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Abstract 

An increasing amount of companies have changed development methodology in 
favor of test-driven development over the last couple of years. Test-driven 
development means that the developer starts with producing test cases, which fails. 
Then the functionality, for making the test cases, true is developed and finally the 
code is refactored. In theory, this work method minimizes the code, which fulfills the 
demands. 

A lot of studies have been conducted in order to decide pros and cons with test-driven 
development and compare it with other methods. However, no study has been 
completed with the aim of determining the prerequisites that are needed to conduct 
test-driven development. The aim of this study is to determine these prerequisites 
by performing a case study, on a large company from Sweden, in which interviews is 
the essential part, and a literature study. 

After the completion of the case study, a list of prerequisites was created based on a 
comparison between the result from the case study and the literature study. The 
main point of the list is that the company considers the implementation of test-
driven development as an investment. Another important point was to only 
implement TDD for new projects or for already existing TDD projects. 
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Abstract 

Fler och fler företag har de senaste åren gått över till testdriven utveckling. 
Testdriven utveckling går ut på att utvecklare först producerar testfall som 
misslyckas, för att därefter skriva kod som gör att testfallet lyckas och slutligen städa 
upp samt radera duplicerad funktionalitet. Detta innebär i teorin att den kod som 
produceras för att klara kraven är minimerad.  

Många studier har gjorts för att bestämma för- och nackdelar med testdriven 
utveckling, samt jämföra det med andra tillvägagångssätt. Däremot har ingen studie 
undersökt vilka förutsättningar som faktiskt krävs för att man ska kunna bedriva 
testdriven utveckling. Genom att utföra en fallstudie, på ett större företag från 
Sverige, innehållandes intervjuer samt en litteraturstudie ämnar uppsatsen bringa 
klarhet i vilka dessa förutsättningar är. 

Efter genomförande av intervjuerna och jämförelse av intervjuresultat med 
litteraturstudien utkristalliserade sig en lista över de förutsättningar som behöver 
vara uppfyllda för att en organisation, som helhet, ska kunna bedriva testdriven 
utveckling. Listan viktigaste punkt är att organisationen betraktar en 
implementering av testdriven utveckling som en investering. En annan viktig punkt 
var att endast bedriva TDD vid nyutveckling eller vid förvaltning av kod som tidigare 
utvecklats med TDD. 
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1 Inledning 

Företag strävar ständigt efter att förbättra sina arbetssätt, och följaktligen 
effektivisera sin verksamhet. En delprocess i förbättringsprocessen är att förbättra 
testningsfasen. Att förbättra sin testningsprocess[1], som är en essentiell del av 
arbetet, är viktigt eftersom man med en bristande testningsprocess riskera att förlora 
pengar genom att driftsätta felaktigheter, vilka kan bli extremt dyra att åtgärda. 

För att bemöta problematiken med introduktion av felaktigheter i 
produktionsmiljöer har testdriven utveckling (TDD)[2] med åren vuxit fram som en 
utmanare till de mer traditionella metoderna. TDD är en 
mjukvaruutvecklingsmetod[2] vars fokus ligger på att slutprodukten ska ha en 
omfattande testtäckning, det vill säga att majoriteten av funktionaliteten har 
motsvarande testfall. För att uppnå omfattande testtäckning börjar utvecklaren med 
att producera ett testfall, utifrån ett krav eller ett delkrav. Därefter utvecklas kod som 
gör att testfallet blir uppfyllt, och sedan struktureras koden om samt duplicerad 
funktionalitet raderas.  

1.1 Bakgrund 

Att bedriva TDD resulterar inte bara i en omfattande testtäckning, utan också att 
man specifikt uppfyller kraven, samtidigt som man minimerar mängden kod samt 
antalet fel i koden[2]. Den omfattande testtäckningen medför dessutom 
genomförande av konsekventa regressionstest[2], då varje lyft till produktionsmiljön 
måste föregås av en genomkörning av alla de testfall som finns för funktionaliteten.  

Många företag har utvecklat IT-system sedan flera decennier. Att företagens 
mjukvaruutveckling har en så lång historia har ofta medfört att en stark 
utvecklarkultur vuxit fram, med starka rutiner som är svåra att bryta[3]. 

Det finns stora företag som är intresserade av att arbeta mer testdrivet. Ett exempel 
är IBM[4], och anledningen till det ökande intresset för TDD var eftersom deras 
tidigare testmetod resulterade i för mycket defekter.  

1.2 Problem 

Fram till idag har det gjorts åtskilliga studier för att bestämma de faktorer som 
begränsar en tillämpning av testdriven utveckling. När ett företag ska besluta om ett 
eventuellt införande av TDD krävs det att tydliga kriterier för vad som krävs för att 
kunna genomföra implementationen finns. I dagsläget, med studier som enbart 
belyser vad som begränsar implementationen, är det ett problem att det inte finns 
en tydlig lista med kriterier som behöver vara uppfyllda för att kunna tillämpa TDD.  

Ur problemet fås frågeställningen ”Vilka förutsättningar behöver en organisation ha 
uppfyllda för att en organisation, som helhet, ska kunna tillämpa TDD som 
utvecklingsmetod?”. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka, genim intervjuer och litteraturstudie, och 
presentera de förutsättningar som krävs för att kunna bedriva TDD i 
mjukvaruprojekt, vilket omfattar vad som krävs för att ett företag ska kunna byta 
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helt till TDD som utvecklingsmetod. Dessa ska inte endast omfatta tekniska 
förutsättningar utan ska även undersöka hur utvecklarna och ledningen på ett 
företag ska förhålla sig till utvecklingsmetoden. 

1.4 Mål 

Uppsatsens mål är att stödja för företag som står inför beslutsfattande vad det gäller 
deras utvecklingsmetod, och en eventuell övergång till TDD. Genom att skapa en 
lista, som företag kan utgå ifrån, kan de snabbt bilda sig en uppfattning om det finns 
möjlighet att bedriva TDD i mjukvaruprojekt, eller vilka åtgärder de behöver vidta 
för att byta till metoden. Genom att implementera TDD ska antalet defekter i koden 
kunna minskas samt en förbättrad design och en ökad kodkvalité ska genereras[3][4]. 

1.5 Uppdrag 

Uppdraget att bestämma de förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att en 
organisation ska kunna byta utvecklingsmodell till TDD är beställt utav ett större 
företag från Sverige, i uppsatsen kallat ”Bass IT”. Bass IT har en önskan om att arbeta 
mer testdrivet, men känner sig inte helt säkra på vilka förutsättningar som behöver 
vara uppfyllda för att de ska kunna genomföra detta. Bass IT är en decentraliserad 
organisation och det är därför upp till varje avdelning att bestämma hur 
utvecklingsprocessen ska gå till. Ingen dokumentation angående 
utvecklingsmetoder finns som stöd på företagets interna sidor. Författarna vet dock 
från egen erfarenhet att det däremot finns en lång bakgrund av utveckling enligt 
vattenfallsmodellen på företaget.   

Trots att de har ett helt fritt val att välja arbetssätt, samt att flera inom 
organisationen har tidigare, positiv erfarenhet av testdriven utveckling har inte 
testdriven utveckling blivit ett etablerat arbetssätt på företaget, utan det är enbart ett 
få antal avdelningar och projekt som valt att tillämpa det. 

1.6 Samhällsnytta, etik och hållbarhet 

Genom att specificera de förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att bedriva 
strikt TDD avser uppsatsen att bidra med värdefull återkoppling till företag som 
bedriva någon form av mjukvaruutveckling.  

Etiska aspekter rör Bass IT samt den enskilda individen som låter sig intervjuas. 
Genom att avidentifiera såväl Bass IT som individen anses uppsatsen inte vara 
skadlig för någon av parterna. 

Genom att tydliggöra de förutsättningar som krävs möjliggörs att underlätta för de 
företag som vill byta arbetssätt, och på så sätt minimera de ekonomiska resurser som 
går åt i själva beslutsprocessen, vilket skulle även resultera i sänkta kostnader för 
företaget.  

Att tydliggöra förutsättningarna skulle dessutom underlätta för den/de personer 
som ska bestämma huruvida en övergång ska genomföras. Detta skulle resultera i att 
risken förpersonen/gruppen ifråga att göra fel skulle minskas, och därigenom 
förbättra dennes arbetssituation. 
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1.7 Metod 

För att bringa klarhet i vad forskningen skulle ha för grundläggande art samt vilken 
forskningsmetod och forskningsansats forskningen skulle härledas utefter användes 
”The Portal of Research Methods and Methodologies”, som presenterades av 
Håkansson 2013[5]. 

1.7.1 Kvantitativ jämfört med kvalitativ forskning 

Det första steget i de flesta uppsatser är att bestämma huruvida uppsatsen är av 
kvantitativ eller kvalitativ art[5][6].  

Den kvantitativa forskningsmetodiken stödjer experiment och tester genom att mäta 
variabler för att verifiera/falsifiera teorier och hypoteser[5]. Vad som kännetecknar 
den kvantitativa forskningsmetodiken är att vaga termer är oacceptabla och det 
måste vara möjligt att både utvärdera samt svara på de hypoteser som sätts upp. För 
att pröva dessa hypoteser krävs en stor mängd data samt användning av statistik. 

Den kvalitativa forskningsmetodiken omfattar förståelse av sammanhang, åsikter 
samt beteenden för att nå trevande hypoteser och teorier[5]. Till skillnad från den 
kvantitativa forskningsmetodiken använder den kvalitativa forskningsmetodiken sig 
av mycket mindre datamängder för att nå tillförlitliga resultat. Insamlingen av data 
fortgår till det att mättnad är uppnådd. 

Studien som genomförs har för avsikt att studera vilka förutsättningar företaget har 
för att kunna införa TDD. För att arbetet ska få ett lyckat resultat krävs bland annat 
förståelse för Bass IT nuvarande utveckling och dess utvecklares inställning till TDD. 
Det följer därför naturligt att studien utförs utifrån en kvalitativ metodik. 

1.7.2 Forskningsmetoder 

Forskningsmetoder[5] tillhandahåller tillvägagångssätt för att lyckas med 
forskningen, och är de metoder som tillämpas i examensarbetet för att stödja hela 
processen att bedriva forskning. 

Baserat på tidigare val sorteras de experimentella[5], beskrivande[5] och 
konceptuella[5] forskningsmetoderna bort per automatik, eftersom dessa är 
svårimplementerade med ett realistiskt synsätt. 

Grundläggande forskning[5] observerar ett fenomen med avsikt att få nya insikter 
om fenomenets väsen. Metoden fokuserar på grundläggande principer och den 
genererar nya idéer, principer och teorier. Grundläggande forskning resulterar i 
innovationer och nya utvecklingar samt lösningar till gamla problem. Detta tillåter 
också att man utmanar redan existerande teorier och utveckling av nya teorier. 

Tillämpad forskning[5] innefattar att svara på specifika frågor eller att lösa kända 
och praktiska problem. Metoden undersöker ett antal omständigheter och resultatet 
relaterar till en speciell situation. Den bygger ofta på redan existerande forskning 
och använder data direkt från det verkliga arbetet. Detta tillämpas sedan för att lösa 
problem, samt utveckla praktiska tillämpningar och tekniker.  

Den icke-experimentella forskningen[5] utvärderar redan existerande scenarion och 
drar slutsatser av dessa. Metoden beskriver eller förutsäger beteende eller åsikter 
och kan också användas för att beskriva relationer mellan variabler. Dock varken 
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anger eller testar den icke-experimentella forskningen förhållandet mellan orsak och 
verkan för variablerna. Den kan användas för att studera användares beteende eller 
åsikt av funktionalitet och gränssnitt. 

Empirisk forskning[5] förlitar sig på erfarenheter och observationer och härleder 
kunskap från faktiska erfarenheter och testar förutsägelser genom att lägga fokus på 
personer och situationer. Metoden bildar kunskap och välformulerade teorier genom 
att involvera insamling och analys av data med erfarenheter. Detta används sedan 
för att karakterisera, utvärdera och avslöja relationer mellan resultat, metoder och 
tekniker. 

Den analytiska forskningen[5] prövar förplanerade hypoteser baserat på befintlig 
kunskap och upptäckter. Den använder fakta och information som redan är 
insamlad, och analyserar materialet för att göra en kritisk utvärdering av materialet. 

Som forskningsmetod valdes den tillämpade forskningen, eftersom uppsatsen avser 
att undersöka omständigheterna i en speciell situation (TDD på Bass IT). 

1.7.3 Forskningsansatser 

Forskningsansatser[5] används för att dra slutsatser och bestämma vad som är sant 
eller falskt. De vanligaste forskningsansatserna är induktiv och deduktiv, men det 
finns även en kombination av de två, abduktiv.  

Det induktiva förhållningssättet bestämmer en generell slutsats utifrån särskilda 
omständigheter, det deduktiva förhållningssättet drar slutsatser utifrån kända 
parametrar, medan det abduktiva förhållningssättet drar troliga slutsatser utifrån en 
ofullständig uppsättning observationer. 

Som forskningsansats valdes det abduktiva förhållningssättet, eftersom 
undersökningen inte kommer lyckas skapa en fullständig uppsättning observationer, 
utan därför enbart kan dra troliga slutsatser. 

1.8 Avgränsningar 

Testdriven utveckling kan tillämpas på fler olika nivåer, vilket presenteras närmare 
i kapitel 2.1.1. Uppsatsen kommer enbart ta upp testdriven utveckling som bedrivs 
på utvecklarnivå.  

Uppsatsen kommer dessutom bara att behandla Bass IT, och kommer enbart att 
undersöka vilka förutsättningar utvecklarna på Bass IT har att bedriva TDD. 

En annan avgränsning som gjordes var att studien inte tar hänsyn till specifika 
testverktyg och tekniska förutsättningar, då studien strävar efter att komma fram till 
en generisk lista som inte tar hänsyn olika programmeringsspråk. 
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1.9 Disposition 

I kapitel två presenteras en djupare teoretisk bakgrund om testdriven utveckling och 
tidigare studier inom området. Därefter diskuteras de metoder som använts i kapitel 
tre. Sedan presenterar genomförandet för studien i kapitel fyra. I kapitel fem 
presenteras den information som erhållits från de intervjuer och den litteraturstudie 
som har utförts. Därefter presenteras resultatet av studien i kapitel sex. I kapitel sju 
listas samt evalueras förutsättningarna för att bedriva testdriven utveckling. 
Slutligen sammanställs uppsatsen i kapitel åtta. 
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2 Testdriven utveckling och tidigare studier 

Det kommer ständigt nya metoder för att förbättra sättet att utveckla mjukvara. De 
flesta metoderna använder sig av grundläggande steg som sker under ett 
mjukvaruprojekt så som kravinsamling, design, utveckling, testning och 
driftsättning[7, p. 1]. Modeller som beskriver stegen för att ta fram ett 
mjukvarusystem samt i vilken ordning dessa sker kallas Software Development Life 
Cycle (SDLC) Models[7, p. 1].   Några av dessa modeller är Vattenfallsmodellen, 
Prototyping, Iterative Incremental Model, Spiralmodellen och Agil utveckling som 
kommer presenteras nedan[7][8]. 

2.1 Vattenfallsmodellen 

Till de mer traditionella utvecklingsmodellerna tillhör Vattenfallsmodellen[7, p. 1]. 
Vattenfallsmodellen, som kan ses i figur 1, är en sekventiell utvecklingsprocess där 
varje steg har en ordning i vilken de måste färdigställas innan nästa steg påbörjas[8]. 
I det första steget i vattenfallsmodellen, kravinsamling, dokumenteras kraven och 
sammanställs till en fullständig lista med önskade funktionaliteter hos systemet[8, 
p. 92]. I designsteget tas arkitekturen för systemet fram[7, p. 1]. Vanligtvis består 
systemet av flera komponenter vilka kallas moduler[8, p. 1]. Vid framtagandet av 
arkitekturen bestäms modulernas funktionalitet samt förhållanden mellan dem. 
Utvecklarna implementerar sedan systemet i utvecklingssteget[8, pp. 92–93]. Efter 

utvecklingssteget testas funktionaliteten hos koden. Vanligtvis görs detta av ett 
dedikerat testteam som skrivit testerna utifrån kraven medan koden utvecklats[8, 
pp. 92–93]. Slutligen, efter att testningen slutförs, kan systemet driftsättas. I detta 
steg sker underhållsarbetet med att fixa buggar och mindre förbättringar av 
systemet. 

Testning ligger i slutet av modellen vilket leder till att defekter hittas sent i projektet. 
Kodändringar i slutet av ett projekt är generellt sett högre[9]. Dessutom tenderar 
testningen att bli slarvigt gjort eftersom det ofta är tidsbrist på grund av ambitiösa 
schemaläggningar[9]. Ifall test skulle kunna genomföras tidigare skulle det kunna 
leda till lägre kostnader[9]. Dessutom skulle det bidra med en längre testperiod[9]. 

Figur 1 Vattenfallsmodellen 
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2.2 Prototyping 

I utvecklingsmetoden Prototyping[10] tas en fungerande version av systemet, 
prototyp, fram tidigt. Utifrån prototypen kan designen och kompatibiliteten hos 
systemet verifieras. För att nå fram till det önskade resultatet kommer flera 
prototyper av systemet behöva läggas fram. Prototyping är således en iterativ 
utvecklingsmodell. Inför varje ny prototyp behöver avsikten med ändringen läggas 
fram samt vilka ändringar av systemet som krävs för att nå detta. 

2.3 Iterative Incremental Model 

En utveckling av vattenfallsmodellen är Iterative Incremental Model[10] där 
iterationer mellan kravinsamling, design, utveckling och testning utförs. Modellen 
bidrar med lägre kostnader eftersom att det är enklare att ändra kraven[10]. De 
mindre iterationerna medför att testningen och felsökningen underlättas.  

2.4 Spiralmodellen 

Spiralmodellen är en utvecklingsmetod som identifierar risker och löser dem på ett 
tidigt stadium[10]. Exempel på risker är svårförståeliga krav och otydlig arkitektur. 
De fyra stegen som sker i iterationer som kallas spiraler är identifiering, design, 
konstruktion av systemet och utvärdering av systemet. I identifieringssteget tas krav 
fram för systemet.  I nästa steg, designsteget, tas arkitekturen för systemet fram samt 
den logiska strukturen för modulerna. Konstruktion av systemet är produktionen av 
mjukvaran i varje iteration i spiralen. Utvärderingen av systemet innefattar att 
uppskatta och identifiera och uppskatta eventuella risker i systemet[11]. 

2.5 Agil utveckling 

På senare år har en agil utvecklingscykel[10] dykt upp som alternativ till den 
traditionella utvecklingscykeln. I agil utveckling introduceras testningen tidigt under 
utvecklingen och fortsätter under utvecklingens gång. Agil utveckling består av 
planering inför projektet, start, konstruktion, driftsättning, produktion och 
avveckling. Vid planeringen inför projektet väljs målet för projektet. Därefter startas 
projektet där det i början ligger fokus på att förstå problemet och ta fram lösningar 
till det. Under konstruktionssteget levereras mjukvaran iterativt. Beställaren av 
systemet kan ändra kraven under utvecklingens gång för att möta kundernas 
önskemål på ett bättre sätt. Testning av systemet utförs även i varje iteration. Vid 
driftsättning går systemet ut till produktion och därmed ut till användarna. Efter att 
systemet gått in i produktionssteget där systemet underhålls tas systemet ur 
produktion under avvecklingssteget.  

Agil utveckling[10] har tagits fram för att bemöta ändring av krav under projektets 
gång. Genom regelbundna leveranser av mindre delar av funktionaliteten kan 
önskemål och ändringar från kunden bemötas[8]. De populäraste agila metoderna 
är Scrum[7] och Extrem programmering[7]. 
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2.5.1 Scrum 

Scrum[7] innefattar rollerna produktägare, Scrum master och ett utvecklingsteam. 
Produktägaren är beställaren av systemet och lägger fram kraven, hanterar och 
prioriterar dem[7]. Dessutom utvärderar produktägaren systemet inför nästa 
iteration vilket i Scrum är känt under namnet sprint[7]. Rollen Scrum master 
motsvarar projektledarrollen i traditionell utveckling men är mer utav en 
samordnare[7]. Nödvändiga och dagliga möten hålls av den som innehar Scrum 
master rollen samt eventuella hinder som uppstår under utvecklingen löses av rollen. 
Utvecklingsteamet skiljer sig på så sätt att det är organiserar sig själv. Scrum 
beskriver inte hur mjukvaruutvecklingen går till utan kombineras med fördel med 
en utvecklingsmetod. En sådan utvecklingsmetod är Testdriven utveckling (TDD) 
som kommer presenteras närmare i nästa avsnitt. 

2.5.2 Extrem programmering 

I Extrem programmering[8] har TDD och omorganisering av kod en viktig roll. Trots 
detta kan teknikerna användas utan att tillhöra extrem programmeringen. Vid 
utvecklingen används parprogrammering[8], två personer sitter vid samma 
arbetsstation och turas om mellan två olika roller. Den ena rollen är driver vilket 
innebär att den utför kodarbetet medan den andra rollen är navigator och har 
uppgiften att se till att slarvfel undviks och att utvecklingsmetoden följs genom att 
observera det den andra personen skriver. Andra principer som förknippas med 
extrem programmering är öppen källkod och gemensamma kodstandarder. 

Vid introduktion av nya funktionaliteter är det viktigt att kunna försäkra sig om att 
inga fel uppstått i den tidigare koden[8]. För att bemöta detta problem har den agila 
metoden TDD blivit populär. 

2.6 Testdriven utveckling 

Testdriven utveckling (TDD)[9] är en ny utvecklingsmetod där testning ligger tidigt 
i utvecklingsprocessen. Till skillnad mot traditionell utveckling skrivs testerna innan 
koden utvecklas[9]. 

Cykeln för TDD går mellan att skriva ett test, implementera testet och att sedan 
omorganisera koden. Vid en kodändring exekveras alla tester för att kontrollera att 
ändringen inte förstört tidigare utvecklad funktionalitet. Dessa tester kallas för 
regressionstester[2]. För större system körs endast de tester som är relevanta för den 
kod som utvecklas[2]. Vid omorganisering struktureras koden om, för att bli lättare 
att förstå. Även kodavsnitt som finns med flera gånger tas bort. Omorganiseringen 
ska ske utan att beteendet hos systemet påverkas[9]. 

TDD inriktar sig inte endast på testning utan även på att möta kraven bättre[9]. 
Genom att varje test motsvarar ett önskat beteende hos systemet ökar spårbarheten 
av kraven i koden. Det medför att utvecklaren måste förstå kraven väl för att kunna 
skriva ett test[9]. 

2.6.1 Olika sorters TDD 

TDD kan delas upp i Unit Test-Driven Development (UTDD)[12, pp. 755–758] och 
Acceptance Test-Driven Development (ATDD)[12, pp. 755–758]. Vid UTDD sker en 
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iteration mellan att skriva enhetstester och funktionell kod[12, pp. 755–758]. Innan 
kod utvecklas för den nya funktionaliteten, skrivs automatiserade testfall. Därefter 
utvecklas ny kod. Koden justeras tills den passerar de skrivna testfallen. Trots sitt 
namn, Unit Test-Driven Development, så är UTDD en programmerings- och 
designmetod och inte en testteknik[12, pp. 755–758].  

ATDD[12, pp. 755–758] syftar till att nyttjas på affärsnivå där varje test motsvarar 
ett krav eller en specifikation. Testen syftar till att testa ett önskat beteende hos 
systemet. Vid användning av ATDD skrivs, precis som UTDD, testfallen innan koden 
implementeras. För varje krav ska det finnas minst ett acceptanstest. Acceptanstest 
körs först under iterationerna. Enhetstester läggs till för funna buggar under 
acceptanstestningen. Iterationer mellan att utföra enhetstester och att göra små 
ändringar utförs tills testerna går igenom och buggarna har åtgärdats. Därefter körs 
acceptanstestet på nytt. I den här rapporten syftas det på UTTD då TDD 
omnämns[13]. 

2.6.2 Utveckling enligt TDD 

Testdriven utveckling blev en känd metod då Kent Beck[2] skrev boken ”Test-Driven 
Development: By Example” år 2002. Test-first metoden användes tidigare i mindre 
omfattning av bland annat IBM under 1960-talet[12]. 

Studier som undersökt fördelar och nackdelar med TDD visar olika resultat. Positiva 
effekter som några studier har kunnat visa på är minskat antal defekter i koden samt 
förbättrad design och kodkvalité [4][3]. En negativ effekt som lyfts fram är att 
utvecklingstiden ökat[4]. 

Två regler har satts upp för testdriven utveckling.  Den första regeln är att ingen ny 
kod ska skrivas innan ett automatiserat test har misslyckats. Den andra regeln är att 
alla dupliceringar av kod ska tas bort.   

TDDs ledord är red/green/refactor där red symboliserar att ett test misslyckats och 
ett green symboliserar att ett test lyckats. Ledorden utgår utifrån två regler som har 
satts upp för testdriven utveckling. Den första regeln är att ingen ny kod ska skrivas 
innan ett automatiserat test har misslyckats. Den andra regeln är att alla 
dupliceringar av kod ska tas bort.  I det första steget skrivs ett test som ska misslyckas 
vid körning eller kompilering. I det andra steget görs ändringar i koden tills testet 
passerar. Två möjliga strategier för att få koden att klara testerna är Fake It och 
implementering av uppenbara lösningar. Fake it börjar med att returnera en 
konstant för att sedan byta ut konstanten successivt mot variabler tills det resulterar 
i riktig kod. Är lösningen för problemet uppenbar kan den implementeras direkt. 
Koden ska passera testet snabbt. Strukturen på koden skapas i nästa steg. Då koden 
klarat testet omorganiseras den och dubbletter av kod tas bort. 

Vid utveckling med TDD exekveras testerna regelbundet. JUnit FAQ[14] 
rekommenderar att testerna ska exekveras varje gång som koden ändras. Därför 
måste utvecklingsmiljön kunna ge snabbt svar på små kodändringar. En annan 
förutsättning för att få TDD att fungera effektivt är att utvecklarna skriver testfallen 
själva eftersom de inte ska behöva vänta flera gånger om dagen på att få testfall från 
någon annan[2]. 

Testning av objekt som är beroende av dyra eller komplexa resurser görs genom att 
en fejkad version av resursen skapas[2]. Istället för att returnera ett riktigt värde 
returnerar denna resurs konstanter. Ett exempel på en sådan resurs är en databas[7]. 
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En databas innehåller en mängd data som är ordnade på ett sådant sätt att det kan 
underhållas och göras tillgängligt när det behövs med hjälp av en programvara[15]. 
En databas är svår att hålla ordning i, tar lång tid att starta och kan vara placerad på 
en webbserver vilket innebär att den inte är sparad lokalt utan på en annan dator[16]. 
Genom att skapa en testdatabas med realistiska värden kan testningen 
underlättas[2]. 

2.7 Relaterande tidigare arbete 

Trots att TDD har blivit en etablerad teknik på senare år är det få studier som gjorts 
inom området. Av dessa studier[17][18][3][12] har de flesta fokuserat på att 
utvärdera vilka för- och nackdelar som uppstår vid utveckling med metoden. Inga 
studier med syftet att undersöka vilka förutsättningar som krävs för att bedriva TDD 
har funnits. De tidigare nämnda studierna utreder dock även vilka hinder som finns 
vid utveckling med TDD. För att det ska finnas förutsättningar för att bedriva TDD 
krävs det att hindren går att lösa eller arbeta runt. Därför har studierna som utrett 
motsättningar för att införa TDD granskats som relevant information. 

De 4 studier som har använts är: 

Studie 1. “Long-Term Effects of Test-Driven Development A Case Study”[17] 

Studie 2.  “Factors Limiting Industrial Adoption of Test Driven Development: A 
Systematic Review”[18] 

Studie 3.  ”Comparative Study of Test Driven Development with Traditional 
Techniques”.[3] 

Studie 4.  ”A successful application of a Test-Driven Development strategy in the 
industrial environment”[12] 

2.7.1 Studie 1 

”Long-Term Effects of Test-Driven Development A Case Study”[17] utredde 
långsiktiga effekter vid användning av TDD, genom att studera Nokia Siemens 
Network Team under tre år. Resultatet av studien baseras på intervjuer med de 
medverkande i projektet. Av utvecklingen framkom inga betydande negativa effekter 
utan projektet planerade att fortsätta att använda TDD. 

En utmaning som lyftes fram var att vid tillfällen då det är uppenbart vad som ska 
göras är det svårt att strikt följa TDD. En annan är användningen av TDD vid 
utveckling av grafiska gränssnitt. Det var svårt på grund av tekniskt komplexitet och 
kvalitativ uppfattning av krav som görs bäst av en människa. Utmaningar uppstår 
även vid förvaltning av kod som inte har några testfall. 

Förutom ett antal positiva effekter och utmaningar till följd av utveckling med TDD 
framkom negativa följder. TDD kräver att testfallen går att göra om till dess att 
testfallet går igenom. Vid buggfixning av fel som är svåra att återskapa eller som 
kräver en väl anpassad och komplex utvecklingsmiljö blir utvecklingen ineffektiv. En 
annan nackdel som några upplevde med TDD var att utvecklingstiden ökade. Det 
fanns också de som inte märkte någon skillnad i produktivitet. Något annat som två 
i utvecklingsteamet tog upp vara att koden blev svårare att överskåda då koden 
delades in i mindre enheter.  
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2.7.2 Studie 2 

”Factors Limiting Industrial Adoption of Test Driven Development: A Systematic 
Review”[18]utförde en genomgående litteraturundersökning där målet var att 
lokalisera hinder mot att införa TDD i industrin. Undersökningen utfördes genom 
att sammanställa studier som dels hade att undersöka TDD som huvudsyfte, hade 
TDD som en bland många metoder som skulle undersökas och studier där TDD 
användes men där studien fokuserade på något annat. Utifrån dessa studier 
framkom sju stycken begränsningar mot att införa TDD i industrin: 

 Förlängd utvecklingstid 

 Bristande erfarenhet av TDD 

 Att TDD leder till otillräcklig design 

 Bristande erfarenhet av att skriva tester 

 Problem med att strikt hålla sig till TDD 

 Tekniska begränsningar 

 Problem att migrera redan existerande kod till TDD 

2.7.3 Studie 3 

En jämförelse mellan traditionell utveckling och TDD genomfördes i ”Comparative 
Study of Test Driven Development with Traditional Techniques”[3]. Studien 
lokaliserade faktorer som förespråkar och som begränsar TDD. Metoden för studien 
har inkluderat både en enkät- och en litteraturundersökning. Enkätundersökningen 
var baserad på svar från 80 anonyma deltagare, varav den största delen av de 
medverkande arbetade som testare eller utvecklare, som arbetade inom olika slags 
organisationer. 

Resultatet av studien var att de flesta angav ”otillräcklig kunskap” som svar på frågan 
om vilka faktorer som begränsar TDD i deras industri[3]. Andra faktorer många 
svarade var ökad utvecklingstid, otillräcklig design och begränsning i form av 
tekniska begränsningar. 

Slutsatsen som dras är att TDD sänker produktiviteten på kort sikt men höjer 
densamma på längre sikt. 

2.7.4 Studie 4 

”A successful application of a Test-Driven Development strategy in the industrial 
environment”[12] undersökte ett lyckat projekt med TDD i ett kommersiellt projekt. 
Ett lyckat projekt innebär att de har nått målet för projektet utan extra ekonomiska 
kostnader.  

Projektet, som utförts på en restaurangkedja, skulle migrera en vanlig applikation 
till att istället bli webbaserad[12]. Efter att migreringen fått fortgå i ett år och åtta 
månader utan framgång anlitades ett företaget för att rädda projektet, vilket för 
övrigt är samma företag som står bakom studien. Företaget valde att använda sig av 
TDD vid utvecklingen. 
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Utvecklarna hade liten erfarenhet av TDD och ingen erfarenhet av de verktyg som 
användes under projektet. Trots detta var produktiviteten hög redan från början av 
projektet vilket tyder på att projektet inte påverkades av bristande expertis. 

En av studiens huvudfrågor var ”hur påverkade TDD produktiviteten?”. Studien kom 
fram till att utvecklingen med TDD bidrog till att projektet kom igång snabbare. 
Däremot framkom ingen märkbar skillnad på produktiviteten totalt sett under 
projektets gång. Slutsatsen som drogs av detta var att negativa och positiva effekter 
antagligen tog ut varandra.  
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2.7.5 Sammanställning av relaterat arbete 

De brister de tre första studierna har identifierat har sammanställts i tabell 1. Ett ”+” 
innebär att studien har nämnt det som ett förhinder, medan ett ”-” betyder att 
studien inte tog upp det som ett förhinder. 

 

 Tabell 1 Sammanställning av relaterat arbete 

 

 

Anledningen att bara de tre första studierna har betraktas är att studie 4 kom, till 
skillnad från resterande studier, fram till att produktiviteten inte påverkades. Dock 
drogs inga slutsatser om utvecklingstidens längd, utan enbart att produktiviteten 
inte påverkades eftersom TDDs för- och nackdelar antagligen tog ut varandra. 
Eftersom studie fyra endast tar upp produktiviteten i sin studie tas denna inte med i 
tabell 1. 

Av Studie 2 och 3 har det lyfts fram att TDD leder till otillräcklig design. 

Saknad av kompetens inom Testdriven utveckling och att skriva tester togs upp av 
två studier vardera.  Att hålla sig till strikt till TDD vid utvecklingen togs också upp 
av två studier. 

Att tekniska begränsningar uppkommer har tagits upp av Studie 2 och 3. Även Studie 
1 har diskuterat att det kan finnas tekniska utmaningar i form av utveckling av 
grafiska gränssnitt. En typ av teknisk utmaning som lyfts fram av Studie 2 är att 
migrera redan existerande kod. 

  

  S1 S2 S3 

Förlängd utvecklingstid + + + 

Otillräcklig design - + + 

Svårigheter att använda strikt TDD + + - 

Tekniska begränsningar - + + 

Bristande erfarenhet av TDD - + + 

Bristande erfarenhet av att skriva 
test 

- + - 

Problem att migrera redan 
existerande kod 

- + - 

Svårigheter vid utveckling av 
grafiska gränssnitt 

+ - - 
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3 Metoder för studie 

För att bringa klarhet i studiens frågeställning, som presenteras i ”1.2 Problem”, har 
en fallstudie genomförts. Termen ”fall” i sammanhanget fallstudie innebär att 
studien genomför på en viss plats, till exempel en stadsdel eller en organisation[19]. 
Fallstudiens syfte är att beskriva ett fenomen på djupet[20]. 

Trots att en fallstudie kan omfatta både kvalitativ och kvantitativ forskning[19] togs 
beslutet att rapporten enbart skulle innefattas av kvalitativ forskning, vilken 
baserades på intervjuer som utfördes med olika utvecklare. 

3.1 Forskningsstrategi 

Forskningsstrategin tillhandahåller riktlinjer för genomförande av forskningen. 
Dessa riktlinjer omfattar organisering, planering, design och utförandet av 
forskningen[5]. 

Experimentell forskning[5] innefattar att ha kontroll över alla faktorer som kan 
påverka resultatet av ett experiment. Metoden används i experiment med stora 
datauppsättningar[5]. 

Utforskande forskning[5] hjälper till att bygga en grund för allmänna slutsatser 
genom att utforska möjligheten att upptäcka så många relationer mellan olika 
variabler som möjligt. Utforskande forskning ger dock sällan definitiva svar på 
specifika frågor, utan istället identifierar den nyckelfrågor och variabler för att 
definiera målen, med hjälp av kvalitativa dataset. Efterhandsforskning[5] genomförs 
efter det att data redan är insamlat, vilket medför att forskningen inte har någon 
möjlighet att påverka några variabler i själva insamlingen. Efterhandsforskningen 
söker tillbaka i tiden för att hitta rimliga orsaksfaktorer. Metoden kan användas för 
att studera beteenden, och kan följaktligen använda kvalitativa metoder.  

Tvärsnitts-[5] och longitudinell undersökning[5] uppskattar de utmärkande dragen 
ur en bred mängd av olika ämnen. Metoden är av beskrivande art, och den 
undersöker frekvensen och relationen mellan variabler och beskriver fenomen som 
inte har blivit direkt observerade. Tvärsnittsundersökning[5] samlar information 
från en folkmängd, vid en enda tidpunkt. Longitudinell undersökning[5] å andra 
sidan samlar sin information under en tidsperiod. Tvärsnitts- och longitudinell 
undersökning kan använda både kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Fallstudie[5] är en empirisk studie som undersöker ett fenomen ur ett 
verklighetsperspektiv, där gränserna mellan fenomenet och sammanhanget inte är 
tydliga. Metoden innefattar en empirisk utredning av ett visst fenomen genom att 
studera flera källor av bevis. Fallstudien kan baseras både på kvantitativa och 
kvalitativa bevis, eller en kombination av de två. Vidare menar Denscombe[21] att 
det som kännetecknar en fallstudie är att den riktar in sig på enbart en enda eller ett 
mindre antal undersökningsenheter.  

En fallstudies styrka är att man, genom att rikta in sig mot en eller ett fåtal enheter, 
kan komma till insikter som man inte hade kommit till om man istället hade gjort 
forskningen på en större mängd enheter[21]. Dock kan detta också anses som en 
nackdel, då man i en fallstudie gör generella antaganden utifrån svar som lämnats 
från ett begränsat antal enheter. 
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3.1.1.1 Val av forskningsstrategi 

Med bakgrund av valet att genomföra en kvalitativ forskning kan 
forskningsstrategierna; experimentell forskning samt utforskande forskning 
uteslutas. 

Som uppsatsens forskningsstrategi valdes fallstudie, eftersom denna avser att 
undersöka ett faktiskt fenomen ur ett verklighetsperspektiv, nämligen på ett företag. 
Fallstudiens uppbyggnad, såsom hur data till fallstudien ska samlas in, presenteras 
och motiveras i efterföljande kapitel. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden används för att samla data till forskningen.  

Eftersom rapporten har ett kvalitativt förhållningssätt väljs den strikt kvantitativa 
datainsamlingsmetoden, experiment[5], som används för att samla stora 
datamängder där statistiska mätmetoder används för att nå statistiskt säkerställt 
resultat, bort på förhand. Den kvalitativa datainsamlingsmetoden ”Språk och text” 
väljs även den bort, eftersom den används när text ska analyseras[5], och ingen 
textanalys kommer genomföras i denna undersökning. 

3.2.1.1 Enkäter, Fallstudie, Observationer och Intervju 

Enkäter[5] används när man vill samla data genom frågor. Utförs en kvalitativ 
forskning, som är fallet för denna uppsats, används öppna och undersökande frågor. 
Öppna frågor är, enligt Dysthe[22], frågor som inte har ett givet svar, utan där 
respondenten kan ge ett mer svävande svar istället för enbart ett jakande eller 
nekande. 

Fallstudie[5], en djupanalys av en eller ett litet antal av deltagare, används främst 
när man även har fallstudie som forskningsstrategi. 

Genom observationer[5] observeras beteenden med fokus på situationer och kultur. 

Intervju[5] ger en djup förståelse av problemet och fångar deltagares syn på det hela. 
En intervju kan ha ett utav tre olika huvuddrag[23]; strukturerad, semistrukturerad 
eller ostrukturerad. En strukturerad intervju[23] innebär att man har förbestämda 
fasta frågor, och det är enbart dessa som ställs. En semistrukturerad[23] intervju är 
ganska lik en strukturerad intervju, men de skiljer sig åt på så sätt att man i den 
semistrukturerade intervjun kan ställa följdfrågor. En ostrukturerad intervju[23] å 
andra sidan har inga fördefinierade frågor, utan då låter man respondenten guida 
intervjun fram inom ämnet. 

3.2.1.2 Val av datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod valdes fallstudie och en semistrukturerad intervju. 
Anledningen till att en fallstudie valdes var att all data ska samlas in på samma 
företag, Bass IT om ett begränsat ämne, TDD. Själva datainsamlingen kommer 
utföras genom semistrukturerade intervjuer. Just semistrukturerade intervjuer 
valdes för att kunna ha en grundbalk med frågor som är högst relevanta för studien, 
men samtidigt ha möjlighet att ställa följdfrågor eller omformulera frågor för att 
kunna maximera information som intervjuerna resulterar i.  
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3.3 Dataanalys 

3.3.1 Dataanalysmetod 

Dataanalysmetoder används för att analysera den insamlade informationen. 
Metoderna innefattar processen att inspektera, sortera, omvandla och modellera 
data[5]. Metoderna stödjer beslutsfattandet och dragandet av slutsatser[5]. 

De kvantitativa dataanalysmetoderna statistik[5] och beräkningsmatematik[5] 
bortses från på grund av uppsatsens kvalitativa art. Även de kvalitativa 
dataanalysmetoderna berättande analys[5], hermeneutik[5] samt semantik[5] 
bortses från, eftersom dessa används när text ska analyseras[5].  

3.3.1.1 Kodning, analytisk induktion och grundad teori 

Kodning[5] syftar till att analysera transkriptioner av intervjuer och observationer 
genom att vrida om data från att vara av mer kvalitativ art till att vara av mer 
kvantitativ art. Metoden namnger och betecknar koncept och strategier för att kunna 
räkna dessa koncept och strategier och applicera statistiska verktyg. 

Analytisk induktion[5] och grundad teori[5] är iterativa metoder, som alternerar 
mellan insamling och analys. Iterationerna fortgår till dess att inga fall avfärdar 
hypotesen eller teorin.  

3.3.1.2 Val av dataanalysmetod 

Som dataanalysmetod valdes kodning, eftersom uppsatsen avser att intervjua ett 
flertal personer, och därmed behöver kunna gruppera ihop liknande åsikter och dra 
slutsatser utifrån dessa. 
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3.4 Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring syftar till att validera och verifiera forskningsmaterial. En kvalitativ 
forskning med ett induktivt tillvägagångssätt måste tillämpa och diskutera validitet, 
reliabilitet, vinkling, överförbarhet och etik.  

Validitet[5] ser till att undersökningen har utförts med hänsyn till existerande regler, 
det vill säga mäter det som undersökningen är avsedd att mäta. Läsare kan validera 
och bekräfta att resultaten är korrekt förstådda. 

Reliabilitet[5] syftar till att säkerställa att mätningarna är stabila och korrekt utförda. 

Med vinkling[5] menas att bekräfta att undersökningen har genomförts i god tro 
utan personliga bedömningar som har påverkat resultaten. 

Överförbarheten[5] omfattar att undersökningen har skapat omfattande 
beskrivningar som andra forskare ska kunna använda och ha nyttan av. 

De etiska aspekterna innefattar de moraliska principerna i själva planeringen, 
genomförande samt rapportering av studien.  

Dessa aspekter är särskilt påtagliga i denna studie, eftersom den innefattar 
intervjuer av individer, och därmed bör vidhålla det grundläggande 
individskyddskravet.  

Vetenskapsrådet (VR)[24], en myndighet som organisatoriskt placeras under 
Utbildningsdepartementet[25], som har ”ledande roll att utveckla svensk forskning 
av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling” har 
konkretiserat det grundläggande individskyddskravet till fyra allmänna huvudkrav. 
Dessa krav är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt 
nyttjandekravet[26]. Informationskravet innebär att ”Forskaren skall informera de 
av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.”[26]. 
Samtyckeskravet innefattar att ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan.”[26]. Konfidentialitetskravet omfattar att ”Uppgifter 
om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem.”[26]. Nyttjandekravet innebär att ”Uppgifter insamlade om 
enskilda personer får endast användas för forsknings- ändamål.”[26]. 
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4 Fallstudie av testdriven utveckling 

Som berördes i 1.5 Uppdrag har fallstudien utförts på, och på uppdrag av, Bass IT. 
Arbetsmetoden för fallstudien, som illustreras i figur 2, kan delas upp i tre 
huvudsakliga steg: 

1. Genomförande av en förstudie, i vilken både en litteraturstudie samt en studie 
av Bass IT genomfördes 

2. Genomförande av intervjuerna 

3. Tolkning av all insamlad data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Förstudien 

Förstudien delades upp i två moment; en litteraturstudie i ämnet samt en studie av 
Bass IT nuvarande arbetssätt. Studien av Bass ITs nuvarande arbetssätt var första 
steget i fallstudien. 

Litteraturstudien genomfördes för att bringa klarhet i vad som undersökts tidigare, 
samt vilka slutsatser tidigare litteratur- och empiriska studier kommit fram till.  
Tillvägagångssättet som användes för litteraturstudien baserades på det 
tillvägagångssätt som författarna fått lära sig under en tidigare kurs vid Kungliga 
Tekniska Högskolan. 

Studien av Bass IT nuvarande arbetssätt syfte var att skapa en bild av Bass IT, för att 
lättare kunna dra slutsatser och bestämma intervjufrågor. Även här utfördes en 
litteraturstudie, vilken var av utforskande art. Information återfanns på Bass IT 
interna informationssida för IT-utveckling. Genom att utföra litteraturstudien 
skapades en snabb och överskådlig bild av arbetssättet som användes i dagsläget.  

 Figur 2  Översikt av arbetsmetoden 



20 | Fallstudie av testdriven utveckling 

 
 

4.1.2 Intervjuer 

För att ha möjlighet att både kunna strukturera upp frågorna på förhand, men också 
kunna ställa följdfrågor eller omformulera frågor under intervjuns gång har 
författarna valt att strukturera upp intervjuerna i ett semistrukturerat format. 
Resultatet av litteraturstudien underlättade valet av lämpliga frågor för att 
maximera resultatet från intervjuerna. 

Första steget i intervjun är att författarna presenterar sig själva samt informerar om 
examensarbetet. Därefter specificeras vad definitionen på begreppet TDD i 
sammanhanget är, nämligen att den TDD som syftas på är TDD på utvecklarnivå, 
där utvecklaren börjar mjukvaruutvecklingen med att först skriva ett testfall, för att 
sedan skriva den programkod som gör att testfallet går igenom, och slutligen 
refaktorera koden, vilket repeteras till det att funktionaliteten är färdigutvecklad. 

Första riktiga delen i intervjun avser att få information om respondentens bakgrund. 
Detta görs genom att ta reda på vad personen i fråga har för erfarenhet i branschen, 
erfarenhet av TDD och vad utvecklaren i dagsläget använder för metod när denna 
ska utföra sin testning. Denna del omfattas av 4 frågor (1-4). 

Andra, och huvudsakliga, delen i intervjun behandlar TDD. Fråga 5, 6 och 7 har som 
syfte att ta fram alla problem med, hinder med och stöd som behövs för att kunna 
bedriva TDD. Dessa kan sedan översättas till en lista av förutsättningar. Fråga 8 
berör vad för incitament som behövs för att utvecklarna ska bedriva TDD. De 
domänspecifika aspekterna med TDD tas slutligen upp i fråga 9. De frågor som 
intervjun består av presenteras, i helhet, i tabell 2. 

För varje avslutad intervju kom intervjuns struktur att omvärderas, och frågorna 
kunde komma att ändras om författarna insåg att intervjuerna inte täcker det 
förväntade och önskade området. Anledningen till detta är att studien på så sätt 
förväntas nå ett bättre resultat. Dock blev aldrig så fallet, då författarna ansåg att 
frågorna kom att vara heltäckande. Detta innebar att strukturen var densamma i alla 
intervjuer. 

När strukturen på intervjuerna var bestämd var nästa steg att hitta lämpliga 
personer att intervjua. Författarna fick hjälp av sina handledare på Bass IT att hitta 
potentiella kandidater. Dessa kandidater skulle helst vara utvecklare inom olika 
språk och med olika mycket erfarenhet av TDD, för att uppnå ett så brett resultat 
som möjligt. När författarna fått kontaktuppgifterna till dessa potentiella kandidater 
skickades ett e-postmeddelande till dem, som innehöll en presentation av författarna 
och uppsatsen, samt en förfrågan om deras intresse att medverka. 

Efter att första fasen i intervjuprocessen avslutats hade 8 lämpliga personer hittats, 
som alla intervjuades individuellt. Närvarande på intervjuerna var enbart de två 
författarna, samt personen som skulle intervjuas. Plats och tid bestämdes 
gemensamt i form av en möteskallelse, och intervjun genomfördes i ett förbokat rum 
i Bass IT lokaler. Först och främst presenterade, igen, sig författarna och uppsatsen. 
Därefter presenterades uppsatsens definition på TDD, och slutligen genomfördes 
själva intervjun. Under intervjun tog båda författarna separata anteckningar. 

Direkt efter en genomförd intervju satte sig författarna tillsammans och 
sammanfattade intervjun utifrån sina båda anteckningar.  På så sätt minimerades 
eventuella missuppfattningar. 
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När alla intervjuer hade blivit genomförda sammanställdes alla svar till ett stycke 
per fråga, samt ett antal tabeller, för att lättare få en överblick över svaren. 

Tabell 2 Intervjufrågor 

Nr Fråga 

1 År inom yrket, huvudsakliga arbetsuppgift 

2 
Tidigare personliga erfarenheter inom TDD? (Om några, inom företaget eller 

externt företag) 

3 
Vad använder du, i egenskap av utvecklare, för tillvägagångssätt för att testa 

idag? 

4 
Vad är de främsta anledningarna till att du/ni har valt att arbeta utefter denna 

metodik? 

5 
Har ni mött något motstånd till TDD och om ja vad var det för typ av 

motstånd? 

6 Vad behövs för stöd vid användning av TDD? 

7 
Förutom motstånd som ni har beskrivit, finns det några andra begränsningar 

vid utveckling med TDD? (Tekniska begränsningar, kompetens, Sociala, 
Ekonomiska, management, Resurs, andra?) 

8 Hur tror du man kan få utvecklare att acceptera TDD? 

9 
Anser du att det finns vissa områden där det passar bättre/sämre att använda 

sig av TDD? 

 

4.1.2.1 Intervjupersoner 

Författarna avser att intervjua upp till 10 personer, vilka alla skall antingen ha, eller 
tidigare ha haft, mjukvaruutveckling som huvudsaklig uppgift. 
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5 Resultat av fallstudien 

I följande avsnitt presenteras den information som fallstudien, innehållandes 
intervjuer och litteraturstudie, resulterade i. 

5.1 Intervju 

För att kunna se generella åsikter samt kunna dra slutsatser gjordes först en 
statistisk sammanställning utifrån varje intervjufråga. Denna sammanställning 
gjordes enbart baserad på varje fråga individuellt. Detta innebar att för varje fråga 
lästes svaret från varje intervjuperson, och utifrån svaren lokaliserades ett antal 
nyckelord/nyckelåsikter. Genom att göra detta var det möjligt att gruppera ihop 
eventuella gemensamma faktorer och få en bättre sammanställning över 
intervjupersonernas åsikter. Bakgrund samt åsikter sammanställdes sedan i tabeller 
(tabell 3-6).  

5.1.1 Resultat av datainsamlingen 

Från intervjuerna uppnåddes följande svar, uppdelat per kategori. 

5.1.1.1 Respondentens bakgrund 

Intervjupersonerna hade lång erfarenhet inom utveckling med undantag av en 
person som arbetat med utveckling i tre år, vilket kan utläsas i tabell 3. Områdena 
för vilken utvecklingen skedde inom skiljde sig mellan utvecklarna. Hälften höll på 
med utveckling inom högnivåspråken Java eller .NET medan de återstående 
utvecklade inom stordatormiljöer eller Webb. 

 Tabell 3 Intervjupersonernas erfarenhet inom utveckling och TDD 

Respondentens bakgrund Antal personer 

Personer med mer än 10 års erfarenhet av 
utveckling 

7 

Personer med mindre än fem års 
erfarenhet av utveckling 

1 

Varav personer med praktisk erfarenhet av 
TDD 

3 

 

En minoritet av de tillfrågade har jobbat med TDD på andra avdelningar på Bass IT 
eller på sina tidigare platser. Av dessa har några jobbat strikt med TDD medan andra 
inte gjort det i samma utsträckning. 

5.1.1.2 TDD 

Metoderna för testning, som sammanställts i tabell 4, skiljer sig mellan utvecklarna. 
Två stycken använder sig av TDD men med olika tillvägagångssätt. Andra skriver ner 
eller tänker igenom vad som behöver testas innan koden implementeras men kör 
dem först när koden är klar. Sedan är de flera som skriver testerna efter att koden 
har utvecklats. 
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 Tabell 4 De testmetoder som respondenterna använder i dagsläget 

Nuvarande testmetod Antal personer 

TDD 2 

Strikt test-last 3 

Någon annan testmetod 3 

 

Många av respondenterna har valt att använda sin nuvarande testmetod på grund av 
vana, att de helt enkelt har provat andra metoder som fungerat sämre samt att de 
har utformat ett sätt för att testa utifrån deras förutsättningar. 

Det motstånd mot TDD som respondenterna upplevt skiljer sig. Två utvecklare anser 
att det är svårt att få finansiering till en utvecklingsmetod som gör att 
produktiviteten går ner på kort sikt men lönar sig vid förvaltning. En person som 
använder TDD i sin nuvarande tjänst har inte mött något motstånd alls utan har 
kunnat bedriva sin utveckling på eget sätt förutsatt att leveranserna skett det som 
utlovat. 

De stöd som behövs för att bedriva TDD samt antalet personer som påtalade detta 
kan utläsas i tabell 5. Kompetensstöd behövs vid användning av TDD enligt en stor 
andel av personerna som intervjuats. De kompetensstöd som nämns är kurser i TDD, 
en utvecklingsprocess på central nivå som beskriver utvecklingsmodellen och 
exempel som visar hur utveckling med TDD sker. Två andra stöd som behövs är 
verktyg för TDD samt pengar för att stödja den ökade utvecklingskostnaden. 
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 Tabell 5 Stöds som behövs för att kunna bedriva TDD 

Stöd som behövs  Antal personer 

Hjälp att komma igång/Kurser/Få 
information  

4 

Tydligare utvecklingsmodell 3 

Pengar 2 

Testverktyg  2 

Krav som inte ändras 1 

 

De begränsningar vid utveckling med TDD som framkommit under intervjuerna har 
sammanfattats i tabell 6. Fyra utvecklare tar upp att det är svårt att använda TDD 
vid förvaltning då koden inte är utformad att skriva enhetstester för. En annan 
svårighet som nämns av två personer är att få den finansiering som krävs för att 
stödja den förlängda utvecklingstiden som utveckling med TDD ofta innebär. 
Motsättningar som tas upp av enskilda utvecklare är tekniska beroenden som är 
svåra att mocka bort, att kraven är ofullständiga i början av agila projekt vilket 
medför att de är svåra att skriva tester för, att verktyg kanske inte finns för att stödja 
alla språk och att få utvecklare med lång erfarenhet att ändra ett etablerat arbetssätt.  

 Tabell 6 Sammanställning av begränsningar som framkommit 

Begränsningar med TDD Antal personer 

Använda TDD vid förvaltning av kod 4 

Få finansiering till att bedriva TDD 2 

Problem med att testa grafiska 
komponenter 

2 

Många tekniska beroenden 2 

Brist på testverktyg för vissa språk 1 

Ändra ett etablerat arbetssätt 1 

Problem att skriva tester från ofullständiga 
krav 

1 
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För att få utvecklare att acceptera TDD behöver de få information om TDD anser 
några. Det kan ske genom att skicka utvecklare på kurser och sedan låta dem 
jobba med det i ett projekt där alla ska jobba med TDD. Några tror inte att det är 
något problem att få utvecklare att byta utvecklingsmetod. 

Många av de som intervjuats är överens om att TDD lämpar sig bäst vid 
nyutveckling och sämre vid förvaltning av kod. Flera nämner även att det kan 
vara svårt att tillämpa utveckling av grafiska komponenter. Andra saker som 
nämns är att det passar bättre för utveckling som inte kräver avancerad data, där 
det finns verktyg och utvecklingsmiljöer för att stödja utvecklingen och där det 
finns givna ingångsvärden och färdiga krav.  
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6 Diskussion av resultaten från fallstudien i relation till 
litteraturstudien 

För att underlätta för företag som ska beslutsfatta om att bedriva TDD har generella 
förutsättningar som behövs för att bedriva TDD sammanställts utifrån resultaten av 
fallstudien. 

Från intervjuerna var det särskilt påtagligt, eftersom hälften av personerna 
poängtera detta, att det finns svårigheter att bedriva TDD vid förvaltning och 
vidareutveckling av redan skriven kod. Detta beror på att koden då oftast inte blivit 
designad så att man på ett enkelt sätt kan skriva enhetstester till den. Detta togs även 
upp i två olika studier, där man har lokaliserat att det kan uppstå problem att migrera 
redan existerande kod till att vara mer kompatibel till TDD. I kontrast till detta 
ansågs nyutveckling av kod att ha bättre förutsättningar för att kunna bedriva TDD 
lyckosamt.   

De två personer som bedriver TDD inom Bass IT håller på med nyutveckling. En av 
individerna ansvarar för sitt eget system vilket innebär att förvaltning av kod sköts 
av samma person som nyutvecklade koden. Detta medför att det är enkelt för 
personen att återanvända de tester som skrivits vid utvecklingen, eftersom det är 
utvecklaren själv som har skrivit dessa och han därför ser mervärdet i det. En person 
i studien som angivit att TDD passar bättre vid nyutveckling men sämre vid 
förvaltning anger att eftersom testerna inte används vid förvaltning har personen 
därför valt att inte använda TDD vid nyutveckling heller. Personen anser att det 
känns onödigt att lägga tid på att skriva omfattande tester då dessa sedan inte 
återanvänds. 

Vad det gäller stöd som behövs för att kunna bedriva TDD ansåg många att de 
behövde få hjälp att komma igång. Det talades om både kurser och kodexempel på 
en internhemsida. Just otillräcklig kunskap tas upp som en begränsning för att 
kunna implementera TDD av två olika studier. 

För att få utvecklare att acceptera metoden nämner de flesta av utvecklarna att 
information behövs för att få dem att byta arbetsmönster. Det är endast en person 
som ser svårigheter i att få utvecklarna att byta utvecklingsteknik. Eftersom inte 
någon tidigare studie tog upp det som en begränsning ansågs det inte vara en 
nödvändig förutsättning. 

En typ av kompetensstöd som tre utvecklare efterfrågar är en tydligare 
utvecklingsmodell på Bass IT. För närvarande finns lite dokumentation om hur 
utvecklingsarbetet ska genomföras. Bland annat finns det inga tydliga regler kring 
krav på dokumentation av tester som görs av utvecklarna. De enda tester som sparas 
är de som görs av testarna. Tre utvecklare lyfter fram att de sparar sina tester, varav 
två av dessa tre är de som också bedriver TDD. Den tredje har kvar sina tester för att 
kunna använda de själv vid ett senare tillfälle, eller att eventuellt kunna ge dessa 
vidare till utvecklare för vidareutveckling, eller förvaltning. Att någon har kommit i 
efterhand och efterfrågat enhetstester är dock någonting som aldrig har skett, vilket 
är anmärkningsvärt.  

Eftersom automatiserade tester är en förutsättning för regelrätt bedrivande av TDD 
krävs tydliga riktlinjer för hur utvecklingen ska gå till, vilket ska beskrivas i en 
utvecklingsmodell. Detta, i kombination med att tre utvecklare efterfrågar just en 
uttalad utvecklingsmodell, gör att en utvecklingsmodell anses vara en nödvändig 
förutsättning, trots att ingen tidigare studie tagit upp det.  



Diskussion av resultaten från fallstudien i relation till litteraturstudien | 27 

27 
 

Att det är svårt att få finansiering för att stödja den förlängda utvecklingstiden som 
TDD ofta innebär lyfts fram av tre utvecklare. De menar på att TDD kommer leda till 
sänkta förvaltningskostnader. En utvecklare nämner att han/hon fått uppfattningen 
av att verksamheten tycker att koden ska skrivas rätt från början och därför inte 
behöva så omfattande tester. Den ekonomiska aspekten tas indirekt upp i tre av 
studierna, eftersom dessa diskuterar produktiviteten och utvecklingsprocessens 
längd.  

I Studie 4 har inte utveckling enligt TDD upplevts bidra till en skillnad i 
produktiviteten. Eftersom Studie 1-3 samt de genomförda intervjuerna kommit fram 
till motsatsen anses produktiviteten sjunka då en majoritet hävdar detta.  

Under intervjuerna har en del tekniska utmaningar angetts som hinder mot att 
bedriva TDD. Dessa utmaningar har vardera angetts av en eller två personer och är 
i många fall knutna till programspråk eller utvecklingsmiljö. Ett exempel på detta är 
webbutveckling, eftersom det är svårt ha automatiserade tester på grafiska 
komponenter. Just det exemplet var en begränsning som en av studier tog upp. 

För att en organisation som helhet ska kunna bedriva strikt TDD krävs att den: 

1. har en ledning som är införstådd med att TDD är en investering, och med den 
följer en initial ökad kostnad för projekt, men resulterar i en lägre kostnad ur 
ett livscykelperspektiv, genom att mindre förvaltningsarbete behöver utföras. 

2. enbart bedriva nyutveckling, förvaltning av kod som tidigare utvecklats med 
TDD och/eller alternativt att redan existerande äldre kod blivit designad så 
att denna på ett lätt sätt går att utveckla enhetstester till och därmed migrera 
till ett testdrivet arbetssätt.   

3. att dessa utvecklare får den stöd de behöver i form av utbildning. 

4. har en tydlig utvecklingsmodell. 

5. har den nödvändiga infrastrukturen i form av möjlighet att versionshantera 
testkod och testdatat samt har de verktyg som krävs för olika programspråk.  

Vilken studie som tar upp de begränsningar och problem som ligger till grund för de 
olika förutsättningarna presenteras i tabell 7. 

 Tabell 7 Vilka studier som tog upp de framkomna förutsättningarna 

Förutsättning 
Denna 

uppsats 
S1 S2 S3 

1 + + + + 

2 + + + - 

3 + - + + 

4 + - - - 

5 + - + + 

 

Om ett företag inte uppfyller alla förutsättningar innebär det inte att företaget inte 
kan bedriva TDD alls, utan bara att de inte kan ändra hela organisationens 
arbetssätt. Att ett företag har mycket föråldrad kod som inte lämpar sig för TDD 
hindrar ju inte företaget från att bedriva TDD vid all nyutveckling. På samma sätt 
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behöver inte en avdelning som arbetar med grafiska gränssnitt, och därmed har svårt 
att bedriva TDD, hindra resterande avdelningar från att bedriva TDD. 

6.1 Kvalitetssäkring av studien 

6.1.1 Reliabilitet och validitet 

Genom att efter varje intervju utvärdera innehållet och objektivt studera själva 
genomförandet av intervjuerna upprätthölls reliabiliteten. Dessutom genomfördes 
intervjuerna med personer som har personlig erfarenhet i ämnet samt att den 
information som använts i studien som inte härstammar från intervjuerna 
härstammar från noga utvalda källor.  Denna kombination gör att författarna anser 
studien valid. 

Intervjun genomfördes endast med åtta utvecklare. För att få ännu ett säkrare 
resultat bör studien återupprepas med ett större antal personer. De tillfrågade 
personerna anses vara tillförlitliga som personer från utvecklargruppen på Bass IT 
då alla har lång erfarenhet av utveckling. Eftersom de tillfrågade arbetar inom olika 
områden inom utveckling blir det svårare att dra slutsatser då det kan finnas olika 
förutsättningar. 

Majoriteten av intervjupersonerna har ingen praktisk erfarenhet av att arbeta med 
TDD, vilket kan innebära att en del av svaren kan vara spekulationer. Däremot har 
flera av de utan praktisk erfarenhet stor kunskap om TDD. Detta kan dock ses som 
en börda och sänka tillförlitligheten i studien. 

Eftersom de utvecklarna som har intervjuats för denna studie antagligen kommer att 
möta nya arbetssätt och bilda sig nya erfarenheter vartefter tiden lider är det omöjligt 
att garantera att studien skulle resultera i samma resultat om den skulle komma att 
göras om.  

Ingen vinkling anses ha gjorts av intervjufrågorna. Med vinkling menas att bekräfta 
att undersökningen har genomförts i god tro utan personliga bedömningar som har 
påverkat resultaten. Frågorna var utformade på så sätt att de skulle ge öppna svar 
och kunna ge en bred bild om vilka förutsättningar och begräsningar vid utveckling 
med TDD.  

Författarna anser ej att studien i stort är av författarna vinklad. Båda författarna 
hade sedan tidigare teoretisk, men inte praktisk, kännedom i ämnet. Genom att 
enbart ha teoretisk, men inte praktiskt, kännedom i ämnet riskerar ingen att ha ett 
felaktigt synsätt på grund av tidigare företagsspecifika lärdomar. Båda författarna 
anser sig dessutom ha sett på studien objektivt. 

6.1.2 Överförbarhet 

Överförbarhet tillämpas inte på projektet på grund av studiens karaktär. Det krävs 
att vidare forskning sker på företag med liknande förhållande och förutsättningar. 

6.1.3 Etik 

Uppsatsens etiska aspekter utvärderas utefter informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- samt nyttjandekravet, i enlighet med det som presenterats i 3.4.5.  
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Informationskravet uppfylldes genom att varje intervju inleds med en presentation 
av författarna samt examensarbetet.  

Från studiens sida gjordes allt för att samtyckeskravet skulle uppfyllas, eftersom 
varje kontakt med en potentiell intervjuperson initierades genom att författarna 
skickade en kort presentation av sig själva och examensarbetet, samt en fråga om 
individen i fråga kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Detta måste dock inte 
betyda att samtyckeskravet faktiskt uppfylldes, eftersom man tyvärr inte kan 
utesluta att krav på individens deltagande kommit från en högre instans inom 
organisationen. Detta bedöms dock som högst osannolikt. 

För att uppfylla konfidentialitetskravet avidentifierades alla intervjuer i samband 
med sammanfattningen av intervjun, genom att specifika formuleringar och andra 
utmärkande drag gjordes mer vaga. Den enda identifieringen som fanns att tillgå i 
intervjusammanfattningen var ett identitetsnummer som författarna tilldelade de 
olika intervjupersonerna för att själva kunna särskilja dem.   

De uppgifter som uppsatsen samlat in används inte av författarna till något annat än 
denna uppsats. Författarnas avsikt är att uppgifterna enbart ska användas till andra 
forskningsstudier eller interna studier på Bass IT, men har svårt att påverka det efter 
uppsatsen har blivit publicerad. 
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7 Förutsättningar för att bedriva testdriven utveckling 

De förutsättningar som behövs för att kunna arbeta med TDD som 
utvecklingsmodell har sammanställt utifrån fallstudien och tidigare studier i en lista 
bestående av fem punkter. De punkter som sedan lyfts fram är sådana som angetts 
av minst två personer vid intervjuerna. Dessutom har fyra av fem listade 
förutsättningar tagits upp av minst två tidigare studier. 

Några av de tekniska utmaningar som tagits upp av mer än en källa har valts att 
uteslutas. Detta har gjorts eftersom förutsättningarna ansetts vara alltför specifika 
för programspråk eller utvecklingsmiljö. Således har listan valts att göras generell 
för att kunna appliceras på all typ av mjukvaruutveckling. 

De punkter som framställts efter urvalsprocessen är av olika karaktär och skildrar 
TDDs förutsättningar utifrån olika perspektiv. Dels finns det tekniska utmaningar 
samt tekniska stöd som måste mötas. Dessutom måste ledningens och utvecklarnas 
perspektiv på TDD finnas i åtanke. Alla förutsättningar som framkommit vid 
intervjuerna och litteraturundersökningen faller inom dessa ramar. Eftersom det 
finns förutsättningar inom varje perspektiv i listan efter urvalsprocessen anses den 
vara heltäckande. En restriktion är att en bedömning av tekniska utmaningar inom 
varje utvecklingsområde kan behöva göras som komplement till listan.  

För att en organisation som helhet ska kunna bedriva strikt TDD krävs att den: 

1. Betraktar TDD som en investering 

2. Endast bedriver TDD vid nyutveckling och inte i redan befintliga 
projekt om dessa inte redan implementerar TDD 

3. Utbildar inom TDD för att kunna använda TDD optimalt 

4. Använder tydlig dokumentering i form av utvecklingsmodell 

5. Har den nödvändiga infrastrukturen i form av möjlighet att 
versionshantera testkod och testdatat samt har de verktyg som 
krävs för olika programspråk 

Betrakta TDD som en investering handlar om att få ledningen att förstå att de pengar 
som läggs vid utveckling med TDD kommer att vinnas tillbaka då 
förvaltningskostnaden för koden kommer minskas. Punkten är viktig eftersom utan 
medhåll från ledningen finns ingen finansiering för att stödja utvecklingen. Utan 
pengar är det omöjligt att starta ett projekt med TDD.   

Endast bedriver TDD vid nyutveckling tar upp att TDD inte lämpar sig för kod som 
inte är anpassad efter att enhetstestas. Sådan kod kan antas vara den kod som redan 
existerar på ett företag som inte utfört enhetstester. Eftersom det blir dyrt att skriva 
om koden för att kunna enhetstestas bör TDD därför endast bedrivas vid 
nyutveckling. Förutsättningen innebär därmed att en stor del av ett företags 
utveckling inte kan anpassas till TDD, vilket bör vara känt vid ett beslutsfattande om 
att införa TDD som utvecklingsmetod. 

Utifrån de genomförda intervjuerna ansågs det inte som en svårighet att få 
utvecklare att byta arbetssätt. Däremot menade de på att kompetensstöd krävdes för 
att få utvecklarna att komma igång med TDD. Därmed kvalificerar sig utbildning 
inom TDD som en förutsättning för att bedriva TDD.  
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En förutsättning som inte framkommit av tidigare studier men som nämnts under 
intervjuerna är tydlig dokumentering i form av en utvecklingsmodell. För att ett 
företags kodbas ska vara så enhetlig som möjligt behövs tydlig dokumentation för 
hur utvecklingen ska fortskrida, i form av en utvecklingsmodell. 

Det är viktigt att använda verktyg som krävs vid utveckling enligt TDD. För att 
arbetet ska ske tillräckligt effektivt för att det ska vara värt att införa TDD som metod 
behövs verktyg som anpassats för TDD.  Verktyg för att kunna utföra automatiserade 
tester, versionshantera testkod och testdata samt för att kunna abstrahera bort dyra 
eller komplexa resurser behövs för att kunna stödja TDD. 

Eftersom punkterna innefattar olika områden blir det svårt att rangordna punkterna 
utefter hur viktiga de är. Trots detta anser författarna att punkt ett och två och fem 
är de viktigaste. Punkt tre och fyra omfattar utvecklarnas kompetens, varför 
möjligheten finns att utvecklarna antingen besitter den kunskapen sedan tidigare 
eller införskaffar den på egen hand. De tre andra punkterna bedöms vara svåra att 
undvika vid en övergång till TDD varför de värderas att vara lika viktiga.  

7.1 Evaluering av förutsättningarna 

För att bestämma listans korrekt- och användbarhet behövs en evaluering göras av 
en för uppsatsen utomstående person, med djup kunskap inom ämnet. Till detta 
valdes en senior utvecklare, med erfarenhet och kunskap av TDD från tidigare 
arbetsgivare, från Bass IT.  

Utvecklaren tycker att listan med förutsättningar är rimliga att uppfylla för en 
organisation som helhet som vill byta till TDD. Utvecklaren pointerar att nummer 
ett ”Inser att TDD ör en investering” är extremt viktig.  

Utvecklaren tar även upp att det behövs dokumentation för hur TDD ska bedrivas 
inom varje specifikt utvecklingsområde, eftersom olika avdelningar innebär olika 
förutsättningar att anpassa sig efter.  

Även om punkterna är generella bedömer inte utvecklaren att de är självklara. De 
anses vara användbara. 

7.2 Riktlinjer utefter förutsättningarna 

För att ett företag ska kunna styra om större delar av sin utveckling mot att arbeta 
mer enligt TDD måste det i stort etablera ett mer långsiktigt tänk vad det gäller dess 
mjukvaruutveckling. Företaget måste se förbi en ökad kostnad i första läget, 
utvecklingsprocessen, och se till de fördelar som följer med utveckling enligt TDD. 
Två framträdande fördelar som har lokaliserats av några av de som blivit intervjuade 
är: 

o mindre fel i den kod som går från utveckling till test genererar en mindre (och 
billigare) testprocess 

o mindre press på den enskilda utvecklare som snabbt måste rätta ett fel i 
produktion, i form av att utvecklaren har regressionstester och därmed inte 
behöver oroa sig för att introducera nya fel (vilka skulle behöva rättas, och 
den rättningen kostar ännu mer pengar) 
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Att många företag har en lång tradition av IT-utveckling innebär såklart att det finns 
miljontalsrader kod som utvecklats innan 2000-talet, och inte är designad för att 
skriva enhetstester till. Det är orealistiskt att denna kod ska skriva om. 

För att ett företag på allvar ska komma igång och ta ett kliv i rätt riktning måste ett 
testprojekt initialiseras från centralt håll. Som ett exempel har Bass IT i skrivande 
stund bedrivit TDD i samband med minst ett projekt. I detta fall var det dock 
utvecklarna som gemensamt bestämde sig för att använda den metodiken.  

Att ha en tydlig utvecklingsmodell som specificerar hur utvecklingen på företaget ska 
gå till är viktigt för att få en enhetlig kodbas. I utvecklingsmodellen ska tydliga 
riktlinjer för hur TDD ska bedrivas framgå. Den utvecklingsmodell som Bass IT i 
dagsläget har anses av några utvecklare otillräcklig. Dessa anser alla att denna 
snarare är en projektstyrningsmodell än en utvecklingsmodell.  

För att verkligen ta del av den utdelning man får av TDD är det viktigt att de skapade 
testerna återanvänds vid nyutveckling och rättning av fel. Detta gör att ett företag 
som Bass IT bör använda dessa tester vid sitt förvaltningsarbete. 

 

  



Slutsatser och diskussion | 33 

33 
 

8 Slutsatser och diskussion 

Uppsatsrapporten presenterar förutsättningar som anses krävas för att kunna 
bedriva testdriven utveckling, som under arbetets gång har konstruerats. 
Tillvägagångssättet för konstruktionen var genomförande av en litteraturstudie, en 
fallstudie, vars viktigaste beståndsdel var intervjuer.  

Att gå från en icke-testdriven utveckling till att utveckla testdrivet är inget som görs 
över en natt. För att kunna utveckla testdrivet behövs framförallt kunskap och 
verktyg. Det är en självklarhet att utvecklarna behöver kunskap om 
utvecklingsmetoden, men det är även viktigt att en eventuell verksamhet, som oftast 
står som beställare, är införstådda med vad metoden innebär. Om inte verksamheten 
inser det faktum att själva utvecklingen kräver mer resurser är något man får igen i 
slutänden är det rent omöjligt att motivera den initialt höjda kostnaden för systemet. 
Utöver att övertyga en eventuell verksamhet krävs ett antal verktyg, som varierar 
beroende på programspråk och miljö, för att kunna bedriva TDD. Detta innefattar 
allt från utvecklings- och testverktyg, till bra versionshanterar samt mycket minne 
för att kunna versionshantera såväl testkod som testresultat.  

Att övergången, för de flesta, resulterar i en omfattande process innebär att ett 
företag helst inte vill påbörja en övergång, utan att veta att man faktiskt klarar av att 
slutföra den. Här finns ett glapp mellan näringslivet och forskningsvärlden. Medan 
företag efterfrågar vad de behöver uppfylla för att kunna bedriva TDD presenterar 
många studier vad som begränsar en implementation av TDD.  

Att en hel övergång resulterar i en omfattande process innebär också att det inte bara 
är enstaka avdelningar som påverkas av övergången, utan alla 
utvecklingsavdelningar påverkas. För att listan ska vara heltäckande hålls den därför 
så generell som möjligt, och är inte specifik mot något speciellt programspråk eller 
miljö. Listan av förutsättningar ger en tydlig överblick av de förutsättningar som en 
organisation behöver uppfylla för att som helhet kunna bedriva testdriven 
utveckling. Listan är främst applicerbar för större företag. Listan av förutsättningar 
har inte implementerats i skarpt läge, men den har utvärderats av en utomstående 
senior utvecklare, som ansåg att listan var rimlig. Utifrån detta ansågs listan kunna 
uppfylla sitt mål, det vill säga att stödja företag som står inför beslutsfattande vad 
det gäller deras nuvarande utvecklingsmetod, och en eventuell övergång till TDD.  

8.1 Diskussion 

Från början var tanken att studien skulle undersöka vad Bass IT skulle tjäna på att 
byta till en mer testdriven utveckling. Efter lite initiala observationer insågs dock att 
Bass IT skulle ha mer nytta av att få reda på om de ens hade de förutsättningar som 
krävs för att kunna bedriva TDD, varför studie valde att ta fram en lista med 
förutsättningar. Nu när Bass IT är medvetna om de förutsättningar som krävs skulle 
en framtida studie kunna fokusera på denna studies ursprungsfråga, nämligen vad 
Bass IT har att vinna på att byta till TDD. 

Arbetet utfördes på uppdrag av Bass IT, varför intervjuer enbart genomfördes på just 
Bass IT. Det var därför självklart hur intervjuerna skulle gå till. Fördelen med att 
arbetet utfördes på uppdrag av Bass IT var att företaget är en så pass stor 
organisation, att det, med alla sina olika utvecklingsavdelningar, kunde fylla hela 
behovet av respondenter. Nackdelen med detta var att det resulterade i att alla 
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respondenterna kommer från samma organisation, nämligen just Bass IT. Det 
resulterade dessutom i att resultaten inte kunde jämföras organisation till 
organisation, vilket förmodligen hade medfört att listan blev ännu mer heltäckande. 
För att förbättra tillförlitligheten av studien jämfördes resultatet av fallstudien med 
tidigare studier, vilket påvisade att fyra av de fem punkterna fallstudien resulterade 
i hade tagits upp som en begränsning i minst en tidigare studie. Detta gjorde att 
författarna anser att balansera ut detta, varför listan anses vara heltäckande. 

Det hade varit intressant att dessutom komma i kontakt med någon som arbetar med 
övergångar till en mer testdriven utveckling. Genom att talas vid med en person som 
arbetar med övergången uppnås en helt ny aspekt, och uppsatsen får ett helt nytt 
synsätt att jämföra mot. Detta hade kunnat ge listan ett ännu bättre djup. 

Det semistrukturerade format som valdes för intervjuerna anses ha resulterat i 
bättre intervjuer, som täckte mer jämfört med ett annat format. Det 
semistrukturerade formatet resulterade nämligen i mer heltäckande svar, eftersom 
författarna gavs möjligheten att ställa följdfrågor och på så sätt täcka flera aspekter 
och perspektiv. 

Evalueringen av listan med förutsättningar borde gjorts av en person som inte 
arbetar på Bass IT, för att få en så objektiv bedömning som möjligt. Tyvärr kunde 
inte en lämplig person från annat företag lokaliseras, varför en senior utvecklare från 
Bass IT, med erfarenhet och kunskap av testdriven utveckling från tidigare 
anställningar, valdes för evaluering. För att garantera listans korrekthet bör fler 
oberoende parter evaluera den.  

8.2 Fortsatt arbete 

Framtida studier som behövs behandlar de förutsättningar som har presenterats. 
Förutsättningarna måste jämföras med slutsatser från ytterligare tidigare studier. 
Dessutom behövs fallstudier på företag som har implementerat ett fullt testdrivet 
arbetssätt, för att säkerställa att företaget har uppfyllt alla förutsättningar och 
därigenom validerat dessa. 

En annan aspekt är att hjälpa Bass IT att ta fram en utvecklingsmodell som det kan 
luta sig på i all sin mjukvaruutveckling. En utvecklingsmodell skulle kunna göra det 
lättare för Bass IT att effektivisera och kvalitetssäkra sitt arbete. Genom att tester 
och dokumentation från utvecklare finns kan mycket tid sparas vid förvaltning.  

En tredje aspekt skulle kunna vara att undersöka om det finns speciallösningar för 
att använda TDD vid tekniska utmaningar som att testa grafiska komponenter, vid 
redan existerande och kod som har många beroenden. 

En annan framtida studie skulle kunna undersöka TDD på affärsnivå, Acceptance 
testdriven development (ATDD), samt dess fördelar och nackdelar vid 
mjukvaruutveckling. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Acceptance_test-driven_development
http://en.wikipedia.org/wiki/Acceptance_test-driven_development
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Bilaga A: Intervjuer 

Bakgrund: 1 

1. År inom yrket, huvudsakliga arbetsuppgift 

o Flerårig erfarenhet av utveckling 

2. Tidigare personliga erfarenheter inom TDD? (Om några, inom BASS IT eller externt företag) 

o Har erfarenhet av TDD från tidigare arbetsplats 

Användning: 

3. Vad använder du, i egenskap av utvecklare, för tillvägagångssätt för att testa idag? 

o Begränsad utveckling, men detta sker med ”testdrivet tänk” 

4. Vad är de främsta anledningarna till att du/ni har valt att arbeta utefter denna metodik? 

o - 

5. Har ni mött något motstånd till TDD och om ja vad var det för typ av motstånd? 

o - 

6. Vad behövs för stöd vid användning av TDD? 

o -  

7. Förutom motstånd som ni har beskrivit, finns det några andra begränsningar vid utveckling 

med TDD?  

o Inget motstånd, men det händer samtidigt ingenting. Högre instanser tycker TDD är 

intressant när det talas om, men det gör inget för att gå mot TDD. 

Personlig åsikt: 

8. Hur tror du man kan få utvecklare att acceptera TDD? 

o - 

9. Anser du att det finns vissa områden där det passar bättre/sämre att använda sig av TDD? 

o - 
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Bakgrund: 2 

1. År inom yrket, huvudsakliga arbetsuppgift 

o Flerårig erfarenhet av utveckling 

2. Tidigare personliga erfarenheter inom TDD? (Om några, inom BASS IT eller externt företag) 

o Har ingen erfarenhet av TDD 

Användning: 

3. Vad använder du, i egenskap av utvecklare, för tillvägagångssätt för att testa idag? 

o Test-last 

4. Vad är de främsta anledningarna till att du/ni har valt att arbeta utefter denna metodik? 

o Vana 

5. Har ni mött något motstånd till TDD och om ja vad var det för typ av motstånd? 

o - 

6. Vad behövs för stöd vid användning av TDD? 

o Tydlig process och exempel på utveckling med TDD 

7. Förutom motstånd som ni har beskrivit, finns det några andra begränsningar vid utveckling 

med TDD? (Tekniska begränsningar, kompetens, Sociala, Ekonomiska, management, Resurs, 

andra?) 

o Svårt att ändra attityden hos utvecklare med lång erfarenhet som har ett etablerat 

arbetssätt. Skulle eventuellt finnas tekniska svårigheter med systemintegration. Kan 

också finnas få verktyg som stödjer TDD för aktuellt språk. 

Personlig åsikt: 

8. Hur tror du man kan få utvecklare att acceptera TDD? 

o - 

9. Anser du att det finns vissa områden där det passar bättre/sämre att använda sig av TDD? 

o - 
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Bakgrund: 3 

1. År inom yrket, huvudsakliga arbetsuppgift 

o Flerårig erfarenhet av utveckling 

2. Tidigare personliga erfarenheter inom TDD? (Om några, inom BASS IT eller externt företag) 

o Har mindre praktiskt erfarenhet av TDD men stor teoretisk kunskap 

Användning: 

3. Vad använder du, i egenskap av utvecklare, för tillvägagångssätt för att testa idag? 

o Tidigare användes alltid TDD vid utveckling av nya program, men eftersom 

förvaltningsavdelningen inte nyttjade testerna för regressionstester när de gjorde 

uppdateringar kändes det meningslöst att fortsätta att skriva och dokumentera 

omfattande testkod. Därför används idag samma tillvägagångsätt vid utveckling av 

nya program som vid utveckling av vidareutveckling av äldre program, nämligen 

odokumenterade personliga tester. 

4. Vad är de främsta anledningarna till att du/ni har valt att arbeta utefter denna metodik? 

o För vidareutveckling av tidigare program som har utvecklats under flera decennier 

känns det meningslöst att använda TDD, då man ändå inte uppnår nämnvärd ”code-

coverage”. För nyutveckling känns det onödigt att göra merarbete, i form av att 

skriva och dokumentera omfattande testkod, som sedan inte används till 

regressionstester. 

5. Har ni mött något motstånd till TDD och om ja vad var det för typ av motstånd? 

o Cheferna tar det inte på allvar. De som jobbar med förvaltning struntar i att använda 

testkoden. 

6. Vad behövs för stöd vid användning av TDD? 

o Bättre utvecklingsmodell samt att cheferna ställer krav på att utvecklingen sker enligt 

TDD. 

7. Förutom motstånd som ni har beskrivit, finns det några andra begränsningar vid utveckling 

med TDD? (Tekniska begränsningar, kompetens, Sociala, Ekonomiska, management, Resurs, 

andra?) 

o Det finns inga tekniska begränsningar vid utveckling av nya program. Det finns dock 

ekonomiska hinder vid utveckling av äldre program som är utvecklade under flera års 

tid och inte är designade för att testas. 

Personlig åsikt: 

8. Hur tror du man kan få utvecklare att acceptera TDD? 

o Genom att cheferna ställer krav. 

9. Anser du att det finns vissa områden där det passar bättre/sämre att använda sig av TDD? 

o Passar bättre för utveckling som inte kräver avancerad data. Det går att ”mocka bort” 

till exempel databaser men om man behöver ”mocka” flera gånger blir det väldigt 

omständigt. 
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Bakgrund: 4 

1. År inom yrket, huvudsakliga arbetsuppgift 

o Flerårig erfarenhet av utveckling 

2. Tidigare personliga erfarenheter inom TDD? (Om några, inom BASS IT eller externt företag) 

o Jobbade testdrivet på sin förra arbetsplats dock inte strikt.  

Användning: 

3. Vad använder du, i egenskap av utvecklare, för tillvägagångssätt för att testa idag? 

o Jobbar testdrivet 

4. Vad är de främsta anledningarna till att du/ni har valt att arbeta utefter denna metodik? 

o Blev anställd för att förvalta ett ramverk som varken hade någon dokumentation 

eller några tester. Detta resulterade i att inga ändringar vågades genomföras. I 

samband med uppdatering av programspråksversionen skrevs alla 

unit/automatiserade tester. Med omfattande tester vågades nu ändringar göras för 

att det gick att göra om testerna. Dessutom uppnås en löst kopplad arkitektur 

5. Har ni mött något motstånd till TDD och om ja vad var det för typ av motstånd? 

o Verksamheten lade sig i hur utvecklarna skulle utföra sitt arbete då utvecklingsfasen 

blir dyrare med TDD. De tyckte att koden skulle skrivas rätt från början och därför 

inte behöva så omfattande tester.  

6. Vad behövs för stöd vid användning av TDD? 

o Bygger på att utvecklingsmiljön har testverktyg 

7. Förutom motstånd som ni har beskrivit, finns det några andra begränsningar vid utveckling 

med TDD? (Tekniska begränsningar, kompetens, Sociala, Ekonomiska, management, Resurs, 

andra?) 

o Gammal kod försvårar då den inte är utformad för att skriva unittester till.  

Personlig åsikt: 

8. Hur tror du man kan få utvecklare att acceptera TDD? 

o Genom att informera om det. 

9. Anser du att det finns vissa områden där det passar bättre/sämre att använda sig av TDD? 

o Lämpar sig bättre om det finns verktyg för utvecklingsmiljön samt vid nyutveckling av 

kod. 
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Bakgrund: 5 

1. År inom yrket, huvudsakliga arbetsuppgift 

o Flerårig erfarenhet av utveckling 

2. Tidigare personliga erfarenheter inom TDD? (Om några, inom BASS IT eller externt företag) 

o Ingen erfarenhet av TDD 

Användning: 

3. Vad använder du, i egenskap av utvecklare, för tillvägagångssätt för att testa idag? 

o Stolpar upp vilka tester som behövs göras allteftersom kraven läses igenom, innan 

någon kod har skrivits. Testerna exekveras manuellt efter koden har utvecklats. 

4. Vad är de främsta anledningarna till att du/ni har valt att arbeta utefter denna metodik? 

o Lärde sig det i skolan och tycker det är bra. Genom att göra på detta sätt skapas en 

bra överblick av programmet och möjliggör säker buggfixning eftersom de sparade 

testerna tillsammans bildar regressionstester. 

5. Har ni mött något motstånd till TDD och om ja vad var det för typ av motstånd? 

o Jobbar inte med TDD. Har inte mött något motstånd mot sitt nuvarande arbetssätt. 

6. Vad behövs för stöd vid användning av TDD? 

o En starkare ”Metod- och Teknikavdelning” som på centraliserad nivå berättar om hur 

man ska arbeta. En utvecklingsprocess påverkar bara nyutvecklarna och inte de som 

förvaltar programmen. 

7. Förutom motstånd som ni har beskrivit, finns det några andra begränsningar vid utveckling 

med TDD? (Tekniska begränsningar, kompetens, Sociala, Ekonomiska, management, Resurs, 

andra?) 

o - 

Personlig åsikt: 

8. Hur tror du man kan få utvecklare att acceptera TDD? 

o Genom att driva ett projekt där man har en standardiserad metod som alla ska 

arbeta efter. Skapar de sig en vana att arbeta med det kommer de kunna se nyttan 

av det i andra sammanhang. 

9. Anser du att det finns vissa områden där det passar bättre/sämre att använda sig av TDD? 

o Vid nyutveckling, inte vid förvaltning.  
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Bakgrund: 6 

1. År inom yrket, huvudsakliga arbetsuppgift 

o Flerårig erfarenhet av utveckling 

2. Tidigare personliga erfarenheter inom TDD? (Om några, inom BASS IT eller externt företag) 

o Har aldrig jobbat med TDD. Det har pratats om att använda det i många projekt men 

det har aldrig blivit så. 

Användning: 

3. Vad använder du, i egenskap av utvecklare, för tillvägagångssätt för att testa idag? 

o Agilt men testar sist i varje sprint 

4. Vad är de främsta anledningarna till att du/ni har valt att arbeta utefter denna metodik? 

o Eftersom kraven aldrig är fullständiga, utan jobbas fram agilt i samarbete mellan 

verksamhet och utvecklare, fungerar denna testmetod bäst. 

5. Har ni mött något motstånd till TDD och om ja vad var det för typ av motstånd? 

o Nej, främst anledningen till att TDD inte används är de ofullständiga kraven. Finns 

inte alla krav är det svårt.  

6. Vad behövs för stöd vid användning av TDD? 

o Krav som inte ändras 

7. Förutom motstånd som ni har beskrivit, finns det några andra begränsningar vid utveckling 

med TDD? (Tekniska begränsningar, kompetens, Sociala, Ekonomiska, management, Resurs, 

andra?) 

o Nej 

Personlig åsikt: 

8. Hur tror du man kan få utvecklare att acceptera TDD? 

o Tror inte att det är några problem att få utvecklare att byta utvecklingsmetod om det 

finns tekniskt stöd 

9. Anser du att det finns vissa områden där det passar bättre/sämre att använda sig av TDD? 

o Ifall det finns givna ingångsvärden och det därför går att ha färdiga krav. Det kan vara 

utveckling som styrs av lagkrav. 
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Bakgrund: 7 

1. År inom yrket, huvudsakliga arbetsuppgift 

o 3 års erfarenhet 

2. Tidigare personliga erfarenheter inom TDD? (Om några, inom BASS IT eller externt företag) 

o Från tidigare projekt i banken 

Användning: 

3. Vad använder du, i egenskap av utvecklare, för tillvägagångssätt för att testa idag? 

o Använder sig av TDD vid utveckling. Är den enda i sin gruppering som använder sig av 

TDD. 

4. Vad är de främsta anledningarna till att du/ni har valt att arbeta utefter denna metodik? 

o Gick en extern kurs i TDD inför ett tidigare projekt.  Kursen medförde att fördelarna 

sågs med TDD. Hade inte kursen gett mersmak hade projektet inte använt sig av TDD. 

5. Har ni mött något motstånd till TDD och om ja vad var det för typ av motstånd? 

o Nej, var något de bestämde sig för i gruppen. Verksamheten la sig inte i vilka 

metoder som användes för att nå kraven. 

6. Vad behövs för stöd vid användning av TDD? 

o Hade varit bra om det fanns kompetensstöd för TDD i form av stöd för att komma 

igång.  

7. Förutom motstånd som ni har beskrivit, finns det några andra begränsningar vid utveckling 

med TDD? (Tekniska begränsningar, kompetens, Sociala, Ekonomiska, management, Resurs, 

andra?) 

o Vissa tekniska komponenter är svåra att hantera. En del saker är inte värt att 

”mocka” bort. 

Personlig åsikt: 

8. Hur tror du man kan få utvecklare att acceptera TDD? 

o Sprida information. Utvecklaren måste själv vara intresserad. Det är inte rätt väg att 

tvinga på någon tekniken. 

9. Anser du att det finns vissa områden där det passar bättre/sämre att använda sig av TDD? 

o Vid tredje parts beroenden kan det vara svårt. Kan tänka sig att det vid utveckling av 

GUI:n kan vara svåra att ha automatiserade tester. Har dock ingen erfarenhet av 

detta. 
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Bakgrund: 8 

1. År inom yrket, huvudsakliga arbetsuppgift 

o Flerårig erfarenhet 

2. Tidigare personliga erfarenheter inom TDD? (Om några, inom BASS IT eller externt företag) 

o Har inte jobbat med renodlad testdriven utveckling. Har däremot jobbat med det i 

modifierad form där ingen kod lämnades vidare innan rejäla enhetstester gjorts. 

Testerna skrevs efter att koden utvecklats. 

Användning: 

3. Vad använder du, i egenskap av utvecklare, för tillvägagångssätt för att testa idag? 

o Testar väldigt varierat.  I vissa delar finns relativt omfattande enhetstester medans 

det i andra delar är mer eller mindre tekniskt omöjligt att ha enhetstester. 

4. Vad är de främsta anledningarna till att du/ni har valt att arbeta utefter denna metodik? 

o - 

5. Har ni mött något motstånd till TDD och om ja vad var det för typ av motstånd? 

o Inga aktiva motstånd. Folk är glada över nya idéer.  

6. Vad behövs för stöd vid användning av TDD? 

o Mer pengar för att kunna öka kvaliteten  

7. Förutom motstånd som ni har beskrivit, finns det några andra begränsningar vid utveckling 

med TDD? (Tekniska begränsningar, kompetens, Sociala, Ekonomiska, management, Resurs, 

andra?) 

o Organisatoriska problem, finansiering är främst knuten till uppdrag. Följaktligen blir 

det svårt att få finansiering till utveckling av infrastruktur och kvalitetshöjning. Det 

finns många utvecklare som inte vet vad TDD är, enhetstester, assertions etc. Gamla 

system som inte är utvecklade för att vara testbara. 

Personlig åsikt: 

8. Hur tror du man kan få utvecklare att acceptera TDD? 

o Skicka folk på kurser så de får lära sig vad TDD det är. Behöver ges tid till att se över 

sitt eget system och se hur TDD kan tillämpas på detta. 

9. Anser du att det finns vissa områden där det passar bättre/sämre att använda sig av TDD? 

o Lämpar sig bättre för nyutveckling än vid förvaltning/vidareutveckling av gammal 

programvara. Det fungerar sämre vid utveckling av grafiska komponenter.  
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