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Testning till medierna 
 
Kära medlemmar!  
 
Vår förening SAST syftar till att främja utvecklingen 
inom testområdet samt våra medlemmars 
kompetens. Sedan föreningen startades 1995 har test 
gått från att vara något som kanske behövs ibland till 
att vara en naturlig del när system implementeras. 
Inom SAST är vi nu över 5 000 medlemmar som vet 
vad bra testning kan bidra till och vad bra testare kan 
bidra med. Ändå är test inte alltid självklart i alla 
sammanhang där det borde vara så. Vi har 
fortfarande en mission att sprida budskapen om vad 
test kan ge. Därför har SAST nu en särskild 
pressansvarig, Gustav Lindberg, med uppgift att nå ut 
inom media. Om du har idéer om vad Gustav skulle 
kunna ta upp eller kontakter inom media för att 
underlätta att test och SAST uppmärksammas så 
kontakta gärna honom på gustav@sast.se 
  
Magnus Lindblom, styrelsens ordförande 

 
Den 22-23 augusti på Bygget Konferens i Stockholm sker Testing Forum 2013 
 
SAST medverkar som samarbetspartner på konferensen och som medlem kan vi erbjuda 
dig 20 % rabatt på ordinarie pris. Om du vill delta på endast konferensen anger du koden 
”sast100” vid anmälan och om vill delta på både konferens och workshop anger du 
koden  ”sast150” vid anmälan. Mer information om hur du anmäler dig finns 
på www.talentumevents.se/testing 
  
Temat på konferenser är ”Hur ska du möta upp morgondagens krav på modernare 
organisation, rollfördelning och förändrad arkitektur?” Dagarna kommer att bjuda på 
många spännande paneler och diskussioner på teman som är viktiga för dig som arbetar 
inom test. 
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Q3 kommer att handla om det växande internationella inslaget inom test. 
 
Några frågor vi tänker oss att avhandla under dagen är: 
• Hur påverkas rollen som testare/testledare i organisationer med internationella relationer? 
• Finns det vissa testområden som passar bättre eller sämre för utkontraktering till andra länder och  
   språk? 
• Hur hanteras testmiljöer och säkerhetsaspekterna? Hur beställer man? Vad har forskarvärlden  
   kommit fram till? 
Guldsponsor för Q3-mötet: 

Q2-mötet slog alla rekord med mer än 230 föranmälda och bra uppslutning. Vi hade EuroSTAR på 
besök inför höstens stora evenemang i Göteborg. Michael Bolton underhöll och det var ett mycket 
uppskattat möte. Michael talade på temat hur man får ut vad man behöver av test. Ett 
tankeväckande och som alltid när Michael talar, hälsosamt provocerande, föredrag som innehöll mer 
av moralhöjande retorik än handfasta riktlinjer. 
Kontentan kan sammanfattas med att vi alla som verkar inom test behöver bli bättre på att 
marknadsföra oss. 
  
Nu pågår planering inför Q3-mötet för fullt. Planerat datum är 18/9. 

Vi kommer att ha ett testlabsevent torsdagen den 5:e sept där vi bjuder in Martin Jansson (som höll i 
testlabbet på Let´s Test i år) där vi testar under eftermiddagen och avslutar med en grillkväll. Vårt 
Q3-möte kommer att vara den 3:e oktober. Q3 kommer att handla om kravhantering och Qtema 
kommer att vara värdar och även en talare från BAE systems kommer att delta. Länkar kommer att 
läggas upp på vår del på Compares hemsida och vi kommer att skicka dem till dig så snart det är 
gjort. 
 

Efter en bra start med tre välbesökta möten så funderar vi i styrelsen 
på fortsättningen.  
• Vad vill du höra mer om? 
• Vem vill du ska komma och prata? 
• Vill ditt företag vara med och arrangera ett möte? 
• Vill du mötas under andra former, som exempelvis 

diskussionsgrupp eller PUB-kväll? 
Vi behöver din hjälp! Mejla oss med dina funderingar! 
 


