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Abstract 

Test driven development [TDD] is an iterative technique where unit tests are written before 

production code. General idea is that quality, especially code design, improves with usage of 

TDD. Previous studies have had difficulties proving these benefits. Qualitative studies about 

TDD are rare and a deeper understanding how developers’ view relates to usage of TDD has 

been sought after. How experience affects usage and perception about TDD is of particular 

interest, and the study’s basis. 

Semi-structured interviews were conducted with three experienced and three inexperienced 

developers in a qualitative survey study. Obvious differences could be determined by letting 

those groups represent the experience range that exists. A deductive thematic analysis was 

performed with the help of a theoretical framework. 

Results show that workplace’s culture greatly affects how TDD is used. TDD is not commonly 

used and low adherence to protocol is also made visible. Differences in basic view about TDD 

is evident as well – creation of the code’s design is starting point for experienced developers, 

inexperienced use TDD as a tool in creation of unit tests and to control system correctness. 

 

Keywords: Test Driven Development, TDD, Unit Testing, Software Engineering, Developers’ 

experience, System Development 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Testdriven utveckling [TDD] är en iterativ teknik där enhetstest skrivs före produktionskod. 

Tanken är att kvalité och framförallt design av kod förbättras vid användning av TDD. 

Tidigare studier visar svårigheter att bevisa dessa vinster. Kvalitativa studier är ovanliga i 

forskning om TDD och en djupare förståelse hur TDD används från utvecklarens synvinkel 

har eftersökts. Hur erfarenhet påverkar användning och uppfattning om TDD är särskilt 

intressant, och fungerar som studiens grund. 

Semistrukturerade intervjuer utfördes med tre erfarna och tre oerfarna utvecklare i en 

kvalitativ tvärsnittsstudie. Genom att låta grupperna representera det erfarenhetsspann som 

existerar kunde tydliga skillnader synliggöras. En deduktiv tematisk analys genomfördes med 

hjälp av ett teoretiskt ramverk. 

Studien visar framförallt att arbetsplatsens kultur påverkar stort hur TDD används. TDD 

används inte i särskilt stor utsträckning och låg regelmässighet blev även synliggjort. 

Förutom detta visades skillnader i grundläggande syn över TDD – skapande av kodens design 

är utgångspunkt för erfarna utvecklare, oerfarna använder TDD som verktyg att skapa tester 

och kontrollera systemets korrekthet. 

 

Nyckelord: Testdriven utveckling, TDD, Enhetstester, Mjukvaruutveckling, Utvecklares 

erfarenhet, Systemutveckling 
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1. Inledning 
Inledningen består av en kort beskrivning av testdriven utveckling, problemformulering, 

studiens syfte, avgränsning och en avslutande begreppslista.  

 

Testdriven utveckling [TDD] sammanfattas av Beck (2003) som Clean Code That Works. Vad 

innebär detta? Martin (2007) menar att professionella systemutvecklare levererar system 

som är rena, flexibla och som fungerar – enligt leveransdatum. Tyvärr är det vanligt med 

system som är fyllda med buggar, svåra att förändra och dras med förseningar. De flesta 

utvecklare vill naturligtvis inte skapa undermåliga produkter, svårigheten är att precisera vad 

som behöver göras för att skapa dessa professionella produkter.  

TDD är inte en magisk lösning på den komplexa problematik som ingår att skapa felfria 

produkter, däremot kan det vara ett viktigt hjälpmedel på vägen dit (Beck, 2003; Martin, 

2007). Den här studien fokuserar på hur kunskap och erfarenhet påverkar användning och 

uppfattning av TDD. För att beskriva vikten av dessa faktorer krävs en kort förklaring av vad 

TDD är och vilka tänkbara effekter som kan erhållas. 

TDD innebär kortfattat tre delar som upprepas i korta iterationer (Beck, 2003): 

1. Rött – skriv ett test som inte fungerar. Även kod som inte kompilerar är ett icke-

fungerande test. 

2. Grönt – Skriv minsta tänkbara kod så testet går igenom. Det kan innebära 

hårdkodade lösningar och kod som kommer behöva ändras senare. 

3. Refaktorisera – Ta bort duplicering av kod och vid behov förändra koden utan att 

systemets beteende ändras. Kan innebära införande av andra klasser, arv, nya 

metoder, abstraktion eller annat. 

För många utvecklare innebär detta en förändring av befintliga arbetsmönster. Normalt 

skrivs enhetstester efter att produktionskod är skriven (Shull et al., 2010). Skillnaden mot 

TDD är att när fokusering tidigt hamnar på enhetstester undviks den stora del ad-hoc-

testning som annars är väldigt vanlig (Martin, 2009). Grundtanken är att arbeta med design 

av kod som drivs fram med hjälp av test. Mindre bitar funktionalitet skapas i ett agilt, 

iterativt förfaringssätt och en hög täckningsprocent av produktionskod är ett av målen 

(Crispin, 2006; Martin, 2007). Andra tänkbara vinster är högre kvalité, produktivitet och 

förbättrad design (Beck, 2003; Freeman & Pryce, 2010; Martin, 2007; Shull et al., 

2010). 

 

Problemområde 

Var passar kunskap och erfarenhet in i detta? Flertalet studier har visat att det är 

forskningsmässigt svårt att bevisa dessa ovan nämnda vinster. Vissa studier bekräftar en 

ökning av kvalité och produktivitet (Crispin, 2006; Latorre, 2013; Nagappan et al., 2008; 

Rafique & Misic, 2013). Andra visar att det inte stämmer, eller delvis stämmer (Erdogmus, et 
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al., 2005; Fucci et al., 2016; Fucci et al., 2015; Tosun et al., 2016). Framförallt är det faktorer 

som påverkar resultat från studierna. Kunskap och erfarenhet är i centrum för detta (Bissi et 

al., 2016; Causevic et al., 2011; Jeffries & Melnik, 2007; Rafique & Misic, 2013; Shull et al., 

2010). 

Att god kunskap och erfarenhet påverkar positivt är ett antagande som låter rimligt. 

Däremot visar studier exempelvis lägre produktivitet hos mer erfarna utvecklare jämfört 

med oerfarna (Bissi et al., 2016). Vidare är uppgiftens komplexitet ytterligare en faktor som 

verkar radera ut effekter från TDD, oavsett vem som använder tekniken (Salman et al., 2015; 

Tosun et al., 2016). Romano et al. (2016) konstaterar att fler kvalitativa studier behövs för 

att veta hur TDD används från utvecklarens synvinkel. Författarna pekar särskilt ut att 

regelmässighet, i synnerhet refaktorisering, brister. Beller et al. (2015) visar även att 

regelmässighet generellt är låg bland mindre erfarna utvecklare. Förutom dessa delar saknas 

insikt i utvecklares syn på inlärning av TDD, förändrade arbetssätt till följd av TDD och 

generell syn på TDD. All denna brist på kunskap och förståelse av hur olika utvecklare ser på 

TDD, och använder TDD, är ett problem. Det skapar svårigheter att tolka tidigare studier och 

framtida forskning blir svårare att planera.  

I industriell miljö är användningen av TDD i reell miljö. Många studier har fokuserat på 

skillnader mellan akademisk miljö och industriell miljö. Detta skapar jämförandeproblem då 

uppgifters komplexitet är mindre, och förändringar av system inte är vanligt, i akademisk 

miljö. Den här studien fokuserar därmed endast på industriell miljö där alla delar av TDD kan 

finnas med och jämförelser underlättas. Romano et al. (2016) nämner industrimiljö som 

använder TDD, eller inför TDD, som särskilt intressant från ett kvalitativt synsätt. Detta för 

att samarbete och kommunikation blir centralt i industriell miljö och utvecklarnas syn och 

användning av TDD blir avgörande. Genom att intervjua erfarna och oerfarna utvecklare kan 

en bild över hur användning av TDD påverkas av erfarenhet och kunskap synliggöras. 

Problemformulering: kunskap saknas över hur utvecklare med olika erfarenhetsnivå i 

industrimiljö uppfattar och använder TDD. Därmed finns ett behov att undersöka detta. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syfte är att undersöka vilken betydelse kunskap och erfarenhet har vid användning av 

testdriven utveckling i industrimiljö. 

Forskningsfråga: 

 Vilka kunskapsmässiga uppfattningar har erfarna och oerfarna utvecklare angående 

hur testdriven utveckling används? 
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1.2 Avgränsning 

TDD kan hänvisas till flera steg i utvecklingsprocessen och i vissa kretsar råder 

missuppfattning över vad TDD innebär. Acceptanstestdriven utveckling (ATDD) innebär att 

krav tas fram utifrån ett testdrivet arbetssätt. Domändriven utveckling (DDD) inkluderar flera 

delar av funktionalitet till att bilda en domän. Båda dessa tekniker inträffar innan själva 

kodskrivandet satt igång och återkoppling sker iterativt. Studien avgränsar sig att endast 

inkludera TDD och fokus ligger därmed på utvecklarens faktiska kodskrivande. 

 

1.3 Begreppsförklaring 

Vanligt förekommande begrepp i studien förklaras i tabell 1: 

Begrepp Förklaring 

Ad-hoc Arbetsmoment som utförs just för ett specifikt ändamål. Testning och ad-
hoc innebär en testning utan regelmässig strukturering. 

Back end Utvecklingsarbete som framförallt fokuserar på ren data och logik. 
Exempel är affärslogik, affärsregler, servrar och databashantering. 

Front end Utvecklingsarbete som ligger nära användaren. Exempel är grafiska 
komponenter, ofta i webbmiljö där hög fokus ligger på användbarhet och 
användarens upplevelse. 

Kodarv Kod i äldre system. Saknar ofta enhetstester och därmed testtäckning.  
Eng. – Legacy Code 

Koherens Arbetsuppgifter inom ett element. Oftast ansvarsområde för en klass. När 
en klass genomför ett väl definierat arbete innebär det hög koherens och 
anses bra. Eng. – High Cohesion.  

Koppling Ändringar i ett element påverkar ett annat. Sker främst mellan klasser. 
Generellt eftersträvas lösa kopplingar där element påverkar varandra i så 
liten utsträckning som möjligt. Eng. – Loose Coupling eller Low Coupling.  

Fejkat objekt Ett skapat oäkta objekt för att simulera ett visst tillstånd. Används ofta i 
testsituation för att undvika komplicerade beroenden eller svårtillgängliga 
situationer. Exempel: nätverksfel, databasanrop. Eng. – Mock Object. 

TDD Testdriven utveckling, test skrivs före produktionskod. Vanligaste engelska 
benämningen är Test Driven Development. Andra förekommande är: Test 
Driven Design, Test First Development, Unit Test Driven Development. 

TLD Produktionskod kontrolleras med test efter den är skriven. Det 
traditionella sättet att skriva enhetstester. Eng. – Test Last Development. 

Refaktorisera Optimering av kod utan att systemets beteende förändras.  
Eng. – Refactoring. 

Regressions-
test 

Hela eller delar av systemet testas för att säkerställa att systemet fungerar 
som det ska efter ändringar genomförts. Används ofta och automatisering 
av regressionstester är därmed vanligt och eftertraktat. 

 

Tabell 1 Begreppsförklaring till förekommande tekniska termer i studien  
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2. Teoretiskt ramverk 
Relaterad forskning indelat i områden som tillsammans skapar ett teoretiskt ramverk med 

tillhörande teoretisk modell. 

 

En rad potentiella positiva effekter för utvecklingsteamet talar för att TDD kan vara lämpligt 

verktyg vid systemutveckling (Beck, 2003): 

 Oro över att koden lämnar efter sig buggar minskar – ger därmed mer 

förutsägbarhet i arbetet. 

 Flera lösningar kan presentera sig i processen. 

 Uppmuntrar till förtroende och snabbare kommunikation. 

 Utvecklingsmiljön tvingas till snabb respons på små förändringar. 

 Lättare att tids- och kostnadsuppskatta projekt om överraskningar hålls på en låg 

nivå. 

 Ökar kunskap om objektorienterade principer (Aniche & Gerosa, 2015). 

 Ökat självförtroende och skapar ett säkerhetsnät vid refaktorisering. 

 Förbättrar design av klasser och metoder (Aniche & Gerosa, 2015; Dogsa & Batic, 

2011). 

 Professionella testera kan lättare koncentrera sig på mer användarnära situationer 

och icke-funktionella tester (Shull et al., 2010). 

Svårigheter att använda TDD finns givetvis. Forskningsvärlden presenterar en generell bild av 

att TDD är svårt att lära och kräver disciplin (Crispin, 2006; Dogsa & Batic, 2011; Latorre, 

2013; Pancur & Ciglaric, 2011; Shull et al., 2010). Denna bild återspeglas i industrimiljö där 

just bristande erfarenhet och kunskap pekas ut som starkt hindrande vid beslut om TDD ska 

användas (Latorre, 2013). Causevic et al. (2011) listar sju försvårande faktorer: 

 Längre utvecklingstid 

 Otillräcklig kunskap/erfarenhet om TDD 

 Bristande design 

 Verktygsnära problem 

 Bristande kunskap hos utvecklare att skriva testfall 

 Brist på lydnad för TDD-regler 

 Kodarv 

 

2.1 Grundläggande synsätt 

Många utvecklare har bristande förståelse vad TDD är och tror att tekniken endast handlar 

om automatiserade tester och att tester ska skrivas först (Janzen & Saiedian, 2008). 

Grundidén är däremot att kodens design ska drivas framåt (Beck, 2003). Erfarenheten och 

kunskap om objektorienterade koncept pekar Aniche och Gerosa (2015) ut som den 

viktigaste beståndsdelen när det kommer till förmåga att skapa god design. 
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Kommunikation är i många fall avgörande och gäller övergripande i hela 

systemutvecklingsprocessen. Latorre (2013) pekar just ut kommunikation som enskilt 

viktigaste faktorn för att ett studerat projekt som använde TDD blev lyckat. Beck (2003) ger 

en bild över vilka utvecklare som TDD passar väl mot – individer som känslomässigt 

engagerar sig i koden och finner stor vikt vid att kod inte förfaller efter tid. 

 

2.2 Incitament och inlärning 

En av de mer betydelsefulla delarna är att skapa incitament till att lära sig TDD. Oerfarna 

utvecklare har bristande förmåga till god design (Latorre, 2014). Grundidén med TDD är just 

att driva design framåt och därmed är det naturligt att ett positivt förhållningssätt mot 

tekniken är önskvärd i ett tidigt stadium.  

Schraw et al. (2006) visar på betydelsen av god självförmåga för effektiv självreglering av 

personlig kunskap och lärande. Självreglerat lärande innebär förmåga att förstå och 

kontrollera vår lärandemiljö (ibid.). Tre delar utgör enligt författarna självreglerat lärande: 

kognition, metakognition och motivation.  

 Kognition – självreglerande personer använder en rad kognitiva förmågor för att 

stimulera lärande tillsammans med problemlösning och kritiskt tänkande. 

 Metakognition – vetskap om kognitiv förmåga. Studier visar att förmågan utvecklas 

relativt sent. Vuxna har mer utvecklad kunskap om eget minne och kan planera 

utifrån det, samt använda verktyg för att förbättra inlärning och utvärdering av egen 

kunskap. 

 Motivation – självförtroende och tilltro till egen förmåga att lösa aktuellt problem 

eller uppgift. Inkluderar även tilltro till själva kunskapen i sig. 

Dessa teoretiska begrepp kan kopplas mot Edwards (2003) studie där särskilt självinsikt och 

ökad förståelse till egen förmåga pekades ut som positiva effekter efter användande av TDD. 

Stöd från kollegor för att lättare se fördelar med TDD är viktigt. Gregori Melnik 

rekommenderar att para ihop oerfarna utvecklare med mer erfarna för att underlätta 

inlärning (Shull et al., 2010). Domino et al. (2007) visar i sin studie att TDD påverkas positivt 

av parprogrammering, särskilt när den sker i fysisk miljö.  

Oerfarna utvecklare med mer positiv syn på TDD fick bättre resultat och högre täckningsgrad 

(Buffardi & Edwards, 2012). Det kopplas samman med att utvecklare med god självinsikt och 

förmåga till utvärdering av personlig kunskap även var mer positiva till TDD. De utvecklare 

som inte ansåg tekniken hjälpsam fick även sämre resultat på uppgifterna (ibid.). Slutsats blir 

att TDD verkar ha en hög inlärningskurva då mer högpresterande utvecklare är mer positivt 

inställda mot TDD. Erfarna utvecklare visade sig däremot enkelt ta till sig tekniken, och i vissa 

fall använda den korrekt direkt utan inlärningsperiod (Latorre, 2014). 
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2.3 Förändring av arbetsmönster 

Ett lyckat användande av TDD för att slutföra ett tidspressat projekt studerades av Latorre 

(2013). Det främsta hindret att överkomma var att skapa en förståelse för varför test skrivna 

före produktionskod kan vara positivt. När den kunskapen fanns i teamet blev användandet 

av TDD enkelt (ibid.). Janzen och Saiedian (2008) gjorde även en intressant upptäckt att 

utvecklare med låg erfarenhet som använde TDD för första gången skrev fler tester senare, 

även när enhetstester skrivs efter produktionskod – eng. Test Last Development [TLD]. 

Författarna ställer frågan om TDD skapar en mer långsiktig effekt på betydelsen att skriva 

tester? 

Erdogmus et al. (2005) visar att oerfarna utvecklare kunde öka sin produktivitet med TDD. 

Anledningen är ökad förståelse för uppgift och den funktionalitet som skapas, enligt 

författarna. Samtidigt visar Dogsa och Batic (2011) märkbart försämrad produktivitet vid 

användande av TDD i industrimiljö. Deltagare i studien svarade att TDD var svårare och mer 

annorlunda än vad de var vana med. Det visar att just förändring av arbetsmönster kan vara 

ett stort problem och innebära att TDD ökar utvecklingstiden. 

Romano et al. (2016) menar att utvecklare ofta skrev mer än nödvändig kod endast för att 

passera ett test. Detta pekar mot att testerna i sig inte styr val av lösning utan en mental 

lösning infinner sig tidigt hos utvecklaren. Svårigheter är därmed att ställa om tankesätt mot 

ett mer öppet förhållningssätt där testerna skapar lösningen. Det invanda mönstret att först 

skriva kod och därefter kontrollera om den fungerar kan alltså vara svårt att bryta. 

 

2.4 Regelmässighet och refaktorisering 

Ett antal studier pekar ut att oerfarna utvecklare har bristande disciplin vid användning av 

TDD. Detta leder till att tekniken inte används korrekt och positiva effekter är därmed 

svårare att erhålla (Beller et al., 2015; Romano et al., 2016). 

Som helhet finns även tecken att testning inte utförs i den omfattning som många utvecklare 

tror. Beller et al. (2015) visade att testning upptog 25 % av utvecklingstid, inte 50 % som 

utvecklarna själv trodde. Dessutom användes inte TDD i strikt mening. Den del i arbetssättet 

som utvecklarna ansåg som minst viktig var refaktoriseringen, mest viktigt var 

implementering av testerna (Romano et al., 2016).  

Erfarna utvecklare genomförde mest refaktorisering och var mest disciplinerade vid 

användning av TDD. Domino et al. (2007) visar att utvecklare i parprogrammering som bäst 

höll sig inom regelverket fick högre resultat på utförd uppgift. Författarna drar slutsatsen att 

när TDD ska användas är det viktigt att utvecklare har kunskap varför regelmässighet är 

betydelsefullt. Anledningar att TDD inte används korrekt kan vara tidspress, brist på disciplin 

eller otydlighet i synliga vinster (Causevic et al., 2011). Studien visar även ett samband 

mellan låg följsamhet till TDD-regler och lägre kvalité i industrimiljö. Samtidigt argumenterar 

författarna att tidspress skulle kunna leda till både låg följsamhet för TDD och lägre kvalité. 
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Beck (2003) förklarar att förflyttning av kod till en ny metod oftast inte skapar problem vid 

refaktorisering. Svårigheter, och behov av kunskap, blir tydligt när kontrollflöden och 

datavärden påverkas av genomförd ändring. TDD kan hjälpa i dessa lägen genom att tillföra 

ett säkerhetsnät av tester för att säkerställa att systemet fungerar som det ska efter 

genomförd ändring.  

 

2.5 Kodkomplexitet 

Pancur och Ciglaric (2011) menar att enda synbara effekt vid användning av TDD är att 

täckningsgrad ökas. Om tid finns genomförs mer refaktorisering och därmed uppnås 

generellt mindre komplexitet i kod (ibid.). Slutsatsen från studien blir att erfarna erhåller 

mindre komplexitet i kod framförallt beroende på mer refaktorisering. Ytterligare en studie 

visar större täckningsgrad för mer erfarna utvecklare vid användning av TDD – 94 % mot 74 

% för TLD (Janzen & Saiedian, 2008). Författarna menar att risken med TLD är att utvecklaren 

glömmer eller ignorerar att skriva tester. Eftersom TDD utgår från själva testet är risken inte 

lika stor för detta vid användning av TDD. 

Salman et al. (2015) ger bilden att när erfarna använder TDD skapas mindre komplexitet i 

form av färre operatorer, mindre metoder och kortare kod jämfört med oerfarna. Janzen 

och Saiedian (2008) bekräftar bilden – TDD skapar mindre kod, mindre klasser och mindre 

metoder. Detta gäller, enligt författarna, oavsett vem som använder TDD. 

Lösa kopplingar är ett begrepp där klasser har så lite beroende av varandra som möjligt. 

Detta anses underlätta testbarhet och förändringar i kod eftersom kedjeeffekter vill 

undvikas så mycket som möjligt. TDD tenderar att öka kopplingar men ger mindre enheter 

(ibid.). Kopplingar kan även ses positivt om det sker som följd av ökad abstraktion i form av 

exempelvis abstrakta klasser och interface. TDD visar ingen förbättring med koherens 

jämfört med TLD (Janzen & Saiedian, 2008; Shull et al., 2010). 

 

2.6 Komplexitet i uppgift 

Stora projekt, och i synnerhet när geografiskt spridda utvecklarteam används, ökar 

utmaningar med TDD (Bajaj et al., 2015). Största problemet, enligt författarna, är integration 

och hur TDD fokuserar på små enhetstester istället för mer övergripande systemtester och 

integrationstester. TDD kan fortfarande vara effektivt men omtanke krävs för att lösa 

kommunikation mellan olika systemdelar. Kommunikation i teamet blir väldigt avgörande 

huruvida detta kommer fungera. 

Därmed kan TDD sägas passa särskilt väl för mindre system (ibid.). Beck (2003) motsäger 

detta och menar att TDD inte påverkas av mängden funktionalitet i system, däremot visar 

författaren problem när äldre system ska börja använda TDD en bit in i 

utvecklingsprocessen. Eftersom tidigare kod inte är skrivna med test i åtanke är den koden 
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svår att testa. Martin (2007) räknar även upp kodarv som en huvudanledning att TDD inte 

används. 

Tosun et al. (2016) pekar ut att uppgiftens komplexitet är viktigt och vid ökning maskeras 

effekter från TDD. När en uppgifts komplexitet ligger på konstant nivå kan TDD vara en 

förbättring jämfört med TLD. En uppgift som definieras som brownfield task (tidigare kod 

finns representerad) uppfattades som svårare att applicera TDD mot (ibid.).  

 

2.7 Teoretisk modell 

 

En teoretisk modell har skapats utifrån det teoretiska ramverket för att underlätta analys 

och strukturering av data från intervjuerna. Modellen tar sin början i den kunskap och 

erfarenhet som en utvecklare har och tillsammans med grundläggande synsätt, incitament 

och vilka förändringar i arbetsmönster användandet av TDD kan medföra skapas en 

grundläggande inställning. Dessa delar påverkar i sin tur hur eventuell inlärning och 

regelmässighet ter sig. Slutligen visar modellen hur mer detaljerade delar av TDD påverkar 

användningen av TDD – refaktorisering, kodkomplexitet och komplexitet i uppgift. 

Sammantaget ger modellen en bild över individens användning och uppfattning om TDD.  
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 Figur 1 Teoretisk modell med olika faktorer som tillsammans beskriver användning av TDD 
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3. Metod 
Studiens förberedelser, planering och utförande. Beskriver hur och varför studien genomförts 

på ett visst sätt. 

 

3.1 Val av forskningsstrategi 

Forskningsstrategi var en kvalitativ tvärsnittsstudie som syftade till att samla ett antal 

individers åsikter och förhållningssätt gentemot TDD. En tvärsnittsstudies uppgift är 

vanligtvis att visa en ögonblicksbild över hur saker och ting förhåller sig vid en viss tidpunkt 

(Denscombe, 2000). Strategin kännetecknas av att data samlas in från en grupp objekt – eg. 

personer, organisationer eller system (Johannesson & Perjons, 2012). Erhållen data utgör då 

en överblick för olika uppfattningar över forskningens problemområde. Tvärsnittsstudien 

kan i sådana fall tydliggöra olika ståndpunkter. Slutligen kan tvärsnittsstudier beskrivas med 

att forskaren själv ger sig ut och söker detaljer i konkreta företeelser – empirisk forskning 

(ibid.). Alla dessa delar stämde väl överens med studiens problemområde och för att 

lämpligt kunna besvara forskningsfrågan. 

Studiens syfte var att undersöka vilken betydelse kunskap och erfarenhet har vid användning 

av TDD. Varierande kunskap och erfarenhet hos utvecklare har pekats ut som en förklaring 

till varför olika resultat i studier förekommer (Bissi et al., 2016; Causevic et al., 2011; Jeffries 

& Melnik, 2007; Rafique & Misic, 2013; Shull et al., 2010). Därmed behövs djupare förståelse 

i vad som skiljer mellan olika utvecklares syn och användning av TDD. Denscombe (2000) 

pekar ut att när erfarenhet ska undersökas är intervjuer lämpligt. Vidare var behovet att 

intervjua människor i särskild position viktigt då personer med industriell erfarenhet av 

utvecklingsarbete och TDD var målgruppen. Detta motiverade en kvalitativ ansats med 

intervjuer där detaljerad information blev synliggjord och kunde jämföras. Intervjuer räknas 

som en ”kostsam” metod jämfört med andra då mycket tid krävs för bearbetning av data. 

Däremot är chansen större vid intervjumetod för relevanta svar då informanter kan väljas 

mer omsorgsfullt (ibid.).  

 

3.2 Datainsamling 

Intervjuerna bestämdes att vara semistrukturerade för att tillåta svar som var öppna och där 

den intervjuade kunde utveckla sina idéer (Denscombe, 2000). Själva miljön för intervju blev 

digital via Skype eftersom några informanter befann sig på annan ort. Skype är ett 

varumärke som ägs av Microsoft och specialiserar sig på IT-telefoni (Skype, 2017). För att 

säkerställa liknande förutsättningar för intervjuerna genomfördes alla med Skype.  

Den effekt som intervjuaren har på informanten är viktig, i synnerhet om studien är av 

känslig art (ibid.). Studien bedömdes inte vara av känslig natur även om i synnerhet oerfarna 

utvecklare kunde tänkas vilja leverera ”korrekta” svar för att visa sitt kunnande. Denna del 

var viktig och särskilda steg behövde tas för att få den intervjuade att känna trygghet med 

att det inte var deras reella kunskap av TDD som skulle mätas utifrån rätt eller fel. 
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Uppfattningen (och hur TDD används) var målet med studien, samt eventuella likheter och 

skillnader i urvalsgruppen. Alla informanter delgavs detta innan själva intervjun.  

Som förberedelse inför intervjuerna fick varje informant information om studiens syfte. 

Frågorna skickades inte ut i förväg. Anledningen var som ovan nämnt att särskilt oerfarna 

skulle möjligen konstruera svar om tid gavs för detta. Problemet kan däremot vara att 

informanter då gav svar som inte var tillräckligt genomtänkta. För att motverka detta gavs i 

vissa lägen följdfrågor från ett annat perspektiv för att ge informanten chans att ändra sin 

initiala uppfattning och skapa en större bild över ett visst område. 

Hove och Anda (2005) pekar ut intervjuarens kunskap inom forskningens ämne som särskilt 

viktigt i området systemutveckling. Förutom detta innebär semistrukturerade intervjuer 

skicklighet att vara lyhörd och förmåga att följa upp med relevanta frågor och områden 

(ibid.). Problem fanns med personlig expertiskunskap inom TDD. Den personliga kunskap 

som fanns var till stor del teoretisk som följd av en tidigare utförd litteraturstudie inom TDD. 

Cirka två veckor med praktisk övning att utföra uppgifter enligt TDD avsattes och 

genomfördes just för att erhålla något djupare kunskap i ämnet. Som Hove och Anda (2005) 

argumenterar kan problem med förståelse, och vetskap vad som är betydelsefullt att följa 

upp, inträffa under intervjuerna. Även Kvale (1997) beskriver intervjuarens kunskap i ämnet 

och förmåga till mänskligt samspel som avgörande för intervjuns kvalité.  

Vid intervjuer kan förmågan att lyssna aktivt vara viktigare än att ställa perfekta frågor. 

Framförallt är förmågan att lyssna utan förutfattade meningar och kunna uppfatta nyanser i 

vad som berättas som särskilt viktigt. (ibid.) Författaren tar även upp att till synes obetydliga 

omformuleringar av frågor kan inverka på svaret och att forskaren personligt är själva 

verktyget för studien. Denscombe (2000) beskriver även att vid kvalitativ forskning är det 

vanligt att författarens övertygelser och uppfattningar blir en del av forskningen. Eftersom 

TDD är en så pass tydlig teknik är det enkelt att ha en åsikt om det är bra eller dåligt att 

använda TDD.  Det var därför viktigt att vara medveten om detta och vidta särskilda 

försiktighetsåtgärder för att minska påverkan på informanterna. Frågornas konstruktion var 

en stor del i detta och därför kontrollerades de grundligt, även av utomstående part. En 

annan del var att hålla intervjuerna relativt strikt mot frågemanus för att undvika för stora 

utsvävningar. Frågorna (bilaga 1) skapades utifrån det teoretiska ramverket och dess modell. 

Det teoretiska ramverket är en produkt utvecklad från den litteraturstudie som 

genomfördes innan denna studie. Litteraturstudiens syfte var att identifiera hur kunskap och 

erfarenhet påverkar effektivitet, och användning av TDD. Ett liknande syfte som studien, 

men inte identiskt. Skillnaden ligger främst i utgångspunkt. Litteraturstudien tog avstamp i 

effektivitet hos TDD och filtrerade detta genom kunskap och erfarenhet. Denna studie tog 

avstamp från kunskap och erfarenhet och undersöker uppfattning och användning av TDD 

från det.  

Följande råd användes vid skapande av frågorna (Denscombe, 2000): 

 Undvik ledande frågor. Exempel – ”Håller du med om…” 

 Undvik att samma fråga ställs på flera olika sätt. 
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 Säkerställ att formuleringen är enkel att förstå. 

 Ordningsföljd är viktig. Tidigt ställda frågor kan påverka senare svar. 

 De första frågorna kan med fördel vara av lättare stil och fokusera på den 

intervjuades generella erfarenhet och grundläggande syn på TDD. 

Intervjuerna spelades in för att enklare kunna gå tillbaka och reflektera över vad som 

framkom i intervjuerna. En risk vid inspelning är att den intervjuade känner sig hämmad av 

vetskapen att det som sägs spelas in (Hove & Anda, 2005). För att motverka detta 

informerades varje person om varför intervjun spelades in och att det inspelade materialet 

skulle förstöras efter avslutad studie. 

 

3.3 Urval och beskrivning av intervjupersoner 

Urvalet bestod av sex personer. Denscombe (2000) beskriver att urval oftast grundar sig på 

vad personen har att kunskapsmässigt bidra med eller innehar en särskild position. Båda 

dessa faktorer var styrande för val av intervjupersoner. Kriterier vid bestämmande över vilka 

informanter som skulle ingå såg ut enligt följande: 

 Endast utvecklare i industrimiljö och från olika arbetsplatser. 

 Personlig erfarenhet av TDD i industrimiljö. Endast teoretisk kunskap räcker inte. 

 Tre utvecklare med stor tidsmässig erfarenhet av utvecklingsarbete. Ca 15 – 20 års 

arbete. Gärna personer med utbildning inom TDD, däremot inget krav. 

 Tre utvecklare med mindre tidsmässig erfarenhet av utvecklingsarbete. Ca 2 år eller 

mindre önskvärt. Maximalt 3 års erfarenhet. Ska själv inte anse sig som erfaren. 

Detta förhållningssätt krävde att personer behövde handplockas och ett subjektivt urval blev 

urvalsmetoden. Utgångspunkt var alltså att välja personer som mest sannolikt kunde ge bäst 

information utifrån forskningens syfte och forskningsfråga. Ofta associeras tvärsnittsstudier 

med ett stort antal inblandade människor och kvantitativ ansats. Vid kvalitativ ansats 

eftersöks oftast ett mindre antal. Kravet är att täckning och bredd är tillräckligt stort för att 

kunna representera ett större antal (ibid.). De personer som ingick i urvalet kunde med 

utgångspunkt från det inte sägas representera den stora massan utvecklare. Individerna var 

snarare på varsin sida av erfarenhetsspannet som existerar – dels väldigt erfarna utvecklare 

och på andra sidan oerfarna utvecklare. Detta skapade bredd men samtidigt innebar det att 

skillnader kunde synliggöras. Betydelsen av skillnaderna var stort då dessa kunde bli föremål 

för granskning och analysering. Detta stämmer även väl mot typiskt förhållningssätt för 

kvalitativa tvärsnittsstudier där mer speciella enheter gärna inkluderas – extrema, ovanliga, 

bäst eller sämst (ibid.).  

För att komma i kontakt med dessa personer användes först personliga kontakter. Detta för 

att ha bättre kontroll över vilka som ingick i studien. Tre utvecklare valdes ut på detta sätt. 

Dessa gav i sin tur förslag på andra personer som skulle vara lämpliga för studien utifrån 

kriterierna ovan. Detta sätt att välja ut personer kallas snöbollsurval (Atkinson & Flint, 2001). 

Informanterna hölls anonyma för att lättare gruppera svar och underlätta jämförelse mellan 
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oerfarna och erfarna utvecklare. 

 

Intervjuperson Beskrivning Typ 

1 Har arbetat ca 2 år med systemutveckling som konsult. 
Arbetsuppgifter har inkluderat både front end och back end. 
Erfarenhet av TDD är ca 1 år. 

Oerfaren 

2 Ca 2 års erfarenhet av systemutveckling. Arbetsuppgifter har 
inkluderat både front end och back end. TDD användes inte i 
början av arbetslivet men har gradvis använts mer och mer. 

Oerfaren 

3 Nästan 3 års erfarenhet av systemutveckling som konsult. 
Breda arbetsuppgifter – både front end och back end. Har 
använt TDD sporadiskt beroende på projekt under 
arbetslivet, mer på senare tid. 

Oerfaren 

4 Ca 16 års arbetslivserfarenhet som systemutvecklare. Har 
arbetat mycket som utvecklare, men även en del som 
arkitekt. Har jobbat med TDD sedan 5 år tillbaka. 

Erfaren 

5 Har ca 19 års erfarenhet där allt från utvecklare till arkitekt 
och teknisk projektledare varit arbetsroller. Erfarenhet av 
TDD i yrkeslivet är ca 9 år. 

Erfaren 

6 Har arbetat i ca 13 år. Arbetsroller har varierat från 
utvecklare, arkitekt och projektledning. Erfarenhet av TDD är 
ca 6 år där tekniken använts sporadiskt. 

Erfaren 

 

Tabell 2 Beskrivning av studiens informanter 

 

3.4 Analys och kodning av data 

Efter varje genomförd intervju transkriberades det inspelade materialet för hand. Fördelen 

med manuell transkription är att inlärning och reflektionsarbete underlättas av denna 

tidskrävande process (Denscombe, 2000). Anteckningar som fördes i samband med intervjun 

sammanfogades med detta material. 

Backman (2008) menar att analysarbetet förenklas av en viss struktur redan innan 

datainsamlingen startar. Genom att utgå från det teoretiska ramverkets modell i 

analysarbetet genomfördes en deduktiv tematisk analys. Tematisk analys anses av många 

vara grunden för kvalitativ analys och kopplas ofta ihop med ett teoretiskt ramverk (Braun & 

Clarke, 2006). Författarna beskriver att tematisk analys kan användas för att visa exempelvis 

informanters erfarenheter, händelser och upplevd verklighet – vilket stämmer väl emot 

studiens syfte. Ett tema ska fånga något betydelsefullt utifrån studiens syfte och utgörs av 

ett antal sammanhängande data (ibid.). Studien samlar tidigare forskning och resultat från 

dessa för skapande av olika teman. Tematisk analys kan delas in i endera induktiv eller 

deduktiv. En deduktiv analys innebär att arbetet utgår från de identifierade temana, vilket 

kan exemplifieras genom att frågor är starkt kopplade mot teorin (ibid.). Studien var tidigt 

riktad mot forskningsfrågan, samt vilande mot tidigare forskningresultat, vilket motiverar 

detaljerad analys av en viss typ av data och därmed en deduktiv tematisk analys. 



13 

 

Analys genomfördes genom att transkriptionerna från intervjuerna grupperades i två 

separata dokument: grupperat erfarna och grupperat oerfarna. Varje dokument använde 

den teoretiska modellens teman som rubriker och information från transkriptionerna 

flyttades över till lämplig rubriknivå. Därefter jämfördes varje dokument först inbördes, 

sedan emot motsvarande dokument och slutligen mot teori. Resultat från detta angavs i 

studien och avslutades med en reflekterande analys över vad som framkommit.   

Allteftersom analysarbetet pågick reflekterades över huruvida nya teman eller förändring av 

befintliga var nödvändigt. Följande frågeställningar användes för att skapa flyt 

och sammanhang vid komponering av texten (Machi & McEvoy, 2016): 

 Följer resonemangen varandra på ett lämpligt sätt? 

 Finns tillräckligt starka bevis för påståendet? 

 Är slutsatser giltiga? 

 Följer enheterna varandra på ett logiskt sätt? 

 Representerar innehållet rubriken som en helhet? 

 

3.5 Etik 

Vetenskapsrådet (2002) visar att fyra krav behöver tillgodoses för att forskningen bedrivs 

etiskt. Varje krav presenteras samt hur kravet är bemött i studien: 

1. Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.  

 Varje informant gavs information om studiens syfte och att Mittuniversitetet är 

institutionen vid medverkandeförfrågan. Detta syfte uppgavs även igen innan 

själva intervjun genomfördes. 

 

2. Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.   

 Samtycke gavs vid förfrågan om medverkan. Information om personlig möjlighet 

att avbryta intervju gavs inför intervju. 

 

3. 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.  

 Information från studien anses inte vara etiskt känsliga. Uppgifter om tidsmässig 

erfarenhet av utvecklingsarbete och TDD frågades om de fick ingå i studien. 

Huruvida deltagarna önskade anonymitet förfrågades även. 

 

4. Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.  

 Information om att insamlad data endast kommer användas i forskningen och 

inte spridas gavs i samband med intervju.  
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4. Resultat och analys 

Resultat från intervjuerna presenteras samt analys efter varje kapitel och begrepp. 

  

4.1 Grundläggande synsätt 

Enligt Beck (2003) är grundtanken med TDD att kodens design ska drivas framåt. De mer 

erfarna utvecklarna talar alla om design och TDD. Detta saknas hos de oerfarna och 

utvecklare #1 och #3 nämner att de inte finner stort behov i att ständigt använda TDD. 

Utvecklare #4 säger att efter professionell utbildning i TDD uppkom en djupare förståelse för 

tekniken: 

”Jag fick inte in kärleken till det innan jag gick utbildning på TDD. Jag 

förstod att design är den viktigaste delen med TDD. Hur klassen blir 

utformad jämfört med om man bara kör på känsla.” 

Utvecklare #5 menar att TDD designar systemet automatiskt men det kräver kunskap över 

vad som är bra objektorientering. Utvecklare #6 instämmer i resonemanget och säger att 

kunskap i objektorientering – hur man designar sina klasser och metoder, samt använder 

dem är viktigt. Det stämmer väl mot Aniche och Gerosa (2015) beskrivning där kunskap och 

erfarenhet om objektorienterade koncept pekas ut som viktigt för effektivt användande av 

TDD. Utvecklare #2 berättar att i början av användningen av TDD var en stor svårighet att få 

till abstraktion i kod. Med andra ord att använda mer generella objektorienterade principer. 

En skillnad i förhållningssätt mellan erfarna och oerfarna utvecklare blir tydlig vid syn på vad 

TDD är. Inriktningen är mer styrd mot själva testningen för oerfarna. På frågan över vilka 

anledningar som är synbara till att använda TDD blir svaren: 

”Ja det är därför att koden ska fungera, bli rätt. Det är främsta 

anledningen att jag använder det.” (Utvecklare #1) 

”Om man ska lägga till eller ändra någon funktion eller något så ser 

man med testerna om man tagit sönder något. Det är största 

anledningen att använda det.” (Utvecklare #3) 

Janzen och Saiedian (2008) beskriver att många utvecklare har synen att TDD endast handlar 

om testerna i sig. Utvecklare #5 menar däremot att arbetssättet definierar systemets och 

funktionernas beteende, själva testet är egentligen en biprodukt från TDD. 

Individuella skillnader är tydliga gällande personligt synsätt och relation mot TDD. Utvecklare 

#2 uttrycker sig tydligt med: ”jag brinner inte för perfekt kod, det är själva problemlösningen 

som är roligast”. Beck (2003) beskriver att TDD lämpar sig väl emot utvecklare som 

känslomässigt engagerar sig i koden, och finner stor vikt att den är ren och lätt att förändra. 

Utvecklare #5 nämner även att ren kod personligt är betydelsefullt just för att man ofta 

stöter på kod som ingen vill gå in i. 
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Latorre (2013) pekar ut kommunikation som enskilt viktigaste faktorn att ett projekt som 

använde TDD blev lyckat. Vid intervjuerna påtalades kommunikation föga av samtliga 

inblandade. Indirekt nämns förbättrad kommunikation av utvecklare #2 vid beskrivning av 

enkelheten att förklara kod med hjälp av test, istället för med produktionskod. 

 

Analys Grundläggande synsätt 

Utvecklare #6 påtalar i intervjun vanan med att skapa funktioner och mer specialiserade 

klasser och metoder som svåra koncept som är i upplärning hos mer oerfarna utvecklare. 

Detta skulle förklara till viss del varför oerfarna har svårare att se designperspektivet hos 

TDD. Samtidigt pekar detta mot betydelsen av god kunskap/erfarenhet av objektorienterade 

koncept för att effektivt använda TDD. Att utvecklare #1 och #3 inte ser konstant användning 

av TDD som viktigt tyder även på att design inte är huvudanledningen att använda TDD för 

dem. Mer tydligt är att TDD används för att kontrollera att koden fungerar som den ska. 

En annan anledning skulle kunna vara bristande teoretisk kunskap om TDD. Ingen oerfaren 

utvecklare påtalar teoretisk kunskap som viktigt, eller visar ett behov av mer förståelse från 

teori eller bakomliggande idéer med tekniken – en avsaknad av reflektion finns. Alla erfarna 

visar större kunskap på det här området och utvecklare #4 förklarar att detta var 

anledningen till dennes numera positiva inställning till TDD. Samtidigt förklarar #5 i intervjun 

att teoretisk kunskap först blev ett problem eftersom teorin var osannolikt positiv. Den blev 

svår att tro på. Först efter att praktiskt se fördelarna kunde tekniken tas emot väl. Personen 

menar även att det tar tid att lära sig TDD och man behöver ofta få en ”a-ha”-känsla. Detta 

är möjligen en annan förklaring till de mer oerfarna utvecklares syn på TDD – de behöver se 

praktiska effekter i förhållande till helheten mer tydligt. I många fall är detta inte upplevt 

ännu. Däremot behövs teoretisk kunskap, oavsett om den tas emot positivt eller negativt. 

Betydelsen av ren kod visas i jämförelse mellan utvecklare #2 och #5 åsikt i ämnet. Det kan 

vara troligt att betydelsen av ren kod är kopplat till personlighet och hur viktigt det är med 

ordning och reda för en viss individ. En annan förklaring skulle kunna vara att mer erfarenhet 

och större förmåga att se helhet medför en ökad preferens för ren kod.  

Förbättrad kommunikation i form av TDD påtalades inte överdrivet mycket. Alla inblandade 

menar att tester hjälper vid förändringar senare och man är van att höra behovet av mer 

tester. Från den synvinkeln säger egentligen alla att kommunikation i koden förbättras av 

tester.  

 

4.2 Incitament och inlärning 

För att ta till sig ny kunskap och underlätta inlärning är ett självreglerat lärande grunden 

(Schraw et al., 2006). En viktig komponent i detta är motivation vilket kan brytas ner i tilltro 

till egen förmåga och tilltro till kunskapen i sig (ibid.) I det här fallet innebär kunskapen TDD. 

Första kontakt är därmed betydelsefullt. Alla oerfarna utvecklare stötte på TDD i akademisk 

miljö som ett moment i en kurs. Alla ger en bild att kunskaperna därifrån inte hjälpte särskilt 
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mycket när det senare skulle användas professionellt. Mer betydelsefullt har varit någon 

person som varit drivande för att införa TDD. En person som talar positivt och övertygande 

kommer naturligtvis att lättare skapa motivation och tilltro till kunskapen för övriga. 

Utvecklare #3 nämner att TDD möjligen inte är bästa metoden att få fram test och 

förespråkar inte tekniken. Utvecklaren anser även att TDD och tester i sig kan förhindra att 

utforma ”smartare eller mer optimala lösningar” där exempelvis mer beräkningar kan 

genomföras i en funktion istället för flera. Flera utvecklare påtalade betydelsen av en driven 

person för inlärning av TDD: 

”Jag jobbade som konsult hos en kund och en utvecklare var väldigt 

drivande att använda TDD. Då blev det så och man fick lära sig det.” 

(Utvecklare #3) 

”Jag tror det är svårt att bara rakt av sätta in TDD, även med erfarna. 

Det är en stor fördel med någon som brinner för det eller har gjort det 

tidigare.” (Utvecklare #6) 

”Har ofta haft ett driv och då startat kanske en arkitektgrupp eller att 

projekt ska använda agila metoder eller tekniker som DDD, TDD eller 

BDD.” (Utvecklare #5) 

Parprogrammering nämns av flera utvecklare som en bra metod vid inlärning, och att då 

para ihop erfarna med oerfarna utvecklare. Experten Gregori Melnik rekommenderar särskilt 

att sätta ihop oerfarna med erfarna utvecklare (Shull et al., 2010). Utvecklare #2 var den av 

de tre oerfarna utvecklarna som fick mest utbildning av TDD och nämner parprogrammering 

som särskilt givande i par med en erfaren utvecklare. Utvecklare #2 uppger även att 

inlärningen blev lätt eftersom de andra hade bra rutiner. Utvecklaren beskriver de erfarnas 

roll och synen på personlig kunskapsinhämtning: 

”Det var absolut tur att man hade mer erfarna att fråga. Jag vet inte 

om jag tyckt det varit så kul att leta reda på den kunskapen själv.” 

Utvecklare #2 visar ett mer självreglerat lärande av TDD i användande av kognitiva tekniker 

som problemlösning och kritiskt tänkande för att stimulera lärandet (Schraw et al., 2006). 

Testernas relation mot kvalité och kundens nöjdhet sätts i perspektiv mot användandet av 

TDD. Övriga oerfarna sätter inte TDD i detta sammanhang och reflekterar inte över detta. 

Utvecklare #6 menar även att grunduppgiften för TDD är att skapa hög kvalité i produkten. 

På frågan över vilka förmågor en utvecklare bör inneha för att använda TDD effektivt svarar 

utvecklare #5: 

”Tankemönstret att man vill leverera en slutprodukt med hög kvalité 

är nog ett måste om man ska förstå idén med TDD. Om man bara 

kodar för att det är kul med teknik men inte med avsikt att skapa 

något som funkar, då ser man nog inte nyttan riktigt.” 
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Av de intervjuade visar utvecklare #5 störst teoretisk kunskap av TDD och inlärningen visar 

även tecken på ett stort mått av självreglerat lärande med stor del metakognition i 

förhållande till TDD. Enligt Schraw et al. (2006) innefattar metakognition förmåga att planera 

sitt lärande samt utvärdera egen kunskap. Utvecklare #5 använder flera verktyg för att 

stimulera inlärningen av TDD – teoretisk, praktisk, självutvärderande både av egen kunskap 

och av teoretisk fakta. Personen har även störst erfarenhet av utvecklingsarbete. Alla dessa 

delar har bidragit till stor förståelse för TDD och förmåga att sätta tekniken i större 

sammanhang. Utvecklare #6 påtalar även vikten av personlig utvärdering för inlärning. Små 

uppgifter i kombination med diskussion och genomgång tillsammans med mer erfarna 

utvecklare är effektivt för lärande av TDD, enligt utvecklaren. Kodmässiga uppgifter i form av 

kata argumenterar utvecklare #4 och #5 för som effektivt. Tanken med kodmässig kata, som 

i japanska kampsporter, är att utföra en mindre uppgift gång på gång för att lära sig ett 

mönster. 

 

Analys Incitament och inlärning 

Utvecklare #3 har minst tilltro till tekniken av de intervjuade och rekommenderar inte att 

använda TDD för att skapa tester. Från perspektivet att TDD endast handlar om att skapa 

tester är slutsatsen rimlig. Personen anger även att när tester skrivs sker det oftast med TLD 

eller utan tester. En trolig anledning till att TDD inte ses mer positivt kan vara att goda 

resultat vid användning av TDD inte blivit synligt. Utvecklaren ser exempelvis ingen skillnad 

mellan TDD och TLD i avseende mot refaktorisering. Beck (2003) påtalar särskilt fördelar 

med TDD vid refaktorisering med långa dataflöden och kedjor av logiska operationer. 

Utvecklare #5 nämner även svårigheter med att testa dessa receptliknande operationer. Mot 

bakgrund av detta kan antagande göras att upplevt resultat vid användning av TDD för 

utvecklare #3 varit negativt i jämförelse med om det utfördes utan TDD. Buffardi och 

Edwards (2012) visar även att utvecklare med sämre tilltro till TDD får lägre resultat från 

tekniken. Personlig inställning är därmed väldigt avgörande och alla intervjuade ger bilden 

att TDD inte används särskilt tvingande. Det är alltså väldigt enkelt att använda tekniken en 

aning och sedan lägga den på hyllan om vinster inte är synliga direkt. Utvecklare #2 beskriver 

att användandet av TDD är mer ”aggressivt” än tidigare och det påtalas ofta att det ska 

användas mera. Det ger i sin tur mer kunskap av tekniken och en gradvis förståelse över 

vinster som kan erhållas. Detta är synbart hos utvecklaren genom dennes mer positiva bild 

av TDD. 

Ett problem som är tydligt är just den relativt låga kunskapsnivå hos de mer oerfarna 

utvecklarna över teori och grundidé med TDD. Det som istället präglat inlärning av TDD har 

troligtvis varit arbetsplatsen och ett fåtal individers syn på TDD. Detta kan ses hos utvecklare 

#2 vars arbetsplats har mer struktur kring TDD än hos de andra oerfarna, vilket kan ha skapat 

en lättare inlärningsmiljö. En åtgärd skulle vara att rikta in sig mer på underliggande teori vid 

inlärning av TDD. Det är viktigt att teknikens fullständiga filosofi blir synliggjord och satt i 

större perspektiv. Detta så tekniken inte endast blir ett arbetsverktyg för att ta fram tester, 

utan som central del i en större strategi att skapa professionell flexibel kod. Teori behöver 

naturligtvis sättas i förhållande mot praktiska uppgifter, annars finns risk att varaktig 
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kunskap uteblir. Troligtvis inträffade detta under akademisk utbildning och de kunskaperna 

har ingen verklig nytta idag. 

Inlärning av TDD för erfarna utvecklare kräver ett resonemang. Alla intervjuade i studien 

anser att tekniken i grunden är lätt att förstå, svårighet är ofta kopplat mot utformning av 

testfall. Utvecklare #2 benämner i intervjun denna del som svårast att lära sig. Utvecklare #5 

talar om utformande av testfall: 

”När man stött på fler och fler olika situationer och kommit fram med 

sätt att testa det, så sitter det i bakhuvet. När man stöter på problem 

får man fråga sig: varför händer det här?, var det en ny typ av 

problem?” 

Här visas även ett stort mått av självreglering av personlig kunskap. Genom att utvärdera 

varje situation och försöka komma fram med lösningar kan inlärning underlättas samt bygga 

på tidigare kunskap. Mer erfarna utvecklare kommer därmed möjligen lättare kunna ta till 

sig TDD, om intresset finns. Tidigare erfarenheter av testning och objektorienterade 

principer sätts då i relation mot TDD och en snabb inlärningsprocess kan bli möjlig. Tidigare 

studier visar även denna relation (Latorre, 2014). Detta kräver däremot motivation där 

fördelar med TDD eftersöks och att man litar på egen förmåga till inlärning. 

 

4.3 Förändring av arbetsmönster 

En tydlig skiljelinje finns mellan erfarna och oerfarna utvecklare. De erfarna problematiserar 

förändringar i arbetsmönster betydligt mer än oerfarna som accepterar användning av TDD 

utan vidare funderingar. En förståelse varför TDD kan hjälpa är däremot viktig när TDD ska 

införas i ett projekt (Latorre, 2013). Utvecklare #6 besvarar frågan om vad som inträffar för 

en utvecklare som är van med TLD och ska använda TDD: 

”För dem blir det skillnad. Först är det en mental puckel – varför ska 

jag göra TDD? Svaret kan då bli - det ger mindre enheter och mer 

lätthanterlig kod. Är dock svårt att övertala någon som aldrig använt 

TDD att det ger en fördel.” 

Utvecklaren förklarar att TDD kan fungera för vissa och andra inte. Personer som är mer 

vana med förändringar har lättare att ändra sitt förhållningssätt, enligt utvecklaren. 

Tankegångarna utvecklas och personer med invanda mönster och lösningsstrategier har 

svårare att se fördelarna. Utvecklare #4 beskriver implementering av TDD på följande sätt: 

”Planen var att köra TDD. Folk har stretat emot och tyckt det var 

jättekonstigt att skriva testerna före. Så blir det om man inte jobbat 

med TDD. Det kräver träning för att känna att TDD är självklart. Saker 

växer fram som de alltid gjort, så är det för de flesta jag jobbar med 

och de är alla erfarna utvecklare. Det är inte så många som har varit 

med om ett projekt där TDD använts hela vägen.” 



19 

 

Ett tecken på den skillnad som kan råda mellan olika arbetsplatser beskriver utvecklare #5: 

”På nuvarande plats är det ganska få som kör TDD, tidigare har det 

kanske varit hälften. Där såg vi att vi blev mycket mer trygga. 

Nyutvecklade produkter med hög testtäckning kunde vi i princip 

leverera varje dag om vi ville.” 

Utvecklare #5 besvarar uppföljningsfrågan över varför det inte används mer på nuvarande 

arbetsplats:  

”Culture eats process for breakfast… Det är kanske 10 % som 

använder TDD uttalat”. 

Tydliga skillnader hur utvecklarens mentala lösning påverkar användningen av TDD kan inte 

utläsas mellan erfarna och oerfarna. Utvecklare #3 menar att de som tänker i förväg hur de 

ska lösa en uppgift använder TDD bäst. Utvecklare #6 beskriver att erfarna utvecklare 

kommer skriva mer i produktionskoden direkt och att de tänker flera steg framåt. Utvecklare 

#4 instämmer på sätt och vis och beskriver att en mental lösning ofta infinner sig tidigt. 

Utvecklaren sätter detta i perspektiv mot TDD och menar att problem därför uppstår vid 

användning av TDD, då testerna ska skapa lösningen. Romano et al. (2016) beskriver detta 

och att den förändring som krävs att ändra tankemönster från tidigt planerande till ett mer 

öppet förhållningssätt kan vara svårt. 

Erdogmus et al. (2005) menar att oerfarna utvecklare kan öka sin produktivitet som följd av 

bättre förståelse av uppgift och funktionalitet som tillförs. Utvecklare #2 beskriver detta 

med att TDD skapar bättre förståelse innan man utvecklar det som ska byggas. Utvecklare #1 

har liknande tankegångar och beskriver att TDD ger en lättare förståelse för olika typer av 

variationer som kan inträffa i en funktion. Utvecklaren säger även att TDD gör att mer tanke 

behövs innan varför, och hur, något ska genomföras. Däremot är alla utvecklare eniga om att 

det tar längre tid med utvecklingsarbetet när TDD används. Utvecklare #2 berättar även att 

de mer erfarna kollegorna varit rädda för att produktivitet ska minska om TDD används för 

mycket. Studier visar även en förminskning av produktivitet när TDD används i industrimiljö 

(Dogsa & Batic, 2011; Rafique & Misic, 2013). 

 

Analys Förändring av arbetsmönster 

En anledning till att oerfarna har lättare att ta till sig och acceptera användning av TDD är 

den position de innehar. Utvecklare #2 nämner i intervjun att mer erfarna på arbetsplatsen 

har större bestämmanderätt när TDD ska användas eller inte. Det är generellt lättare att följa 

anvisningar när positionen i gruppen inte är dominant. En annan anledning har mest troligt 

med invanda arbetsmönster att göra. En oerfaren utvecklare har lättare att anpassa sig och 

pröva olika tekniker eftersom vanor inte byggts upp ännu. Det visar sig tydligt när mer 

erfarna utvecklare direkt funderar över förändringsobenägenhet antingen hos sig själva eller 

hos kollegor. 
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Att förståelsen för vad som skapas ökas vid användning av TDD är troligt. Genom att först 

skapa ett test blir det tydligare vad som ska byggas. Detta borde vara en hjälp oavsett 

erfarenhetsnivå. Trots detta används inte TDD i stor utsträckning och utvecklare #3 och #4 

uppger i intervjuerna att det oftast är på mindre uppgifter. Det visar ytterligare att även om 

fördelar med förståelse påverkas positivt av TDD väljs det ofta bort. Större fördelar behöver 

därmed bli tydligare. Ett sätt att skapa tydlighet är att öka diskussion på arbetsplatsen vad 

TDD innebär.  

Att inte produktiviteten upplevs som ökad kan kopplas mot vad produktivitet innebär. Är det 

att implementera en funktion eller innefattar det hela systemets livscykel där underhåll blir 

en stor del? Alla utvecklare poängterar att TDD, eller framförallt testtäckning, underlättar för 

ändringar senare. Detta väger därmed upp eventuellt längre initial utvecklingstid. Utvecklare 

#5 nämner däremot att vid tidigare projekt kunde produktivitet för implementering av 

funktionalitet ökas markant till följd av TDD. I det fallet var teamet mer sammansvetsat och 

följde TDD mer medvetet. Det verkar alltså som att kulturen på arbetsplatsen är avgörande 

till hur TDD används och därmed potentiellt dess effektivitet. Samma resonemang kan 

användas mot utvecklare #2:s beskrivning av rädslan över potentiell produktionsminskning 

vid användning av TDD. I det fallet råder den synen och kulturell inställning. Utvecklaren 

säger även att det förhållningssättet är rätt användande av TDD för dem. 

 

4.4 Regelmässighet och refaktorisering 

Alla intervjuade uppger att TDD inte används i stor utsträckning. Detta stämmer mot Beller 

et al. (2015) resultat där testning inte utförs i så stor utsträckning som utvecklare själva tror 

och TDD används inte i strikt mening. De oerfarna utvecklarna ser främst en skillnad mellan 

att skriva tester och att inte ha tester. Skillnad mellan TDD och TLD reflekteras inte särskilt 

mycket över. De mer erfarna utvecklarna ser större behov av att ha tester och användning 

av TDD eller TLD blir mer betydelsefullt för dem. Utvecklare #4 berättar om diskussioner 

mellan att använda TDD eller TLD: 

”Många diskussioner. I slutändan blev det ok att köra TLD. Det blir 

nästan världskrig ibland... Det går inte lösa på annat sätt. Sen tror jag 

att många inte har erfarenhet att köra TDD fullt ut i ett projekt. Inte 

jag heller, och det är då svårt att säga hur mycket fördelar i designen 

som blir av TDD. Man måste nog gått igenom några projekt för att 

veta vad som verkligen händer. Många har jobbat med TLD och vill 

göra som man alltid gjort. Jag tror stora projekt är svårt att få igenom 

att köra TDD hela vägen.” 

Utvecklare #5 beskriver att många utvecklare anser TLD vara bästa sättet men menar att då 

skapas inte samma testtäckning som vid TDD. Framförallt designas inte klasserna på rätt sätt 

vilket leder till sämre objektorientering. 
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Utvecklare #1 beskriver att användning av TDD egentligen mest inneburit att skriva 

enhetstester och uppger att i vissa fall skrivs kod utan tester. Samma beskrivning ger även 

utvecklare #3.  Båda utvecklarna nämner att skrivandet av tester måste göras, men själva 

produktionskoden är roligare. Utvecklare #5 påtalar att viktigaste fallgropen att undvika vid 

användning av TDD är att glömma bort att behandla testfallen som fullständiga 

kodmedlemmar. Martin (2007) poängterar vikten av att inte göra någon skillnad på kod. 

Testkoden kräver lika mycket omtanke, tankekraft och design som produktionskoden. 

Beck (2003) förklarar rollen av refaktorisering med att systemets beteende inte ska 

förändras. I TDD används refaktorisering frekvent enligt regelverket i varje momentcykel och 

möjliggör därmed skapandet av systemets design (ibid.). De mer erfarna ger i stort en enig 

bild vad refaktorisering innebär:  

”Testerna garanterar att du kan ändra struktur och utseende utan att 

ändra funktionalitet. TDD ger då en frihet att refaktorisera egentligen 

hur mycket som helst. […] När det finns regressionstester kan du 

refaktorisera mycket lättare. Det är väldigt, väldigt viktigt för att 

kunna göra en bra design.” (Utvecklare #5) 

”Det är en av de viktigaste sakerna – att man vågar refaktorisera. Det 

ska göras hela tiden för att förhindra att koden blir dålig, alla ska vara 

scouter hela tiden.” (Utvecklare #4) 

”Refaktorisering kräver först att någon tycker att det behöver göras. 

Om man gör det är det inte så farligt att göra en ändring eftersom 

man har regressionstesterna. Man kan ändra i koden, men 

funktionalitet är inte ändrad – det är det refaktorisering ska ge.” 

(Utvecklare #6) 

Oerfarna utvecklarna har svårare att se samband mellan TDD och refaktorisering. För dem 

handlar refaktorisering om att genomföra en ändring i koden, ofta funktionell ändring. 

Studier visar att oerfarna utvecklare har svårigheter att använda TDD disciplinerat och enligt 

teorin (Beller et al., 2015; Romano et al., 2016). Utvecklare #1 förklarar refaktorisering med 

att det är när ny funktionalitet införs eller att systemets beteende förändras. Utvecklare #2 

sätter inte TDD i relation mot refaktorisering med motivering att TDD aldrig använts vid 

refaktorisering. Testerna hjälper främst genom säkerställande att genomförd ändring inte 

förstår något i koden. Utvecklare #3 syn på refaktorisering: 

”Refaktorisering är viktigt, det blir verkligen många nödlösningar. Så 

när det finns tid så gör man refaktorisering. Då brukar jag ibland 

skriva ett test och sedan refaktoriserar jag om koden.” 

På frågan över hur mycket ändringar som görs i kod vid användning av TDD svarar utvecklare 

#1: 
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”Tror att det gör att jag ändrar mindre i koden. Att man först måste 

tänka efter utifrån det nya beteendet. TDD gör att man tänker efter 

lite mer om man ska göra det, hur man ska göra det. Utan det hade 

jag nog bara bränt på och gjort något, och kommit på efteråt att det 

här blev ju dumt.” 

Hur TDD ska användas skiljer mellan olika arbetsplatser. I vissa fall är det tydligt att ett 

internt regelverk satts upp. Tabell 3 visar hur de intervjuade ser på regelmässighet: 

 

Utvecklare Typ Förklaring 

#1 Oerfaren ”Man behöver inte alltid följa reglerna, det är tillåtet att ”köra på” 
om man vill. Det finns inte någon stor uttalad TDD-strategi - mer 
ett gemensamt tankesätt i kollegiet.” 

#2 Oerfaren ”Regler sattes upp vid inlärning av TDD, har svårt att minnas hur de 
såg ut. När vi har sagt att vi ska följa TDD så kör vi också testerna 
först. Det finns även en viss frihet om man vill följa TDD när man 
känner att det passar.” 

#3 Oerfaren ”Idag använder vi det nog bara när det går lätt att använda det. 
Som att validera data eller logik. Jag använder det inte för att driva 
fram klasser och metoder.” 

#4 Erfaren ”Vi följer inte riktigt regelmässigheten och därmed inte heller TDD, 
fast det var tanken. Oftast vet erfarna utvecklare vad man vill 
åstadkomma och det som ska göras växer då inte fram med TDD.” 

#5 Erfaren ”Ju mer erfaren man är så händer det nog mer sällan att man går 
utanför reglerna.” 

#6 Erfaren ”Man bör hålla sig i regelverket någotsånär. En erfaren utvecklare 
kommer göra första versionen mer komplex jämfört med en 
oerfaren. Jag ser ingen motsättning med detta och att göra en del 
av refaktoriseringen tidigt.” 

 

Tabell 3  Informanternas syn på regelmässighet 

 

Alla intervjuade påtalar vinster med att ha tester som ett säkerhetsnät när ändringar i 

systemet ska genomföras. Utvecklarna vågar i sådana fall i större utsträckning genomföra 

förändringar. Beck (2003) beskriver just detta säkerhetsnät som en stor vinst vid användning 

av TDD.  

 

Analys Regelmässighet och refaktorisering 

Utvecklare #4 arbetar i miljö med endast erfarna utvecklare men uppger att TDD inte 

används i stor utsträckning. Denna brist på disciplin stämmer inte mot Beller et al. (2015) 

beskrivning där erfarna utvecklare pekas ut som mer disciplinerade och håller sig inom 

regelverket. Troligen är arbetskulturen mer avgörande än erfarenhetsnivå om det ska 

användas. Möjligen kan andra faktorer som Causevic et al. (2011) räknar upp som 
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anledningar att inte använda TDD vara viktiga: tidspress, kodarv och otydlighet i synbara 

vinster. En ännu starkare förklaring kan vara oförmåga hos mer erfarna utvecklare med djupt 

rotade arbetsmönster att ändra dessa. Samtidigt visar studier att just erfarna utvecklare har 

lätt att använda TDD och instinktivt applicera den korrekt (Latorre, 2014). Den mentala 

tröskeln är mest troligt det största hindret. 

Skillnaden mellan erfarna och oerfarna utvecklare blir främst i synen på att ha tester eller 

inga tester, inte om TDD används. Svaren på frågan om upplevd skillnad mellan att använda 

TDD jämfört med TLD är talande då de oerfarna inte ser stora skillnader på dem. De kommer 

närmare från en bakgrund när tester inte skrivs alls och detta blir den typiska skillnaden, inte 

om TDD eller TLD används. För mer erfarna blir designaspekterna viktigare och motiverar 

därmed starkare TDD för vissa utvecklare.  

Man kan ana en skillnad i förhållningssätt mot testkod jämfört med produktionskod hos mer 

oerfarna utvecklare. Testkoden får inte riktigt samma värde som produktionskod och 

utvecklare #1 och #3 uppger i intervjun att tester helst inte förändras. Båda utvecklarna 

nämner även att ibland skrivs kod utan tester vilket ger sken av att testernas betydelse är 

baserat på personlig uppfattning och att det ibland upplevs som tråkigt arbete. Det är även 

vanligt att utvecklare uppfattar testning som tråkigt arbete och inte ”riktigt” arbete i 

jämförelse mot att lägga till funktionalitet (Freeman & Pryce, 2010). Ett mer strikt 

förhållningssätt mot TDD kan hjälpa detta eftersom testerna blir en central del i 

utvecklingsarbetet. Detta ger möjlighet att lättare se nyttan med tester, ökar 

utvecklingstiden i testning, och dess status kan öka. 

Utvecklare #5 påtalar i intervjun att tidigare återinfördes ofta buggar när TDD inte användes. 

Samma bugg blev tvungen att rättas flera gånger på grund av att någon haft uppfattningen 

att just detta kräver inte ett test. Det borde vara svårt att inse att en bugg eller liten ändring 

som genomförs inte kommer att få större betydelse i senare skede. Om en ändring i synsätt 

på tester kan genomföras finns stora chanser att dessa typer av problem försvinner.  

Synen på refaktorisering och TDD är den stora skillnaden mellan oerfarna och erfarna 

utvecklare. Ett kunskapsgap är tydligt över vad refaktorisering och TDD innebär. Freeman 

och Pryce (2010) beskriver att eftersom utvecklare i större utsträckning läser kod än skriver 

kod är refaktorisering nyckeln till detta. Refaktoriseringen förenklar och förbättrar design 

med målet att tydligt förklara kodens uppgift. Utvecklare #5 stödjer detta och påtalar vikten 

av god design för att skapa lättare förståelse. Återigen går detta tillbaka till en bristande 

teoretisk kunskap vad TDD har som grunduppgift för oerfarna utvecklare. När design sätts i 

första rummet kommer begreppet refaktorisera att ta ett större uttryck än att ändra 

funktionalitet i befintlig kod. Freeman och Pryce (2010) nämner även en distinktion mellan 

refaktorisering och ändring av design (eng. redesign). För oerfarna utvecklare verkar 

refaktorisering innebära en ändring av design vilket försvårar användandet av TDD. 

Då regelverket för TDD inte följs finns stora risker att positiva effekter uteblir (Beller et al., 

2015; Romano et al., 2016). Det är uppenbart att detta är fallet för flertalet utvecklare i 

studien. Tester påtalas konstant och en ökning efterfrågas. Detta visar just att kvalité 

behöver förbättras. Sannolikheten att ett företag sätter sig tillbaka och konstaterar att 
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kvalité på deras produkter inte längre behöver förbättras är naturligtvis obefintlig. Tydligt är 

däremot kopplingen mot avsaknad av tester som en stor anledning till förminskad kvalité. 

TDD kan hjälpa, men det kräver hög disciplin och ett gemensamt förhållningssätt i kollegiet. 

Det kan liknas vid att en kedja inte är starkare än dess vekaste länk.  

Det säkerhetsnät som testerna skapar är viktigt. För att genomföra refaktorisering 

säkerställs att systemets beteende inte ändras. Vid ändring av design innehar det en 

liknande roll. Alla påtalar att tester ger en bättre känsla när något ska ändras. Detta är 

viktigt, inte minst för den potentiella ökning av självförtroende som kan infinnas när 

ändringar blir lättare att genomföra. 

 

4.5 Kodkomplexitet 

Tidigare forskning visar att TDD ger mindre komplex kod, framförallt när erfarna utvecklare 

använder TDD (Janzen & Saiedian, 2008; Salman et al., 2015). Intervjuresultaten spretar 

mycket på frågan hur TDD påverkar kodkomplexitet. Tydliga skillnader och likheter är inte 

påtagliga.  Erfarenhetsnivån är tydlig i intervjusvaren där oerfarna utvecklare har svårighet 

att ge konkreta svar på hur TDD påverkar kodkomplexitet – utvecklare #2: 

”Jag skulle behöva mer erfarenhet för att svara på det. Är nog för 

oerfaren för att svara på det.” 

På frågan hur kodlängd påverkas svarar utvecklare #1: ”Nej, det tycker jag inte. Kanske gör 

det men inget jag märkt.” Utvecklare #3 är tydlig med att kodlängden ökar, eftersom koden 

behöver delas upp för att bli mer testbar. När inte detta behöver göras anser utvecklaren att 

koden kan optimeras till att utföra flera operationer i samma skeende.  

Bland de mer erfarna utvecklarna finns olika åsikter angående abstraktionen. Utvecklare #6 

menar att TDD i sig inte ökar abstraktionen, snarare minskar den, eftersom tekniken 

eftersträvar enkelhet. Denna enkelhet gör att behovet av generiska lösningar minskar och 

utvecklaren ser heller ingen stor nackdel i detta. Pancur och Ciglaric (2011) visar att 

refaktoriseringen som utförs frekvent i TDD är huvudanledningen att kodkomplexitet 

minskas. Utvecklare #5 påtalar detta i förhållande till abstraktion: 

”Om projektet har många rörliga delar då hjälper TDD genom att 

abstrahera ut alla dessa delar. I och med att jag kan refaktorisera så 

blir det lättare.” 

Utvecklare #4 besvarar hur refaktorisering påverkas av erfarenhet och kunskap och dess 

betydelse för att skapa mindre komplexitet i kod: 

”Jag gör mer refaktorisering nu än när jag var ny – det är självklart. 

Det har med ökad förståelse för TDD och olika designmönster. Vad 

som är dålig kod, det är lättare att se numera vad som behöver 

refaktoriseras. Vågar man inte refaktorisera blir kodkvalitén sämre.” 
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Utvecklare #3 menar även att abstraktionen blir bättre eftersom mer generella 

komponenter behövs. Detta är en följd av att tester används, inte just TDD. Utvecklare #4 

har inte kunnat jämföra med TLD för att ge svar om abstraktionen ökas vid användning av 

TDD. Däremot ger utvecklaren en bild över hur TDD hjälper att hålla komplexitet nere: 

”Jag tror kod oftast blir renare. Det gör att man inte tar med sånt man 

inte behöver, ibland gör man för mycket i en klass bara för att. Sen 

blir det död kod som försvinner senare. Man hamnar mer exakt på det 

som ska göras med TDD.” 

Utvecklare #4 kan inte svara på om TDD ger fler interface och abstrakta klasser. Utvecklare 

#1 och #3 beskriver att det är troligt att tester skapar ett behov av fler fejkade objekt. Detta 

innebär ett större användande av abstraktion i form av interface. Utvecklare #5 beskriver att 

en av de största svårigheterna för oerfarna utvecklare är användandet av fejkade objekt och 

att skapa testfall där dessa behöver ingå. Indirekt bekräftar även utvecklare #2 detta med att 

peka ut skrivande av testfall som svårast. Utvecklaren nämner även abstraktion som svårt i 

början. 

Alla intervjuade ger bilden att TDD ökar antal tester i kod och därmed testtäckning. 

Utvecklare #4 menar att TLD ofta ger en skuld i testtäckning. Risken är att refaktorisering 

inte utförs vilket är ett stort problem i metoder med för många vägar in – många parametrar 

och medlemsvariabler. Detta är ofta tecken på att en klass inte är skapad med TDD, enligt 

utvecklaren. Verktyg för att kontrollera testtäckning kan heller inte litas på enligt utvecklare 

#4 som menar att täckningsgraden kan se bra ut i verktyget. Verktyget kan däremot inte 

besvara att koden gör det den är avsedd att göra, enligt utvecklaren. 

Lösa kopplingar och hög koherens eftersöks generellt för att minska komplexitet i kod. 

Janzen och Saiedian (2008) visar att TDD ger fler kopplingar och mindre enheter. Utvecklare 

#6 bekräftar författarnas resultat genom att argumentera för att TDD minskar kodbasens 

storlek och ger färre metoder. Anledningen är att testfallen ser till att utvecklaren håller sig 

strukturerad i sitt arbete. Resultatet blir mindre enheter som skapar mer komplexitet i 

beroenden mellan dem. Detta ger, enligt utvecklaren, fler klasser och fler kopplingar.  

Endast utvecklare #5 säger att TDD ger hög koherens. Alla andra utvecklare har svårt att se 

effekt av TDD på koherens och det stämmer även mot Janzen och Saiedian (2008) resultat 

där effekter på koherens inte är synbara.  

 

Analys Kodkomplexitet 

Förmågan att sätta TDD i kontext blir tydligt när oerfarna och erfarna utvecklare besvarar 

frågan angående hur TDD påverkar kodkomplexitet. För de mer oerfarna utvecklarna är TDD 

egentligen en arbetsmetodik vars uppgift är skapande av tester och att testerna skrivs först. 

Kodkomplexitet hör samman med design av kod och svårigheter att adressera detta område 

blir då naturligt.  
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Tydligt är även att objektorientering och kunskap om exempelvis designmönster hjälper för 

att skapa en god design och därmed mindre komplexitet i kod. På frågan om TDD hjälper 

användande av designmönster svarar utvecklare #5 att det inte är beroende på TDD om 

designmönster används. Det är utvecklarens kunskap som bestämmer det. 

Särskilt intressant är utvecklare #6 åsikt att TDD snarare minskar abstraktion i kod än ökar 

den. Flera utvecklare har motsatt eller neutral uppfattning. Anledning att koden skulle 

minska i abstraktion är att lösningen hålls på en enkel nivå för att endast lösa testfallet och 

inget mer. Utvecklare #6 menar även att TDD inte explicit ger generiska metoder och 

abstraktion på sådant sätt. Det finns också, enligt utvecklaren, risker med bortslösad tid på 

generiska funktioner som senare inte kan användas eftersom andra beroendet omöjliggör 

detta. Vid jämförelse mellan olika utvecklares synpunkter kan det vara så att begreppet 

abstraktion är för brett och att utvecklarna menar olika saker. Troligtvis begränsades 

begreppet abstraktion av utvecklare #6 till att endast behandla generiska metoder eftersom 

det ämnet nyss figurerat i tidigare frågeställning. En annan förklaring till avvikelsen skulle 

kunna vara en annorlunda arbetskulturell miljö, där kodtraditionen följer vissa mönster.  

Utvecklare #4 och #5 är noga med att påtala vikten av refaktorisering för att minska 

kodkomplexitet. Samtidigt förs ett resonemang i intervjun av utvecklare #4 om att 

refaktorisering inte har starkare koppling mot TDD jämfört med TLD. Med andra ord - om en 

utvecklare är duktig på att skriva tester TLD så spelar det ingen roll för slutresultatet. Kan 

detta vara möjligt? Ja, i teorin. Samtidigt visar studier på tydliga resultat för ökad extern och 

intern kvalité vid användning av TDD i industrimiljö (Bissi et al., 2016; Shull et al., 2010). Med 

stöd av detta kan möjligen TDD vara mer lämpat sett över en större grupp individer. 

Utvecklare #4 menar att TDD är verktyget för att få till denna höga kvalité. Utvecklare #5 

stödjer även denna utgångspunkt. 

 

4.6 Komplexitet i uppgift 

Vid stora projekt svarar flera utvecklare att det blir svårare att använda TDD. 

Huvudproblemet är att få koden att bli testbar. Utvecklare #3 beskriver svårigheten:  

”I en komplex uppgift är det svårt att lösa det och få det testbart. Vid 

en svår algoritm måste man göra lite fulare lösning, det blir 

svårtestat.” 

Utvecklare #5 instämmer och menar att testdriva fram en algoritm är svårt och svar saknas 

hur detta skulle gå till. Både utvecklare #1 och #4 påtalar att projekt med hög komplexitet 

har störst behov av TDD, men det är troligare att det används vid små. Bajaj et al. (2015) 

visar även att stora projekt är särskilt utmanande för TDD. Detsamma visar Tosun et al. 

(2016) där produktivitet ökar vid små uppgifter och minskar vid stora efter användande av 

TDD jämfört med TLD. 
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De oerfarna utvecklarna har en gemensam syn att TDD kan uteslutas i vissa fall. Utvecklare 

#3 menar att vid ett mindre fel som ska åtgärdas då används nog inte TDD. Utvecklare #1 

förklarar mer ingående: 

”Det tar längre tid. Enkla uppgifter innebär lättare test, men det 

känns bara som bortkastat att göra dem. Jag klarar själv att se att 

koden blir rätt. När problemen är för enkla är TDD överflödigt.”   

Utvecklare #3 anser att TDD bör användas när man kan. Liknande råd ger utvecklare #2 och 

menar att användandet av TDD i för strikt mening kan leda till problem. Kunskap krävs för 

att kunna bedöma när TDD är lämpligt och när det inte passar, enligt utvecklaren. Mer 

erfarna utvecklare har en annorlunda syn på hur TDD används vid lyckade projekt. 

Utvecklare #5 ger rådet att hålla grundprinciperna för ett lyckat användande av TDD. 

Utvecklare #4 har samma inställning och ger följande råd: 

”Att få alla att köra TDD. Att alla ska följa det. Att alla klasser ska 

vara testdrivna. Hålla disciplinen och att alla gör så.” 

Bajaj et al. (2015) förklarar att TDD fokuserar på små enheter och särskild hänsyn och 

kommunikation krävs för att knyta samman olika typer av tester som integrationstester och 

systemtester. Utvecklare #5 menar att oerfarna utvecklare ofta har svårigheter att förstå 

skillnaden mellan de olika testerna och hur allt hör samman: 

”Det saknas kunskap om när man ska testa rigoröst och när ska man 

släppa på testerna. När man kör TDD vill man testa på låg nivå och 

inte så mycket samband – man vill att en viss klass gör precis det den 

ska. Sen finns integrationstest och då behöver ju inte allt testas, 

eftersom det redan är testat. Då behöver kanske inte täckningen vara 

100 %, kan räcka med 50 %. I end-to-end tester så behövs kanske bara 

5 % i GUI. Saknas rätt strategi då kanske man försöker lägga 100 % 

testtäckning överallt. Det ger i sin tur väldigt sköra tester och det är 

lätt att skylla detta på metodiken.” 

Kodarv och användande av TDD uppfattas som svårt och belyses särskilt av de mer erfarna 

utvecklarna. Av de oerfarna svarar utvecklare #3 att det är svårt med TDD vid kodarv därför 

att det kräver att den äldre koden också har tester. Detta stämmer väl emot Beck (2003) 

beskrivning av problematiken med kodarv och användning av TDD ovanpå. Utvecklare #4 

nämner kodarv specifikt som ett problem eftersom det saknas en design som är enkel att 

testa. Utvecklare #6 går längre i sin uppfattning om TDD och kodarv och menar att befintliga 

system som saknar tester inte kommer få nya tester skrivna. Beck (2003) rekommenderar 

starkt att inte skapa en uppsättning nya tester till äldre system. Tidsåtgången är för stor och 

det blir inte ett lönsamt sätt att arbeta.  
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Analys Komplexitet i uppgift 

Testbarhet i kod är kärnan i svårigheter med olika uppgifter och användning av TDD. 

Intressant är hur utvecklare #1 och #4 säger att TDD mest används vid mindre uppgifter. 

Tidigare forskning visar även att produktivitet ökar vid små uppgifter och TDD (Tosun et al., 

2016). Det kan vara så att arbetet med att skapa testbarhet är så stort att större uppgifter 

slukar stora resurser för att enbart skapa en grund. Det förklarar även att effekten av TDD 

förminskas vid större uppgifter. Utvecklare känner möjligen av detta instinktivt och väljer 

därmed att använda TDD vid mindre uppgifter. Problemet blir då att tester saknas och som 

utvecklare #4 uttrycker sig i kapitel 4.5 – en teknisk skuld skapas. Lösningen är inte självklar, 

men vanan att skriva testbar kod borde öka vid varaktig användning av TDD, samt vanan att 

upprätthålla disciplin. Mer kunskap och erfarenhet att skapa testbar kod kan då erhållas.  

Synen på hur ett lyckat användande av TDD sker är intressant i jämförelse mellan erfarna 

och oerfarna utvecklare. Detta beror troligtvis mycket på arbetskulturen, till exempel på hur 

noga kollegor är med att skriva tester. Sannolikt förs samtal om när tester ska skrivas och 

när/om det kan undvikas på arbetsplatsen. Problemet inträffar i gråzonerna och genvägar 

börjar tas. Allt eftersom höjs toleransnivån för vad som är tillåtet att inte testa. Utvecklare 

#4 beskriver exakt detta scenario i intervjun och följden blev att när några började ta 

genvägar orkade till slut ingen använda TDD längre, eftersom så mycket kod började sakna 

tester. 

Större förståelse över hur olika typer av tester hör samman visar utvecklare #5 som viktigt. 

Ingen av de andra utvecklarna sätter TDD i perspektiv mot andra typer av tester. Ett annat 

moment i vad TDD kan ge är att det tillåter professionella testare att rikta in sig på mer icke-

funktionella krav och användarnära situationer. Ökad kommunikation är inget som någon av 

de intervjuade nämner i samband med TDD och andra testare. Möjligen kan TDD hjälpa att 

få utvecklare och testare att kommunicera lättare och även öka förståelsen hos utvecklare 

över andra typer av testning. Detta därför att funktionella krav redan har hanterats med 

hjälp av testerna och annorlunda fokus är då lättare att erhålla både hos utvecklare och hos 

testare. 

Att kodarv och den problematik det medför vid användning av TDD inte uppmärksammas 

mer hos oerfarna utvecklare har mest troligt med synen på TDD att göra. Framtagande av 

tester är viktigt, däremot inte just att använda TDD strikt. Denna syn ger stor tillåtelse att slå 

på och av TDD vid behov. De problem som uppstår med kodarv blir därför inte starkt 

kopplade mot TDD. Om TDD skulle användas mer strikt, alternativt en personlig stark 

övertygelse och vilja att använda TDD, skulle detta tydliggöra kopplingen med kodarv och 

TDD. 
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5. Diskussion 
Studiens resultat diskuteras och fördjupas i vad det innebär för TDD. 

 

5.1 Arbetsplatsens kultur 

Studien pekar mot att arbetsplatsens kultur påverkar användningen av TDD stort. Ett 

exempel är utvecklare #5 som har stor tilltro, samt god erfarenhet och kunskap av TDD. 

Utvecklarens tidigare erfarenhet har visat på mycket goda resultat vid mer strikt användning 

av TDD. Trots det används TDD i liten utsträckning på nuvarande arbetsplats. Samma slutsats 

innefattar alla medverkande i studien – TDD används i liten omfattning. Avgörande är mer 

hur övriga i kollegiet använder TDD och den kultur som råder på arbetsplatsen verkar bli mer 

styrande. De mer erfarna utvecklarna har från den utgångspunkten en viktig roll att fylla. Via 

formellt eller informellt ledarskap är dessa individer basen i arbetsstyrkan och ett ansvar kan 

därmed tillskrivas dem. 

Flera intervjuade påtalar behovet av en driven person som kan inspirera andra i användning 

av TDD vid införande av tekniken. Betydelsen av denna person eller personer blir viktigt, 

framförallt i form av pedagogik och metodik, för hur lär man sig ett arbetssätt som i grunden 

är flexibelt? Alla utvecklare i studien har olika erfarenhet av detta, framförallt är det tydligt 

att brister finns i teoretisk kunskap hos mer oerfarna utvecklare. Hos erfarna är den 

kunskapen god. Utan en grundläggande förståelse är det oerhört svårt att få ut de vinster 

som är möjliga med TDD. Bristande kunskap kan kopplas mot flera punkter från Causevic et 

al. (2011) studie: otillräcklig kunskap/erfarenhet av TDD, bristande design, och bristande 

lydnad för regelverk.  Alla oerfarna fick lära sig om TDD vid tidigare akademiska studier men 

ingen uppger att detta var särskilt hjälpsamt. Den praktiska betydelsen är till synes mest 

viktig i jämförelse mot teori utan praktisk tillämpning. I professionell miljö blir användandet 

av TDD mer praktisk i sin natur och motivationen borde öka att ta till sig tekniken. Flera 

intervjuade nämner parprogrammering som effektivt vid inlärning av TDD, särskilt att para 

ihop erfarna och oerfarna utvecklare. Detta stöds även i tidigare forskning (Shull et al., 

2010). Parprogrammering kommer mest troligt att få stor inverkan då praktisk tillämpning 

blir centralt, intressant är även att rollerna hamnar i en slags lärare och elevsituation. Det 

finns därmed stora möjligheter att de mer erfarna utvecklarnas kunskap, inställning och 

uppfattningar överförs till mer oerfarna utvecklare. 

Studien visar att den godtycklighet detta innebär kan föra med sig problem. Ingen av de 

oerfarna sätter TDD i perspektiv mot utvecklande av kodens design och problematiken blir 

tydlig då TDD har detta som huvuduppgift (Beck, 2003). TDD används då främst som ett 

verktyg för att skapa fram tester och kontrollera att koden fungerar. Framförallt saknas 

reflektion över skillnader mellan att skriva tester före eller efter produktionskod. Schraw et 

al. (2006) visar hur viktigt självreglerat lärande är för inlärning där kritiskt tänkande och 

förmåga till utvärdering är viktigt. Frågor liknande: ”Vad händer när jag skriver tester först?”, 

”Vad innebär TDD för min personliga kunskapsutveckling?”, ”Hur påverkar TDD 

slutresultatet?” saknas och därför blir TDD aldrig en del av det naturliga arbetssättet, och 

det används sporadiskt. Den sporadiska användningen för oerfarna är till exempel synlig när 



30 

 

TDD i vissa fall upplevs som onödigt när uppgifter är för små. I andra fall väljs det bort när 

uppgifter är för stora.  Det kulturella klimatet blir mer styrande eftersom personlig 

kunskapsinhämtning uteblir i tillräckligt stor utsträckning. Erfarna utvecklare kan alltså sägas 

ha ett ansvar att se till att detta inte blir resultatet när TDD används, och införs, i och med 

deras starkare position som förebild och mentor. Studien visar inte tydligt att detta är 

anledningen till att de oerfarna brister i teoretisk kunskap och reflektion. Däremot har en av 

de oerfarna utvecklarna fått mer stöd från sina erfarna kollegor och visar även större 

förmåga till reflektion i förhållande till TDD. Detta visar på tecken att de erfarna utvecklarnas 

roll är viktig och att den insikten, samt ansvarskänslan, är betydelsefull. En reflekterande 

inställning och diskussion kan sägas vara nödvändig för lyckad implementering och 

kunskapsinhämtning. I synnerhet när det handlar om arbetsmönster. 

För erfarna utvecklare innebär den kulturella miljön andra typer av utmaningar. Studien 

visar att de erfarna utvecklarna ser problem i kollegiet där andra erfarna utvecklare har 

svårigheter att ändra sina arbetsmönster. Det innebär att en person som år ut och år in 

arbetat in djupa mönster och trygghet behöver kliva upp ur den tryggheten och prova något 

nytt. Givetvis kan detta innebära problem och för vissa är möjligen hindret för stort. Problem 

uppstår ofta i att synbara vinster inte är tydliga vid användande av TDD (Causevic et al., 

2011). För en erfaren utvecklare är de synbara vinsterna mest troligt särskilt viktiga, 

eftersom de ställs i kontrast mot tidigare erfarenheter och arbetsvana. Svårigheterna ligger 

då främst att synliggöra sambandet mellan TDD och högre kvalité. Utvecklare #4, som 

arbetat i 16 år och med TDD i 5 år, har fortfarande svårigheter att veta vad som inträffar när 

TDD används fullt ut. Bidragande anledning kan vara att arbetsplatsens kultur har medfört 

att TDD används av ett mindre antal, och försvåras stort eftersom andra inte använder det. 

För vissa utvecklare kan nog teoretiska vinster vara anledning att fortsätta användandet, 

men många utvecklare kommer troligen få problem att hålla motivation till användandet om 

inte praktiska vinster är tydliga. Schraw (2006) pekar även ut att motivation till stor del beror 

på tilltro till kunskapen i sig. Allt detta kan innebära att en anpassning sker i arbetsgruppen 

mot personer som inte använder TDD och en låg användning av TDD för alla, med tänkbar 

frustration som följd. En begränsning i slutsatsen är däremot viktig att klargöra då dessa 

svårigheter att anpassa arbetsmönster inte är förstahandsuppgifter utan informanternas syn 

på sina kollegor. Möjligen kan dessa kollegor ha en syn att vissa utvecklare låser fast sig vid 

användandet av TDD. 

Hur är det möjligt att bryta invanda arbetsmönster? Detta blir väldigt individuellt, i vissa fall 

är det inte heller önskvärt. Ett antagande behöver göras att det är önskvärt i förhållande mot 

TDD för att få en mer enhetlig syn och likställa användningen i gruppen. Det skulle troligtvis 

kräva en personlighet där ny kunskap prioriteras och eftersöks. Utvecklare #6 menar att 

personer som är vana med förändring lättare hanterar detta. Ett visst ansvar skulle kunna 

läggas på ledning att se till att anställda värdesätter ny kunskap. Att lönemässigt koppla 

vidareutbildning och kunskapsinhämtning är ett sätt. Karriärmöjligheter kopplade mot 

licensering av kompetens ett annat. Det är även möjligt att använda mer tvingande åtgärder 

med omfördelning av uppgifter och roller. Denna sistnämnda metod bör behandlas med 

särskild hänsyn för att inte få negativa effekter. 
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Potentiella slitningar i gruppen behöver alltså beaktas och om ett införande innebär för 

stora negativa konsekvenser för gruppkänslan bör TDD möjligen undvikas. Ett litet antal 

tongivande individer på en arbetsplats kan innebära risk för att fel typ av stämning smittar 

av sig. TDD kan alltså vara rätt verktyg för vissa arbetsplatser, andra bör möjligen välja att 

inte använda det. Latorre (2013) argumenterar även att TDD inte alltid är rätt lösning för alla 

arbetsplatser, men av andra anledningar. Av de intervjuade påpekar endast utvecklare #3 att 

TDD kanske inte är bäst verktyg. Andra utvecklare i studien ger uttryck för viss uppgivenhet 

att det inte används mer. En utvecklare beskriver även tydligt situationer där diskussioner 

om användning av TDD mot TLD vållat problem i kollegiet. Grupperingar kan alltså 

potentiellt bildas på arbetsplatsen och ett slags ”vi och dem” förhållande. Uppenbart är 

däremot att tester behövs för att säkerställa kvalité. 

Å ena sidan kan TDD innebära svårigheter med förändring av befintliga arbetsmönster för 

erfarna utvecklare. Ett annat potentiellt problem är hur en mental lösning kan bli 

bestämmande, inte att testerna i sig driver fram lösningen (Romano et al., 2016). Tas detta 

till sin spets spelar det ingen roll om tester skrivs före eller efter produktionskod. TDD tappar 

då i skapande av design och blir endast ett verktyg för skapande av tester. Utvecklare #5 

beskriver motsatt synvinkel väldigt tydligt: ”själva testet är en biprodukt av TDD”. Om den 

visionen är rådande på en arbetsplats finns stora chanser att många av fördelarna med TDD 

blir synliga. Studien visar även att erfarna utvecklare ofta tenderar att initialt lösa uppgiften 

mentalt. Det kan alltså krävas ett radikalt förändrat personligt förhållningssätt mot TDD där 

testerna skapar lösningen och att mental planering kan behöva hållas tillbaka. 

 

5.2 Användning 

Studien visar skillnader i syn på regelmässighet där oerfarna utvecklare inte ser problem 

med att TDD används sporadiskt, eller att mer erfarna utvecklare bestämmer hur det ska 

användas. Generellt uppfattar även oerfarna utvecklare testskrivande som tråkigt, men 

nödvändigt. Talande är skillnaden mellan de råd som ges för lyckat användande av TDD. 

Erfarna utvecklare säger att upprätthållande av disciplin är viktigast och att disciplin ofta 

saknas, både hos erfarna och oerfarna utvecklare. Oerfarna ser risker, och även onödighet, 

med att följa TDD för strikt. Causevic et al. (2011) visar ett samband mellan låg följsamhet av 

TDD-regler och lägre kvalité i industrimiljö, vilket talar för de erfarnas syn. Samtidigt menar 

Beck (2003) att TDD av vissa utvecklare används mer flexibelt. Denna flexibilitet är 

ytterligare anledning till svårigheterna att ge svart-vita svar över vad som är korrekt sätt att 

använda TDD. Återigen blir arbetsplatsens kultur mer avgörande och sätter norm för hur det 

används – gråzoner uppenbarar sig och efterhand införs arbetsmönster och interna regler 

när TDD används och inte. 

Kunskapsgapet mellan de båda grupperna är slående i förhållande till TDD och design. 

Erfarna ser design som huvudanledningen att använda TDD medan oerfarna använder TDD 

för att skapa tester och kontrollera systemets korrekthet. Skapande av tester och 

kvalitésäkring är naturligtvis stora viktiga delar och erfarna påtalar även vikten av detta och 

hur TDD hjälper. Intressant är hur oerfarnas avsaknad till förhållning hur TDD skapar en 



32 

 

planering och även bygger upp systemets design ter sig. Särskilt tydligt blir det vid 

refaktorisering där det innebär en beteendeförändring i systemet för oerfarna, men motsatt 

för erfarna. Återigen handlar det om kunskap över vad TDD innebär och vilken roll 

refaktoriseringen har vid skapande av design. Den mest erfarna utvecklaren i studien är 

tydlig med att refaktoriseringen är mycket viktigt för god design. Då erfarna innehar kunskap 

om detta, men inte oerfarna, behöver frågan ställas varför den inte överförts? Själva 

inlärningsfasen samt diskussion om TDD är mest troligt bristande på arbetsplatsen och 

studien visar, som tidigare nämnt, tecken på bristande reflektion och diskussion hos de 

oerfarna. Ett potentiellt problem är den enkelhet som TDD har – man skriver helt enkelt ett 

test före produktionskod: ”Hur svårt kan det vara?”. För många kan detta vara anledningen 

att djupare funderingar inte förs, vad mer kan tekniken innebära? Det skulle i sådana fall 

innebära att små kunskapsbitar överförs och det blir till synes upp till varje enskild 

utvecklare att använda TDD när det passar. Andra utvecklares vanor överförs automatiskt 

och anpassning sker utan vidare diskussion eller reflektion. För disciplin och TDD kan detta 

bli förödande och potentiellt en stor anledning att det väljs bort vid olika situationer. 

Kopplingen mot objektorientering behöver göras tydlig och det kan även vara en viktig 

beståndsdel till svårigheterna att föra över idéer om TDD från erfarna till oerfarna 

utvecklare. För att använda TDD effektivt och skapa en bra design krävs goda kunskaper i 

objektorientering (Aniche & Gerosa, 2015). De erfarna utvecklarna styrker den 

uppfattningen och eftersom oerfarna utvecklare i studien inte sätter TDD i perspektiv mot 

design synliggörs skillnaderna. Det är naturligt att stora kunskaper i objektorientering inte är 

fullt utvecklat hos mer oerfarna utvecklare och det kan därför skapa svårigheter vid 

överföring av kunskap. Intressant är även att TDD verkar poängtera brister i 

objektorientering och sätter detta i fokus. Tänkbart är att i och med en stark koppling mellan 

TDD och objektorientering borde inlärning och vidareutveckling av kunskap i 

objektorientering kunna underlättas vid användning av TDD. 

En svårighet med skapande av god design har med abstraktion av kod att göra. Människor 

har svårare att lära sig mer abstrakta tankemönster. Kunskap och erfarenhet blir därmed 

betydelsefullt för att lättare få den förmågan. Martin (2009) visar att ren kod bland annat 

skapas genom att klasser ska vara beroende av abstraktioner, inte konkreta detaljer. 

Abstraktion är därmed betydelsefullt och centralt. Eftersom TDD tvingar in skrivande av fler 

tester, samt skapar frågor om hur kod blir testbar, är det troligt att TDD hjälper personen i 

inlärning av mer abstrakt design. Ingen av de intervjuade nämner däremot detta. 

Intervjuperson #1 besvarar frågan om TDD medför att fler ändringar görs i kod på följande 

sätt: ”Bra fråga… Har aldrig reflekterat över om det gör det för mig.”. Genom tydligare 

utvärdering skulle vinster i förståelse över hur TDD påverkar hela systemutvecklings-

processen kunna göras.  

De oerfarna utvecklarna uppgav att kunskaperna från akademiska studier angående TDD 

inte hjälpte särskilt stort vid användning av TDD professionellt. En anledning kan vara att 

verkligheten blev skild från den akademiska världen. Detta är ett problem och om 

industrivärlden inte kan lita på de nyutexaminerades kunskaper skapas en 

förtroendeproblematik. En effekt kan ses av det faktum att fler och fler företag väljer att 
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använda egna utbildningsprogram för nyutexaminerade anställda. Bristande kunskap i TDD 

är naturligtvis inte huvudanledningen, men en pusselbit och framförallt kunskap i att skriva 

enhetstester är viktigt. Alla intervjuade är tydliga med att TDD är enkelt att lära sig använda. 

Denna enkelhet borde vara applicerbar så snart objektorienterade principer ingår i 

kursplanen. Tidigare studier visar att oerfarna utvecklare lättare får förståelse för uppgiften 

vid användning av TDD (Erdogmus et al., 2005). Dessa resultat bekräftas från denna studie 

och bör kunna ge ytterligare incitament att inkludera TDD i akademisk värld. Särskilt 

intressant är hur TDD gav de oerfarna utvecklarna en känsla av ökad förståelse, men trots 

det valdes TDD bort. Arbetsplatsens kultur har troligtvis en stor del i detta. 

En potentiell skillnad mellan akademisk värld och industriell miljö är att uppgiftens 

komplexitet kan bli mer påtaglig i industriell miljö. Det kan även vara en anledning till att de 

oerfarna hade svårigheter att ta till sig TDD under sina studier – behovet av TDD var möjligen 

inte lika tydligt när uppgifterna var mindre. De intervjuade säger även att behovet av TDD 

ökar vid mer komplexa uppgifter. Samtidigt skapas i sådana situationer större svårigheter att 

få koden testbar, vilket försvårar användningen av TDD. Balansgången mellan att välja när 

TDD används, och när det väljs bort, kan därmed bli väldigt individuell. Rekommendation är 

att öka kommunikationen angående TDD i sådana situationer på arbetsplatsen.  

Tidspress och TDD behöver även diskuteras. Alla intervjuade menar att TDD tar längre tid, 

men förtjänst kommer i framtiden vid förändringar och underhåll. Utvecklare #5 säger att 

den stress som ofta finns gör att omställningen till att använda TDD för vissa utvecklare blir 

väldigt svår. I tidspress blir detta extra svårt. Människor har även generellt lättare att arbeta 

mot kortare mål där uppgiften och resultatet blir tydligare. Uppstår tidspress borde det vara 

naturligt att förlita sig på arbetsmönster som är inarbetade och invanda, enbart vetskapen 

att TDD kan förlänga initial utveckling gör möjligen att många väljer bort TDD. 

Ingen av de intervjuade kopplar samman TDD och den förbättring i självförtroende och 

självkänsla som det kan innebära (Beck, 2003). Om ändringar slår ut andra delar av systemet 

bör lätt en känsla av misslyckande kunna infinna sig. Utvecklare #3 säger följande om när 

hjälp behövs: 

”Det är ofta jobbigt att behöva fråga när man har distribuerande 

team. Det är nog jobbigt att behöva fråga när man har personen 

bredvid.” 

Det finns alltså en viss känsla av misslyckande när problem som inte kan hanteras själv 

uppstår. Sannolikt är det inte alls unikt med dessa typer av känslor, i synnerhet för 

mansdominerande tekniska arbetsplatser där kunnande värderas högt och en viss form av 

konkurrens är vanlig. Ett stort säkerhetsnät av tester bör kunna fungera som ett utmärkt 

verktyg för att skapa bättre självförtroende. Med ökad självkänsla borde motståndet att 

fråga om hjälp även minska då en starkare personlig trygghet kan erhållas och 

prestigeförlust kan bli mindre. Eftersom TDD har goda förutsättningar att skapa en god 

kodtäckning, och därmed ett större säkerhetsnät, borde tekniken potentiellt bidra till ökat 

självförtroende. 
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6. Slutsats 

 

Denna studie fokuserade på vilka uppfattningar erfarna och oerfarna utvecklare i 

industrimiljö har angående hur TDD används. Genom att kvalitativt undersöka detta med 

hjälp av intervjuer har ett antal upptäckter gjorts.  

Mest betydelsefullt är hur arbetsplatsens kultur är avgörande till hur TDD används. För 

oerfarna utvecklare kan det innebära att mer erfarna utvecklare formellt eller informellt styr 

hur TDD lärs in och används. Studien tyder på att bristande diskussion, reflektion och 

utvärdering av vad tekniken innebär är bidragande faktorer. För mer erfarna utvecklare kan 

detta ta uttryck i särskild obenägenhet att förändra invanda arbetsmönster. Den blandning 

av olika åsikter och synsätt som möjligen infinner sig kan skapa obalans i arbetsgruppen, 

med svårigheter att använda TDD som följd.  

Studien visar även att TDD inte används i stor omfattning. Regelmässighet är generellt 

bristande och arbetsplatsens klimat verkar sätta upp regler för hur TDD används. Erfarna 

utvecklare ser detta som ett problem och önskar tydligare disciplin. Oerfarna har motsatt 

uppfattning. Skillnader i grundläggande syn är tydligt där erfarna utvecklare använder TDD 

för att driva kodens design framåt. Genom refaktorisering och kunskaper i objektorientering 

blir detta möjligt. För oerfarna utvecklare är utgångspunkten vid användning av TDD 

skapande av tester och kontroll över kodens korrekthet.  

För industrivärlden är det viktigt att inse problematiken när endast ett fåtal anställda 

använder TDD. Det i sig kan skapa slitningar på arbetsplatsen och god kommunikation 

uppmuntras därför. Rekommendation är därmed att industrivärlden inser vikten av att få 

anställda att värdesätta ny kunskap, samt skapar utrymme för diskussion och reflektion. I 

synnerhet vid hög komplexitet i uppgift kan det vara betydelsefullt att samtal förs hur TDD 

ska användas. 

 

6.1 Begränsningar 

Möjlighet att generalisera utifrån studien medför vissa svårigheter. Kvale (1997) beskriver 

att ett vanligt argument mot intervjumetod är att generalisering försvåras när antalet 

intervjupersoner är få. Studien har ett mindre antal informanter och ett större antal skulle 

ge tydligare data och bättre generaliserbarhet. Studien visar tydliga gränsdragningar mellan 

oerfarna och erfarna utvecklare på flera områden. Det kan vara en slump att utfallet blev 

tydligt och en viss snedvridning av svar är därför möjligt. Om detta inträffat kan en anledning 

vara att vissa informanter valdes ut utifrån snöbollsmetod. Atkinson och Flint (2001) påtalar 

att snöbollsmetod lider av sämre generaliserbarhet eftersom informanter väljs ut baserat på 

andra personers personliga uppfattning. Det kan innebära att informanter kontaktades med 

en starkare tilltro till TDD än vanligtvis, särskilt bland erfarna utvecklare.  
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Reliabilitet inom kvalitativ forskning beskrivs av Kvale (1997) som hur neutral forskningen är. 

Detta innebär framförallt att forskarens roll reflekterats över. Min egen positiva inställning 

till TDD kan möjligen varit för tydlig och i synnerhet genomsyrat intervjuerna på ett för 

partiskt sätt. Resultaten har tolkats kritiskt och eftersträvats att vara objektiva mot 

intervjuresultaten. Risk finns däremot att exempelvis undermedvetna tonfall och följdfrågor 

styrt intervjuresultaten i en viss riktning. Medvetenheten fanns för detta under själva 

intervjutillfället. Efterföljande till frågemanus samt en inställning att snarare lyssna än tala 

var utgångspunkt under själva intervjuerna för att motverka eventuell partiskhet. 

Intervjuerna genomfördes utan att informanterna fick frågorna i förväg. Anledning, som 

tidigare beskrivet i kapitel 3.2, var rädsla att i synnerhet oerfarna konstruerar ”korrekta” svar 

för att visa kunnighet. Det är möjligt att vissa svar inte är helt genomtänkta och för stor 

uppmärksamhet riktats mot dem. Det gäller för alla intervjuer. 

Enligt Denscombe (2000) innebär även reliabilitet huruvida studiens resultat blir samma vid 

en upprepning av studien. På grund av problematik med generaliserbarhet är det troligt att 

resultaten kan variera stort beroende på urvalsgrupp.  

Gällande validitet till huruvida analys och slutsatser gör rättvisa till studiens syfte finns 

samma svårigheter med en eventuell partisk inställning. En inställning att problematisera, 

samt tydliggöra skillnader, kan potentiellt ha inneburit en överanalys och övertolkning av 

svar. Däremot har studien inte som mål att bevisa att TDD är rätt arbetsmetod i alla lägen, 

eller att erfarna använder TDD ”bättre”. Däremot är infallsvinkeln tydlig i vad som försvårar 

och påverkar användningen av TDD. Det innebär en fokusering på skillnader och 

framhävande av dessa. Kvale (1997) beskriver validitet med sökandet efter sanning och att 

slutsatser är grundade i att påståenden blivit kritiskt granskade , blivit ifrågasatta och blivit 

jämförda mot teori. Arbetet har i flera omgångar granskats på detta sätt och det teoretiska 

ramverket låg som grund vid exempelvis utformning av frågor. Genom att hålla intervjuerna 

relativt strikt mot frågemanus var även tanken att informanterna skulle tvingas hålla sig 

inom en viss begränsad del utifrån teorin.  

Metodvalet i sig uppfattades som lämpligt i förhållande till studiens syfte. Den djupare 

kunskap som kan inhämtas vid kvalitativ ansats hjälper till att skapa större förståelse för 

TDD. Kvantitativa studier utgår ofta från någon typ av experiment som mäts. I förhållande till 

TDD innebär detta för deltagare ett skapat incitament att ta till sig TDD och utföra uppgiften 

så bra som möjligt. Kvalitativ ansats kringgår den konstruktionen och andra typer av 

upptäckter blir möjliga. Tillsammans kan en mer heltäckande bild skapas.  

 

6.2 Framtida forskning 

Fler kvalitativa studier i industrimiljö med större antal informanter är nödvändigt för att 

bekräfta resultaten från denna studie. Generellt är kvalitativa studier om TDD viktigt då 

studien visar stora skillnader på uppfattningar hos utvecklare. Hur detta framförallt påverkar 

arbetsplatsens kultur är viktigt att få djupare kunskap om. Uppslag på infallsvinklar för 

fortsatta studier: 



36 

 

 Hur skiljer användning av TDD inom en arbetsplats?  

 Hur blir effektivitet när delar av arbetsstyrkan använder TDD och andra inte? 

 Vad inträffar om mer rigorös utbildning av TDD sker i arbetsgruppen?  

 En longitudinell kvalitativ studie för att se hur uppfattningar vid användning av TDD 

påverkas över tid. Kombineras med krav att TDD används mer tvingande och strikt. 

 Hur påverkas oerfarna utvecklares kunskapsnivå vid strikt användande av TDD? 

 Hur påverkar uppgiftens komplexitet användningen av TDD i akademisk miljö? 

 Hur uppmuntras förändringsbenägenhet hos mer erfarna utvecklare och hur 

önskvärt är det? 
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Bilaga 1. 

 

 

Frågor 
 

1. Hur länge har du arbetat som utvecklare och hur skulle du beskriva dig själv som 

utvecklare? 

 

2. När kom du i kontakt med TDD för första gången och hur mycket använder du TDD? 

 

3. Vilka anledningar finns att använda TDD i systemutvecklingsprocessen? 

3b Hur påverkas effektivitet (Uppföljningsfråga vid behov)? 

 

4. Vilka generella svårigheter finns vid användning av TDD? 

 

5. Hur har inlärning av TDD sett ut för dig och vilka tankar har du över inlärning av 

TDD? 

 

6. Vilka förmågor hos en utvecklare är viktiga för att använda TDD effektivt? 

 

7. Hur använder ni TDD på arbetsplatsen och har detta inneburit förändringar av 

arbetsmönster? 

 

8. Råder olika uppfattningar på arbetsplatsen över hur TDD bör användas och hur ser i 

sådana fall detta ut? 

8b. Hur arbetar en oerfaren/erfaren (motsatt beroende på intervjuperson) 

utvecklare med TDD? (Uppföljningsfråga vid behov)? 

 

9. Vad i arbetssättet med TDD är mest viktigt och betydelsefullt? 

9b. Hur är din syn på refaktorisering och TDD (Uppföljningsfråga vid behov)? 

9c. Vad ser du för skillnader mellan test-last och TDD (Uppföljningsfråga vid behov)? 

9d. Hur mycket kan man gå utanför testfallet i sin utveckling innan det uppstår 

problem? 

 

10. Hur påverkar TDD kodkomplexitet (coupling, cohesion, abstraktion, kodlängd, design 

osv)? 

 

11. Hur påverkas TDD av själva uppgiften/projektet (tidspress, kodarv, komplexitet i 

uppgift, distribuerade team, integration osv)? 

 

12. Vilka råd ger du för lyckat användande av TDD i ett projekt? 

 

13. Vilka fallgropar är särskilt viktiga att undvika? 

 


