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1 Abstract  
 

The maintenance phase within software projects is typically very expensive in terms of 

resources. The activities of this phase are largely focused around some form of 

modification of program code. This leads one to consider if there are alternative methods of 

code production that results in code that allows for less costly modifications. This thesis 

has its basis in a subset of those concepts which research has shown to provide more 

flexible code. Once this subset is established, connections are made between the concepts 

within the subset and claims of benefits provided by the use of Test Driven Development 

(TDD) methodology. A survey study is then performed to investigate these claimed 

benefits. The results of this survey indicate that the use of TDD may lead to improved 

maintainability through increased code coverage, a reduction in defects and more modular 

code. The study also indicates that one should use caution when drawing universal 

conclusions based on studies on TDD, and that more studies are needed with professional 

developers as subjects given the relatively varied results seen amongst studies with 

students as subjects. 
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2 Sammanfattning 
 
Underhållsfasen inom mjukvaruprojekt medför ofta höga kostnader i termer av tid och 

andra resurser. Aktiviteterna under denna fas är fokuserade kring olika former av 

kodmodifiering. Detta ger anledning att fundera på huruvida det finns alternativa metoder 

för kodproduktion som resulterar i mer underhållsbar kod. Denna uppsats utgår från en 

delmängd av de koncept som forskningen har visat kunna medföra mer flexibel kod. När 

dessa koncept etablerats, görs kopplingar mellan dessa koncept och vad som hävdas som 

fördelarna med att använda Testdriven Utveckling (TDD) som metodologi. Därefter följer 

en översiktsstudie, vars syfte är att utreda i vilken utsträckning TDD i praktiken medför 

dessa påstådda fördelar. Resultatet av studien visar att TDD kan leda till förbättrad 

underhållsbarhet genom ökad testtäckning, ett lägre antal defekter vid leverans, samt mer 

modulär kod. Studien indikerar också att mer allmängiltiga slutsatser bör dras med 

försiktighet, och att det krävs fler studier inom området med professionella utvecklare som 

subjekt. 
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3 Bakgrund 
 

Det har sagts att kring 70 procent av alla mjukvaruprojekt misslyckas på något sätt med att 

nå dess mål [47]. Många olika anledningar till detta faktum har föreslagits, exempelvis 

bristande kravspecifikation, undermålig projekthantering och bristfällig metodik vad gäller 

programmering [1]. Ett antal av dessa föreslagna anledningar är av icke-teknisk karaktär, 

men denna uppsats tar sikte på hur vi arbetar med kod. 

 

Inom software engineering beskrivs ofta mjukvaruutvecklingsprocessen i termer av SDLC 

(software development lifecycle) [5, 6]. Den sista fasen i utvecklingsprocessen enligt SDLC-

modellen är underhållsfasen (se software maintenance [4]). Studier har visat att en stor 

andel av ansträngningen vad gäller utvecklartimmar inom ett typiskt mjukvaruprojekt 

läggs på underhållsfasen [1]. En annan källa påstår att 2 till 3 gånger så mycket tid läggs på 

underhållsfasen jämfört med de övriga faserna inom SDLC [2]. Vilka aktiviteter är det då all 

denna ansträngning läggs på? IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) m.fl. 

definierar fyra distinkta aktiviteter inom underhållsfasen [1]: 

 

Eng. Sv. Definition 

Correct Korrigera Underhåll är en förändring 

som utförs för att korrigera 

en defekt. 

Adapt Anpassa Underhåll är en förändring 

som utförs för att anpassa 

produkten till förändrade 

omständigheter. 

Perfect Fullända Underhåll är en förändring 

som utförs för att fullända. 

Enhance Förbättra Underhåll är en förändring 

som utförs för att förhindra 

eller vända förfall. 

 

Tabell 1: Definitioner av aktiviteter inom underhållsfasen i SLDC. 

 

I ljuset av ovanstående beskrivning av underhållsfasen blir det tydligt att den till stor del 

handlar om olika former av förändring av programkod. Det handlar dels om att göra 
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uppgraderingar och anpassningar till nya behov, men även om att korrigera defekter 

(omkring 20-25 procent av underhållsfasen går till detta [1, 3]). Studier berättar om att fler 

defekter vid leverans medför högre kostnader för underhåll vad gäller tid och resurser [1].  

 

Givet det stora antal timmar som läggs på underhållsfasen, synes det av den anledningen 

viktigt att utforska hur vi kan minska ner på denna tid av korrigering och anpassning. Att 

besvara följande frågeställningar vore att närma sig en lösning på detta:  

 

1. Vilka egenskaper har programkod som är enkel att förändra? 

 

2. Givet dessa egenskaper, finns det någon metodik för kodproduktion där dessa 

egenskaper uppstår som en naturlig del av processen? 

 

Demeters Lag säger i dess allmänna form att varje enhet ska ha begränsad kännedom om 

andra enheter i ett system; enbart de enheter som har en nära relation till den givna 

enheten [7]. Applicerat på objektorienterad design innebär detta mer konkret att ett objekt 

A kan referera till ett objekt B, men A ska inte kunna nå ett objekt C via dess referens till 

objekt B. Om denna princip efterföljs leder det till en mer modulär design, med minskat 

beroende av interna strukturer hos andra objekt [8]. En modulär design medför att 

källkoden blir lättare att förändra och underhålla. 

 

Objekt-orienterad design (OOD) är en mängd koncept som idag är vida erkända som 

grundläggande principer för skapandet av moderna, välstrukturerade program. Ett av de 

mest centrala koncepten inom OOD handlar om inkapsling av information, vilket innebär 

att moduler i ett program ska dölja detaljer om intern implementation [16]. Moduler ska 

varken känna till något om hur andra moduler är implementerade, eller skrivas utifrån 

sådan kunskap. Detta är kärnan i modulär design, vilket etableras ytterligare av de tydliga 

parallellerna mellan inkapsling och Demeters Lag. Det finns metoder för utvärdering av hur 

väl en specifik design uppfyller denna princip om inkapsling; eller om man så vill, hur pass 

modulär en lösning är. En ofta nyttjad sådan är CBO (Coupling Between Object Classes), som 

enkelt uttryckt undersöker antalet andra klasser som en klass refererar till [17].    

 

En annan faktor som påverkar i vilken utsträckning en kodbas tillåter förändringar är 

längden på metoder och funktioner. Exakt hur lång en metod bör tillåtas vara, därom 

tvistar de lärde. Men långa metoder tenderar att ha följande negativa egenskaper: 

 

● Ansvar för fler än ett beteende. R. C. Martin framhåller att metoder ska utföra en sak, 

och utföra den väl [9]. 
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● Mindre möjlighet för återanvändning, då dess användningsområden är mindre 

generella [10]. 

● Högre komplexitet, vilket gör dem svårare att förstå [10]. Detta skapar problem i 

underhållsfasen och medför högre kostnader. 

● Försvårar profilering av prestanda [10]. Det är svårt att väga alternativa lösningar 

mot varandra om resultaten av prestandamätningar är oklara. Detta påverkar 

underhållsfasens moment Förbättra och Fullända (se tabell 1 ovan) negativt, då det 

finns en risk för missriktade försök till förbättring av prestanda av olika slag. 

 

 

Det finns, så vitt författaren kunnat finna, förvånansvärt få vetenskapliga studier som utrett 

fördelarna med enhetstester i termer av exempelvis antal defekter per rad produktionskod, 

eller vad hög testtäckning har för inverkan på programmerarens förtroende för den egna 

koden. Många av dem har ett mer teoretiskt perspektiv där man formellt definierar och 

beskriver olika sätt att bedriva testning samt spekulerar kring effektiviteten hos dessa 

metoder (ett typexempel på detta är [11]).   

 

Med det sagt, så är det tydligt att ingen brist råder på röster i etern som talar varmt om 

fördelarna med enhetstester. En skribent talar om hur han spenderar mindre tid i 

debuggningsverktyg med bra testtäckning, och hur enhetstester leder till ett högre 

förtroende för att inga buggar introduceras vid förändringar i produktionskoden [12]. I en 

artikel beskrivs hur enhetstester kan leda till en mer modulär design (givet att tester skrivs 

före produktionskod, eftersom att den processen kräver att problem delas upp i mindre 

delproblem [13]). Med andra ord blir “divide-and-conquer” en naturlig del av arbetssättet 

[14]. Ytterligare en artikel berättar om hur produktionskod med hög testtäckning kan 

förändras och refaktoreras utan oro för att introducera defekter, då enhetstesterna fångar 

upp eventuella oönskade sidoeffekter [15]. 

 

För att sammanfatta diskussionen hittills, så har vi till att börja med etablerat att 

underhållsfasen i SDLC ofta blir en omfattande process där ett stort antal arbetstimmar 

läggs. Detta gör det viktigt att fundera över hur underhållsfasen kan effektiviseras, vilket 

för diskussionen mot att presentera ett antal koncept som kan bidra till att förenkla 

underhållsarbetet.  
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Naturligtvis så finns det många fler koncept där ute som har relevans i sammanhanget och 

som vore intressanta att utreda, men denna uppsats tar upp följande: 

 

● Modularitet och inkapsling 

● Testtäckning 

● Defekter i mjukvara 

 

Diskussionen ovan om dessa koncept visar att det finns evidens i forskningen om dess 

positiva effekter vad gäller källkodens underhållsbarhet. De utgör ett svar på den första 

frågeställningen: “Vilka egenskaper har programkod som är enkel att förändra?”. Men då 

för att gå vidare och besvara den andra frågeställningen; huruvida det finns någon metod 

för kodproduktion som naturligt realiserar dessa koncept. Syftet med denna uppsats är att 

utreda om Test Driven Development (TDD) kan utgöra svaret på denna andra frågeställning. 

Kan nyttjandet av TDD som utvecklingsmetod leda till en mindre resurskrävande 

underhållsfas? Målsättningen är att kunna besvara denna fråga genom utförandet av en 

översiktsstudie, som tittar på vad forskningen hittills har nått för resultat när det gäller 

effekterna av TDD i termer av koncepten som presenterats i punktlistan ovan. Dessa 

koncept kommer att i hög grad inverka på valet av källmaterial till denna uppsats. 

 

Den korta förklaringen till vad TDD innebär, är helt enkelt att tester alltid ska skrivas före 

produktionskod - ingen produktionskod får skrivas före det finns ett test för denna kod. En 

rad positiva effekter påstås uppstå ur detta. Kent Beck skriver att test-först kod tenderar 

att ha lägre coupling (referenser till andra objekt) och högre cohesion (samhörighet mellan 

metoder i en klass) [18]. TDD kan även leda till en högre testtäckning [19]. Om TDD 

används kan det bidra till att stärka programmerarens förtroende för den egna koden [18]. 

Eftersom att tester driver fram koden stegvis i en iterativ, inkrementell process leder det 

till en naturlig uppdelning av problem i hanterbara delproblem [20]. Denna uppdelande 

metodik bör uppmuntra till att åstadkomma en mer modulär design med kortare metoder.  

 

Slutligen, så finns ett antal studier som specifikt undersöker om TDD kan leda till ett 

minskat antal defekter [21, 22]. Resultaten av dessa är högst intressanta att titta närmare 

på inom ramen för denna uppsats, och bör ställas i relation till en eventuell negativ 

inverkan TDD kan ha vad gäller utövarnas produktivitet.    
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4 Teori 
 

Detta kapitel innehåller en teoretisk diskussion om ett antal koncept som behövs beskrivas 

och tydliggöras. Detta i syfte att ge en bättre bild av implikationerna av uppsatsens resultat. 

4.1 Test Driven Development 
 

TDD nådde en bred publik under 2000-talet tack vare Kent Beck med sin bok “Test Driven 

Development: By Example”, men det är en metodik med rötter längre tillbaka i tiden än så 

[23]. Exempelvis så användes test-först metodik av IBM under tidigt 1960-tal inom ramen 

för NASAs “Project Mercury”, samt så har en beskrivning av processen att skriva tester före 

produktionskod upptäckts i en bok om programmering av D. D. McCracken från 1957 [24, 

25]. 

 

TDD är en iterativ och inkrementell process i linje med de ideal som framhålls inom agil 

utveckling [26]. Kärnan i TDD är att ingen produktionskod får skrivas utan att det först 

finns ett enhetstest som täcker funktionaliteten hos den tilltänkta koden. När ett sådant 

test finns på plats, gäller det att bara skriva så pass mycket produktionskod att det får 

testet att gå igenom. När alla tester går igenom, ska koden refaktoreras vid behov, följt av 

att nästa iteration i processen tar vid och programmeraren skriver ett nytt enhetstest [27]. 

Diagram 1 nedan ger en tydlig beskrivning av hur TDD går till.  

 

 
Diagram 1: Beskrivning av Test Driven Development som process (wikipedia). 



10 
 

 

Det handlar om att växelvis skriva tester och produktionskod i korta iterationer, vilket 

givet att metoden efterföljs, ger utvecklaren en stadig ström av uppdaterad återkoppling i 

och med de frekventa testkörningarna. Det faktum att tester hela tiden driver fram 

produktionskoden bör innebära att den resulterande kodbasen har god testtäckning, då 

ingen produktionskod får skrivas före dess testkod. 

 

4.2 Enhetstester och testtäckning 
 

Beskrivningen av TDD ovan gör det tydligt att enhetstester har en central roll inom 

processen. Men vad är ett enhetstest i konkreta termer? IEEE ger följande beskrivning:  

 

“The objective of unit testing is to attempt to determine the correctness and completeness of an 

implementation with respect to unit requirements and design documentation [..]” [28].  

 

Poängen med enhetstester är alltså enligt denna beskrivning att försöka bestämma om en 

implementation är korrekt i förhållande till vad som väntas av den. Ett enhetstest är kod 

som utvärderar specifik funktionalitet i produktionskod. Ofta handlar det om att testa om 

en metod (givet en viss input) producerar den output som förväntas. 

 

Testtäckning är ett mått på hur stor andel av produktionskoden som täcks av enhetstester. 

Normalt anges detta i form av procent av hela produktionskoden i en kodbas. Det finns 

flera olika metoder för att analysera testtäckning. Nedan följer en beskrivning av några av 

dessa metoder [29]. 

 

● Funktionstäckning (function coverage): andelen funktioner/metoder som anropas 

vid testning. 

● Grentäckning (branch coverage): andelen oberoende vägar genom ett programs 

flödesschema som behandlas vid testning. 

● Uttrycksstäckning (statement coverage): andelen uttryck som utvärderas vid 

testning.  

 

4.3 Modularitet 
 

Ett centralt begrepp inom objektorientering är modularitet [30, 31]. Det har att göra med i 

vilken utsträckning objekten som utgör ett program agerar fristående från varandra. En 

modulär lösning har egenskapen att dess objekt har få referenser till andra objekt, samt att 

dessa objekt implementerar ett tydligt och avgränsat beteende. Klasser vars objekt 
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uppfyller detta kriterium är ofta lättare att modifiera. De är också i normalfallet lättare att 

återanvända i andra sammanhang utanför den ursprungliga implementationen. 

 

Många lär sig att skiva modulära klasser i samband med att de lär sig att programmera 

objektorienterat. Men det kan ändå finnas anledning att utvärdera hur pass modulär en 

lösning är. Det finns ett antal olika metoder avsedda för detta ändamål. Nedan följer en 

beskrivning av ett par av dem. 

 

Weighted Methods per Class (WMC) är ett mått relaterat till antalet metoder i en klass[17]. 

Ett WMC-värde erhålls normalt på två olika sätt. Det enklaste sättet är att räkna antalet 

metoder i en klass. Det andra sättet förutsätter att en analys utförts av den cyklomatiska 

komplexiteten (antalet oberoende vägar genom flödesschema [32]) hos alla klassens 

metoder. När en sådan analys är gjord, summeras komplexitetsvärdena för samtliga 

metoder. Denna summa blir då WMC-värdet.  

 

Ett högt sådant värde för en klass i en arvsstruktur kan implicera låg modularitet, då 

potentiella defekter och modifikationer får stor spridning och inverkan bland klassens barn 

[33]. Denna form av WMC-värde säger även något om omfattningen av klassens metoder, 

då värdet är baserat på en komplexitetsanalys. Slutligen, så kan ett högt WMC-värde 

innebära att en klass är applikationsspecifik i stor utsträckning, vilket begränsar 

möjligheterna till återanvändning [33]. Detta skulle i sin tur påverka klassens 

underhållsbarhet negativt. 

 

Coupling Between Object classes (CBO) diskuterades även under bakgrundskapitlet, och är 

en mer direkt metod för att undersöka modularitet genom att titta på coupling (sv. 

koppling). CBO-värdet för en given klass är ekvivalent med antalet andra klasser denna 

klass har referenser till (exkluderat referenser genom arv). Det finns en rad negativa 

konsekvenser som följer av ett högt CBO-värde. Några av dessa är [17, 33]:  

 

● Svårare att återanvända en enskild klass i ett annat sammanhang på grund av 

beroendet av andra klasser. Detta gör klassen mindre användbar i underhållsfasen. 

● Förhöjer komplexiteten hos enskild funktionalitet, då högre CBO-värde implicerar 

att implementerad funktionalitet är utspridd över flera klasser.  En hög komplexitet 

har negativ inverkan på läsbarhet och underhållsbarhet. 

● Det är sannolikt att en klass med högt CBO-värde bryter mot OOD-principen om 

endast ett ansvarsområde för en klass (se Single Responsibility Principle [34]). En 

klass ska exempelvis inte både hantera kontakten med databasen och hantera 

användargränssnittet i en implementation. 
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● Problem och buggar blir svårare att upptäcka och åtgärda till följd av 

funktionalitetens utspriddhet. Detta leder till att mer rigorös testning krävs.  

 

Ett annat koncept inom OO-metriker är cohesion eller samhörighet [43]. Detta är ett mått 

på i vilken utsträckning metoderna i en klass hör samman. Enheten för detta är LCOM, där 

ett lågt värde är bra till skillnad mot CBO där höga värden är bättre [17]. Ett sätt att 

beräkna LCOM-värdet är att subtrahera från 100 % medelvärdet av hur många av klassens 

metoder som använder vart och ett av klassens attribut. Metoder har högre samhörighet 

desto fler attribut de behandlar gemensamt.  

 

En klass med högt CBO-värde och lågt LCOM-värde utför en vettigt abstraherad, tydligt 

avgränsad uppgift. Var och en av metoderna som utgör klassens beteende bidrar till 

lösningen av klassens uppgift. Det har påståtts att låg coupling ofta är korrelerat med hög 

cohesion [43]. Så till vida att detta stämmer, är cohesion av den anledningen intressant vid 

utredning av modularitet. 
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4.4 Inkapsling 
 

Detta är ett koncept inom OOD som har att göra med vilken slags information om objekt 

som är tillgänglig för andra objekt inom samma implementation. Mer specifikt så handlar 

det om synligheten av detaljer om intern implementation, exempelvis applicerade 

datastrukturer eller algoritmer [16]. Om kunskap om intern implementation krävs för att 

kunna interagera med en instans av en klass, är denna klass inte skriven med god 

inkapsling. Ett annat exempel på dålig inkapsling är då det publika gränssnittet för en klass 

ger tillgång till interna datastrukturer (exempelvis en publik “getter”-metod som 

returnerar en hel hashtabell).  

 

Vilka negativa följder kan då uppstå av undermålig inkapsling? Exempelvis, om en klass A 

skrivs utifrån hur en annan klass B är implementerad, får det konsekvensen att interna 

förändringar i klass B även påverkar klass A. Denna typ av fenomen hör inte hemma i en 

modulär lösning. Vidare, så kan publik exponering av interna datastrukturer leda till en 

högre risk för defekter, då intern data kan modifieras utifrån. 

 

4.5 Defekter i mjukvara 
 

Ett av de vanligaste sätten att utvärdera kodkvalitet på är genom att titta på antalet 

defekter per kodrad. Många av de som genomfört studier kring kodkvalitet använder denna 

enhet i sina utredningar, så det är på sin plats att behandla defekter i uppsatsen. Men, ur ett 

vetenskapligt perspektiv är det inte helt tydligt vad exakt som utgör en defekt. En 

definition som ofta refereras till i studier som använder antalet defekter som enhet är 

följande från IEEE: 

 

“When software is being developed, a person makes an error that results in a physical fault (or defect) 

in a software element. When this element is executed, traversal of the fault/defect may put the element 

(or system) into an erroneous state. When this erroneous state results in an externally visible anomaly, 

we say that a failure has occurred.” [37, 45, 46].   

 

Utifrån denna definition av defekter normaliseras oftast mängden kod till tusen rader 

(TRK), vilket ger enheten defekter/TRK. När denna enhet diskuteras längre fram i 

uppsatsen, är det definitionen ovan som gäller som förankring. 
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5 Resultat 
 

Kapitlet inleds genom att presentera ett antal hot mot validiteten av slutsatserna hos de 

typer av studier som ligger till grund för denna uppsats. Efter diskussionen om validitet 

följer presentationer och analyser av ett antal studier som behandlar testtäckning, defekter 

och modularitet i samband med TDD. Vart och ett av dessa tre koncept behandlas under 

egna rubriker.  

 

5.1 Resultatens validitet 
 

Det finns en rad faktorer som bör tas i beaktning vid tolkning av resultaten i denna uppsats. 

De viktigaste av dessa faktorer tas upp nedan tillsammans med motiveringar och förslag på 

hur de kan hanteras.  

 

Det finns tydliga skillnader vad gäller resultaten av studier utförda med professionella 

utveckla kontra studenter som subjekt. Studier med studenter som subjekt tenderar att 

peka åt olika håll på ett sätt som inte kan observeras när subjekten är professionella 

utvecklare. Detta syns dels bland resultaten av studierna som behandlas inom ramen för 

uppsatsen, men även inom den övriga forskningen som bedrivits i ämnet. Det har sagts från 

flera håll att det kan krävas en viss kompetensnivå för att kunna dra nytta av den potential 

som finns i TDD som metod [20, 35].  

 

Denna problematik synes hålla den akademiska forskningen om TDD tillbaka. Tyvärr görs 

inte situationen bättre, då det kan konstateras att en majoritet av de vetenskapliga studier 

som finns idag är gjorda med studenter som subjekt, ofta inom ramen för en kurs i ett 

datavetenskapligt ämne. Det är mycket som tyder på att fler studier med utgångspunkt i 

mjukvaruindustrin krävs, för att forskningen ska kunna närma sig mer långtgående 

slutsatser och en bredare konsensus kring effekterna av TDD. 

 

I studierna ställs i regel alltid TDD mot ”konventionella metoder”. Detta har sin grund i en 

annan faktor bör beaktas med avseende på validiteten; huruvida effekterna av tillämpandet 

av TDD har att göra med att tester skrivs före produktionskod, eller om effekterna helt 

enkelt har ursprung i den iterativa natur som finns i TDD som metod. Det finns en utbredd 

medvetenhet om denna frågeställning. Av den anledningen är de flesta studier tydliga med 

att poängtera att även kontrollgrupperna använder sig av iterativ metodik, men att tester 

inte föregår produktionskod som är fallet under TDD. Detta förfarande är vad som avses 

när begreppet ”konventionella metoder” används inom uppsatsen. 
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När det gäller diskussionen om defekter och produktivitet, så är det tydligt att elefanten i 

rummet ur ett vetenskapligt perspektiv består i svårigheter kring definitionen kring 

begreppet defekt i sammanhanget. Uppsatsen gör ett försök att förankra begreppet med 

den definition som presenteras i teorikapitlet. Baht och Nagappan uttrycker explicit att de 

utgår från denna definition i sin studie [37].  

 

Men det går inte att påstå med säkerhet att alla de studier kopplade till defekter som ligger 

till grund för denna uppsats delar denna definition av defekter. I ljuset av detta ska ändå 

sägas att - åtminstone gällande studierna som behandlar defekter förlagda inom 

mjukvaruindustrin - så handlar det om organisationer på jakt efter bättre arbetsmetoder. 

Av den anledningen är det rimligt att anta att man är intresserad av resultat som 

återspeglar verkligheten, snarare än en bild som bekräftar förutfattade meningar om 

fördelarna med TDD. 
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5.2 Testtäckning 
 

Siniaalto och Abrahamsson utförde en fallstudie under 2007, vars syfte var att undersöka 

ett antal olika aspekter gällande effekterna av TDD som utvecklingsmetod [35]. Denna 

studie innefattade tre olika mjukvaruprojekt som vart och ett bedrevs icke-parallellt under 

9 veckor. Subjekten i studien utgjordes av studenter med 5-6 års datavetenskapliga studier 

bakom sig, och svårighetsgraden hos de olika implementationerna i projekten bedömdes av 

författarna som likvärdig. Två av projekten bedrevs med konventionell iterativ metodik 

[36], och ett av projekten med TDD. Testtäckningen undersöktes med en analys av 

funktionstäckning, grentäckning, samt uttrycksstäckning (statement coverage). Resultatet 

som presenteras i tabell 2 nedan visar att projektet med TDD hade högre testtäckning i alla 

tre mätningarna. Projektet som bedrevs med TDD är markerat med fet stil. Värdena är 

tolkade ur ett diagram och ska läsas som ungefärliga. 

 

Projekt Form av täckning Medianprocent av 
testtäckning 

P1 Funktion 65% 

P2 Funktion 60% 

P3 Funktion 100% 

P1 Gren 40% 

P2 Gren 45% 

P3  Gren 95% 

P1 Uttryck 45% 

P2 Uttryck 55% 

P3 Uttryck 95% 

 

Tabell 2: Testtäckning, Siniaalto och Abrahamsson [35]. 

 

Med hänsyn till att värdena har en viss felmarginal, visar ändå de stora skillnaderna i 

medianprocent att TDD gav en omfattande och konsekvent testtäckning genomgående i alla 

lösningens moduler. Detta både i absolut bemärkelse och i jämförelse med 

kontrollgruppen. 
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En annan studie som även den tittat på vilken effekt TDD kan ha på testtäckning i 

mjukvaruprojekt är en som genomförts 2006 av Bhat och Nagappan [37]. Denna studie har 

utförts inom mjukvaruindustrin med professionella utvecklare på Microsoft, och den 

sammanställer resultaten av två fallstudier som utförts inom olika divisioner på företaget. 

Dessa studier utförs på projekt som driver utveckling av applikationer som avses gå i 

produktion. Även denna studie har undersökt ett antal olika parametrar, däribland 

testtäckning. För analysen av testtäckning har man använt sig av blocktäckning, vilket är en 

variant av uttryckstäckning där uttryck sätts samman till logiska block som sedan 

analyseras. Studien visar att det ena projektet uppvisade en blocktäckning på 79 procent, 

och det andra på 88 procent. Dessvärre presenteras inga siffror på testtäckning från 

motsvarande projekt inom organisationen, men författarna skriver i sektion 4.1 av studien 

att dessa höga siffror är exklusiva för teamen bakom dessa projekt. 

 

I en akademisk, statistiskt inriktad studie av effekterna av TDD från 2011 av Pančur och 

Ciglarič undersöks testtäckning (grentäckning) som en av parametrarna [38]. Studien 

utfördes med studenter på master-nivå som subjekt inom ramen för en kurs i distribuerade 

system. Data insamlades under två instanser av kursen. Subjekten utförde sammantaget 

fyra olika uppgifter inom ramen för studien, där två av dem utfördes individuellt och två av 

dem i form av parprogrammering (se eXtreme Programming [39]). Subjekten anvisades 

antingen TDD eller konventionell iterativ metodik som utvecklingsmetod (samma 

uppdelning som i Siniaalto och Abrahamsson ovan). Den metod som anvisats gällde för 

subjekten genom hela kursen.  En statistisk analys av programkoden och annan data 

utfördes, och den visade indikationer på att TDD kan ha en positiv effekt på testtäckning 

vid jämförelse med kontrollgruppen. Ingen statistiskt signifikant skillnad kunde 

identifieras bland de övriga parametrarna (bl. a. komplexitet och testeffektivitet).  

 

Ytterligare en studie utförd med studenter som subjekt är en som genomfördes 2012 vid 

Mälardalens universitet av Čaušević, Punnekkat och Sundmark [40]. Experimentet som 

ligger till grund för studien utfördes under ett kurstillfälle, där de fjorton subjekten 

indelades i två grupper. Den ena gruppen anvisades TDD som metod, och den andra 

konventionell iterativ metodik. Studenterna gavs därefter i uppgift att implementera en 

algoritm för poängräkning i ett bowlingspel. I jämförelse med Pančur och Ciglarič som 

diskuteras ovan, nådde denna studie inget resultat som pekar på att TDD skulle leda till 

högre testtäckning. Med andra ord så uppvisade TDD- och kontrollgrupperna likvärdiga 

resultat när det gäller testtäckning. Det ska nämnas att författarna skriver i sin 

validitetsanalys att de är medvetna om att uppgiftens begränsade omfattning och att det 

förhållandevis låga antalet subjekt gör det svårt att dra generella slutsatser baserade på 

studiens resultat. 
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5.3 Antal defekter och produktivitet 
 

I bakgrundskapitlet etablerades att när antalet defekter i mjukvara ökar, så ökar också 

kostnaderna i termer av tid och resurser för underhållsfasen. I samma kapitel nämns också 

att det finns tecken på att TDD kan bidra till att minska antalet defekter. Detta är intressant 

att undersöka närmare, då i relation till en eventuell negativ inverkan på produktivitet TDD 

resulterar i. För det är ju trots allt så, att även om TDD skulle visa sig kunna minska antalet 

defekter, så kanske produktiviteten sjunker så mycket att totalkostnaden ökar för hela 

projektet - trots det mindre antalet defekter. 

 

I studien av Bhat och Nagappan som diskuterades i kapitel 5.2 ovan undersöktes även 

effekterna av TDD på antalet defekter och produktivitet [37]. Normen för denna typ av 

mätning av antal defekter förefaller vara den som tas upp i teorikapitlet; att undersöka 

antal defekter per tusen rader kod (defekter/TRK) - så även i fallet med Bhat och 

Nagappan. Resultatet av denna studie visade att tillämpandet av TDD som metod hade en 

betydande reducerande effekt på antalet defekter jämfört med motsvarande projekt (MP) 

inom organisationen. Som nämnts tidigare, så innefattades två projekt (A och B) av studien. 

Projekt A uppvisade 2,6 gånger färre defekter/TRK än MP. Projekt B resulterade i 4,2 

gånger färre defekter/TRK än MP. Detta positiva resultat ska utvärderas i ljuset av den 

negativa effekten på produktivitet som presenteras; 35 resp. 15 procent längre 

utvecklingstid jämfört med MP för projekt A och projekt B. 

 

En annan studie, även den utförd inom ramen för mjukvaruindustrin, är Williams, 

Maximilien och Vouk från 2003 [41]. Studien undersöker ett försök av IBM att (på 

författarnas initiativ) använda TDD för att utveckla hårdvarudrivrutiner till en ny 

plattform. IBM utvecklar hårdvarudrivrutiner till en rad olika plattformar, och projektet 

som resulterade i den sjunde iterationen av drivrutiner till en äldre plattform, används som 

baslinje att jämföra resultatet av TDD-projektet med. Detta baslinje-projekt utvecklades 

inte testdrivet. Alla inblandade programmerare är professionella, men författarna nämner 

att utvecklarna på TDD-projektet var något mindre erfarna. TDD-utvecklarna arbetade 

dessutom distribuerat, med en grupp i USA och en annan i Mexiko. Bland andra mätvärden 

tittade man just på defekter/TRK. Det visade sig att TDD skulle resultera i 39 procent 

mindre defekter/TRK jämfört med baslinjen. Ingen explicit data presenteras när det gäller 

inverkan på produktivitet, men författarna skriver att TDD hade minimal eller ingen 

inverkan på produktiviteten. Att de refererar till andra studier som pekar på hur TDD kan 

påverka produktiviteten negativt, antyder en viss förvåning över resultatet. 
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Ytterligare en studie där man tittat på defekter och TDD är Erdogmus, Morisio och 

Torchiano från 2005 [20]. Subjekten i studien är studenter på en grundkurs i 

objektorienterad programmering och Java. Studenterna delades upp (precis som i andra 

liknande experiment) i två grupper; en TDD-grupp och en kontrollgrupp som fick lära sig 

(och arbeta med) konventionell iterativ metodik. Det som sticker ut med denna studie är 

just att subjekten lär sig programmera objektorienterat - samtidigt som de lär sig TDD. 

Denna studie undersöker effekten på antalet defekter, samt inverkan på produktivitet. 

Dock så ska nämnas att de inte använder den definition av defekter som anges i teoridelen 

av uppsatsen, utan en variant där defekter är en funktion av procentandelen av 

acceptanstester som lyckas. Dessa acceptanstester är inte skrivna av subjekten själva, och 

utvärderar lösningarnas externa kvalitet [42]. En kvalificerad gissning är att denna 

metodik inte är väsensskild från hur defekter uppmäts rent praktiskt i andra sammanhang.   

Ingen märkbar skillnad vad gäller antalet defekter observerades i studien, defekter enligt 

denna för uppsatsen alternativa definition. Däremot kunde författarna konstatera att TDD-

gruppen skrev fler tester och hade en högre produktivitet än kontrollgruppen. 

Medianproduktiviteten var ungefär densamma (TDD-gruppen låg något högre), men 

intervallet på produktivitetsvärdena var dubbelt så stort för TDD-gruppen. Dessutom var 

den övre kvartilen för TDD-gruppen dubbelt så hög jämfört med motsvarande värden för 

kontrollgruppen. Det spekuleras kring förklaringar till varför produktiviteten var högre. En 

förklaring är enligt författarna, att kravet att skriva test före produktionskod ger bättre 

förståelse för problemet då detta måste uttryckas explicit på förhand. En annan förklaring 

som ges är att TDD minskar subjektens kognitiva belastning genom processens krav på 

uppdelning av problem i mindre delproblem. 

 

5.4 Modularitet 
 

Den tredje och sista parametern vad gäller underhållsbarhet hos programkod som 

undersöks i denna uppsats är modularitet. Både teori- och bakgrundskapitlen diskuterar 

modularitet i stor utsträckning, så här är det lämpligt att gå direkt på vad forskningen har 

att säga om detta koncept och TDD. När det gäller programdesign och modularitet visar det 

sig att det forskats förvånansvärt lite om vilken inverkan TDD kan ha. Men, åtminstone två 

studier som behandlar detta har kunnat identifieras. Nedan följer en presentation av 

resultatet av dessa studier. 

 

Siniaalto och Abrahamsson som diskuterades i inledningen av kapitel 5.2 om testtäckning 

undersökte även effekterna av TDD utifrån en rad OO-metriker, däribland CBO (se 

teorikapitlet) som specifikt handlar om hur pass modulär en klass är [35]. Studien visade 

att medianvärdet för CBO i TDD-projektet var 4-6 gånger så lågt (lågt innebär högre 



20 
 

modularitet) i jämförelse med de två kontrollgrupperna. Författarna nämner dock att CBO-

värdena var låga i allmänhet, och att TDD-projektets CBO-värden hade högst spridning. 

Dessa två faktum medför att författarna drar sig för att konkludera att TDD tveklöst leder 

till högre modularitet. Studien tittade utöver CBO även på LCOM, vilket mäter samhörighet 

(cohesion) mellan metoderna i en klass. Enligt vad som sagts i teoridelen kan ofta ett lågt 

CBO-värde vara korrelerat med ett lågt LCOM-värde (lågt är bättre). Tvärt emot vad detta 

antyder, så visar studien att TDD-projektet hade klart högst LCOM-värde av alla grupper. 

Författarna påpekar att detta resultat strider mot vad som sägs i litteraturen, och 

spekulerar kring att det kan ha att göra med subjektens begränsade förmåga och 

erfarenhet (subjekten är studenter).  

 

Den andra av de två studier som undersökt effekterna av TDD på programdesign och 

modularitet är Müller från 2006 [41]. Denna studie introducerar och definierar en ny form 

av mätenhet som författaren kallar för assignment controllability (kan översättas som 

kontrollerbarhet hos tilldelningar). Meriterna för detta mätvärde saknar relevans för 

uppsatsen, men konventionella OO-metriker används i syfte att jämföra med; bl. a. då 

metriker kopplade till modularitet. Inom ramen för studien undersöks kodbaserna för 5 

projekt som utvecklats med TDD med 3 projekt som utvecklats med konventionell metodik. 

Tre av TDD-projekten utgörs av programmeringsuppgifter utförda av studenter, och de 

övriga två är kommersiella produkter (däribland ett portal-ramverk hos ett mellanstort 

företag). Kontrollprojekten är alla välkända, större implementationer. En av dessa 

implementationer är kodbasen för JUnit, som är ett vida använt verktyg för enhetstestning i 

Java [44]. Nedan presenteras de resulterande värdena för CBO och LCOM. När det gäller 

CBO-värdena uppvisade kontrollgruppen intervallet 2 ≤ CBO ≤ 165 med medelvärdet 

10.81 och medianvärdet 8. Detta att jämföra med TDD-projektens intervall 2 ≤ CBO ≤ 60 

med ett medelvärde på 8.5 och ett medianvärde på 6. Ur detta kan konstateras att TDD 

verkar resultera i en mer konstistent låg coupling (högre modularitet), med en 

anmärkningsvärt lägre maximal coupling. Det ska nämnas att detta inte är en fallstudie, 

utan att det handlar om olika projekt med olika omfattning som jämförs med varandra. 

Detta påverkar självfallet resultatens universaliserbarhet negativt. 

 

För att gå vidare och titta på resultaten för LCOM-värdena, återfinns för kontrollgruppen 

ett intervall på 0 ≤ LCOM ≤ 741 där medelvärdet är 3.37 och medianvärdet är 0. TDD-

projekten uppvisade jämförelsevis ett intervall på 0 ≤ LCOM ≤ 325 med medelvärdet 7.28 

och medianvärdet 1. Implikationerna av det höga maximala LCOM-värdet för 

kontrollgruppen ska inte överdrivas i ljuset av det relativt låga medelvärdet.  

 



21 
 

Med det sagt, kan konstateras att dessa resultat är konsistenta med de som presenteras i 

den föregående studien; att det - i motsats till vad som antyds i teorikapitlet - inte går att 

observera något samband mellan låga CBO-värden och låga LCOM-värden. Resultaten tyder 

snarare på att låga CBO-värden implicerar högre LCOM-värden - att högre modularitet 

förefaller medföra lägre sammanhållning bland metoderna i en klass.   
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6 Slutsatser 
 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras utifrån resultaten av studien. Kapitlet 

inleds med att diskutera slutsatserna för var och en av de tre parametrarna som 

undersökts, följt av en beskrivning av mer allmän karaktär. Slutsatserna i detta kapitel ska 

övervägas med diskussionen i kapitel 5.1 ovan om resultatens validitet i åtanke. Samma 

kapitel innehåller även en utläggning om vad som menas med ”konventionella metoder” 

inom ramen för uppsatsen. 

 

6.1 Testtäckning 
 

Tre av fyra studier som behandlat testtäckning, och som tas upp inom ramen för uppsatsen, 

visar att TDD antingen leder till hög eller ökad testtäckning jämfört med 

kontrollgrupperna. Studien som avviker från detta kom fram till att TDD resulterade i 

ungefär lika hög testtäckning som med konventionella metoder. 

 

6.2 Defekter och produktivitet 
 

I resultatdelen behandlas tre olika studier som undersökt antalet defekter samt inverkan 

på produktivitet. Två av dessa studier indikerar att TDD leder till minskat antal defekter 

vid leverans. Omfattningen av denna minskning sträcker sig från 39 ända upp till 420 

procent mindre antal defekter jämfört med kontrollprojekten, med en minskning på 240 

procent i medeltal över totalt tre TDD-projekt.  Den tredje studien visar däremot ingen 

skillnad i antalet defekter i jämförelse med kontrollgruppen. 

 

När det gäller produktiviteten, så visade en av studierna som innefattade två TDD-projekt 

att TDD ledde till 15 respektive 35 procent längre utvecklingstid jämfört med motsvarande 

konventionella projekt inom organisationen. Studien vars projekt hade 39 procent mindre 

defekter visade inga tecken på att TDD skulle inverka på produktiviteten. Den studie som 

inte observerade någon minskning alls av antalet defekter, visade tvärt om att TDD ledde 

till en ökad produktivitet.  

 

Det är tydligt att resultaten med avseende på produktivitet skiljer sig markant mellan alla 

dessa studier. Av den anledningen kan heller inga mer generella slutsatser dras gällande 

inverkan på produktivitet.  
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6.3 Modularitet 
 

De två studier som behandlar modulär kod och TDD uppvisar båda resultat som pekar på 

att TDD kan leda till skapandet av mer modulär kod. Modulär i avseendet att klasserna som 

utgör koden i projekten som undersöks uppvisar en lägre genomsnittlig coupling än 

klasserna i kontrollprojekten som producerats med konventionella metoder.  

 

Det ska noteras att författarna till en av studierna [35] har vissa förbehåll vad gäller 

resultatens universaliserbarhet. När det gäller hypotesen huruvida metoders samhörighet 

kan utgöra en indirekt indikator på modularitet, visar snarare resultaten av dessa studier 

på motsatsen. Samtidigt som TDD verkar leda till mer modulära klasser, finns tecken på att 

klassernas metoder blir mindre samhöriga. 

 

6.4 Allmänna slutsatser 
 

I bakgrundskapitlet presenterades följande frågeställningar: (1) Vilka egenskaper har 

programkod som är enkel att förändra? (2) Givet dessa egenskaper i (1), finns det någon 

metodik för kodproduktion där dessa egenskaper uppstår som en naturlig del av 

processen? 

 

När det gäller (1) så kan konstateras att det finns ett antal koncept som påstås kunna göra 

källkod mer flexibel och mottaglig för förändringar. Uppsatsens svar på denna fråga är den 

delmängd av alla dessa koncept som behandlas i teori- och resultatkapitlen. För att besvara 

(2) kan det sägas - utifrån vad som framkommit i resultat- och slutsatskapitlen - att TDD 

kan leda till att de koncept som besvarar (1) realiseras i praktiken. 

 

För att sammanfatta genom att lyfta perspektivet till uppsatsens övergripande 

frågeställning; huruvida TDD kan anses kunna bidra till att minska kostnaderna för 

underhållsfasen, blir svaret ja, potentialen finns där. Det har observerats att TDD ofta 

medför en högre testtäckning, vilket bl. a. gör det enklare att modifiera existerande kod, 

genom att antalet oupptäckta sidoeffekter av förändringarna minimeras. Vi har sett att TDD 

kan innebära att antalet defekter vid leverans minskar, vilket i sin tur leder till att mindre 

reparationsarbete krävs i underhållsfasen. När det gäller modularitet krävs mer forskning 

för att kunna dra mer långtgående slutsatser, men de studier som ligger till grund för 

denna uppsats visar tecken på att TDD leder till skapandet av mer modulära lösningar. 

Lösningar som kan modifieras med mindre risk för sidoeffekter i andra delar av koden. 
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7 Fortsatt arbete 
 

Tabell 3 nedan är en förteckning över 14 studier som undersökt effekterna av TDD utifrån 

parametrarna testtäckning, antal defekter, modularitet, produktivitet, samt testkvalitet. 

Denna tabell ger en bild över vilka områden där det forskats förhållandevis lite, där det 

vore önskvärt att se fler studier. Majoriteten av studierna (1-14) diskuteras inom ramen för 

uppsatsen. Kryssen indikerar för varje studie vilken/vilka av parametrarna som utreds. Det 

är författarens uppfattning att fördelningen som tabellen visar är representativ för hur 

forskningen inom området har fokuserats i stort. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Tä     x   x x x  X   

De        x  x   x  

Mo     x         x 

Pr x X x     x x x x  x  

Kv   x x    x x x x X   

 

Tabell 3: Vad behandlas i källstudierna? Förkortningarna i tabellen har följande betydelse; Testtäckning (Tä), 

antal defekter (De), Modularitet (Mo), Produktivitet (Pr), samt Testkvalitet (Kv). Varje kolumn representerar 

en studie. 

 

Utifrån tabellen kan konstateras att produktivitet utgör den vanligast förekommande 

parametern, möjligen inte förvånande med tanke på den prestationsfokuserade verklighet 

vi lever i. Testkvalitet är också en ofta undersökt parameter, följt av testtäckning som är 

tredje vanligast.  När det gäller antal defekter och i synnerhet modularitet, är det tydligt att 

dessa områden skulle behöva undersökas mer. 

 

Kapitlet om validitet diskuterade problematiken kring definitionen av defekt som begrepp. 

Det är möjligt att ett framtida arbete mot större konsensus om en definition kan leda till att 

mer forskning läggs på defekter i samband med TDD, och att slutsatserna av denna 

framtida forskning kan bli mer allmängiltiga. 

 

Det är svårare att förklara varför modularitet synes få så lite utrymme i forskningen, men 

tydligt är att mer arbete behövs på detta område. En möjlig förklaring kan vara en misstro 
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gällande implikationerna av denna typ av mätningar. Inga indikationer har dock hittats i 

källmaterialet som stöder denna tanke.  
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8 Diskussion 
 

Programmering är inte längre något man gör ensam i källaren. Det är en aktivitet som ofta 

görs i samarbete med andra, där det ställs krav på möjligheterna till att kunna sätta sig in i 

och bidra till vad andra arbetar med. Tyvärr finns en slags intellektuell elitism där ute som 

inte är förenlig med detta, där det som imponerar är det komplexa snarare än det 

förståeliga och tydliga.  

 

Jag anser att det behövs ett paradigmskifte, där vi inser att ingen kan vara en maskin som 

producerar felfri kod hela tiden, utan att vi istället med ödmjukhet konstaterar att vi inte 

klarar allt på egen hand. Att vi behöver kod som i grunden är strukturerad för samarbete. 

Att när vi arbetar med ett stycke kod tänker: “Om jag vore min kollega, skulle jag begripa 

detta?”. 

 

Denna uppsats har visat att TDD som metod kan leda till bättre testtäckning, mindre antal 

defekter samt mer modulär kod i jämförelse med konventionella iterativa metoder. Men vi 

får inte glömma det som tangeras ovan, att det är människor som producerar koden och att 

allting inte går att utvärdera med OO-metriker. 
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