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Kvalitetssikring i vår digitale hverdag 

- kan vi teste som vi alltid har gjort?

Trude Rosendal

Computerworld 1/9-2015
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Hva er det vi skal teste i vår digitale hverdag?

• Alle nåværende og fremtidige digitale behov som vi tar i bruk  - skal også være testet

• Kan være app-tjenester på  mobil, nettbrett og/eller «gadgets» 
- enten løsrevet og/eller med integrasjoner mot mobil/nettbrett/andre «gadgets» 

i tillegg til mer «tradisjonelle» applikasjoner

• Eksempler

– Droner

– Aktivitetsmålere, f eks «klokker», øyelinser

– Varmepumpe styring app

– Overvåking tuneller eller fiskeanlegg

– Mobilbank

– Værstasjonsovervåking

– Den digitale innbygger – f eks eHelse, 
Kommunetjenester etc

– Tusenvis av flere finnes / kommer til å finnes…

• Informasjon i alle 

tjenesteleveranser

Mer Bedre

Human doing
Human 
being

Kompleks Enkelt

Servicering Aktivering

Meg
Forpliktende 

fellesskap

God historie Min historie

Stress Ensomhet

Planer Prinsipper

Dokumentering Monitorering

Eierskap Adgang til

Leadership Followship

Profesjon Profesjonalisme
Kilde: Future
Navigator

«Game changers» – nær eller fjern fremtid

• G.U.D. – globalisering, urbanisering, digitalisering

Dette er de 3 store trendene som påvirker alt  - inkludert vår måte å leve på, føle, 

tenke og arbeide

• De nye spillereglene kan ses på slik:
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Hva er kjennetegnene på det vi skal teste?

• Ofte mer tekniske tester – trenger teknisk innsikt på hvordan elementene henger sammen

• Ofte flere integrasjoner samt integrasjoner mellom ulike typer elementer

• Ofte må fungere på forskjellige operativsystemer/sw og hardware - omni-channel

• Ofte embedded - altså et datasystem med en dedikert funksjon «standalone» og med 

integrasjon mot mekaniske eller elektroniske systemer – ofte real time.

• Ofte brukergrensesnitt og mye uten brukergrensesnitt – må bruke forskjellige mock-up 

elementer 

• Ofte kan og bør deler automatiseres 

• Ofte krever at benytter riktig verktøy

• Ofte kan deler av testene kjøpes (offshore, nearshore, onshore)

• Ofte SMAC (t) – Social Mobil Analytics Cloud (Internet of Things)

• Andre?

Flere / Andre kjennetegn ved digitalisering 2.0 – kommer…

Hva er viktig for test?

Finne nye måter å teste på – mer teknisk innsikt! 

Husk best mulig / risikobasert testdekning på den tiden vi har til rådighet 
slik at vi kan gi best mulig informasjon om risiko og kvalitet 

Fokus statisk testing – gjerne MBT – samt bygge kvalitet inn tidlig

Risikobasert

Testdekning

Kontinuerlig forbedring

Testmetodikk – oppdatert og tilpasset

Bevissthet rundt hva og hvordan vi tester

Sikkerhet – «sikkert nok»

Digital Transformation KPI’er (hvis de finnes)

Customer Experience – kundeopplevelsene til produktet

Kortfattet og lett tilgjengelig informasjon om risiko og kvalitet

Hva er viktig for test?
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Kultur for Kontinuerlig Forbedring

1. Etabler konstante mål for forbedring av produkter og 
tjenester

2. Stopp avhengigheten av inspeksjon for å oppnå kvalitet 
ved å designe kvalitet inn i prosessen 

3. Kontinuerlig forbedring av prosesser varer og tjenester  
gir stadig reduserte kostnader

4. Ledelse er å hjelpe mennesker, maskiner og 
innretninger til å gjøre en bedre jobb – fokus på 
prosessen, ikke å fortelle hvilke resultater vi skal ha

5. Bryt ned barrierer mellom avdelinger, bygg prosesser!

6. Innfør program for opplæring og selvforbedring

7. Sett alle i selskapet til å arbeidet for å oppnå 
forbedringer

Total Quality Management (TQM)

01

02

Vi kan overordnet benytte dagens versjon av testmetodikk/teststrategi

Hvordan vi helt konkret tester må endres og tilpasses. Strukturert 
testing / exploratory testing / teknisk / testdekning osv er viktig 

Kvalitetssikring i vår digitale hverdag 
- kan vi teste som vi alltid har gjort?

og       

…

Vi vet ikke hva/hvordan vi skal teste i fremtiden med 
Digitalisering 2.0 

 en gøy, interessant, endringsvillig fremtid venter oss 
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Takk for meg!

Trude.Rosendal@vivento.no
Leder for 

Test/Kvalitetssikring i Vivento
For blogginnlegg angående samme 

tema, se www.vivento.no


