
 
 

Utvärdering av testprocess 
Är det dags att göra de där förbättringarna ni alltid pratar om? 

För att ni ska lyckas med test och verifiering av era produkter krävs en tydlig, 
välformulerad och välförankrad testprocess. Vi ser varje organisation som unik och därför 
anpassar och skräddarsyr vi lösningarna efter era behov. Vårt upplägg bygger på 
kunskaper och erfarenheter som vi samlat på oss under många år, från många olika 
branscher och från många olika organisationer.  
 
Upplägg 
Vårt angreppssätt består av tre moment, 
nulägesanalys, måldefinition och utstakning av 
vägen däremellan, d.v.s. hur ni på det bästa och 
mest effektiva sättet ska ta er från den nuvarande 
situationen till den mognadsgrad och de affärsmål 
som ni vill uppnå. 
Vi baserar utvärderingen på TPI och använder oss av 
tre olika utvärderingsstorlekar som passar lite olika 
beroende på företaget eller organisationens storlek 
och på ambitionsnivån. 
 

Modell Pris Inspirationsföreläsning 

Snabbutvärdering 9 995:- Nej 

Basutvärdering 19 995:- Nej 

Full utvärdering 29 995:- Ja, ingår 

Grundexempel – Full Utvärdering 
Gäller en normalstor testorganisation: 

 Ett Inledande möte för att diskutera 
förväntningar 

 Intervjuer med testledare, testchef, testare, 
projektledare och utvecklare 

 Analys 

 Presentation av identifierad mognadsgrad och 
överenskommelse av ambitionsnivå 

 Framtagande av förbättrings- och 
implementationsplan 

 Muntlig och skriftlig presentation 

Kom ihåg: Det är er utvärdering. Ni sätter målen. 
Kontakt 
Email: assessment@qualityminds.se
 

Kartläggning 

Vi kartlägger mognadsgraden i er testprocess 
genom att hitta styrkor och svagheter i ett antal 
fördefinierade delprocesser. Kartläggningen 
baseras på ett antal intervjuer med 
nyckelpersoner i olika roller i organisationen. 
Det är viktigt att få ta del av ”allas” bild på hur 
testprocessen ser ut, både de som är mitt uppe 
i den och de som observerar den från sidan. 

Målbild inklusive delmål 
När vi fått en bild av mognadsgraden på 
testprocessen kan vi mycket enklare sätta upp 
relevanta långsiktiga mål. Dessa tar vi fram 
tillsammans med er för att få fullständig 
relevans och acceptans. De långsiktiga målen 
bryts även ner till ett antal delmål för att 
underlätta genomförandet och snabbare och 
säkrare nå fram till slutmålen. 

Vägval 
Handlingsplanen innehåller rekommendationer 
av vilka vägar som bör tas för att på ett 
kostnadseffektivt sätt genomföra de kortsiktiga 
och långsiktiga förbättringar som krävs för att 
nå målbilden. Det kan till exempel gälla 
införande av verktyg, nya roller, införande eller 
borttagande av testnivåer eller kompletterande 
testmetoder. 


