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SAMMANFATTNING 
Testdriven utveckling är nuförtiden en utbredd arbetsmetod, 

och de påstådda fördelarna är många. Det sägs bland annat 

leda till mer kvalitetsmässiga system som utvecklas på 

kortare tid. Vissa tidigare studier har bevisat att så är fallet, 

samtidigt som andra studier i stället motbevisat påståendet. 

Det här arbetets syfte är att avgöra vilket som faktiskt 

stämmer, om fördelarna med testdriven utveckling är sant 

eller enbart en myt. För att få ett svar på frågan utvecklades 

ett besöksloggsystem där viss del av koden framställdes 

testdrivet, och viss del inte testdrivet. En erfaren utvecklare 

jämförde sedan de olika kodstyckena för att avgöra om det 

fanns något kvalitetsmässig skillnad. Utvecklaren av koden 

fick även reflektera över huruvida utvecklingen upplevts 

snabbare eller inte när den skedde testdrivet. Resultatet 

visade att testdriven utveckling både har sina för- och 

nackdelar. För utvecklaren upplevs det som tidsparande att 

arbeta testdrivet. Däremot indikerar studien på att kod-

kvaliteten försämras jämförelsevis mot om koden inte 

utvecklats testdrivet. Slutsatsen som drogs var att påståendet 

att testdriven utveckling leder till bättre kvalité av system 

inte nödvändigtvis behöver vara sant. Däremot visade det sig 

dock upplevas som tidssparande för utvecklaren, men detta 

bör ses som ett sekundärt mål i systemutveckling. 
 
INLEDNING 
Något som blivit väldigt populärt på senare tid är testdriven 

utveckling, på engelska Test Driven Development (TDD). 

Testdriven utveckling kan ibland även kallas för Test First 

Design (TFD), Test First Programming (TFP) eller Test 

Driven Design (TDD). Med testdriven utveckling menas att 

ingen programkod får skrivas utan att tillhörande testfall 

redan skrivits. Förespråkarna för testdriven utveckling menar 

att genom detta arbetssätt blir koden bättre kvalitetsmässigt 

[1] och i slutändan går det producera kod snabbare, trots att 

mer kod måste framställas1. Den här rapporten kommer 

undersöka om de påståenden som sägs om testdriven 

utveckling är sanna eller inte, genom att jämföra kod som 

framställts testdrivet respektive inte testdrivet. Genom att 

låta en utomstående part granska koden, och även låta 

utvecklaren av koden jämföra de två delarna kommer ett 

resultat fås som förhoppningsvis reder ut några av 

frågetecknen testdriven utveckling ger. 

 

 

                                                           

1 http://webapplog.com/tdd/ 

Studien ägde rum på ett konsultbolag i Linköping vid namn 

Cybercom. På den här arbetsplatsen, precis som på många 

andra, utvecklas kod just testdrivet. Den kod som jämförs i 

den här rapporten kommer vara delar ur ett besöks-

loggsystem som utvecklas åt Cybercom och kommer således 

ha ett praktiskt syfte utöver den undersökning som den ligger 

till grund för. På så vis fås ett så sannhetsenligt resultat som 

möjligt då koden framställs med samma syfte som ute på 

arbetsplatser, där koden i slutändan allt som oftast 

implementeras för utveckla riktiga system. 

 
Bakgrund 
Cybercom i Linköping är ett konsultbolag med ungefär 100 

anställda. De erbjuder tjänster inom projektledning, 

utveckling, testning samt säkerhet. Cybercoms främsta 

kunder finns inom flygindustrin, telecom, automotive och 

offentlig sektor. En av de största kunderna i Linköping är 

Ericsson, den femte största mjukvaruleverantören i världen2.  

 

För Ericsson är det väldigt viktigt att undvika hemlighets-

stämplat arbete från att komma i fel händer. De kräver därför 

att Cybercom för en besökslogg, där alla utomstående som 

besöker Cybercoms kontor måste fylla i sitt namn samt 

vilken tid de kom och gick. I nuläget sker det här med hjälp 

av penna och papper, vilket blir väldigt ineffektivt när en 

grupp på ungefär 40 personer kommer på besök, något som 

inträffar minst en gång varje vecka. Det här problemet ligger 

till grund för besöksloggsystemet som ska införas, där 

besökaren ska kunna scanna av sitt id-kort vid en avläsare 

och besöksinformationen därefter sparas i en databas, i stället 

för i pappersform. 

 
Frågeställning 
 

 Upplevs testdriven utveckling som tids-sparande 

för utvecklaren jämfört med utveckling där testerna 

skrivs efter funktionaliteten?  

 

 Märks någon kvalitetsmässig skillnad, i form av 

effektivitet, lättförståelighet samt genomtänk-

samhet, på kod som framställts testdrivet jämfört 

med kod som inte framställts testdrivet, enligt 

utvecklare?  

 

2 www.ericsson.com 
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Avgränsningar 

Då begränsad tid fanns för att genomföra studien gjordes 

avgränsningen att enbart två olika kodfiler jämfördes. En 

annan avgränsning är det antal personer som fyllde i 

formuläret som ligger till grund för resultatet. 

 
TEORI 

Under de senaste decennierna har testdriven utveckling 

använts sporadiskt inom mjukvaruutveckling [3, 4], men har 

på senare tid blivit mer och mer synligt ute på arbetsplatserna 

i och med ökningen av att arbeta enligt Extreme 

Programming (XP) [6, 7, 8, 9]. Skälen till att arbeta testdrivet 

är flera. K. Beck beskriver i sin bok [1], här citerat: 

 

 It is a predictable way to develop. You know 

when you are finished, without having to worry 

about a long bug trail. 

 It gives you a chance to learn all of the lessons 

that the code has to teach you. If you only slap 

together the first thing you think of, then you 

never have time to think of a second, better 

thing. 

 It improves the lives of the users of your 

software. 

 It lets your teammates count on you, and you 

on them. 

 It feels good to write it. 

 

En annan anledning är den som beskrivs av grundaren av 

Extreme Programming, Kent Beck: ”Test-first code tends to 

be more cohensive and less coupled than code in which 

testing isn’t a part of the intimate coding cycle” [10].  

 

Förespråkarna av testdriven utveckling menar att 

kodkvalitén ökar i och med att testfallen skrivs före 

funktionaliteten. Detta beror på att när testfallen skrivs före, 

implementeras enbart funktionalitet som faktiskt behövs, 

detta för att klara testen som baseras på just de krav som 

finns. När inte testdriven utveckling används å andra sidan, 

är det mer sannolikt att funktionalitet som tros behövas men 

som faktiskt egentligen inte behövs, implementeras [1]. 

 
Relaterat arbete 
Allt eftersom testdriven utveckling blivit alltmer populärt 

som utvecklingsmetod har även fler studier gjorts på ämnet, 

och resultaten är blandande. I en undersökning som gjordes 

av Muller och Hagner [11] visade resultaten att testdriven 

utveckling inte har någon större inverkan på arbetet. 

Experimentet gick ut på att 19 masterstudenter skulle delas 

upp i två grupper, där den ena gruppen arbetade enligt 

testdriven utveckling och den andra gruppen användes som 

kontrollgrupp, och skrev därför sina tester efter att ha 

implementerat den ändamålsenliga koden. Muller och 

Hagner gav studenterna inom de olika grupperna samma 

uppgift att slutföra, och skulle därefter jämföra hur 

grupperna skiljde sig åt med avseende på: 

 

 Tiden det tog att utveckla 

 Den resulterande kodkvalitén 

 Hur väl studenterna förstod uppgiften 

 

Uppgiften som gavs till studenterna var att färdigställa ett 

program där en given kravlista fanns tillsammans med de 

nödvändiga design- och funktionsdeklarationerna. 

Studenterna skulle sedan göra själva implementationen av de 

funktioner som behövdes för att slutföra uppgiften. 

Anledningen till att Muller och Hagner valde att utforma 

uppgiften på det här sättet var att det skulle underlätta 

automatiserade acceptanstester för deras analys.  

 

Undersökningen delades upp i två faser; en implementations-

fas som följdes av en acceptanstestfas. Efter att studenterna 

passerat implementationsfasen fick de ta del av vilka test 

som klarats av och vilka som misslyckats. De gavs därefter 

möjligheten att ändra i in kod. 

 

Resultaten visade att den grupp som arbetat testdrivet hade 

lägre pålitlighet efter implementationsfasen än kontroll-

gruppen, men högre pålitlighet efter acceptans-testfasen. 

Den tid det tog för grupperna att utveckla skiljde sig inte åt. 

Det enda i resultatet som antydde att testdriven utveckling 

har någon positiv effekt var att den grupp som arbetade 

testdrivet hade signifikant mindre fel när de återanvände kod. 

Den slutsats som Muller och Hagner drog var följande: 

 

 Tiden det tog att utveckla 

Att arbeta testdrivet leder inte till snabbare 

systemutveckling 

 Den resulterande kodkvalitén 

Att arbeta testdrivet leder inte till en ökad kvalité av 

koden 

 Hur väl studenterna förstod uppgiften 

Förståelsen för programmet ökade, en slutsats de 

drog genom att jämföra hur väl studenterna 

återanvände existerande interfaces 

 

B. George och L. Williams som också gjort en liknande 

undersökning [5], men med något motsägelsefulla resultat 

menar att Muller och Hagners experiment hade en del brister. 

Antalet deltagare var väldigt liten och studenterna som 

deltog hade heller ingen större erfarenhet av testdriven 

utveckling. Dessutom var resultaten rörigt på grund av att det 

data som sammanställdes varierade kraftigt, enligt George 

och Williams. I deras egen undersökning användes 

testpersoner som arbetade på tre olika företag, John Deere, 

RoleModel Software och Ericsson. De anställa delades in i 

grupper av åtta, och blev instruerade att arbeta i två och två, 

så kallat parprogrammering [12]. Deltagarnas erfarenhet 

inom testdriven utveckling varierade från nybörjare till 

expert. Paren blev slumpmässigt utvalda och delades in i två 

grupper, en grupp som skulle utveckla testdrivet samt en 

kontrollgrupp, precis som i Muller och Hagners studie. 
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Kontrollgruppen utvecklade enligt den traditionella 

vattenfallsmetoden som innebär att utveckling sker i följande 

ordning; design, utveckling, testning, debug [13]. Det som 

undersöktes var hur de två grupperna skiljde sig åt med 

avseende på: 

 

 Tiden det tog att utveckla applikationen 

 Extern kodkvalité, vilket bestämdes med hjälp av 

black-box functional testing [14] 

 

Dessutom undersöktes kvaliteten på testfallen som skapats 

av programmerare med erfarenhet av testdriven utveckling. 

Detta gjordes genom en code coverage-analys. 

 

Den uppgift som tilldelades paren var att utveckla en 

bowlingspelsapplikation, enligt en kravlista. När de ansåg 

sig klara skickades programmet in till George och Williams 

för utvärdering. Resultatet blev som följande: 

 

 

Tiden det tog att utveckla applikationen 

Det visade sig att de par som använde sig av testdriven 

utveckling i genomsnitt tog 16 % längre tid på sig att 

utveckla applikationen än kontrollgruppen. Mediantiden var 

däremot väldigt snarlik mellan de två grupperna. Att ha i 

åtanke är dock att de flesta höga uppmätta tider stod för 

gruppen som arbetade testdrivet. Hypotesen, vilket var att de 

som utvecklar testdrivet tar mindre tid på sig att utveckla än 

de som inte utvecklar testdrivet, stämde alltså inte. Resultatet 

illustreras även i figur 2.  

 

George och Williams påpekar dock att det finns en brist i 

studien som kan ha påverkat resultatet. Kontrollgruppen, 

som skrev sina egna tester efter att ha implementerat koden, 

gjorde generellt sett odugliga testfall. Det var bara ett par 

som faktiskt skrev givande testfall, vilket resulterade i ett 

orättvist resultat då den extra tiden det tog för de flesta par 

som utvecklade testdrivet kan ha berott på den tid det tog att 

utveckla testfallen. 
 

Extern kodkvalité 

Den externa kodkvaliteten bestämdes med hjälp av 20 

stycken black-box-tester. Testfallen kontrollerade huruvida 

testfelhantering och de givna kraven var implementerat. 

Resultatet visade att de par som använde testdriven 

utveckling klarade 18 % mer testfall än de i kontrollgruppen. 

Det som stack ut mest var det mediala antal klarade testfall 

för den grupp som skrev sina tester före, då detta var klart 

högra än medianen för kontrollgruppen. Hypotesen, vilket 

var att de som arbetade testdriven skulle få en högre extern 

kodkvalité styrktes alltså. Resultatet illustreras även i figur 

1. 

 

Code coverage 

George och Williams menar att när det handlar om testdriven 

utveckling, så hänger allt på hur väl utvecklade själva 

testfallen är. Kvaliteten på testfallen avgör kvaliteten på  

koden. Inom industrin är det normalt med en code coverage  

mellan 80-90 %. Den ideala siffran vore dock självfallet  

 

100 % [15]. I den här studien visade sig testfallen ha högre  

code coverage än standard, med 98 % av metoder, 92 % av 

statements och 97 % branch coverage. Resultatet illustreras 

även i figur 3. 

 

 

 
 

Figur 1 

 

Avklarade testfall. Adepted from George and 

Williams.  “An Initial Investigation of Test 

Driven Development in Industy”. Figure 1. 

 

 

 

 
 

Figur 2 

 

Tiden det tog i minuter. Adepted from George  

and Williams.  “An Initial Investigation of Test  

Driven Development in Industy”. Figure 2.  
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Figur 3 

 

Code coverage I procent. Adapted from George  

and Williams.  “An Initial Investigation of Test 

Driven Development in Industy”. Figure 3. 

 

 

Det fanns även en kvalitativ del av studien. Studiens 

deltagare fick då svara på följande frågor: 

 

 Hur produktiv är testdriven utveckling för program-

merarna? 

 Hur effektivt är testdriven utveckling? 

 Hur svårt är det att ta sig an testdriven utveckling? 

 

 

Resultatet blev följande. När det kom till frågan om 

produktivitet, trodde majoriteten, 87,5 %, av deltagarna att 

testdriven utveckling leder till bättre förståelse av de krav 

som finns. Hela 95.8 % trodde att den tid det tar att felsöka 

minskar. Bara hälften av deltagarna kände dock att testdriven 

utveckling faktiskt ledde till snabbare utveckling. I 

genomsnitt tyckte 78 % av utvecklarna att testdriven 

utveckling leder till högre produktivitet, allmänt sett.  

 

Angående effektiviteten trodde 92 % av deltagarna att arbeta 

testdrivet ledde till högre kodkvalité. 79 % trodde att 

testdriven utveckling leder till enklare design, och 71 % att 

arbetssättet gav en faktiskt kännbar förhöjd effektivitet. I 

genomsnitt blev resultatet att 80 % trodde testdriven 

utveckling förbättrar effektiviteten.  

 

Det största problemet för deltagarna var att ta sig an själva 

arbetssättet inom testdriven utveckling. Majoriteten tyckte 

att detta var svårt, 56 %. 23 % tyckte att avsaknaden av en 

riktig designfas för testfallen var ett hinder. Sammanlagt 

resulterade detta i att 40 % av utvecklarna tyckte det var svårt 

att ta sig in i tankesättet för testdriven utveckling.  

 

 

Det som gör George och Williams studie kraftfull är att 

experimentet ägde rum på deltagarnas ordinarie 

arbetsplatser. Detta leder troligen till att resultatet är likt hur 

testdriven utveckling skulle te sig i riktiga situationer och 

inte enbart i studier. De påpekar dock att det fanns fem 

viktiga brister i undersökningen som kan ha påverkat 

resultatet.  

 

 Antalet deltagare i studien var liten, sex par som 

arbetade testdrivet och sex par för kontrollgruppen 

(sammanlagt 24 stycken) 

 Bara ett par ur kontrollgruppen skrev dugliga 

testfall, trots att instruktionerna noggrant sagt så 

 Deltagarna parpgrogrammerade, vilket inte är ett 

krav in just testdriven utveckling. Resultatet är 

alltså egentligen ett resultat för testdriven 

utveckling kombinerat med parprogrammering 

 Applikationen som användes i studien var liten 

 Deltagarna hade väldigt olika erfarenhet av 

testdriven utveckling 

 

 
METOD 

Testdriven utveckling är när testfall skrivs innan ny 

funktionalitet implementeras. Vanligtvis kommer inte ens 

testfallen kunna kompileras när de är klara. Några få testfall 

skrivs, därefter skrivs funktionaliteten, därefter skrivs 

ytterligare testfall, och så vidare. Den nya funktionaliteten 

som implementeras anses först vara korrekt när alla tester kör 

utan fel. Det här leder till att utvecklingen hela tiden sker 

kontrollerat, då utvecklaren gör små design- och 

implementationsbeslut åt gången [1, 5].  

 

Den här studien bestod av två delar, en kvantitativ- och 

kvalitativ del. Den kvantitativa delen bestod av data som 

samlades in med hjälp av ett formulär, där följande frågor 

ställdes till: 

 

På en skala 1-10, där 10 är en stor förbättring, 1 är en stor 

försämring och 5 är ingen skillnad, anser du att koden som 

utvecklades testdrivet är:  

 

 Effektivare 

 Mer lättförståelig 

 Mer genomtänk 

 

Den kvalitativa delen bestod av hur utvecklaren upplevde 

testdriven utveckling, om det ansågs leda till tidsbesparing i 

utvecklingsprocessen. Den fråga som ställdes till utvecklaren 

av systemet var följande: 

 

 Upplevde du att testdriven utveckling var 

tidssparande? 
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Figur 4 

Exempel på testfall som skapades före funktionaliteten 

 

 

Den kod som utvärderades i studien var en del av ett 

besöksloggsystem, som utvecklades från grunden. Systemet 

bestod av följande delar: 

 

 Databas 

 Datalager 

 Logiklager 

 Webblager 

 Kortavläsning 

 Huvudprogram 

 

 

 
 

Figur 5 

Exempel på funktion i logiklagret 

All kod skrevs i Python2 och utvecklingen skedde med hjälp 

                                                           

3 www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/rfid 

 av ramverket Django, på begäran av Cybercom. Django har 

stöd för automatisk testning, något som är viktigt i stora 

utvecklingsprojekt för säkerhetsställning av en applikations 

tillförlitlighet [16].  

 

Huvudprogrammet körde en RFID3/NFC4-kortavläsare som 

upptäckte när en kort registrerades, och läste då av 

användaren av kortet och skickade vidare detta via ett webb-

API till logiklagret som behandlade informationen. 

Beroende på om användaren av kortet gjorde ett nytt besök 

eller avslutade ett nuvarande besök, sparades ett nytt besök 

eller uppdaterades ett gammalt besök i databasen via 

datalagret. Besöken kunde sedan visas via en hemsida som 

hämtade ut alla besök inom ett visst givet intervall, med 

avseende på år, månad och dag.  

 

Den del av systemet som ingick i den här studien var 

datalagret och logiklagret. Datalagret utvecklades utan 

användning av testdriven utveckling, och logiklagret 

utvecklades med testdriven utveckling. Den funktionalitet 

som implementerades i datalagret var möjligheten att lägga 

till en ny användare, lägga till ett nytt besök, färdigställa ett 

besök samt en del hjälpfunktioner. Efter implementationen 

fick varje funktion ett tillhörande testfall, och efter att 

testfallen körts gjordes eventuella ändringar i funktionerna i 

datalagret. Därefter skrevs testfallen för logiklagret, följt av 

funktionaliteten. Även här fick varje tilltänkt funktion ett 

4 www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/nfc 
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eget testfall. I logiklagret skulle det finnas en funktion som 

beroende på situation la till en ny användare, gjorde ett nytt 

besök eller färdigställde ett besök, samt två hjälpfunktioner. 

En av dess hjälpfunktioner visas i figur 5, och funktionens 

tillhörande testfall visas i figur 4. Testfallen kördes och 

eventuella ändringar gjordes i funktionerna. 

 

Testfallen skrevs av samma person som utvecklade resten av  

systemet. Varje testfall testade sin tillhörande funktion med 

1-3 olika möjliga data som input. Utvecklaren av systemet 

var en student med tre års erfarenhet inom programmering, 

och med viss kunskap inom testdriven utveckling sedan 

tidigare. Den andra testpersonen som användes, vilket 

besvarar den kvantitativa delen av studien, var en anställd på 

Cybercom i Linköping med 15-årig erfarenhet av 

programmering och erfaren inom testdriven utveckling då 

denne använder arbetsmetoden dagligen i sitt arbete.  

 

 

 

 
 

 

Figur 6 

 

Test-Driven Development. Adapted from Thirumalesh and 

Nagappan.  “Evaluating the Efficacy of Test-Driven 

Development” (2006), p. 257. Figure 1.  

En mer detaljerad beskrivning av hur testfallen användes i 

projektet beskrivs i figur 6. Utvecklaren av systemen följde 

då detta mönster, beskrivet av Thirumalesh och Nachiappan  

i deras artikel [17], där snabba iterationer av följande punkter  

sker, här citerat: 

 
 Writing a (very) small number of automated 

unit test case(s);  

 Running the new unit test case(s) to ensure they 

fail (since there is no code to run yet);  

 Implementing code which should allow the 

new unit test cases to pass;  

 Re-running the new unit test cases to ensure 

they now pass with the new code;  

 Refactoring the implementation or test code, as 

necessary, and  

 Periodically (preferably once a day or more) re-

running all the test cases in the code base to 

ensure the new code does not break any 

previously-running test cases. 

 
 
RESULTAT 

Resultatet delas upp i två delar för att besvara fråge-

ställningens två delar. 

 

Upplevs testdriven utveckling som tidssparande för 

utvecklaren? 

När inte testdriven utveckling användes upplevdes ett flyt i 

utvecklingen snabbare än när testdriven utveckling 

applicerades. Detta berodde på att när testfallen skulle 

skrivas innan implementationen krävdes en hel del planering, 

då namn på funktionerna, vilka parametrar de skulle ha och 

vad de skulle returnera var tvungen att bestämmas på 

förhand. När implementationen skedde direkt, i datalagret, 

blev planeringen en del av implementationen vilket till en 

början upplevdes ge större flyt, och vilket i sig upplevdes 

som tidsparande.  

 

Däremot, när testfallen för logiklagret var skrivna, gick det 

snabbare att utveckla funktionaliteten jämförelsevis mot hur 

lång tid det tog att utveckla funktionaliteten i datalagret. 

Detta berodde på att alla beslut som togs i 

implementationsfasen i datalagret redan vara klara i samma 

skede när det kom till logiklagret. Något annat som noterades 

var att när testdriven utveckling användes, gick det snabbare 

att gå vidare efter att en funktion blev färdigimplementerad. 

Då testfallet kördes direkt efter funktionen färdigställts, ficks 

snabbt en bekräftelse om funktionaliteten blev den 

förväntade eller inte. När inga testfall fanns, i datalagret, 

krävdes en del tid för fundering vare sig funktionen skulle 

bete sig som väntat eller inte.  

 

I slutändan spenderades ungefär lika mycket tid, både där 

testerna skrevs i förväg och där de skrevs i efterhand. Den  
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Figur 7 

 

Kvalitetsskillnad mellan kod skapat genom testdriven utveckling och där testerna skrivits i efterhand 
 

 

sammanlagda upplevda tiden upplevdes dock som kortare 

vid testdriven utveckling, enligt utvecklaren av systemet. 

 

Märks någon kvalitetsmässig skillnad på kod som 

framställts testdrivet jämfört med kod som inte 

framställts testdrivet? 

Enkäten som fylldes i av en erfaren utvecklare där kod som 

framställts testdrivet ställs mot kod som inte framställts 

testdrivet, visar att hypotesen, vilket var att testdriven 

utveckling leder till bättre kvalité på koden, inte stämmer. 

Resultaten visar att den del av projektet där funktionaliteten 

skrevs innan testfallen, datalagret, var 40 % mer genomtänkt 

än logiklagret, som utvecklades testdrivet. Datalagrets kod 

var även hela 80 % mer lättförståelig än logiklagrets. 

Resultatet visas visuellt i figur 7. 

 

Huruvida testdriven utveckling ökar effektiviteten framkom 

inte då försökspersonen ansåg att det inte gick att avgöra. Det 

sammanlagda resultatet är därför ofullständigt, men 

beräknades ändå. Utan att ta hänsyn till effektivitet, hade 

alltså kod som inte utvecklats testdrivet 60 % högre kvalité. 

Det som måste tas med i beräkningen är att hela en tredjedel 

av studiens kriterier uteslutits i det sammanslagna resultatet 

vilket potentiellt kan göra det missvisande. 

 
DISKUSSION 
I det här kapitlet kommer resultatet och svagheter i metoden 

diskuteras och förslag ges på vad som skulle kunna göras 

bättre i framtida uppföljande studier. Studien kommer även 

diskuteras ur en samhällelig aspekt. 

 

 

 

 
Resultat 

Kvalitativt resultat 

Studiens hypotes var att testdriven utveckling leder till 

snabbare utveckling av kod och med högre kvalité på koden.  

De tidigare arbeten som tagits upp i rapporten har tytt på att 

så inte är fallet, i alla fall när det handlar om att utvecklingen 

sker på mindre tid. En av de tidigare studierna [5] nämner 

dock att detta skulle kunna bero på att utvecklare lägger mer 

tid på testfallen när de utvecklar testdrivet och testfallen får 

därigenom högre kvalité, vilket skulle kunna vara en orsak 

till att utveckla testdrivet tar längre tid. I denna studie var 

frågeställningen lite annorlunda, då den anspelade på den 

upplevda tiden hos utvecklaren och inte den faktiska tiden 

som lades ner. Resultatet blev då även annorlunda än i de 

tidigare studierna. En anledning till att testdriven utveckling 

uppfattas som tidsparande för utvecklaren, men egentligen 

inte är det vilket de tidigare undersökningarna visar, skulle 

kunna vara att arbetet blir mer genomtänkt och strukturerat 

vilket ger utvecklar mindre behov av att stanna upp i arbetet 

för att fundera på vad som bör göras härnäst. 

 

Kvantitativt resultat 

Det mest utstickande och förvånande i resultatet var från den 

kvantitativa delen av frågeställningen. Hypotesen att 

testdriven utveckling leder till bättre kvalité på koden verkar 

inte vara den fulla sanningen. I stället antyder resultatet att 

testdriven utveckling hade motsatt påverkan. Det här styrker 

Muller och Hagners studie [11], som även den visade att 

testdriven utveckling inte leder till mer kvalitetsmässig kod. 

Det som inte framkom av deras resultat var dock om  
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testdriven utveckling enbart leder till oförändrad kvalité av 

koden, eller faktiskt en försämring som det här arbetet ger en 

vink om. En möjlighet är att utvecklaren upplevde den 

testdrivna utvecklingen som tidsparande på grund av att den 

delen av projektet utvecklades med stora kvalitets-

försämringar. För att den del som utvecklades testdrivet, 

logiklagret, skulle haft samma kvalité som datalagret, är det 

möjligt att mer tid hade krävts. 
 
Metod 

Styrkor 

Den här undersökningen ägde rum på en riktig arbetsplats, 

precis som i George och Williams fall [5]. Det är den här 

studiens styrka, då resultatet troligen är så likt hur testdriven 

utveckling faktiskt ter sig ute i arbetslivet, till skillnad från 

om undersökningen ägt rum i en främmande lokal, med 

enbart syftet att bli just en studie. Den här fördelen hade ju 

även George och Williams studie. Något de saknade, och 

som den här studien har, är dock att den kod som användes 

för analys var ett utdrag ur ett riktigt system, som kommer 

att användas på riktigt. De flesta andra studier som hittats, 

har bett deltagare att utveckla något i just syftet att därefter 

kunna analysera resultatet. Den här studien är alltså mer lik 

en riktig situation på en arbetsplats, och borde därför även ge 

mer sannhetsenliga resultat.  

 

En annan fördel med både George och Williams studie, 

Muller och Hagners studie [11] och den här, är tydliga 

frågeställningar vilket underlättar för deltagarna i studierna 

då det är svårt att missuppfatta uppgiften och de frågor som 

följer vilket leder till en högre validitet. För att öka 

validiteten ytterligare i den här undersökningen skulle dock 

begreppen effektiv, lättläst och genomtänk kunna förklarats 

ytterligare i formuläret för den kvantitativa delen av 

resultatet, då dessa begrepp kan tänkas ha en aning olika 

innebörd för olika personer. Begreppen valdes dock av just 

anledningen att de skulle vara så svåra att missuppfatta som 

möjligt för att uppnå så hög validitet som möjligt. 

 

Svagheter 

Jämfört med George och Williams studie, finns dessvärre en 

stor brist i den här undersökningen. Antalet deltagare var 

väldigt liten, enbart två personer, utvecklaren av systemet 

och en anställd hos Cybercom. Då det som utvecklades 

faktiskt var en riktig arbetsuppgift på en arbetsplats, vilket 

var en styrka, ger även studien en stor svaghet. Det skulle 

vara onödigt för ett företag att ta in för programmerare att 

göra samma arbetsuppgift, när det enbart behöver göras en 

gång. Det som i stället skulle kunna vara en genomförbar 

modifikation av metoden är att låta fler utomstående 

testpersoner analysera den kod som utvecklaren skrivit. 

Studiens kvantitativa resultat bygger här på enbart en persons 

tycke, och detta skulle med en relativt enkelt kunna förbättras 

för att ge resultatet högre trovärdighet. Den här ganska 

allvarliga metodbristen ger troligen studien en låg reliabilitet. 

Resultatet blir i stället för ett slags medelvärde av en grupp 

personers åsikter, en enda persons personliga åsikt. Skulle 

samma studie göras om, är det mer troligt att resultatet blir 

helt annorlunda om det enbart bygger på reflektioner från en 

person, och inte flera. 

 

Studier som bygger på den här borde dock utan problem 

kunna upprepa samma metod. De viktigaste delarna för att 

ge studien högre replikerbarhet har redan nämnts. Då 

ramverket Django var en stor del av utvecklingen av 

testfallen bör detta även vara ramverket som används i 

framtida studier. Vilken arbetsplats eller vilka algoritmer 

som implementerades torde spela mindre roll, men kan inte 

uteslutas för att ha påverkan på resultatet. Exempel på 

algoritmer som implementerats och även några testfall 

visades dock i metoden för att minimera risken att 

implementationsstilen skiljer sig allt för mycket mellan den 

här studien och framtida studier.  

 

Något som också potentiellt är en stor brist i arbetet är själva 

testfallen. Enligt George och Williams är det kvaliteten på 

testfallen som avgör kvaliteten på koden [5]. De gjorde i sin 

egen studie en analys av sina egna testfall, och de visade sig 

vara av mycket hög kvalité. Någon sådan analys gjordes inte 

i den här undersökningen, vilket gör att kvaliteten på 

testfallen som användes i den här studien inte är definierad. 

Om George och Williams påstående stämmer att 

kodkvaliteten beror helt på kvaliteten på testfallen, skulle det 

kunna innebära att den kvantitativa delen av arbetet får ett 

missvisande resultat om det visar sig att studiens testfall är 

av onormalt låg, eller även tänkbart onormalt hög kvalité. 

 

Källkritik 

Då det på senare tid gjorts alltfler undersökningar kring 

testdriven utveckling hittades en stor mängd relaterade 

undersökningar. Därför fanns möjligheten att välja ut de som 

passade den här studien bäst. De studier som valdes att 

presenteras i arbetet var studier med liknande 

frågeställningar och väl valda metoder men där resultatet 

stred mot varandra en aning. Detta för att påvisa att det 

fortfarande är intressant att utföra en studie som denna, då 

det fortfarande finns intresse att visa vad som faktiskt 

stämmer angående testdriven utveckling, om det är positivt 

eller negativt att använda det som arbetsmetod.  

 

Det som skulle ha gjorts bättre i sökandet efter relevant 

vetenskaplig litteratur är att letat efter studier där resultaten 

var ännu mer motsägelsefulla än de som valdes att presentera 

i arbetet för att ytterligare upplysa betydelsen av denna 

studie.  

 
Arbetet i ett vidare sammanhang 
Att hitta ett arbetssätt som innebär att system kan utvecklas 

med bättre kvalité kan potentiellt vara mycket betydande för 

samhället. Då och då händer det olyckor, små som allvarliga, 

som beror på ett tekniskt fel. Upprepade gången har det hänt 

att exempelvis kunder råkar ut för att det dras alldeles för 

mycket pengar från deras bankkort vid ett butiksköp. År 

2003 råkade 2000 personer missa att få sitt barnbidrag på 
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grund av ett programmeringsfel i Riksförsäkringens datorer5. 

Detta kan verka som bagateller, men kan vara irriterande och 

ställa till problem för en stor grupp människor. Detta är också 

exempel på tekniska problem som kanske skulle kunna ha 

undvikits om koden haft högre kvalité, vilket gör testdriven 

utveckling intressant även ur en samhällelig aspekt. 

 

Men kod med låg kvalité skulle även kunna få mycket mer 

allvarliga konsekvenser än pengar som kommer på 

villovägar. Människor lägger dagligen sina liv i teknikens 

händer i form av exempelvis sjukhusapparater, bilar eller 

flygplan. Skulle ett programmeringsfel uppstå i ett flygplan 

kan det i värsta tänkbara scenariot vara orsaken av en 

dödsolycka med flera hundra människor inblandade, och 

flera tusen anhöriga som blir berörda. 1994 inträffade en 

helikopterolycka som sägs bero på ett fel i systemet, och som 

var anledningen att 54 människor dog6. ”The 1994 Scotland 

RAF Chinook crash” är förmodligen bara en av många fatala 

olyckor som hade kunnat undvikas om systemet haft högre 

kvalitet.  

 
SLUTSATS 

Syftet med det här arbetet har varit att försöka fastställa om 

testdriven utveckling leder till snabbare framställd kod samt 

med högre kvalité än kod som inte utvecklats testdrivet. Då 

flera studier redan gjorts, men som visar olika resultat, 

behövs ännu fler studier för att komma närmre vilket resultat 

som faktiskt är det sanna. Att hitta ett bättre sätt att ta fram 

system är intressant både för arbetsgivare, utvecklarna och i 

slutändan alla människor i samhället. Testdriven utveckling 

skulle kunna vara ett sätt att spara pengar, arbetstid, och 

minska olyckor som påverkar ett helt samhälle. 

 

Syftet med arbetet var att avgöra huruvida testdriven 

utveckling kan leda till snabbare utveckling och mer 

kvalitetsmässig kod, då flera tidigare studier som gjorts 

motsäger varandra. Resultatet ger en fingervisning om att så 

är inte nödvändigtvis fallet, tvärtom så är det möjligt att 

testdriven utveckling faktiskt ger en försämring av kvaliteten 

på koden. Det som måste tas i beaktning är dock att resultatet 

baserades på endast ett testfall, vilket potentiellt lett till 

missvisande resultat. Testdriven utveckling upplevs däremot 

som tidsparande för utvecklaren, vilket även var det 

förväntade resultatet. För utvecklaren av ett system innebär 

alltså testdriven utveckling en förbättrad känsla, då 

utvecklingen upplevs gå fortare. För slutanvändaren 

däremot, finns möjligheten att testdriven utveckling leder till 

negativa konsekvenser i form av försämrade system på grund 

av minskad kodkvalité. I slutändan kan dåligt utvecklade 

system få allvarliga konsekvenser vilket diskuterades i 

kapitlet ”Diskussion”, och bör ses som ett allvarligare 

problem än huruvida utvecklaren upplever utvecklingen som 

tidsparande eller inte. 

                                                           

5 www.dn.se/nyheter/sverige/barnbidraget-gick-till-fel-

konton/ 
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