFÖRÄNDRING I 
ORGANISATION 

 

IT-organisation i förändring 



COMPLIANCE, COMPLIANCE 

 



TA DATORERNA TILL HJÄLP – KREATIV AUTOMATISERING 

BI 

AI 

Test i 
produktion(!) 



Säkerhet 

Pålitlighet 

Användbarhet 

Provning Verifiering Validering 

 Funktionalitet 









VÅRA TJÄNSTER 

 

Roller (30st) 

 

•Innovation 

•Affärsarkitekt 

•Förändringsledning 

•Program och   
Projektledare 

•Processmodellering 
och -mätning 

 

Business Transformation 

 

Roller (30st) 

 

•Arkitekter 
IT/system/integration 

•Utvecklare för 
integrationslösningar 
mot backend 

•Roller och 
behörigheter 

•Teknisk infrastruktur  

•Systemförvaltare 

 

 

 

Enterprise Business 

 

Roller (35st) 

 

•Scrummaster 

•Agil coach/mentor 

•Informationsarkitekt 

•Epi server utvecklare 

•Java/ .net utvecklare 

•SharePoint och BI 
specialister 

•Office365 specialister 

 

 

Digital Business 

 

Roller (35st) 

 

•Kravanalytiker och   
Kravledare 

•Testledare 

•Testdesigner 

•Tekniska testare  

•Testverktygsexperter  

•Prestandatestare 

•Testautomatiserare 

 

 

 

 

Quality Assurance 

“Vi lovar vad vi kan hålla” 



VÅRA TJÄNSTER 

 

Koncept 

 

• F1 – Innovation 

• Workshop för ledning 

• Föreläsningar 

 

 

 

 

Innovation – F1 

Artikel i vårt senaste Nyhetsbrev 




