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test och kvalitetssäkring

Asperger vår fördel

Vi är ett kommersiellt 
företag men vi 

vinstmaximerar inte!
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Transparens

Affärsmässighet

Tid Arbetsledare
Aspergers 
vår tillgång



https://www.youtube.com/watch?v=M6KnvHzsu04

Vad är din bild av Asperger?

“The perfect match for 
software testing”



Hur är vi?

• starka på analys/logik

• förmåga att fokusera

• uppfattar detaljer

• uthållig även vid repetition

• strukturerade 

• tänker ofta i andra banor

• ärliga

• VILL …

Vad gör vi?

• tolka krav

• skriva testfall

• genomföra test

• buggrapportera

• bistå utvecklare 

• rapportering

• testautomatisera

“The perfect match for 
software testing”

Utmaningar?

• Sociala

• Sensorisk känslighet

• Brist på filter

• Ärlighet

Styrkor vid 
Aspergers



5 vanliga missförstånd

• Vi sitter i öppen kontorsmiljö

– Tysta rum/lugnare delar

– Hjälpmedel som t ex hörlurar

• Vi är så röriga i våra projekt

– Tydlighet vem som arbetsleder (i vad)

– Nära dialog om vad som skall göras till när (och inte)

• Vi har så hög förändringstakt

– Tydlighet vem som arbetsleder (i vad)

– Tydlighet i förväntningar vid förändringar

• Vi har inte färdiga testfall – fångar behov i kravmöten

– Minst samma förmåga som andra

– Exploratory test fungerar utmärkt

• Vi är agila och kommunikationsdrivna

– Dagliga möten är en utmärkt avstämning

– Lappar med deadline är extremt tydliga uppgifter

– Medlem i team



“The perfect match for 
software testing”

” För mig som testledare har det varit som att arbeta tillsammans med vilka duktiga testare som helst.”

Markus Farewik, Testledare Kvadrat

”Även om frågorna var kluriga så syftade de på ett väldigt tydligt sätt till att skapa förståelse 
snarare än att vara ifrågasättande vilket gjorde att vi kommunicerade effektivt.”

Carsten Weber, Vd Bonnier Magazine Data

”Min upplevelse är att konsulten arbetade systematiskt och uthålligt och jag uppskattade att han 
var rak i sin kommunikation och återkopplade enligt överenskommelse.”

Kicki Molin, VD YesBoxtalent



“The perfect match for 
software testing”

Bonnier
Global Challenges 
Foundation
SEB
H&M
Avida Finans
Skandikon
Metamind
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• Asperger

• Stort data/teknikintresse. Många
timmar på egen hand.

• Utbildning från KTH, DSV eller 
YH. Inte alltid slutförd. 

• Engelska

• Erfarenhet – från långt yrkesliv 
till praktikplatser

• ISTQB, SQL, grunder i 
testautomatisering mm

• Kända utmaningar 



Tjänster och tänkta kunder

Start-ups
Systembyggare

Ett färre antal stora 
företag – gärna ett per 

bransch• Ingen egen testfunktion
• Hög kvalitet viktigt
• Time-to-market
• Liten budget

• Konstant behov av 
kapabla testresurer

• Kontinuitet 
värderas/eftersträvas

• Rätt person på rätt plats
• Vill bidra socialt

”Unicus som komplement 
till anställda snarare än 
som konsulter”

”Test on demand, 
på riktigt”



Unicus anställningsmodell

Praktik Utvecklingsanställning Tillsvidareanställd

3 månader 6 månader

Först kontoret och sen till kund …

Rekryteringsprocess



https://www.youtube.com/watch?v=M6KnvHzsu04

Frågor?



Anders Barnå
+46 709 35 10 63
anders@unicus.no

www.unicus.no

Lägg gärna till mig på Linkedin

Gör skillnad!


