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Abstract 

Unit testing is a type of testing technique which is becoming quite fashionable to the 
developers and companies that are in the business of creating and managing software. Alas 
there are seldom any concrete data to support the positive claims of the authors in unit 
testing methodology books. These claims are instead based on empirical studies and the 
experience of the authors. The problem that arises from this situation is that it becomes 
problematic for managers and also the developers themselves to convince both customers 
and their own management to use this type of testing as there is no exact return of 
investment model. This essay examines this problem from two points, the first point is from 
the literature itself and interviews conducted with a number of developers at a software 
company located in Umea, Sweden. The second point is to compare the experiences from the 
developers to actual studies conducted about unit testing. The purpose of this comparison is 
to try and evaluate if unit testing is a cost effective activity. The results of the study are not 
conclusive as there are no or too few studies that evaluate unit testing from a total cost 
perspective. Instead the compared studies are mostly concerned with the fewer errors and 
error prevention that unit testing brings to the software project. The aspect of software 
quality and the increased manageability that comes with unit testing seems to have a lower 
priority in this research field. It’s the researcher’s opinion that a broader view of unit 
testing can create the solid arguments that the managers and developers need. Although the 
results are inconclusive certain positive tendencies can be observed, more studies with this 
broader perspective are required in order to evaluate unit testing from a total cost 
perspective, not only from an error prevention perspective.      
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1. Inledning 
Utveckling av mjukvara har historiskt sett varit ett problemområde då det handlar om tid, 
kostnad och kvalitet. Projekt överskrider tidschemat, överskrider budgeten och levererar i 
slutändan trots detta inte en produkt som fungerar som den ska. I medierna kan vi läsa om 
frustrerade användare, dataintrång, förlorad data och stora kostnader för företag1,2,3. Ett sätt 
att försöka råda bot på alla dessa problem är att testa programvaran, vilket idag till mångt 
och mycket ses som en självklarhet. Övergripande söker testning att säkerställa att 
programvaran fungerar på ett fullgott sätt och att den inte plötsligt fallerar. Det finns många 
olika typer av testning vilka används till högre eller lägre grad av programmerare och företag. 
I många fall är testning något som utförs av utsedda testare, vilka besitter en expertis på 
området då det gäller att hitta fel i programvaran. Testarens roll har på senare år blivit allt 
mer vanlig, företag har idag ett större fokus på att leverera produkter vilka förutom 
funktionalitet även har hög driftsäkerhet. Fel i programvara kan vara tämligen dyrt att 
åtgärda, särskilt vid de tillfällen då den aktuella programvaran redan används fullt ut. I takt 
med att IT-branschen blivit större och fått dels fler utvecklare av programvara men dels 
också fler användare av olika IT-artefakter så har även kraven ökat, rapporteringen gällande 
de problem som uppstår är också heltäckande. Konsekvenserna för de företag vars 
programvara kraschar eller genererar fel har därmed också blivit allvarligare, konkurrenterna 
är många och för användarna finns det stora möjligheter att prova på andra alternativ. 
Företag har idag även en ökad medvetenhet om IT i stort och har därmed också högre krav på 
de system som levereras. Detta gör det än viktigare för företagen att hålla sig i framkant både 
funktionsmässigt men också kvalitetsmässigt.  
 Mot denna bakgrund har också flera olika testningstekniker växt fram. Tekniker vilka 
testar den producerade mjukvaran på olika sätt, vid olika tillfällen, av olika personer och med 
olika syften. Enhetstestning är en testningsmetod som utförs av utvecklaren själv och testar 
mindre delar av programmet var för sig. Dess övergripande syfte är som många andra 
testmetoder: att kontrollera om programmet innehåller fel. Metoden är välkänd och används 
av en stor del av utvecklingsföretag, världen över. Ett problem gällande enhetstestning är 
svårigheten att motivera den. I den tidigare nämnda hårda konkurrensen krävs det av 
företagen att producera korrekt, högkvalitativ programvara enligt den uppsatta tidsramen 
och enligt det överenskomna priset. Enligt Hunt och Thomas (2003) sägs enhetstestning ta 
mer tid av utvecklarna, tid som istället kan användas till att faktiskt utveckla. Det blir således 
svårt för företag att motivera användandet, speciellt då fördelarna med enhetstestning sägs 
vara bland annat färre fel och därmed högre kvalitet i programvaran. Något som redan borde 
vara självklart, i alla fall ur beställarens synvinkel. Det som saknas är resultat och data över 
hur mycket företag vinner eller förlorar på enhetstestning; är det värt besväret?  
    
   
 
                                                           
1 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.438188/tietokraschen-for-stor-att-hantera  
2 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.468581/nordeas-problem-ar-inte-over 
3 http://techworld.idg.se/2.2524/1.509939/molnen-kraschar--leverantorerna-rycker-pa-axlarna 
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1.1 Problemformulering 
Enhetstestning är en välkänd metodik som är kopplad till utveckling av programvara. Ett 
problem, vilket Runesson (2006) uppmärksammat är det inte existerar några modeller vilka 
förklarar vinsten med enhetstestning i förhållande till kostnaden det medför. Även 
Osherhove (2009) kan inte peka på några studier vilka beskriver en förbättrad programvara 
med hjälp av enhetstestning. Istället beskrivs enhetstestning och dess fördelar utifrån egna 
erfarenheter. Detta gör det svårt att utläsa vinsterna med enhetstestning samt även hur 
enhetstestning skall genomföras och implementeras. Vidare kan det nämnda fenomenet 
skapa svårigheter då företag skall motivera enhetstestning som arbetsmetodik, både internt 
och externt. Detta då argumenten antingen inte existerar eller inte går att stödja med resultat 
från forskning. Problemformuleringen blir således: Är enhetstestning kostnadseffektiv?  

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att jämföra metodiklitteratur och resultat från kvalitativa 
intervjuer gentemot vetenskaplig litteratur. Denna jämförelse syftar till att ge en bättre bild 
av vilka för- och nackdelar som enhetstestning för med sig för att på så sätt försöka besvara 
den uppställda problemformuleringen: Är enhetstestning kostnadseffektiv? 

1.3 Avgränsning 
Syftet med uppsatsen inbegrep ursprungligen att undersöka dels hur enhetstestning påverkat 
kvaliteten i ett system vilket utvecklats av ett IT-företag i Umeå regionen, dels också om det 
går att marknadsföra enhetstestning mot externa kunder. Samarbetet med företaget innebar 
tillgång till utvecklare och testare för intervjuer vilket var tänkt som den primära 
datainsamlingsmetoden. Då jag sökte litteratur kring ämnet visade det sig snabbt att 
forskningen kring detta område inte innehöll någon klar modell gällande de fördelar som kan 
inhämtas från enhetstestning. De påståenden gällande enhetstestning vilka beskrivs i 
metodiklitteraturen är ofta vaga uttryck och ger ingen klar bild. Istället kan ett tydligt 
mönster åskådas gällande åsikterna om enhetstestning och dess roll inom systemutveckling: 
Det är bra, men det svårt om inte omöjligt att förklara exakt hur bra, detta mycket på grund 
av projekts unika natur, det abstrakta begreppet kvalitet och slutligen den komplexitet som 
hör samman med programmering. Jag beslutade därför att med metodiklitteratur och 
intervjuer som grund jämföra dessa mot forskningrapporter inom området.  

Då problemområdet visat sig vara stort finns ingen möjlighet att göra en mer extensiv 
studie där enhetstestning bryts ut och undersöks mer självständigt, istället har mitt fokus 
varit att försöka skapa ett arbete vilken kan belysa detta problemområde för fler och större 
undersökningar där mer tid och resurser finns tillgängliga.       
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2. Bakgrund 

2.1 Programvarukvalitet 
Begreppet kvalitet är starkt kopplat till systemutveckling, programvara som produceras bör 
ha en viss kvalitet i flera olika bemärkelser: funktionalitet, effektivitet, korrekthet etc. 
Begreppet är dock i sig abstrakt, vilket kan beskrivas genom frågan: Vad är kvalitet? Kvalitet 
är dessutom subjektivt, exempelvis hur skiljer sig utvecklarens syn på kvalitet gentemot 
kunden eller användaren? Kvalitet är alltså ett flytande begrepp som inte går att exakt mäta 
men som är en måttstock efter vilken många produkter mäts.  

Programvara har en historik av uttalat dålig kvalitet, fel uppstår, program slutar att 
fungera, konsekvenserna av den dåliga kvalitén är ibland enorma för företag, användare och 
tredje part (Dahlbom & Mathiassen, 1995). Då kvalitet är ett allmänt vedertaget begrepp så 
krävs det av företag inom IT-branschen att sträva efter en så hög kvalitet som möjligt på sina 
produkter, trots dess subjektiva och abstrakta natur.  

Kitchenam och Pfleeger (1996) beskriver att det inte finns någon exakt modell över 
mjukvarukvalitet. De förklarar att kvalitet istället är något högst kontextuellt och kan 
beskrivas ur flera olika perspektiv.  
 

• Idealperspektivet, där kvalitet ses som ett ideal men som inte kan definieras, en god 
mjukvarukvalitet kan eftersträvas men aldrig uppnås. 

• Användarperspektivet, där kvalitet kan beskådas endast av den enskilde användaren, 
vilket gör kvalitet högst konkret, men också högst subjektivt. 

• Tillverkningsperspektivet, där fokus ligger på produktens kvalitet under utveckling 
och efter leverans, olika typer av standarder (exempelvis ISO) är typexempel på detta 
perspektiv.  

• Produktperspektivet, produktens egna interna egenskaper, dess interna kvalitet 
används för att kunna beskriva och mäta dess yttre kvalitet.  

• Värdebaserat perspektiv, detta perspektiv utgår från vad olika grupper anser om 
mjukvaran. Definitionen kan exempelvis vara vad kunden är villig att betala för 
kvalitet.  

 
För att göra kvalitet mer mätbart kan företag som tidigare nämnts använda standarder. En 
standard kan ses som en norm vilken ett företag kan arbeta efter. ISO (Internationella 
standardiseringsorganisationen) standarder är välkända och finns inom flera olika områden, 
den specifika standarden ISO/EIC 9126-1 (1991) är specifikt framtagen för att beskriva en 
norm för kvalitet inom mjukvaruutveckling. Denna standard innehåller sex kriterier och 
skapades för att få en gemensam och standardiserad definition av kvalitet. Kriterierna kan 
ses som målsättningar vilka utvecklarna strävar efter för att uppnå en högre kvalitet.  
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Figur 1. ISO/IEC 9126-1 (1991). Modell över de sex kvalitetskriterierna inom 
mjukvaruutveckling enligt ISO. 

Dahlbom och Mathiassen (1995) menar att dock dessa modeller gör mätning av kvalitet 
problematiskt då kvalitetskriterierna ibland står i direkt konflikt med varandra under 
utvecklingen. Desto mer utvecklaren strävar efter exempelvis effektivitet, desto svårare blir 
det att bibehålla funktionalitet och användarvänlighet. Återigen blir kvalitetsbegreppet 
subjektivt då det är upp till den enskilde individen att bedöma kvaliteten utifrån den 
specifika modellen. 

Kitchenam och Pflegger (1996) gör samma bedömning. Trots användandet av standarder 
är mjukvarukvalitet högst subjektivt och för att på något sätt mäta (om möjligt) kvalitet så 
måste det göras i en specifik kontext, där även yttre faktorer tas i beaktande. Det beror på 
vilken synvinkel åskådaren har på kvalitet och vilken aspekt av kvalitet som denne faktiskt 
vill fånga. 

2.2 Fel och felåtgärder 
“There are two ways to write error-free programs; only the third one works.” 

– Alan Perlis (1982, 9) 
 
Oavsett typ av programvara och oavsett vem som skapar programvara så innehåller den med 
största sannolikhet fel. De kan ha olika karaktär och får olika konsekvenser för användaren. 
Vissa fel påverkar till mindre grad programvaran och är inte speciellt allvarliga, andra fel kan 
ha förödande konsekvenser och det kan i slutändan handla om liv och död för ett stort antal 
människor. Antalet fel samt typen av fel i en programvara är således starkt kopplat till en 
allmän bedömning av programvarans kvalitet. Med den ökade användningen av IT och IT-
artefakter blir även konsekvenserna av fel i programvaran idag långt mycket större (Myers, 
2012). De allvarligaste felen blir även uppmärksammade i medierna och via webben, vilket 
gör det än mer allvarligt för de företag som utvecklat programvaran. 
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Antalet fel som uppstår varierar till stor del, variationen kan kopplas till bland annat 
erfarenheten hos personalen, typen av programvara som utvecklas, programmeringsspråk 
etc. Jones (2007) undersökte exempelvis antalet fel baserat på programmeringsspråk 
och fann att i snitt återfinns 14,57 fel för varje 1000 rad av programkod. Fel som potentiellt 
kan leda till katastrofer och som måste åtgärdas. Det blir alltså högst åtråvärt för företag att 
minimera de fel som uppstår i de program som de utvecklar, minimeringen av fel blir en av 
de kvalitetshöjande åtgärderna.  

2.3 Testning 
Myers (2012) beskriver att det finns flera olika typer av test att applicera på programvaran för 
att på så sätt minimera antalet fel. Black-box eller högnivå tester, undersöker 
funktionaliteten hos programmet som det är synligt för en användare. Den interna 
konstruktionen av programmet är oviktigt inom denna testform, istället försöker testaren i 
detta fall framkalla fel utifrån exempelvis ett gränssnitt, den grafiska vy som användaren 
också ser. För att framkalla felen går testaren igenom programmet likt en verklig användare 
för att testa dess funktionalitet. Dessutom kan testaren ange felaktiva värden (exempelvis 
ange siffror istället för bokstäver) eller utföra instruktioner till programmet vilka inte följer 
den tänkta logiska ordningen. Så kallade test-case eller testfall skapas för att undersöka 
programmets funktionalitet, dessa testfall är baserade på programmets specifikationer. 
Upptäcks ett fel rapporteras dessa och en utvecklare får i uppdrag att åtgärda felet. 

White-box eller lågnivåtester beskriver Myers (2012) istället som tester för den interna 
strukturen av programmet, den faktiska koden som programmet består av. Testningen kan i 
detta fall exempelvis behandla logiska eller matematiska värden vilket är en viktig del i all 
programvara. Vad händer exempelvis om de instruktioner som utgör en algoritm (en 
algoritm är en uppsättning tydliga instruktioner för att lösa en specifik uppgift) utförs i en 
omvänd ordning? Logiska och ologiska följder i programmet kan testas, målet är dock 
detsamma som vid högnivå testning, att framkalla fel. Till skillnad mot black-box testning är 
det här vanligast att utvecklaren själv genomför testerna samt åtgärdar fel om sådana 
upptäcks. 

För att åskådligöra White box testning beskriver Kahn (2011) en generell struktur för 
utförandet av dessa: 

• Indata, detta första steg beskrivs som ett förberedande, där specifikationer och 
krav beskrivs för att på så sätt ha möjlighet att skapa korrekta test. 

• Genomförandet, inledningsvis görs en riskbedömning, det vill säga vad som är 
mer eller mindre viktigt att testa, utifrån denna riskbedömning skapas 
därefter en testplan. Vartefter de faktiska testerna genomförs och 
dokumenteras. 

• Utdata, den sista fasen är en sammanställning av föregående steg vilket skapar 
en komplett rapport med vad som genomförts och vad som upptäckts. 

 
Myers (2012) beskriver vidare att det finns olika sorters test: 

• Enhetstestning, här testas en enhet eller modul. (Utförligare beskrivning av 
enhetstestning följer under avsnittet 2.6 Enhetstestning.) 
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• Integrationstest, här testas flera enheter eller moduler för att se om de 
fungerar tillsammans.  

• Funktionstestning, här testas programvarans funktioner för att undersöka om 
de stämmer överens med programvarans specifikation. 

• Systemtest, här testas hur programvaran fungerar i förhållande till sitt syfte. 
(Vilket inte skall förväxlas med dess specificerade funktioner) Systemtest är 
ett samlingsnamn för flera mer specifika testtyper, exempelvis 
prestandatestning, stresstestning, säkerhetstestning, installationstestning.  

• Acceptanstest, detta test genomförs av kunden eller av en slutanvändare för 
att undersöka programvarans övergripande funktionalitet gentemot det som 
står beskrivet i uppdraget, samt om det uppfyller användarens behov. 

 
Förutom testen ovan finns även fler typer av test vilka är mer specialiserade för vissa 
situationer, vilka test som används skiljer sig åt beroende på applikation, situation och på 
företag/utvecklare. 

2.4 Utvecklingsmetodik 
Hur utvecklingen genomförs vid ett företag kan också påverka vilka typer av tester som 
används och även hur testningen genomförs. Det finns två olika typer av tillvägagångssätt då 
det gäller testning. Myers (2012) beskriver att den första typen sker i slutet av projektarbetet 
där en specifik fas med endast testning genomförs. Detta kallas för icke-inkrementell 
testning, programmeringsarbetet är färdigt och först då genomförs tester för att se vilka fel 
programkoden innehåller. Den andra typen av tillvägagångssätt kallas för inkrementell 
testning, här genomförs testningen bitvis vartefter programkod blir färdigställd, testningen 
är kontinuerlig och fortsätter under projektets gång. Dessa två typer av testningmetodiker är 
starkt kopplade till utvecklingsmetodiken som används.  

Metodiken vilken använder den icke inkrementella testningen kallas för 
vattenfallsmodellen, här sker arbetet efter specifika faser och efter en fast tidslinje, när en fas 
är klar fortsätter nästa. Metoden vilken använder inkrementell testning är den agila 
modellen, här sker arbetet i iterationer där projektfaser är dynamiska och stort fokus ligger 
på kundens involvering. Med ett agilt tillvägagångssätt välkomnas förändring under 
projektets gång, kravspecifikationer och funktioner i programvaran är föremål för förändring 
och kan även få förändrad prioritet. Motiveringen till detta tillvägagångssätt är att på ett 
bättre sätt tillgodose kundens krav och önskemål samt att säkerställa att det som levereras 
svarar mer exakt mot kundens specifikationer. Detta innebär i sin tur att testning sker 
kontinuerligt på ett naturligt sätt då funktioner som färdigställs genast måste testas (Avison 
& Fitzgerald, 2006). 

2.5 Teststrategi 
Pol, Teunissen och Van-Veenendaal (2002) beskriver att testningen bör vara strukturerad 
och ha en tydlig strategi. Ostrukturerad testning är inte tillräcklig och en teststrategi bör 
utvecklas för varje nytt projekt. De förklarar vidare att teststrategin har som mål att hitta de 
viktigaste felen så tidigt som möjligt, till den lägsta kostnaden och att strategin bör bygga på 
en riskbedömning. Denna bedömning är delvis generell i fråga om exempelvis kostnad för 
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företaget självt, om programvaran slutar att fungera. Men den är även specifik i fråga om 
specifika områden i programvaran vilka är benägna att innehålla fel. Detta kan exempelvis 
gälla komplicerade områden i den kod som programvaran består av eller områden vilka har 
kopplingar mot andra program och enheter. De beskriver risk som en formel av: 
             

”Risk = chans för fel att uppstå × skadan som felen orsakar” 

– Pol et al. (2002, 136) 

 
Tyvärr menar Pol et al. (2002) är det omöjligt att göra exakta bedömningar, detta på grund 
av den stora mängden parametrar vilka utgör och påverkar ett projekt. Således går det bara 
att estimera denna risk, dock är testplanen och riskbedömningen kritisk för att försöka hålla 
projektet inom tids- och budgetramar, samt leverera en kvalitativ produkt, vilket historiskt 
sett har visat sig vara svårt.  

2.6 Enhetstestning 
Det finns flera olika definitioner av enhetstestning, sammanfattningsvis är denna 
testmetodik av lågnivå eller White-box typ och innebär att utvecklaren själv skriver små 
tester vilka svarar mot en klass, modul eller en enhet i programmet. Pol et al (2002) 
definierar enhetstestning så här: 
 

“A unit test is a test executed by the developer in a laboratory environment, and should 

demonstrate that the program meets the requirements set in the design specification.”  

– Pol et al. (2002, 16) 

   
Enhetstestning kan utföras ad-hoc baserat, manuellt av utvecklaren, men det vanligare sättet 
är att använda ett ramverk (Framework) som stöd. Dessa ramverk kan ses som verktyg som 
tillhandahåller en grund för hur testerna skall byggas upp, gör det enklare för utvecklaren att 
genomföra test och skapar rapporter om resultatet från testerna. Ramverken går ofta att 
integrera i den utvecklingsmiljö som utvecklaren använder, vilket underlättar 
testningsförfarandet. Det finns många olika typer av ramverk och de är specificerade för olika 
typer av programmeringsspråk (Hamill, 2004).  

Även om enhetstestning som metodik bygger på att utvecklaren testar en specifik klass 
eller modul enskilt så har modulen olika typer av förhållanden till andra klasser, ett typiskt 
exempel på detta är en modul vilken måste kommunicera med en databas. Utvecklaren får 
det svårt att testa funktionaliteten hos modulen utan sagda databas, ett ramverk stödjer 
utvecklaren även i detta. Med ramverkets hjälp har utvecklaren möjlighet att skapa en så 
kallad mock vilken kan beskrivas som en simulering av ett verkligt objekt (i detta fall en 
databas). Med detta simulerade objekt kan modulen testas mer utförligt vilket annars vore 
omöjligt (Hamill, 2004).  

Automatisering är också en viktig del av enhetstestning, Hunt och Thomas (2003) 
förklarar att det finns två huvudsakliga anledningar till automatisering. Först och främst kan 
testerna köras per automatik, oavsett om det sker med en knapptryckning eller automatiskt 
vid en viss tidpunkt på en specificerad plats (exempelvis en speciell server). Den andra 
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aspekten är att testet självt kan avgöra om det gått igenom eller ej, vartefter utvecklaren 
erhåller en fullständig rapport från programmet. Automation kan innebära att tester 
genomförs automatiskt över natten (vilket är mer vanligt vid större system), morgonen efter 
kan utvecklarna själva läsa de genererade rapporterna om hur testningen har gått och om 
problem uppstått. Automatisering möjliggör alltså att test kan genomföras till långt mycket 
högre grad och med högre effektivitet än tester som genomförs manuellt.  

Automatiseringen möjliggörs av byggsystem, som fungerar som en knutpunkt för 
utvecklarna. Konceptet kan liknas med ett träd där själva stammen av trädet finns i 
byggsystemet, utvecklarna skapar nya grenar till trädet. Varje utvecklare har en kopia av 
programvaran eller stammen och kan skicka in förändringar som denne gjort. Systemet 
uppdaterar programmet med de nya förändringarna och kör per automatik tester. När 
testerna är genomförda kan en rapport genereras som sedan skickas till utvecklaren, denna 
typ av system används tillsammans med versionshanterare, vilka kan liknas med program 
vilka sköter back-up funktioner av programvaran kontinuerligt Om en utvecklare skickar in 
förändringar som gör att programvaran slutar att fungera möjliggör versionshanteraren att 
utvecklarna inte drabbas av detta utan kan hämta ut en tidigare version vilken fungerar 
korrekt (Fowler, 2006).  

Vid användandet av enhetstestning är det populärt att mäta hur utförlig enhetstestningen 
är. Måttet kallas för kodtäckning (code coverage) och kan beskrivas som den grad som koden 
är täckt av enhetstester. En högre procentsats innebär en högre kodtäckning, detta ses som 
fördelaktigt då enhetstesterna täcker fler delar av programmet och ger alltså större möjlighet 
att hitta fel (Smith & Williams, 2008).  

Programkoden kan täckas på olika sätt, det vill säga det finns flera typer av kriterier vad 
kodtäckningen innebär Pol et al. (2002) beskriver de vanligaste: 

• Statement coverage: Varje sant utfall i programmet utförs och testas minst en 
gång. 

• Decision coverage: Varje sant eller falskt utfall i programmet har utförts och 
testats minst en gång.  

• Condition coverage: Samtliga utfall utförs och testas minst en gång.  
• Decision/condition coverage: Varje utfall utförs och testas minst en gång och alla 

möjliga resultat av ett tillstånd eller beslut har genomförts minst en gång. (Detta 
innebär både condition och decision coverage.) 

2.7 Åsikter om enhetstestning 
Osherhove (2009) beskriver fördelarna med enhetstestning i form av kvalitetshöjning, en 
bättre säkerhet och även en kostnadsbesparing, då fel i den skrivna koden upptäcks tidigt 
minskar det möjliga fel då programvaran används i någon form av produktion. Osherhove 
menar att enhetstestning ofta förlänger utvecklingstiden med nära det dubbla. Denna förlust 
i tid kan istället återtas i slutfasen av projektet då enhetstestningen har skapat en bättre kod 
vilken inte genererar lika många fel, de fel som upptäcks är dessutom enklare att åtgärda. 
Ökade möjligheter att refaktorera koden är ytterligare en positiv aspekt av enhetstestning, 
refaktorering kan kort förklaras som vidareutveckling av kod genom att förändra den interna 
strukturen av koden men låta dess yttre beteende vara detsamma. Fördelarna med detta är 
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att programmet blir mer lättläst, bättre designat och enklare att testa. Det möjliggör även att 
en specifik enhet kan användas igen i en annal del av samma programvara. Alternativt i en 
helt annan programvara, detta utan några större förändringar.  

Även Myers (2012) framhåller flera anledningar till att genomföra enhetstestning.  
• Det ger ett tydligare fokus på testningen, då den kan koncentreras till en 

modul/enhet i taget.  
• Enhetstestning gör det enklare att felsöka kod då programmeraren själv kan se 

vilken modul som genererat ett fel. 
• Enhetstestning möjliggör testning av flera moduler samtidigt med hjälp av 

automation, vilket gör testningen mer effektiv.  
 
Hunt och Thomas (2003) beskriver hur enhetstestning förbättrar designen på programvaran 
och reducerar tiden som krävs för felsökning och felhantering. Tidsaspekten blir även mer 
hanterbar då tidsåtgången och därmed kostnaden är utspridd genom utvecklingsprocessen. 
Alternativet med en stor mängd test i slutfasen minimerar risken att tidschemat överskrids. 

Vidare beskriver dessa hur viktigt det är med programkod vilken är testad på lågnivå. 
Utan felrättning på denna nivå kan felen kvarstå och skapa problem senare i 
utvecklingsprocessen, fel som då blir svårare att åtgärda. Hunt och Thomas (2003) liknar 
detta scenario med ett korthus, om ett kort faller på grundnivån så faller hela huset.  

Runesson (2006) genomförde en studie med 12 företag gällande enhetstestning, i denna 
undersökning ingick en fråga om enhetstestning kan sägas vara kostnadseffektivt. Företagen 
i studien upplevde svårigheter att svara på denna fråga utan efterfrågade i sin tur argument 
för enhetstestning. Runesson fann även att ingen modell existerar då det gäller att beräkna 
eventuella vinster med enhetstester kontra kostnaden med implementation och utförande av 
enhetstestning.  
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3. Metod 

3.1 Kvalitativ ansats   
Grunden för denna uppsats finns i de intervjuer vilka genomförts samt utvald litteratur kring 
ämnet. Litteraturen i sig beskriver enhetstestning som arbetsmetod i allt som oftast väldigt 
positiva ordalag. Runesson (2006) och Osherhove (2009) beskriver dock att inga direkta stöd 
finns för dessa påståenden. Istället beskriver författarna vanligtvis enhetstestning utifrån 
egna erfarenheter i rent empiriska studier. Det går självfallet inte att förminska den kunskap 
vilka dessa författare ofta besitter. Dock skapar frånvaron av en forskningsgrund i form av 
studier och observationer många frågetecken kring området då det gäller hur enhetstestning 
kan och bör implementeras i ett företag.  

För att undersöka detta fenomen närmare bestämde jag mig för att få en anknytning till 
praktiskt arbete genom att intervjua personer vilka har jobbat med enhetstestning i ett 
projekt. Denna kvalitativa grund jämfördes därefter mot relaterad forskning inom området 
för att skapa en mer korrekt bild baserad på studier och observationer. Detta kan i sin tur 
belysa de problemområden och fördelar som finns då det gäller enhetstestning. Valet av 
intervjuer som forskningsmetod ansåg jag vara motiverat då en kvantitativ studie inte kunde 
fånga mer specifika åsikter om enhetstestning och där utvecklarna inte kunde utveckla sina 
resonemang på samma sätt. Holme och Solvang (1997) beskriver att detta tillvägagångssätt är 
viktigt för att undvika att endast insamla alltför ytlig kunskap gällande ett fenomen. En 
djupare förståelse för hur saker är beskaffade och hur individen upplever dessa kräver att 
forskaren sätter sig in i individens egen situation.    

3.2 Kvalitativ intervju 

3.2.1 Urval 
Urvalet av intervjupersoner skedde i samarbete med ett företag i Umeå regionen, 
intervjupersonerna var alla anställda i företaget men hade olika typer av befattningar. 
Grundtanken med urvalet låg i deras gemensamma medverkan i ett projekt där 
enhetstestning införts på prov. Projektets beskaffenhet var inte direkt relevant, men 
kopplingen mot det specifika projektet användes som ett ankare mot vilka 
intervjupersonerna kunde beskriva hur enhetstestning fungerade i verkligheten. 
Intervjupersonernas kunskap och erfarenhet om enhetstestning skiljde sig åt, ett par av dem 
har stor erfarenhet av test och enhetstestning, några har mindre erfarenhet. De olikheter som 
existerade inom gruppen intervjupersoner kan anses ge en större bredd på åsikterna gällande 
enhetstestning. Personerna valdes ut av en team-manager på företaget vilken hade insyn i det 
aktuella projektet. Totalt fem intervjuer genomfördes med fem olika anställda där längden 
för intervjuerna varierade från 20 minuter till 30 minuter. Skillnaden på intervjulängden kan 
till viss del härledas till intervjupersonernas erfarenhet gällande enhetstestning och 
branscherfarenhet men kan också ha påverkats av hur de uppfattade och upplevde 
intervjusituationen.  
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3.2.2 Intervjuguide 
Som stöd för de intervjuer som genomfördes skapade jag en intervjuguide för att ge en viss 
struktur till intervjuerna. Kvale (1997) beskriver den halvstrukturerade intervjun likt ett 
samtal med viss styrning med utgångspunkt från intervjuguiden. Även Holme och Solvang 
(1997) beskriver att intervjuguiden eller manualen skapas utefter forskarens uppfattningar 
om vad som är viktigt. En för hårt styrd intervju gör det svårare för intervjupersonen att få 
fram sina egna uppfattningar, vilket kan sägas vara målet för forskaren. Intervjuguiden ger 
istället möjligheten att gå djupare inom vissa områden då samtalet rör sig i den riktningen, 
utan att för den saken skull tappa bort sig helt. Kvale (1997) framhäver att intervjufrågorna i 
guiden har två egentliga syften, ett tematiskt vilket syftar till att få fram information vilket 
berör forskningsfrågan och ämnesområdet. Men också ett dynamiskt syfte vilket leder 
samtalet och intervjun framåt på ett naturligt sätt. Denna intervjuguide har en struktur 
vilken bygger på Kvales resonemang gällande inledande frågor vilka är mer allmänna i sin 
karaktär, det svar som ges har stor möjlighet för uppföljning för att gå djupare i det aktuella 
ämnet och utvinna mer specifik information. Intervjuguiden inleds i detta fall med ett par 
personliga frågor för att klargöra personens erfarenhet inom branschen och för att skapa en 
naturlig inledning till intervjun. Intervjuguiden i sin helhet kan avläsas i bilaga 1. 

3.2.3 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på företagets kontor i ett av deras konferensrum. 
Intervjupersonen fick innan intervjuns start en kort orientering. Denna orientering beskrev 
att intervjupersonerna var anonyma liksom företaget. Den beskrev även att hela intervjuer ej 
kommer att publiceras, istället används kortare citat och beskrivningar från de genomförda 
intervjuerna. Vidare informerades intervjupersonerna om att samtalet spelades in och deras 
samtycke efterfrågades. Till sist beskrevs intervjustrukturen, det vill säga att intervjun mer 
liknar ett samtal där jag som forskare och de som respondenter samtalar om de ämnen som 
tas upp. Syftet med denna orientering var tvåfaldigt, dels gav det intervjupersonerna 
möjlighet att samtycka till intervjun, bli informerade om konfidentialitet och de 
konsekvenser deras medverkan kan innebära. Detta beskriver även Kvale (1997) som kritiskt 
för att bibehålla en forskningsetik. Det andra syftet kan härledas till att skapa en 
trygghetssituation för intervjupersonen samt en mer informell introduktion till ämnet. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon och en inspelningsapplikation med 
namnet AudioMemos. Att spela in intervjuer beskriver Kvale (1997) som fördelaktigt då 
intervjuaren på ett bättre sätt kan fokusera på ämnet istället för att föra anteckningar vilket 
kan störa samtalet. Tolkningen av det som sägs under intervjun kan istället sparas och 
omlyssnas vid tillfälle. Valet av ett digitalt medium motiverades genom en enklare procedur 
då intervjun översattes till text.  

Efter avslutad intervju gavs ytterligare en orientering till intervjupersonerna gällande 
användandet av det insamlade materialet och en mer ingående förklaring om syftet med 
uppsatsen. Kvale (1997) framhäver denna metod för att räta ut eventuella frågetecken kring 
studiens syfte. Det ger även möjlighet till intervjupersonen att utveckla något resonemang 
om tillbörligt. Slutligen kan denna metod även dämpa oros- och ångest känslor som kan 
uppkomma då personen delger sina personliga åsikter kring ett ämne. 
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3.2.4 Transkribering 
Kvale (1997) vidhåller att intervjuer allt mer sällan analyseras direkt från en inspelning, 
istället kan intervjuerna översättas till text via transkribering, detta för att underlätta 
analysarbetet. Utskrifterna är återgivna så ordagrant som möjligt för att också likna de 
faktiska intervjuerna. Dock vidhåller Kvale också att en transkriberad intervju inte kan ses 
som exakt ordagrann, en tolkning sker omedveten vid översättandet vilket är en aspekt som 
måste ges hänsyn. Då intervjuerna består av allmänna åsikter kan de enligt Kvale beskrivas 
mer koncist i transkriberingen och till viss del omformuleras. Exempelvis långa pauser samt 
användandet av “hm” och “eh” har jag i detta fall valt att inte inkludera i de utskrivna 
texterna. 

3.2.5 Analysmetod  
De transkriberade intervjuerna har analyserats på ad-hoc basis, vilken beskrivs av Kvale 
(1997). Metoden inbegriper en analys av textmaterialet för att på så sätt ha möjlighet att 
utvinna kategorier och fenomen vilka tillsammans kan beskriva strukturer i materialet som 
har betydelse för studien. Metodiken har inget specificerat arbetssätt utan tillåter forskaren 
att fritt använda olika angreppssätt för att analysera text, det kan exempelvis röra sig om att 
göra jämförelser och lägga märke till mönster eller helt enkelt att räkna förekomsten av olika 
åsikter och utsagor. Under arbetets gång växte strukturer fram vartefter intervjuerna 
analyserades, Kvale beskriver vidare att detta händelseförlopp är normalt då dessa strukturer 
kan upptäckas då arbetet fortskrider. Analysen blev en kontinuerlig process där strukturerna 
på intet sätt sågs som statiska utan snarare dynamiska och föremål för förändring.  

3.3 Litteratursökning  
Med intervjuer som grundstomme genomfördes en artikelsökning för att understödja de 
utsagor intervjupersonerna uttryckte. Då utsagorna analyserades uppstod en möjlighet att 
använda ämnesord vilka relaterade till de fenomen och strukturer som framkom. Sökningen 
efter artiklar genomfördes i artikeldatabasen vid Umeå Universitets Bibliotek, samt även via 
Googles artikelsök, Scholar. Sökord som användes enkelt eller i kombinationer var: unit 
testing, quality, estimation, continuous integration, software, ROI, automation, software.
  Då jag insåg att ämnet var brett och även komplext har jag valt att fokusera på artiklar 
vilka mer precis passar in i de uppkomna strukturerna. Detta då de på ett bättre sätt kan 
belysa dessa mer specifika ämnesområden. Även mer generella undersökningar förekommer 
också men särskild vikt har lagts på att säkerställa att dessa undersökningar går att applicera 
på detta område. Vartefter intervjuerna analyserades och kategoriserades genomfördes 
ytterligare sökningar efter relaterade forskningsartiklar. Detta blev en löpande process då jag 
sökte säkerställa resultatet med valida källor. 

3.4 Metodkritik 

3.4.1 Urval 
Urvalet speglar Kvales (1997) resonemang kring hur urval av intervjupersoner oftast sker, via 
tillgänglighet. Jag såg det som viktigt att utvecklarna arbetat med enhetstestning vid ett 
specifikt projekt vilket de kunde anknyta till, till skillnad mot att prata om enhetstestning i 
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allmänhet. Denna aspekt tillsammans med att företaget de facto är ett konsultbaserat företag 
gjorde urvalet av intervjupersoner något mer smalt.  

Det går självfallet alltid att diskutera antalet intervjuer som genomförts, hur många är 
tillräckligt? Studiens syfte är att jämföra intervjupersonernas utsagor samt litteratur kring 
området mot relaterad forskning. Detta tillsammans med uppsatsens omfattning gör att fem 
intervjuer kan ses som tillräckligt, särskilt då uppsatsens avgränsning beaktas.  

3.4.2 Genomförandet 
Intervjuguiden var som tidigare nämnts av halvstrukturerad karaktär för att skapa en mer 
avslappnad och samtalslik intervjusituation. Trots detta är min upplevelse att några av 
intervjupersonerna upplevde situationen som något obekväm. Detta kan ha sin grund i flera 
olika anledningar: Personens erfarenhet vad gäller enhetstestning, denne ansåg att han eller 
hon inte kunde bidra så mycket till studien, således blev svaren korta och koncisa. Detta 
krävde en mer djupgående utfrågning från min sida för att försöka göra intervjupersonen 
mer bekväm, detta fungerade dock inte alltid. Den obekväma känslan kan också helt enkelt 
komma av en ovilja av att bli intervjuad och att intervjun spelades in, oavsett vilket ämne det 
berörde. Orienteringen före och efter intervjuerna var ett försök att lindra denna känsla av 
obehag. En positiv iakttagelse är att flera intervjupersoner blev märkbart mer avslappnade 
efter den avslutande orienteringen, huruvida detta berodde på att intervjun var avslutad eller 
själva orienteringen är dock svårt att utröna. Det skall självklart påpekas att 
intervjupersonerna ålades att ställa upp på dessa intervjuer, dock blev ingen av 
intervjupersonerna tvingade in i denna situation.  

Vidare skiljde intervjutiden på upp till 10 minuter mellan den längsta intervjun och den 
kortaste. Detta torde vara kopplat med problematiken ovan, dels kunskapen mer specifikt om 
enhetstestning och dels hur “pratglad” intervjupersonen faktiskt är. I alla intervjuer 
besvarades dock samtliga övergripande frågor samt även vissa delfrågor beroende på 
intervjuperson. Detta scenario var inte oväntat, den halvstrukturerade intervjuguiden var ett 
försök att undvika korta ytliga svar vilka förvisso kan bidra till den genomförda studien men 
som inte bidrar till de djupa resonemang vilka en kvalitativ studie eftersträvar. 

3.4.3 Intervjuguide  
Samtliga frågor besvarades som tidigare nämnts av intervjupersonerna, det som däremot 
framkom under analysen av dessa intervjuer var att vissa ämnesområden var mindre 
relevanta för studien. Den grundläggande tanken med intervjuguiden var att täcka in ett 
bredare område för att på så sätt undersöka alla aspekter av enhetstestning, inte bara den 
faktiskt tekniska proceduren utan även hur organisationen i företaget påverkade arbetet. 
Dessa punkter besvarades förvisso men gav inget konkret underlag för vidare analys och 
diskussion.    

3.4.4 Transkribering 
Denna metod bör också kritiskt granskas då metodiken innebär en subjektiv tolkning av 
intervjupersonernas utsagor. Kvale (1997) beskriver översättningen från tal till skriftspråk 
som ett egen författat verk, dessa är de facto inte kopior. En helt objektiv översättning är 
omöjlig fortsätter Kvale, den tolkningsgrund med vilken forskaren analyserar texten gör den 
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direkt subjektiv. Med bakgrund av detta är det viktigt att påpeka att den tolkning som jag, 
forskaren gjort kan påverka intervjuernas verkliga innebörd. Då området är tekniskt i sin 
karaktär och då flera av intervjupersonerna är erfarna utvecklare så blev deras språk ibland 
fackligt och komplicerat. Utifrån min egen erfarenhet har jag därefter tolkat texterna, 
självfallet kan då min egen erfarenhet kring området påverkat min återgivning av 
intervjuerna till text.  

3.4.5 Källkritik 
Sökningen av litteratur var inledningsvis problematisk, ämnesområdet är som tidigare 
nämnts extensivt. Det var även svårt att bryta ut specifika parametrar att undersöka, detta då 
flertalet studier genomfördes på en mer generell nivå. Mer specialiserade studier vilka var 
specifikt riktade mot enhetstestning var svårare att finna. Komplexiteten i 
programvaruprojekt och IT branschen i allmänhet kan tänkas vara svaret på detta. Då ett 
stort antal parametrar berör ett specifikt projekt är det också svårt att bryta ut en specifik 
sådan att undersöka, de påverkar alla varandra och är föränderliga från projekt till projekt.  

Flera författare vilka forskar kring estimeringar av IT-projekt, exempelvis Jones (2007) 
har genomfört stora litteraturstudier där många parametrar av IT-projekt estimeras i form av 
effektivitet, tid och kostnad. Denna typ av litteratur ger en förträfflig översiktlig bild av 
området, tyvärr är det dock även svårt att utläsa exakt vilka studier som analyserats och hur 
dessa studier i sin tur är genomförda. Jag har ändå valt att använda denna typ av källor då de 
på grund av sin utförlighet ger en reliabel bild av exempelvis effektiviteten hos 
enhetstestning. 

3.5 Min bakgrund 
Stora delar av den litteratur som använts i denna studie är mer tekniska i sin karaktär. Detta 
beror mest troligt på två saker: Ämnesområdet är i sig tekniskt, forskarna har själva en 
teknisk bakgrund. Med denna aspekt i åtanke är min egen bakgrund som samhällsvetare en 
viktig faktor att belysa då det gäller utformandet av denna studie och även uppsatsens 
struktur. Jag har inte endast sökt hårda konkreta värden vilka är mer vanligt inom den 
naturvetenskapliga forskningen, utan istället försökt att kombinera dessa hårda data med de 
utsagor och åsikter som inhämtats via intervjuer och från metodikböcker. Min tolkning av 
ämnesområdet skiljer sig med största sannolikhet från forskare med en mer teknisk 
bakgrund och kan därmed också påverka hur resultatet analyseras och presenteras. Detta 
behöver i sig inte vara en negativ aspekt då det ger ett annat perspektiv på problemområdet 
och möjligtvis öppnar för nya diskurser gällande enhetstestningens för- och nackdelar.   
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4. Resultat och analys 
Resultatdelen är uppdelad under tre huvudområden: Tid, kvalitet och kostnad/vinst. Dessa 
tre områden växte fram under analysarbetet av intervjumaterialet och representerar tre 
viktiga aspekter gällande enhetstestning. Förhoppningen är att uppdelningen även skall göra 
resultatet något mer överskådligt för läsaren. 

4.1 Tid 
Systemutveckling kan bitvis vara en väldigt tidskrävande och komplex aktivitet, Woodfield 
(1979) beskriver till exempel att för en 25 % ökning av komplexitet i programmet (exempelvis 
fler och mer avancerade funktioner) så ökar komplexiteten i systemutvecklingen med 100 %. 
Detta faktum gör det inte direkt förvånande att projekt inte blir klara inom den uppsatta 
tidsramen. Anledningen till denna “miss” då det gäller att estimera en tidsram för ett projekt 
varierar beroende på situation och företag (Jones, 2007). Tid är dock som bekant pengar, 
detta gör den ökade produktionstiden med enhetstestning till det främsta argumentet som 
kritiker och oerfarna anger till varför man ej skall använda enhetstestning (Hunt & Thomas, 
2003). 

Flera av intervjupersonerna framhäver att enhetstestning som metod inledningsvis var 
svårt och tog lång tid. De beskriver en tröskel vilken måste överkommas för att få en bättre 
förståelse för hur testningen fungerar och bör utföras. 
 

“Jag tyckte att det var ganska jobbigt att det tog så lång tid, det tog ju lika mycket tid att skriva 

enhetstester som själva koden, men det var som en tröskel att man måste lära sig en ny metod 

som tar tid.” 

– E 
 

“Sen va det ju en lite chocktröskel ändå, att det tog så lång tid att göra enhetstester, för mig tog 

det längre tid att göra själva enhetstesterna än själva funktionen.” 

– A 
 
Vidare beskrevs också hur de inledningsvis ifrågasatte den tid som krävdes för att genomföra 
enhetstestningen. 
 

“Då jag har pratat med andra var det att det tog väldigt lång tid initialt och att man ifrågasätter 

proportionerna mellan att skapa enhetstester, att det tar lika lång tid eller längre. Så det kanske 

är tankar som uppstår där inledningsvis. Men dom såg väl nyttan med det här och med tiden 

gick det ju fortare. Så det är ju en reflektion i alla fall, precis som jag gjorde, att det tog lång tid.” 

– A 
 
Att nybörjare inom denna typ av testning tar längre tid på sig är inte direkt förvånande, 
liksom med all ny metodik finns alltid en period då utvecklaren lär sig hur allt fungerar. 
Jones (2007) beskriver exempelvis att brist på erfarenhet hos utvecklare då det gäller 
programmeringsspråk, applikationstyp och verktyg/miljö kan öka benägenheten att 
omedvetet skapa upp till tre gånger fler fel. Detta bör då också medföra en förlängd tid att 
skriva och åtgärda enhetstester. Även Ynchausti (2001) redovisar en ökad utvecklingstid på 



16 
 

mellan 60 % till 100 % då enhetstestning infördes. Den utökade tiden för utvecklingen är inte 
begränsat endast till nybörjare på enhetstestning, Kudrjavets, Nagappan och Williams 
(2009) visade på en ökning i utvecklingstid med ungefär 30 %, i denna studie var 
utvecklingsteamen mer erfarna vad gällde både utveckling och testning. Likt det som anges i 
litteraturen och det som intervjupersonerna själv anger kan företag vilka implementerar 
enhetstestning estimera en öka utvecklingstid, oavsett erfarenheten hos utvecklarna. 

Programmering är i sig självt ett komplext arbete, det görs än mer komplext med 
införandet av enhetstestning då beroenden måste simuleras, även detta framhölls av 
intervjupersonerna: 
 

”Det som jag tyckte var svårt under det här projektet är ju just att det är jättelätt att göra ett 

enhetstest då en funktion ska räkna ut det där lilla. Men det är ju ganska snabbt i komplexa 

system att det involverar så många steg. Uppmockningen blir en så pass stor del i helheten. Du 

ska ha rätt saker, du ska mocka upp en databas i bakgrunden, du måste få in alla objekten rätt 

och ändrar du någonting då måste du ändra allt det där bakom för att få med alla relevanta 

alternativ som behöver testas. Så det tar ju en stund att bygga upp enhetstest för det som är mer 

komplext.” 

– D 
 

”Ja eftersom man ska testa en avgränsad del så bygger man ju bort beroende mot andra delar å 

det är en teknik som är lite knepig att greppa från början. Så det är dels en funktionell bit att 

förstå vad hela konceptet går ut på, varför man gör det och de ramverk man har runt omkring, 

sen det tekniska pilergörat.” 

– E 
 
Då den ökade utvecklingstiden är ett välkänt problem då det gäller enhetstestning söker 
många företag att införa olika typer av automation, bland annat med hjälp av ramverk för 
tester och automatiska byggsystem. Intervjupersonerna beskrev även denna automation i 
positiva ordalag:    
 

”Vi körde ju nattliga byggen och då byggdes enhetstesterna och kördes. Det genererades 

rapporter som gick ut i form av mail. Å det var ju bra, det är ju riktigt skönt att släppa 

enhetstestning, så man sen kunde gå in och rätta.” 

– A 
 

”Det var helt suveränt, du får väldigt snabb feedback på att någonting har hänt medans man 

fortfarande har det färskt i hjärnan på vad som är gjort. Sen syns det vem som checkat in och 

vem som gjort ändringar, så det gick väldigt lätt och väldigt snabbt att rätta upp dem. Ibland var 

det ju i och för sig enhetstesterna som inte hade hängt med, men oavsett så får man ta tag i det 

direkt istället för att det är fyra veckor senare i produktion och så måste man titta över alltihopa. 

Det var guld värt. Plus att de som satt och testade själva produkten alltid hade ett färskt bygge 

och kunde återkomma snabbt om det var något som inte stämde.” 

– D 
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Jones (2007) beskriver att effekten av olika typer av verktyg i samband med utveckling och 
testning är positiv, dock presenterar denne inga specifika siffror på vilka typer av verktyg som 
är effektivast eller hur mycket tid de kan spara.  

De undersökta studierna visar alltså på att tiden för färdigställandet av koden ökar då 
utvecklare använder enhetstestning, detta gäller oavsett erfarenhet, typ av program och 
kontext eller vilka verktyg som används, exempelvis automatiseringsverktyg. Alla dessa 
aspekter kan dock minska den tid som krävs och därmed också i slutändan minska 
kostnaden. 

4.2 Kvalitet 
Om det föregående avsnittet om tid kan sägas vara nackdelen och kostnaden med 
enhetstestning kan kvalitet sägas vara fördelen och vinsten. Programvarans kvalitet i 
samband med enhetstestning kan främst mätas med antalet fel som upptäcks genom att 
utvecklaren använder metodiken. Det bör påpekas att detta är ett snävt sätt att mäta kvalitet 
på. Upptäckten och åtgärdandet av fel ger tyvärr ingen exakt bild av en kvalitetsförbättring i 
programvaran, det kan dock ses som en lämplig startpunkt. 

Desto färre av dessa fel desto “bättre” är alltså programvaran och dess driftsäkerhet kan 
därmed sägas bli högre. Detta är självfallet till fördel dels för det företag som använder 
programvaran i drift för någon slags funktion, men det är även till fördel för tredje part vilken 
nyttjar företagets tjänst. Detta kan vara samhällsviktiga funktioner kopplade till exempelvis 
trafik, kommunikationer, el, vatten etc. således kan driftsäkerheten och kvaliteten på 
programvaran vara av yttersta vikt. 

En av intervjupersonerna berättade om hur enhetstestningen påverkade antalet av dessa 
fel som uppstod: 
 

”Det blir mycket färre fel, sen är det ju lättare att hitta igen det som är fel. Det är bara fördelar, 

man förstår koden och man skriver ju koden på ett annat sätt. Små funktioner som är bra 

namnsatta, tydliga med vad dom gör. Istället för de stora metoderna, de är ju svåra att skriva 

tester för, för dem är dåligt skrivna eller dåligt designade från början.” 

– E   
 
Ynchaustis (2001) studie ger en liknande bild mot vad intervjupersonen framhåller, nämligen 
en ökning av kvaliteten på programvaran i form av färre defekter. Ynchaustis studie fann att 
38 – 267 % färre fel återfanns efter införandet av enhetstestning. Den stora variationen 
krediteras till den extra tid som användes för att skriva enhetstesterna, desto utförligare test, 
desto färre fel. 

Kudrjavets et al. (2009) studie klargjorde att programvaran innehöll 20.9 % färre fel efter 
implementationen av enhetstestning på en mer strukturerad nivå. Även antalet fel efter 
produktionssättning minskade då programvaran nyttjades av kunder 
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          Distribution av kritiska fel 
 

Typ av fel Version 1 (%) 
(Ej enhetstestning) 

Version 2 (%) 
(Enhetstestning) 

Severity 1 
(Mest kritisk) 

15.5% 16.8% 
 

Severity 2 
 

49.8% 40.1% 

Severity 3 28.7% 
 

18.8% 
 

Severity 4 
(Minst kritisk) 

6.0% 3.4% 
 

Tabell 1. Kudrjavets et al. (2009, 5). Version 2 innehöll färre fel i kategorierna 2-4. 
(Försämringen i kategori 1 med 1.3 % är inget som beskrivs vidare i studien.) 

Förutom en minskning av det totala antalet fel i programvaran återgav också utvecklarna 
(vilka intervjuades) att de fann mer komplexa typer av fel, fel som de tidigare inte upptäckt 
utan som synliggjorts efter att programvaran satts i produktion, vilket då blivit mer kostsamt 
att åtgärda.    

Förutom färre fel finns det även fler fördelar kopplade till kvalitet då det gäller 
enhetstestning. En annan struktur gör det enklare för utvecklarna att hitta och åtgärda fel, 
samt att enhetstesterna fungerar som en typ av dokumentation, en beskrivning över hur 
programvaran är uppbyggd. 
 

”De klockrena exemplen är ju där man verkligen testar huvudfunktionen och syftet med klassen 

och om det någon gång går sönder så visar testet direkt vad det är som gått sönder om det är bra 

namnsatt.” 

– E 
 

”Plus att det ofta är bra att titta i projektens enhetstest för att klura ut, hur ska jag använda det 

här då? Istället för att få igenom en gigantisk applikation som använder det, jag är till exempel 

intresserad av hur jag hämtar en fil. Testet heter filhämtning. Man får mycket gratis. Det är 

också många projekt där man hänvisar till: “Titta på våra tester”, speciellt open source projekt, 

där det inte finns dom som är så gigantiskt roade av att skriva enorma mängder dokumentation. 

Testerna är ju oftast rätt så bra dokumentation i sig.” 

– B 
 
Enligt intervjupersonerna förenklar således enhetstestningen arbetet med att rätta eventuella 
fel genom att dokumentationen sker per automatik. Dokumentationen skall dock inte 
förväxlas med t.ex. användardokumentation, utan det gäller istället dokumentation till 
utvecklare vilken kan vara till fördel i senare skeden om något måste åtgärdas, eller i de fall 
när en annan utvecklare tar över arbetet. 

Enhetstestningens utförlighet beskrivs bland annat genom kodtäckning, det vill säga hur 
mycket av koden är täckt av enhetstester, denna täckning anges ofta i procent. 
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Intervjupersonen nedan beskriver dock hur denna täckningsgrad inte alltid är ett bra mått på 
hur enhetstestningen är genomförd: 
 

”Hög testtäckning är ju ett bra första steg, har du inte hög testtäckning så har du förmodligen 

inte täckt det viktiga heller- Det är i alla fall okej odds att du har täckt det viktiga. Man måste ju 

fortfarande tänka när man testar, bara för att jag täckt varenda kodrad betyder inte det att jag 

har testat något vettigt. Jag kan ju också testat att koden gör som det står i koden istället för det 

som faktiskt är viktigt.” 

– C. 
 
Detta påstående bekräftas också av Briand och Pfhal (1999) vilka anger att kodtäckning i sig 
inte har något direkt samband med antalet fel som upptäcks, det är således olämpligt att 
använda kodtäckning som ett mått på om programvaran är kvalitetssäkrad. Bridges, Ellims 
och Ince (2006) drar samma slutsats, kodtäckningen i sig kan inte garantera en hög kvalitet. 
Det är istället erfarenhet och analyser av kritiska och komplexa områden i programvaran som 
gör enhetstestning effektivt då det gäller kvalitet i form av antal fel och felåtgärder.    

En annan av intervjupersonerna framhåller även hur viktigt det är att inte stirra sig blind 
på endast täckningsgraden, det är istället kritiska områden som främst måste täckas av 
tester: 
 

”Det är ju inget bra mått att titta på täckningsgrad utan du kan ju ha tre områden i koden som är 

det absolut viktigaste ur verksamhetsperspektiv och där är det som svårast att göra saker, täcker 

du inte in dessa områden då är det inte speciellt bra enhetstester ändå. Men du har jättebra 

täckning. Så det är väldigt viktigt med ett riskbaserat tänk.” 

– B 
 
Amland (1999) beskriver hur den riskbaserade testningen fokuserar testningen mot kritiska 
delar av programvaran, denna metodik bör kombineras med enhetststestningen för att 
effektivisera testningen vilket gör att den blir billigare i fråga om tid och arbetskraft. Amland 
beskriver också hur riskbaserad testning ökar kvaliteten i programvaran då mer tid 
spenderas på att undersöka och testa den/de mest kritiska områdena.  

Jones (2007) beskriver att enhetstestning endast återfinner ett av tre fel under 
utvecklingsstadiet. Jones förklarar att enhetstestningen inte är nog för att bibehålla 
kvaliteten i programvaran utan den måste istället vara en del i en större testplan vilken 
innehåller flera faser av testning. Testningen måste även i sin tur vara en del i en större 
kvalitetsprocess. Även detta framhölls av en av intervjupersonerna: 

 

”Det misstag man ofta gör, “ja nu ska vi ta tag i testbiten”, då inför vi enhetstester. Det är ett bra 

första steg att göra vid själva utvecklingsfasen men det säger egentligen ingenting om hur bra 

produkten kommer att fungera. Det de säger är att de klasser som vi gjort och de objekt som vi 

har de fungerar ihop och det är en förutsättning för att det ska bli bra. Men det är ju ingenting 

över att: gör vi vad vi ska göra? uppfyller vi kundens egentliga krav? fungerar systemet i sin 

helhet?” 

– B 
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I en överväldigande majoritet av de undersökta studierna mäts kvalitet i fråga om hur många 
fel som hittas alternativt hur många färre fel som uppstår då enhetstestning börjar användas. 
Felupptäckt och felåtgärder ses som kärnan i syftet med enhetstestning, dock missar 
studierna också att mäta övriga fördelar vilka beskrivs av intervjupersonerna och av den 
empiriskt grundade litteraturen. Samtliga perspektiv som Kitchenam och Pfleeger (1996) 
beskriver används inte till samma grad, det är i första hand ett företagsperspektiv på kvalitet 
som används, mängden fel och effektiviteten i kvalitetsprocessen är det primära. Även 
McConnel (2006) och Jones (2007) anger reliabilitet i programvaran som kvalitetskriteriet 
nummer ett där estimering av antal och åtgärdandet av fel är det primära. Detta perspektiv 
ger förvisso en mätbarhet för effektiviteten hos enhetstestning i det specifika projektet, men 
lider fortfarande av kvalitets abstrakta natur. Hur uppfattar exempelvis användarna 
programvaran, är den effektiv? Rolig? Enkel? Och hur kan forskaren i detta fall bedöma 
dessa subjektiva åsikter? Enhetstestningens samtliga fördelar undersöks inte, beror detta på 
en för snäv syn på kvalitet eller beror det på forskarnas insikt att det helt enkelt inte går att 
mäta alla parametrar?      

4.3 Kostnad eller vinst 
Den sista punkten i resultatet är kostnad/vinst, denna punkt kan ses som den absolut 
viktigaste då det är kostnaden eller vinsten som i slutändan främst kan motivera 
enhetstestningens vara eller icke vara. 

Bridges, Ellims och Ince (2006), undersökte kostnaden för implementationen av 
enhetstestning i tre projekt och mätte därefter den ökade kostnaden mot de fördelar som 
enhetstestningen förde med sig. De fann att kostnaden relativt till fördelarna tenderar att 
vara överdriven. Tyvärr, menar Bridges et al. är det dock svårt att mäta vinsten då de fördelar 
som enhetstestning för med sig inte alltid går att mäta direkt i samband med projektet, utan 
kan komma i efterhand. Denna mätningsproblematik kan grunda sig dels i kvalitetsbegreppet 
vilket är svårt att göra konkret nog för mätning men dels också i de effekter enhetstestning 
har i ett långsiktigt perspektiv.   

Slaughter, Harter och Krishnan (1998) jämförde kostnaderna för kvalitetsarbete jämfört 
med de vinster som företaget kunde tänkas få. De fann att de största vinsterna för företaget 
kom då de gjorde investeringar i kvalitetsprocessen vilka upptäckte fel tidigt i 
utvecklingsprocessen. Vidare fann man även att de investeringar som gav synergieffekter i 
form av framtida användning ökade vinsterna ytterligare. Upptäckten av fel i ett tidigt 
stadium framhölls även av en av intervjupersonerna. 
 

”Det upptäcks ju mycket tidigare, det är mycket lättare att pinpointa och hitta felet. Jämfört med 

att det dyker upp i produktion eller senare.” 

– D 
 
Även McConnel (1998) beskriver hur upptäckten av fel och rättning av dessa tidigt i 
arbetsprocessen är att föredra ur en kostnadssynpunkt. Fel vilka måste åtgärdas senare i 
processen kostar 50 - 200 ggr så mycket att åtgärda, denna tendens beskrivs mer 
övergripande i figuren nedan: 
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Figur 2. McConnel (1998, 42) Kostnaden att åtgärda fel i förhållande till utvecklingsfas. 

Enhetstestningens fördelar kan inte endast mätas i de fel som upptäcks och åtgärdas, det 
finns ytterligare aspekter som är synergieffekter av enhetstestning. Dessa aspekter är svåra 
att mäta mer exakt då de kan variera i applicerbarhet beroende på applikation och projekt.  
Förvaltning var en av fördelarna som beskrevs: 
 

”Framför allt tror jag enhetstestning är bra i första läget, men sen att kunna använda det vid 

förvaltning, den kan också vara nytta när man håller på med saker efteråt när man gör 

förändringar. Då har man stor nytta av det, man vågar göra mer som utvecklare om man har ett 

gäng tester som kan säkra upp det litegrann.” 

– B 
 

”Har de inte upplevt de problem som kan dyka upp som i detta projektet, kunden har sett 

problemen med förvaltningsbarhet i gamla system. Vad som händer om de inte testar ordentligt 

under hela vägen och fångar upp dom tidigt. Men om du inte riktigt fått ta det ekonomiska och 

märkbart känt det så är det ju lätt för dem att tänka: Det där är en sådan liten grej, det fixar sig 

och så blir det en snabblösning.” 

– D 

 
Förvaltning och underhållet av en programvara är uppenbarligen också en del i 
kostnadsekvationen. Med en högre kvalitet på koden tillsammans med en bättre design och 
bättre dokumentation så förenklar det vidare arbete med programvaran. Tyvärr finns få 
studier eller böcker vilka beskriver förvaltning och kostnaden kopplat till förvaltning av 
programvara vilket även Jones (2007) beskriver, denne gör dock en estimering: företag vilka 
arbetar proaktivt med att göra programvaran enklare att underhålla och förvalta spenderar 
mindre än 30 % av deras årliga mjukvarubudget inom just detta område. Företag vilka inte 
arbetar proaktivt spenderar upp till 60 % av budget.  

Ytterligare en kostnadsaspekt vilken beskrivs av Jones (2007) är då en enhet uppnår en så 
pass hög kvalitet att den kan benämnas som “nollfels”-enhet. En enhet vilken har testats i 
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flera omgångar och använts i flera olika projekt. Denna aspekt berör användandet av delvis 
redan utvecklad kod i andra projekt, så kallad refaktorering. Jones estimerar att ett sådant 
något utopiskt scenario ökar produktiviteten med 500 % för just den enheten. Denna stora 
ökning beror på hur mycket snabbare olika arbetsprocesser går då enheten går att använda 
direkt i produktion, det vill säga det tar ingen eller i vart fall mycket liten tid för utvecklare att 
färdigställa koden, det tar heller ingen speciell tid att testa den precisa delen av koden. Tyvärr 
finns få exakta siffror att tillgå gällande refaktorering, Leitch och Strulia (2003) fann att 
återanvändningen av kod genom refaktorering minskade behovet av underhåll med 47 %. 
Dock kan resultatet inte generaliseras utan får istället ses som en fingervisning om de 
fördelar som existerar.  

Scenariot ovan är återkommande och kan sägas genomsyra alla aspekter av kostnad vad 
gäller enhetstestning, flertalet av de undersökta studierna beskriver i sig avsaknaden av 
tidigare forskning och resultat som tydligt beskriver kostnader och vinster kopplat till 
enhetstestning. Problematiken ligger i de många aspekter som är kopplade till enhetstestning 
och till mjukvaruutveckling i sig. Estimering är svårt när flertalet av dessa aspekter inte går 
att mäta kvantitativt utan istället beskrivs genom erfarenhetsmässiga studier. Problemet 
ställs på sin spets då mjukvarubranschen lider av att inte kunna beskriva kostnader och 
vinster för kvalitetshöjande åtgärder så som enhetstestning.   
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5. Diskussion  

5.1 Tid  
Tid är en parameter gällande enhetstestning som någorlunda enkelt går att mäta. Studier kan 
exempelvis mäta den extra tid som tillkommer då enhetstestning implementerats i 
utvecklingsprocessen. Samtliga studier som undersökts visar att det krävs mer tid då 
enhetstestning används. Detta gäller oavsett utvecklarnas erfarenhet, oavsett verktyg och 
oavsett projekt. Hur mycket extra tid som krävs går att påverka, men det är svårt att estimera 
exakt hur mycket tid som går att spara in. Genom ökad erfarenhet och utbildning hos 
utvecklarna bör enhetstestningen gå snabbare vilket i sin tur är positivt vad gäller den extra 
kostnad som tillkommer. Detsamma gäller användandet av olika typer av verktyg, 
byggsystem och andra automationsverktyg vilka kan användas till flera olika projekt. 
Personalens erfarenhet gällande dessa verktyg bör också till viss del minska den tid som 
enhetstestningen tar. Detta bör göra det enklare för företaget att motivera en implementation 
av enhetstestning. Problemet kvarstår tyvärr: Om ett projekt normalt sett tar 1000 timmar 
att genomföra utan enhetstestning och beräknat 1200 timmar med, så tillkommer givetvis en 
merkostnad. I ett scenario där enhetstestning skall motiveras internt finns större möjligheter 
att genomföra en förändring. Externt blir det mer problematiskt, särskilt vid en situation där 
flera företag konkurrerar om ett uppdrag för en kund. De företag som beslutar sig för att 
implementera enhetstestning fullt ut bör lägga resurser på att öka kunskapen om 
enhetstestning, dels hos utvecklarna men dels också hos projektledare. Med en högre 
kunskapsnivå även hos projektledarna bör tidsestimeringen gällande enhetstestning bli mer 
exakt samtidigt som det ytterligare kan minska den tid som det faktiskt krävs.   

5.2 Kvalitet 
Målet att uppnå en hög kvalitet då det gäller programvara är en utmaning. Vissa delar av 
programvarukvalitet går att mäta i form av antal fel och felåtgärder. Men vissa delar är svåra 
att göra konkret mätbara vilket även gör det svårt att i slutändan motivera enhetstestning. Att 
jämföra den extra tid som enhetstestning tar i relation till färre fel i programmets kod är 
förvisso mätbart men ger ingen egentlig bild av kostnadseffektiviteten. För vad betyder 
egentligen färre fel? Hur mycket kostar ett fel? Och vad vinner företaget på att rätta ett 
specifikt fel innan leverans? Detta är frågor som kan mätas endast i det specifika projektet 
och som svårligen kan användas som grund för beräkningar av andra projekt. Kitchenam och 
Pfleeger (1996) beskrev att kvalitet endast kan åskådas i den specifika situationen och 
kontexten och där är begreppet fortsatt subjektivt. Det existerar flera perspektiv på kvalitet 
vilka exempelvis ser på ”färre fel” på helt olika sätt. Det betyder en sak för användaren, en sak 
för utvecklaren, en sak för företaget och så vidare. De påverkar dessa olika grupper till olika 
grad och med olika konsekvenser, likväl som att typen av fel, kritiska eller mindre kritiska, 
ytterligare komplicerar situationen. Systemutveckling är ett ungt hantverk vilket fortfarande 
är i förändring, processer och metodiker förändras ständigt för att på bästa sätt skapa 
mjukvara snabbt, billigt och med hög kvalitet. Ledordet i föregående mening kan vara 
”skapa”, ett kreativt begrepp för ett kreativt arbete, kanske är detta den grundläggande 
problematiken för mjukvarukvalitet? Det är en kreativ process där tekniker och metoder kan 
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förändra slutresultatet i det specifika projektet, men där det även är svårt om inte omöjligt att 
svara på frågan vad som generellt sett är det optimala?  

5.3 Kostnad eller vinst 
Trots problematiken med kostnad och vinst då det gäller enhetstestning så ger de undersökta 
studierna en fingervisning om enhetstestningens vara eller inte vara. Antalet fel, 
uppbyggnaden av programvaran och de positiva synergieffekterna tyder på att enhetstestning 
är värt den kostnad det för med sig. Dessutom beskrivs flera effektiviseringsmöjligheter då 
det gäller tidsaspekten, erfarna utvecklare och automatiseringsverktyg kan sänka den totala 
tidsåtgången som tillkommer. Även om det oavsett detta tar längre tid så ökar chanserna 
drastiskt för företaget att i slutändan få enhetstestningen kostnadseffektiv.  
 Den stora svårigheten ligger i hur ett företag kan räkna vinsterna med enhetstestning. De 
studier som undersökts mäter fel och felåtgärder vilket bidrar till en bättre kvalitet men som 
endast är en del i en potentiell konstadsberäkning. Författare av litteratur som estimerar 
kostnader exempelvis Jones (2007) eller McConnel (2006) estimerar många olika saker då 
det gäller IT-projekt, men gör ingen direkt estimering av kvalitet. En möjlig slutsats som 
dessa författare gjort är att kvalitet helt enkelt inte går att estimera i ett överskådligt 
kostnadsperspektiv. De mäter och estimerar istället det som är möjligt där konkret data 
existerar.  
 Enhetstestning är ingen gyllene hammare vilken kan lösa alla problem, men det kan och 
bör vara en del i en större testprocess där hög kvalitet, oavsett dess abstrakta natur ses som 
ett ideal oavsett vilket perspektiv som används. Först när den totala kvalitetsprocessen 
undersökts kan frågan om enhetstestningens kostnadseffektivitet besvaras.  
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6. Slutsats 
Tyvärr är det fortsatt svårt att finna argument för användandet av enhetstestning som en 
kostnadseffektiv och kvalitetshöjande aktivitet. Tecknen finns men det saknas data för att 
med säkerhet kunna påvisa detta samband. Det är förvånande att denna forskningslucka 
existerar. Det kan möjligtvis bero på den dynamik som finns inom IT-branschen. Metoder 
och tekniker är i ständig förändring och det för tillfället optimala tillvägagångssättet ersätts 
snabbt av nya rön och upptäckter. Branschen i sig rör sig i så pass hög hastighet att den 
forskning som genomförs inte har tid nog att konkretisera problematiken som beskrivs i 
denna uppsats. Istället för att göra större studier vilka grundligt följer utvecklingsprojekt och 
verksamheter för att med större säkerhet kunna beskriva vad som är bra och vad som är 
mindre bra, genomförs korta studier vilka endast belyser enskilda aspekter av 
mjukvarukvalitet. Vidare fokuserar studierna på det som redan är mätbart, vilket ofta 
innebär hur många fel programvaran innehåller före implementationen av enhetstestning 
och efter implementationen. De långtgående effekterna vilka kanske är de främsta fördelarna 
undersöks inte. Inget engagemang verkar finnas för att skapa modeller vilka söker att göra 
dessa effekter mätbara. Istället fortsätter forskare att använda samma snäva synvinkel på 
programvarukvalitet vilket gör kostnadsberäkningen problematisk och som gör det svårt för 
aktörer inom IT-branschen att motivera kvalitetshöjande åtgärder som enhetstestning. Utan 
konkreta tydliga argument får branschen istället förlita sig på den subjektiva erfarenheten 
hos individen vilket gör mjukvarukvalitet till ett fortsatt problemområde.  
 

“It is very difficult to make a vigorous, plausible, and job-risking defense of an estimate that is 

derived by no quantitative method, supported by little data, and certified by the hunches of the 

manager.” 

– Fred Brooks (1995, 21) 

6.1 Vidare forskning 
Mätmetoderna för enhetstestning fokuserar på fel och felrättning, även om detta kan ses som 
dess primära syfte krävs ett bredare perspektiv från forskarnas sida. Att mer exakt kunna 
beskriva kostnader och vinster med enhetstestning kräver att forskarna undersöker de 
synergieffekter som enhetstestning ger. Refaktorering av kod, förbättrad dokumentation, 
förändrar kodstruktur och hur arbetet förändras/förbättras/förenklas efter att själva 
utvecklingen är klar och programvaran börjar användas. Alla dessa parametrar är en del i den 
egentliga kostnadsberäkningen men är samtidigt bara en bråkdel av samtliga. Det krävs två 
forskningsperspektiv, ett brett vilket undersöker helhetsbilden av enhetstestning. Men också 
ett smalt vilket undersöker specifika aspekter av enhetstestningens för- och nackdelar. Dessa 
två perspektiv bör tillsammans kunna ge en bättre bild över enhetstestningens 
kostnadseffektivitet. En bild som jag anser krävs för att inte bara undersöka enhetstestning 
men för att också komma till rätta med den totala mjukvarukvaliteten.  
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8. Bilaga 
 
Bilaga1: Intervjuguide 
 
Hur länge har du arbetat i branschen? 
 
Hur länge har du programmerat? 
 
Vilken tidigare erfarenhet har du av enhetstestning? 
Ingen                Mellan                Stor 
 
 
Hur upplever du enhetstestning som verktyg/metod? 
Bra            Ingen åsikt                Dålig 
 

Varför? Utveckla... vad krävs för att göra det bra/bättre? vad gör det sämre/dåligt? 
 

Har enhetstestning någon nytta och isåfall vilken/vilka? 
 

Kan du ge exempel på när det gått bra och när det gått dåligt? 
 

Hur upplever du att kunder uppfattar enhetstestning?  
 

Kan du beskriva hur du tänker när du enhetstestar? 
 

Hur fungerade testningen under just detta projekt? Varför? 
 

Hur ser projektorganisationen ut i projekten? 
 

Vilka hjälpmedel för testning finns tillgängliga? 
 

Till vilken grad testas programvara innan driftsättning?  
 

Till vilken grad sker testningen på lågnivå? 
Sällan            Medel            Ofta 
 

Hur upplever du att kollegorna uppfattar testning? 
 
 
 
 

Tack för din medverkan 
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