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Abstrakt 
Testdriven utveckling (TDD) är en mjukvaruutvecklings process där man 

skriver automatiska enhetstester innan implementationskoden. Vi har 

utvecklat en metod för att kunna urskilja projekt skrivna med TDD efter 

implementationen. Att veta om ett projekt är skrivet i TDD efter 

implementation har inte gjorts tidigare. En lösning kan hjälpa till vid 

forskning inom ämnet genom att identifiera en större mängd projekt som är 

skrivna med TDD. Vår lösning är en metod som innebär att först söka efter 

data och sedan skapa en modell med den hämtade datan. Modellen testades 

och därefter automatiserades. Resultatet indikerar att det är svårt att komma 

fram till ett bra strukturerat sätt att urskilja TDD-projekt efter 

utvecklingsprocessen. 

 

 

Nyckelord 
Mjukvaruutveckling, TDD, Testdriven utveckling 
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Förord 
Det har varit intressant att se hur synen på testdriven utveckling skiljer sig 

väldigt mycket mellan olika utvecklare vilket vi inte trodde innan vi 

påbörjade arbetet. Något som har varit givande är att vi har blivit 

introducerade till ett antal nya ramverk, t.ex. Maven, som vi var tvungna att 

lära oss för att kunna undersöka vissa projekt. Det har samtidigt varit svårt 

och tidskrävande.  

Vi vill tacka de utvecklare på GitHub som assisterat genom att låta 

oss använda deras projekt och svarat på vår e-post. Vi vill också tacka 

Daniel Toll som varit en lysande handledare under arbetets gång. 
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1 Introduktion  
Det här kapitlet kommer att behandla det problem som lett till att arbetet gjordes och 

vad vi syftar till att göra. Kommer även förklara den bakgrund som finns inom 

området, relaterad forskning, hur vi ska begränsa arbetet och vilken målgruppen är. 

1.1 Syfte 

Vårt arbete syftar till att avgöra om ett projekt är skrivet med testdriven utveckling 

efter att utvecklingsprocessen är klar. Studien kan behövas eftersom det kan vara 

svårt att se om ett projekt är skrivet med TDD efter utvecklingsprocessen. Detta kan 

antas efter konstateranden som gjorts under en förstudie där inga andra studier som 

beskriver problemet hittades. Studierna som undersökts är i första hand hämtade via 

sökningar på onlinedatabaserna IEEE och Google Scholar. Vi har även gjort en 

sökning på Google efter verktyg som gör något liknande och inga hittades. Vi hittade 

verktyg som assisterar en utvecklare i att följa TDD [1][2]. Det finns inte mycket 

forskning inom området särskilja projekt skrivna i TDD vilket har lämnat ett stort 

outforskat område. Vi tror att det skulle vara intressant för studenter och till viss del 

forskare att ha tillgång till ett verktyg som jämför projekt i efterhand. Vi anser själva 

att vi skulle haft nytta av att ha ett sådant verktyg.  

Vårt slutmål är att skapa en modell som kan särskilja TDD ifrån andra och 

skapa en programvara som kan identifiera ett projekt som TDD eller inte. Det är inte 

trivialt eftersom TDD är en process och slutresultatet inte alltid ger all information 

om processen. En del av informationen om vilken process som använts kan finnas i 

versionhanteringshistorik, men flera delar i en process kan skickas in i samma 

commit. Det är därför intressant att undersöka vilka spår i slutresultatet som kan 

fungera som indikatorer på processen. 

Studien kommer även försöka formulera påståenden och få fram mer kunskap 

om TDD som forskningsområde. För att komma fram till den här modellen används 

ett antal hypoteser som beskrivs senare i metoddelen av uppsatsen.  

 

1.2 Problemformulering 

Vi hade planerat att detaljerat undersöka skillnaderna mellan kod utvecklad med 

TDD och andra utvecklingsmetoder men vi insåg att det varken fanns resurser eller 

tid att skapa egna projekt. Vi behövde därför använda redan existerande projekt. På 

grund av det behöver vi granska projekt och komma fram till om de är skrivna med 

TDD eller inte. Det här är inte trivialt eftersom andra utvecklingsmetoder så som test-

first och test-last kan få ett liknande utfall. Vår problemställning är: Hur analyserar 

man källkodsrepositorier för att avgöra om källkoden i dessa är skriven med 
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testdriven utveckling eller inte? Det förväntade resultatet är att ta fram en metod 

som avgör ifall ett projekt är utvecklat med TDD samt utvärdera den metoden och 

skriva en mjukvara som automatiskt exekverar metoden på ett projekt.  

1.3 TDD 

Testdriven utveckling (TDD) är en systemutvecklingsmetod där man skriver tester 

före implementering. TDD påstås ge bättre kodkvalité och tester och i vissa fall ge 

högre utvecklingstid [3].  Chetan Desai med flera skriver att resultaten på effektivitet 

och kvalité i program skrivna med TDD skiljer sig mycket mellan olika studier [3]. 

Boby George menar att testdriven utveckling är att man skriver automatiska 

testfall som generellt sett inte ens kompileras och att programmeraren sedan 

implementerar kod som ska uppfylla testerna [4]. TDD sker i en fördefinierad cirkel 

som kallas red-green-refactor vilket innebär följande: Under red-fasen skriver man ett 

test som ska misslyckas [5]. Under green-fasen skriver man implementering så att 

testerna man skrivit tidigare går igenom och blir gröna. Sista fasen är refactor som 

innebär att man skriver om och förbättrar implementationen. Dessa faser görs i en 

cirkel, dvs. när man är klar med refactor går man tillbaka till red igen (se Figur 1.1). 

Det är i första hand den processen som skiljer TDD från andra utvecklingsmetoder. 

Test-first startar med tester precis som TDD men har inte samma strikta cykel. Test-

last innehåller också tester men här skriver utvecklaren testerna efter koden är klar.  

B. George hade också analyserat code coverage i sin studie. När vi pratar om 

code coverage i denna uppsats innebär det line coverage vilket är att man mäter hur 

mycket av mjukvarans rader kod som testas. Det finns även method coverage som 

räknar hur många av mjukvarans metoder (ett objekt som är uppbyggt av beteenden 

och data) som testas. Han skriver att industrins standard är mellan 80 % och 90 % 

coverage men att självklart är 100 % idealt när man utvecklar en mjukvara. I hans 

undersökning visades att medelvärdet för code coverage bland TDD utvecklarna var 

över 90 % [4]. 

Som nämnts tidigare använder utvecklaren automatiska testfall vid utveckling 

i TDD ofta i form av enhetstester. I Java är JUnit ett vanligt verktyg för att göra 

automatiska enhetstester [6]. JUnit är ett open source verktyg som ger stöd vid 

skrivning och körning av automatiska enhetstester.  

Hongbing Kou, Philip M. Johnson och Hakan Erdogmus påpekar att många 

studier om TDD kommer fram till resultat som inte stämmer överens med varandra 

[1]. De menar att det kan bero på att utvecklarna inte har använt TDD korrekt.  

 

1.4  Test-first & Test-last 
Det finns andra utvecklingsmetoder än TDD. Två som kan ge liknande resultat med 

avseende på kodens utseende är test-first och test-last. Test-first är en viktig 

komponent i TDD, men om man jämför skillnaden mellan teknikerna så har test-first 

utveckling inte en speciell process så som TDD [7]. Test-last innebär att man skriver 

tester efter implementationskoden [7]. Se figur 1.1. 
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Figur 1.1: Process för TDD, test-first och test-last 

1.5 Tidigare forskning 

Vi kan inte se att det finns någon tidigare forskning kring hur man identifierar ett 

projekt skrivet med TDD efter att utvecklingsprocessen är färdig (se detaljerad 

sökning i 1.4). Det arbetet som ligger närmast vårt är en studie av Hongbing Kou m 

fl. som behandlar en mjukvara de utvecklat som heter Zorro [1]. Det Zorro gör är att 

övervaka utvecklingsprocessen hos en utvecklare och utifrån det avgör om 

utvecklaren har använt TDD. Zorro avgör då genom att kontrollera att följande steg i 

utveckling uppfylls:  

1. En test metod skapas.  

2. En kompilation som misslyckas.  

3. En metod skapas och kod implementeras som resulterar i en lyckad kompilation.  

4. Mer kod läggs till eller ändras.  

5. Alla tester går igenom [1].  

Genom att testa med personer som skulle utveckla i TDD kom de fram till att i 

genomsnitt kunde programmet med 89 % säkerhet få fram ett korrekt resultat [1]. 
 

1.6 Avgränsning/Begränsning  

Studien begränsas till open source projekt på GitHub skrivna i Java. Det har gjorts för 

att få ett begränsat utbud med projekt som ska vara så lika varandra som möjligt. 

Utvecklare kan ha olika definitioner av TDD vilket innebär att t.ex. en del inte ser 

lika strängt på processen som andra. Studien kommer inte försöka avgöra vad TDD 

innebär eller hur personers syn på TDD kan skilja utan istället använda utvecklarnas 

definitioner. 
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1.7 Målgrupp  

I första hand är den här studien riktad till studenter och forskare som vill forska inom 

testdriven utveckling. Det är i första hand de som kommer att ha användning av en 

metod för att identifiera projekt skrivna i TDD. Istället för att använda 

försökspersoner som utvecklar projekt åt dem kan de använda projekt som redan 

existerar och bygga sin forskning på det. 

1.8 Disposition  

Först kommer uppsatsen gå igenom de teorier som använts i studien. Efter det 

kommer även en inledning till metoden. Sedan presenteras de metoder som använts, 

hur vi valt och avgränsat metoden. Metoden går även igenom hur resultatet har 

analyserats. I resultat presenteras och analyseras de resultat som studien har 

genererat. Efter det diskuteras resultatet och övriga observationer. Sist följer 

slutsatser och förslag till fortsatt forskning. 
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2 Bakgrund & Teori 
Det här kapitlet behandlar relevant bakgrund, teorier och inledning som ska hjälpa 

läsaren att förstå metoden. 

 

2.1 Bakgrund 

Det har varit mycket forskning inom TDD de senaste åren [3]. Denna forskning 

kräver ofta projekt som bas att undersökas. Dessa projekt tas fram genom att 

försökspersoner skriver projekt åt forskaren eller att forskaren får tillgång till större 

arbeten via företag etc. Innan den här studien påbörjades konstaterades att vi inte 

hade tillgång till forskningsmaterial och inte hade resurser till att skaffa materialet via 

försökspersoner. Det antogs att det är möjligt att alla studenter eller eventuella 

forskare inte har samma möjlighet att få tag på användbart forskningsmaterial. 

Samtidigt finns det ett stort antal open source projekt tillgängliga på internet som 

skulle kunna användas. Då skulle ett verktyg som assisterar i att hitta projekt online 

vara användbart eftersom forskaren då enkelt kan få tillgång till dem via t.ex. GitHub. 

GitHub är ett webbhotell för mjukvaruprojekt där en person eller personer kan lägga 

upp sina projekt och jobba tillsammans. GitHub använder versionhanteringssystemet 

Git. För en kostnad kan personer välja att göra sina repositorier (mapp där projekt 

ligger) privata. För användaren är projekten open source vilket innebär att alla får 

tillgång till koden. 

 

2.2 Teori 

I en studie om commits på GitHub har Shen Beijun undersökt hur utvecklares 

commit-mönster på GitHub ser ut [8]. De använde en explorativ metod där de 

undersökte relationen mellan utvecklarens commit-mönster och fil-versionen med 

hjälp av tre frågor [8]. De kom bland annat fram till att den genomsnittliga tiden 

mellan stora commits är 5,42 dagar och mellan vanliga commits 1,94 dagar [8]. Dock 

är det svårt att veta om det är relevant för den här studien då deras projekt var 

märkbart större. 

Något man kan använda för att underlätta under utveckling av tester är 

mocking. Mocking används för att undvika beroenden till objekt som man som 

testare inte vill behöva använda under testningen. Exempel kan vara klasser som ännu 

inte är implementerade eller externa beroenden som man inte vill behöva testa 

samtidigt av prestandaskäl [9]. Kort förklarat innebär mocking att testaren gör ett 

låtsasobjekt som skickar tillbaka förutbestämda värden under testningen. Det 

förväntade värdet är det som det riktiga objektet ska skicka tillbaka om det fungerar 

korrekt. På så sätt kan testaren be ett mockobjekt skicka tillbaka det värde som 

förväntas när implementationen kallar på en funktion genom mockobjektet. 

Ett sätt att automatiskt söka efter buggar i ett Java program är att använda 

FindBugs som används i arbetet för att deduktivt leta buggar. FindBugs är ett open 
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source verktyg som analyserar Java klassfiler genom att söka efter 

programmeringsdefekter [10]. Analysen går igenom nästan 300 olika mönster som 

tyder på buggar. När FindBugs har sökt igenom programmet presenteras en siffra 

som representerar hur många potentiella buggar som hittats. Det går även att se vart 

buggarna är genom att leta upp markeringar som gjorts i programmet. 

En teori som använts i studien för att analysera resultatet är t-tester. Ett t-test 

är ett statistiskt test som avgör om skillnaden mellan två grupper med data är 

statistiskt signifikant [11]. Om t.ex. grupp 1 har värdena 1, 2 & 3 och grupp 2 har 

värdena 3, 4 & 5 ska t-testet kolla om skillnaden mellan de grupperna är statistiskt 

signifikant. Testet gör då en matematisk beräkning och ger tillbaka ett P-värde. Om 

P-värdet är under en signifikansnivå, vanligen 0,5 eller 0,1, innebär det att skillnaden 

är statistiskt signifikant. Innebörden av statistiskt signifikans här är att risken att det 

inte är en skillnad mellan grupperna som jämförts är så pass låg att det går att 

ignorera. 

Sist har även precision och täckning använts för att utvärdera vårt resultat. 

Celal Ziftci och Ingolf Krueger säger att precision är korrektheten av hämtade 

länkarna medan täckning är hur mycket av de relevanta länkarna som täcks [12]. Det 

innebär att precision mäter hur mycket av den hämtade är relevant och täckning mäter 

hur stor del av den relevanta datan som hämtats. Ett exempel som visas i figur 2.1 är 

ett program som kollar över en mening som användaren angett innehåller svenska ord 

eller inte. Du anger 10 ord, 7 är svenska ord och 3 är engelska. Programmet säger att 

du har angett 6 svenska ord. 5 av orden som programmet tror är svenska är svenska 

samtidigt som 1 är engelskt. Det innebär att programmet tror 5 svenska ord är 

svenska (True positive) och 1 engelskt ord är svenskt (False positive). Samtidigt som 

det tror att 2 svenska ord inte är det (False negative) och 2 engelska ord inte är 

svenska (True negative) samt 1 engelsk ord som tolkas som svenskt (True positive).  
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Figur 2.1: Exempel på precision och täckning. 

 

Utifrån det kan man se hur bra precision och täckning programmet har, i det här fallet 

sorterar den 7/10 ord korrekt. 

   

2.3 Inledning  

I dagens IT samhälle kommer det ständigt ny programvara. Utifrån detta uppkommer 

ständigt nya eller förnyade metoder, tekniker och verktyg för att kvalitetssäkra det 

som utvecklas. Man kan kvalitetssäkra på olika sätt och olika nivåer inom 

utvecklingsprocessen. B Boehm & V. Basili visar i sin studie att ju senare ett fel 

hittas desto dyrare blir det att rätta [13]. Det innebär att man inom många 

organisationer väljer att satsa mer på att testa koden i sig och inte endast programmet 

i helhet. Det finns olika tekniker och verktyg för detta bland annat TDD, ATDD 

(Acceptance Test-driven development) och JUnit. Ett ökande intresse för agila 

processer inom mjukvaruutveckling resulterade i mycket forskning om TDD 

framförallt i mitten av 2000-talet men som fortsätter än idag. Mycket av den 

forskningen försöker redovisa hur bra testdriven utveckling faktiskt är och hur den 

påverkar utvecklingsprocessen och slutprodukten vilket har gett blandade resultat 

[14]. Problemet med att inte kunna veta ifall ett projekt är skrivet med TDD efter 

utvecklingsprocessen (beskrivs i problembeskrivning)  uppmärksammades och 

hittade i en förstudie inga relaterade studier eller program som tacklade det 

problemet. Eftersom det är troligt att andra har stött på samma problem skulle ett 

program som löser detta vara till stor nytta.  
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För att göra mjukvaran behövs först ett antal regler som mjukvaran följer för 

att komma fram till ett resultat. Det behövs även en plattform som man kan hämta 

data ifrån och som mjukvaran kan hitta all information som krävs, t.ex. GitHub som 

har en nedladdningsbar ZIP fil och versionshanteringshistorik.  

 

3 Metod 
Det här kapitlet går igenom vilka metoder som valts och varför vid arbetet samt vilka 

avgränsningar som gjorts till metoderna. Kapitlet går också igenom vetenskaplig 

ansats och analys. 
 

3.1 Val av metod 

Studien är indelad i flera delar och därför har vi använt ett antal olika metoder i de 

olika momenten. Metodens huvuddrag är sammanfattat att först söka efter data, skapa 

en modell efter den hämtade datan och sedan testa modellen. I kapitel 3.2 identifieras 

lämpliga projekt och dessa klassas som antingen TDD-projekt eller Andra-projekt. 

Sedan i kapitel 3.3 sker sedan en hypotestestning där ett antal hypoteser om hur TDD 

bör fungera testas på de projekt som samlats in i kapitel 3.2. I kapitel 3.4 skapas en 

modell utifrån de resultat som samlats in på den andra delen och valideras sedan med 

hälften av de projekt som hittats i den första delen. Sist i kapitel 3.5 beskrivs hur 

modellen kan automatiseras. Se figur 3.1.  
 

 
Figur 3.1: Översikt över metodens fyra delar, sökning av projek t (1), hypotestestning (2), 

modellkonstruktion (3) och automatisering av modell (4). 

 

3.2  Sökning av projekt 

För att hitta testdata (projekt som används vid skapande av hypoteser) och 

verifieringsdata (projekt som används vid verifiering av modeller) söktes projekt 

manuellt med en explorativ metod på GitHub. Det innebär att projekten som var 

skrivna i TDD letades upp med hjälp av sökord som TDD. Projekten granskades för 

att kunna hitta de som föll inom de begränsningar som identifierats. För att hitta 

projekt som inte var skrivna i TDD sökte vi igenom projekt som var skrivna i Java. 

För att begränsa utbudet av projekt och undvika att söka igenom projekt som inte 
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faller inom ramen för de begränsningar som finns sorterades projekten efter antal 

stjärnor (projekt som användare finner intressanta och vill följa). Ett exempel kan 

vara att söka på alla Java projekt med fem stjärnor. Den första hälften av de projekt 

som samlats in används till att testa hypoteserna och andra hälften används till att 

testa modellerna. 

För att bedöma om ett projekt skulle kunna passa till studien behövde 

projekten uppfylla ett antal kriterier som är baserade på avgränsningen, vilket gör 

metoden liknande den i studie [8]. Till att börja med behövde de vara av en 

tillfredsställande storlek. Om de bara bestod av t.ex. en klass och en testklass kopplad 

till den var det svårt att vara säker på att datan man skulle få från projektet var 

relevant. Samtidigt fick projekten inte vara för stora eftersom det skulle ta för lång tid 

att söka igenom alla. Det bestämdes att projekten vi skulle inkludera i studien skulle 

vara små men ha karaktären av en slutgiltig produkt. Den begränsningen gjordes efter 

ett försök att undersöka och göra tester i ett projekt med trettionio klasser. Vi märkte 

då att det var svårt att sätta sig in i projektet och hitta de element som söktes efter i 

metoden. Därför bestämdes att projekten skulle bestå av mellan fem och trettio 

klasser samt tester till dem som gick att köra. Om det märktes i efterhand att testerna 

inte gick att köra skulle ett nytt projekt hittas som ersättare. Det var även en 

begränsning att totalt tjugo projekt skulle hittas (hälften TDD). Det berodde på 

tidsbrist då varje nytt projekt tar tid att hitta och söka igenom.  

Det fanns även ett krav på att det skulle vara möjligt att kontakta utvecklaren 

personligen och fråga om de ville vara med på experimentet och för att verifiera att 

de använde sig av metoden som antogs. Att verifiera metoden de ansågs skriva med 

bedömdes vara viktigt eftersom det blir en extra säkerhet att projektet är skrivet med 

utvecklingsmetoden som förväntades för att på så sätt få en bättre trovärdighet. 

Verifieringen minskade också problem till exempel med att ett projekt kunde se ut att 

vara utvecklat med TDD men egentligen var TDD bara använt i början av projektet. 

De projekt som inte var skrivna med metoden TDD hade även ett krav på att de 

skulle innehålla enhetstester. Vissa projekt valdes bort då de var för komplicerade att 

undersöka på grund av till exempel många tredjeparts beroenden. Dessa tredjeparts 

beroenden var ofta externa bibliotek som projektet krävde för att köras. De 

biblioteken kunde kräva en specifik version som inte står med i projektet vilket kan 

vara svårt att hitta.  

Det var även ett krav att projekten som inte var skrivna med TDD skulle 

innehålla tester. Om de inte gjorde det skulle det vara för lätt att skilja dem eftersom 

alla TDD-projekt måste innehålla tester då man skriver tester före kod [4]. 
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Figur 3.2: Identifiering efter lämpliga projekt där ägaren kontaktas. 

Figur 3.3: Svaren från ägarna klassificeras som TDD eller ej TDD och sedan delas upp i 

inlärningsprojekt och verifieringsprojekt. 

 

 

 

Under studien användes även en väldigt kort intervju via e-post eller Twitter 

där ägarna av GitHub-repositorierna frågades om de ville vara med på studien och 

verifiera att deras projekt var skrivna med TDD alternativt inte. Twitter-posten var 

tvungen att vara kort pga. begränsningar i storlek på varje meddelande. När ägarna 

kontaktades fick de även en chans att frivilligt kommentera sitt projekt om det var 

något de ville tillägga. Vi bad endast att användaren skulle verifiera om den använt 

TDD, vi tog inte i åtanke vad deras definition av TDD är eftersom vi ville få deras 
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definition av TDD och inte vara bundna av vår egna. Resultatet presenteras i kapitel 

4.1.  

Det hade varit möjligt att ställa frågor via enkäter. Anledningen till det inte 

gjordes är att vi inte ville att utvecklaren skulle känna att det blev en onödigt stor 

arbetsbelastning. Det bedömdes finnas en risk att vi då fått färre svar. 

 

3.3 Hypotestestning 

För att undersöka hur man kan ta reda på om ett projekt på GitHub är skrivet med 

TDD eller inte prövades hälften av de projekt som hittades mot ett antal olika 

hypoteser för att se om de kan stärkas eller förkastas. Hypoteserna var framtagna 

genom diskussion, tidigare erfarenheter och vad forskare säger om TDD. Nästa del av 

uppsatsen kommer att gå igenom de hypoteser som kom fram. 

 

Figur 3.4: Med hjälp av etidigare rfargenheter och forskning om TDD skapades hypoteser. 

 
Figur 3.5: Hypoteserna verifierades för att se om de kunde användas till att skapa modeller. 
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Hypotes 1. Ett TDD-projekt innehåller automatiska enhetstester 

Alla TDD-projekt måste innehålla tester, inte minst eftersom hela processen är 

centrerad runt att skriva tester [4]. Anledningen till att hypotesen finns är för att 

snabbt kunna ta bort alla projekt som inte innehåller tester med den här hypotesen 

som grund. Vi undersöker om ett projekt innehåller tester genom att se ifall det finns 

automatiska enhetstester (exempelvis JUnit) som alla TDD-projekt bör ha. Samtidigt 

kan projekt innehålla andra slags tester som inte är automatiska enhetstester vilket 

granskas genom att se om de har testfiler eller testmetoder i projektet. Hypotesen 

avgörs genom att manuellt kontrollera om det finns tester i projektet, finns det tester 

så uppfyller projektet kravet för den här hypotesen. Svaret på varje projekt blir då ja 

eller nej. 

 

Hypotes 2. TDD -projekt har högre code coverage 

I ett TDD-projekt implementerar man tester först och gör sedan koden baserat på 

vilka tester som gjorts. På grund av detta får TDD-projekt generellt högre code 

coverage. B. George och L. Williams [4] kom även fram till det här i sin studie om 

TDD kodkvalité. Har ett projekt låg code coverage kan det bero på att man inte följer 

TDD eftersom man inte bör skriva någon kod som inte redan är täckt av tester. Code 

coverage mäter vi genom att använda verktyget eclEmma och JUnit som ger ett 

procentuellt värde på code coverage. Vi jämför sedan med hjälp av statistiska t-test 

om hypotesen kan stärkas eller förkastas. 

 

Hypotes 3. TDD är skrivet med tester före kod 

Med TDD skriver man automatiska tester innan man gör ny kod för 

implementationen [4][15]. På grund av detta kommer den här hypotesen naturligt 

och alla är överens om att man ska skriva tester före kod för att det ska vara TDD. 

Problematiken här är att det är svårt att avgöra om testerna är skrivna före koden 

eller inte efter utvecklingsprocessen är över. En metod man kan använda för att 

avgöra om ett projekt är skrivet med tester först är att kolla projektets commithistorik 

på GitHub. Med commithistoriken kan man eventuellt se om utvecklaren har skickat 

in tester före koden. Problemet med den här metoden att man inte kan veta hur 

utvecklaren resonerar när han gör commits. Vissa projekt har endast en stor commit 

i slutet och vissa andra skickar in både kod och tester samtidigt även om båda är 

utvecklade med TDD. För att avgöra om den här hypotesen stämmer kommer 

commithistoriken undersökas för att se om utvecklaren skickat in sina tester före 

koden eller tvärt om. Det kan även vara så att det inte går att avgöra (skickar in kod 

& test samtidigt). Resultatet för varje projekt på den här hypotesen blir då ja, nej 

eller osäkert. 
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Hypotes 4. TDD har mer testkod än implementationskod 

Den här hypotesen är formulerad utifrån egen erfarenhet av utveckling med TDD 

men även från studien av A. Geras et. al. där de kom fram till att när en utvecklare 

skriver med test-first tenderar de att göra mer tester [16]. Det är relevant eftersom en 

viktig komponent av att skriva med TDD är att skriva med tester först. Anledningen 

att det då blir större testklasser är att utvecklaren försöker komma på alla olika sätt 

som den kod han ville göra skulle kunna gå fel och gör tester som ska täcka de felen. 

En annan anledning är att utvecklaren varit mindre intresserad av att underhålla 

testkod vilket leder till duplicering i de olika testerna. För att mäta hur stora 

klasserna är användes GitHubs inbyggda verktyg som visar kodstorlek. Den räknar 

alla rader med kod eller kommentarer och skippar tomma rader. Antal rader kommer 

att användas vid mätning. 

 

Hypotes 5. TDD använder mocking 

Även den här hypotesen är baserad från egen erfarenhet. När man skriver testdrivet 

behöver man vid vissa tillfällen testa en funktionalitet som är beroende av en annan 

klass som ännu inte är implementerad. Det kan även vara att man inte vill att det man 

för tillfället testar ska vara beroende av att andra klasser ska fungera. För att 

undvika det använder man sig av mocking. Det går enkelt att se om ett projekt 

använder mocking genom att undersöka om de använder sig av mockobjekt i koden. 

Man kan även se om ett projekt importerar ett bibliotek för mocking. Svar på 

hypotesen är ja eller nej om någon typ av mocking finns i projektet. 

 

Hypotes 6. Projekt skrivna med TDD har färre buggar 

B. George & L. Williams har observerat att kod skriven med TDD har högre kvalité 

[4] vilket innebär att koden bör ha färre buggar. Problemet är att även om forskare 

har kommit fram till att kvalitén generellt sett är högre är det väldigt svårt att mäta 

antal buggar i ett projekt. För att ändå försöka göra någon slags bedömning har vi i 

den här studien försökt avgöra hur många buggar de olika projekten har. Det är 

förstås problematiskt att veta om något är en bugg när den som ska avgöra inte är 

den som från början utvecklade programmet. Det som görs är att först testa och 

granska koden för att försöka hitta uppenbara buggar i implementationen. Sedan 

undersöks processerna i koden utifrån hur den bör fungera. Det här innebär att man 

strukturerat går igenom projektets klasser och ser över samtliga funktioner och 

metodanrop. På så sätt gås alla funktioner igenom och bedöms utifrån hur 

programmet antas fungera om något inte är som det ska. Det innebär att allt som 

kollas manuellt är en subjektiv bedömning. 

Projekten har även testats med FindBugs för att se hur många buggar man 

hittar med det programmet. Det är svårt att avgöra om den här punkten är relevant 

eller inte eftersom det går att missa buggar eller att man hittat något som tros vara 

en bug men inte är det. FindBugs är inte heller perfekt och kan missa buggar samt 

rapportera något som inte är en bug som N. Ayewah förklarar i sin studie om 
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mjukvaran [10]. Värdena som tas fram här är antalet buggar som uppmärksammats 

manuellt och antalet buggar som FindBugs hittat. 

 

Hypotes 7. Projekt utvecklade med TDD har fler commits relaterade till sin storlek 

När vi utvecklade ett TDD-projekt gjorde vi en commit efter varje iteration av 

funktionalitet vi gjort. Uppenbarligen är det inte så i alla fall men en hypotes som vi 

kom fram till var att generellt sett bör projekt skrivna i TDD ha fler commits. Den 

här hypotesen är inte vetenskapligt grundad utan är bara ett antagande baserad på 

tidigare erfarenhet i området. För att se över den här hypotesen kan man undersöka 

hur många commits projektet har på GitHub och sedan relatera det till projektets 

storlek i totala antalet klasser. Resultat kommer vara antal commits i relation till 

antalet klasser. 

 

Hypotes 8. TDD har fler inparametrar i konstruktorer 

Den här hypotesen är kopplad till mocking då man oftast skickar in objekt till 

klasserna för att underlätta testningen. Under testningen ersätter man sedan de 

objekten med mockobjekt. Då vi tror att mocking används i TDD-projekt borde denna 

hypotes stämma. Detta är baserat på personliga erfarenheter. Mätning på hur många 

inparametrar i genomsnitt i projektet kommer att göras genom att räkna alla 

konstruktorer i klasserna manuellt (undantag är klasser som inte har någon direkt 

kod i sig, t.ex. interface och test-klasser) samt räkna alla parameterar i dessa 

konstruktorer. Detta divideras sedan med antal parameterar genom konstruktorer för 

att få genomsnitt parametrar per konstruktor. 

 

Hypotes 9. TDD har mindre metoder 

David S. Janzen menar att kod utvecklad med TDD tenderar att ha mindre metoder 

[10]. Det kan bero på att när utvecklaren först skriver tester blir han mer medveten 

om att dela upp funktionalitet i koden för att underlätta testningen. Det går enkelt att 

komma fram till vad den genomsnittliga storleken på metoder är i ett projekt genom 

att undersöka hur stora alla metoder är och dividera det med antalet. Efter man tagit 

fram den genomsnittliga storleken på metoderna är det bara att jämföra 

genomsnitten på testmetoderna och kodmetoderna. 

 

Utifrån dessa hypoteser kunde sedan inlärningsprojekten som hämtats undersökas för 

att se vilka hypoteser som stämmer på dem. Efter att ha testat hypoteserna på alla 

projekt använde vi oss av en hypotetisk deduktiv metod där vi studerade resultatet av 

hypoteserna för att se skillnader mellan projekten som var skrivna med TDD och de 

andra. Utifrån de testerna kom vi fram till ett antal slutsatser om vilka hypoteser som 

visade sig stämma överens utifrån de projekt som var undersökta. För att se vilka 

hypoteser som kan stärkas såg vi först över vilka som stämde överens på 
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inlärningsprojekten och var statistiskt signifikant. För att veta om det var statistiskt 

signifikant användes ett online t-test verktyg på GraphPad
1
.  

Med resultatet från hypoteserna kan sedan en modell skapas som kan särskilja 

på projekten som undersökts. 

 

3.4 Modellkonstruktion 

När det var klarlagt vilka hypoteser som det gick att få ut relevant information ifrån 

gjordes en modell i form av ett beslutsträd (se Figur 4.1 & Figur 4.2 i kapitel 4.3). 

Anledningen till valet av ett beslutsträd är att det är ett enkelt sätt att se 

uppbyggnaden av modellen och följa alla steg för att komma fram till vad ett projekt 

klassificeras som.  

 
Figur 3.6: Utifrån de verifierade hypoteserna skapas modeller.  

                                                 
1
 http://graphpad.com/quickcalcs/ttest1.cfm 
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Figur 3.7: Modellerna verifieras med hjälp av verifieringsprojekten detta skapar modeller 

med precision och täckning.  

 

Modellen hade som krav att alla inlärningsprojekt skulle klassificeras rätt. I grafen 

var de hypoteser med starkast indikatorer baserat på resultatet och egna bedömningar 

längst upp för att kunna sortera projekten så tidigt som möjligt. Ju längre ner i grafen 

projektet kom desto större bedömdes risken att det blev ett felaktigt utfall. Detta 

eftersom som vi ansåg att det mest effektiva sättet var att försöka sortera ut projekt så 

tidigt som möjligt. Slutligen testades modellen för att komma fram till hur bra den 

fungerade genom att använda tio nya projekt som testgrupp. Utifrån resultaten från de 

här tio projekten kunde man kolla precision och täckning för att avgöra hur bra 

modellen fungerade på den testgruppen. 

Med modellen som skapats ska det gå att utveckla en mjukvara som går 

igenom ett projekt och automatiskt avgör om det är skrivet med TDD. Utifrån den 

förhoppningen uppstod ett problem: en viktig del av metoden använder code 

coverage som en viktig aspekt. Eftersom det fanns begränsat med tid till utvecklingen 

och det bedömdes vara svårt att utveckla mjukvaran med code coverage gjordes en 

modell till som istället för code coverage använde method coverage. Mer om det i 

kapitel 4.3. 

3.5 Automatisering av modell 

För att underlätta för andra att använda sig av den modell som skapats, dvs. inte 

behöva gå igenom allt manuellt, så ska modellens algoritmer automatiseras med hjälp 

av en mjukvara. Mjukvaran skrivs i Java och ska endast exekvera de steg som är med 

i modellen på ett projekt som skickas in och sedan ge tillbaka om projektet är skrivet 

med TDD eller inte.   

Mjukvaran som utvecklas ska automatiskt gå igenom ett projekt och avgöra 

om det är skrivet med TDD eller inte. Mjukvaran ska fungera på så sätt att man 
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skickar in en länk till ett repositorie till ett projekt på GitHub. Sedan ska mjukvaran 

ladda ner ZIP-filen från GitHub som innehåller alla filer i repositoriet, bearbeta den 

och använda sig av filerna för att sedan till användaren skriva ut vilken 

utvecklingsteknik mjukvaran bedömer projektet är utvecklat med. 

Eftersom det är svårt att dynamiskt köra projekt som hämtas från GitHub 

använder sig mjukvaran av method coverage modellen. Det är svårt eftersom det 

kräver att projektet man testar ska kompileras och att man ska kunna köra projekt 

som innehåller externa beroenden. För att kunna analysera klasser som skickas in 

använder mjukvaran sig av en Java parser för att samla information om klasserna. 

Med den informationen kan method coverage undersökas. För att undersöka 

commithistoriken ska GitHubs API användas. Mjukvaran kommer avgöra om en 

klass är en Java fil genom att kolla på filändelsen. Den kommer att avgöra om en 

klass är en test-klass genom att kolla på om klassnamnet innehåller ordet test eller 

använder sig av JUnits notation @Test.  

Kraven på mjukvaran är att man ska kunna skicka in en adress till ett GitHub 

repositorium och programmet ska enligt modellen avgöra om projektet är gjort i TDD 

eller inte. Mjukvaran ska inte krascha under användning. Mjukvaran ska vara så lik i 

sin bedömning som den manuella kollen som möjligt. Avvikelser kan uppkomma då 

testfiler och method coverage granskas på ett annat sätt än den manuella kollen vilket 

kan leda till felmarginaler. 
 

3.6 Vetenskaplig ansats 

Studien analyserar information från olika källor och drar slutsatser från det. Det dras 

även en del slutsatser baserat på både tidigare erfarenhetet och erfarenheter som har 

gjorts under studiens gång, vilket indikerar en induktiv ansats. En kvantitativ metod 

har används genom att använda information som hämtats från olika projekt genom att 

använda de hypoteser som nämnts tidigare. Från den datan har vi kommit fram till 

slutsatser om vad som identifierar ett projekt skrivet i TDD och skapat en modell 

utifrån dem. Det har dock funnits vissa kvalitativa element i studien eftersom 

utvecklarna av koden fått möjlighet att ge kommentarer om deras arbete, dock var det 

här begränsat och har inte påverkat resultatet märkbart. 

 

3.7 Analys 

För att analysera det resultat som presenteras i nästa kapitel har ett antal olika 

tekniker använts. Till att börja med har en konfirmativ utvärdering gjorts på 

resultaten där vi kollade ett antal olika element för att se skillnaderna som uppstod 

mellan testgrupperna. Den teknik som använts för att kolla om resultaten är statistiskt 

signifikanta är t-test. Här användes onlineverktyget GraphPad. 

Även om ett resultat inte har varit statistiskt signifikant har observationer av 

resultatet gjorts för att hitta vissa mönster som kan vara relevanta även om skillnaden 

inte är statistiskt signifikant. Om någon egenskap uppmärksammas bland TDD 

gruppen men inte hos den andra och så vidare kan det kan indikera på något som är 
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vanligare eller endast existerar hos den ena av grupperna. Eftersom det här är 

iakttagelser som gjorts och inte stärkts används den sortens resultat endast om det 

behövts. 

Om resultatet för ett projekt skiljer sig mycket från de andra projekten av 

samma typ (TDD eller andra) har det gjorts ett försök att komma fram till varför det 

är så. Ett exempel är att om projekt 1 har märkbart lägre code coverage än alla andra 

projekt ställs frågan vad det beror på. Det undersöks utifrån vilka mönster som 

upptäcks som kan påverka resultatet, sedan analyseras det i ett försök att komma fram 

till vad som lett till dessa skillnader. Det kan vara att något är med i projektet som 

inte används, att något saknas eller saker som utvecklaren nämnt när de kontaktats. 
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4 Resultat/Empiri 
Det här kapitlet kommer att behandla studiens resultat. Vi börjar med att beskriva 

resultaten från undersökningen av projekten med hjälp av hypoteserna och vilka av 

hypoteserna som stämde. Därefter kommer resultaten av modellerna som skapats att 

presenteras. 

 

4.1 Sökning av projekt 

När projekten söktes igenom hittades i genomsnitt ett till två av hundra projekt som 

föll inom begränsningarna för den här studien. Utöver de tio projekt som behövdes 

för undersökningen behövdes ytterligare tio projekt att användas för verifiering av 

hur bra modellen som gjorts är. Vi skickade sammanlagt fyrtiotre e-post till olika 

GitHub användare och fick svar från tjugoen. Det sammanlagda antal projekt som 

behövdes sökas igenom på GitHub var över 2000. 

När projekten hittades blev de klassificerade som TDD eller test-last och 

användes sedan antingen till inlärning (verifiering av hypoteser) eller verifiering 

(verifiering av modell). I tabell 4.1 presenteras de insamlade projekten och vad de 

kommer att användas till. Placering är vad ett projekt kommer att användas till, ID är 

namnet som kommer användas när vi refererar till projektet. 

 

Projektnamn Klassificering Placering ID 

Bowlling TDD Inlärning TDD1 

Hangman TDD Inlärning TDD2 

Bank TDD Inlärning TDD3 

TicTacToe TDD Inlärning TDD4 

Stockmarket TDD Inlärning TDD5 

GuessNumber TDD Inlärning TDD6 

Hadoopit TDD Verifiering V-TDD1 

TicTacToeMaikon TDD Verifiering V-TDD2 

MarsRoversKata TDD Verifiering V-TDD3 

TDDCalculator TDD Verifiering V-TDD4 

GameOfLife TDD Verifiering V-TDD5 

Checkers Test-last Inlärning Andra1 

CursoJUnit Test-last Inlärning Andra2 
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Betburger Test-last Inlärning Andra3 

SuperMessenger Test-last Inlärning Andra4 

MineSweeper Test-last Inlärning Andra5 

JovialBot Test-last Verifiering V-Andra1 

PDTB-Scorer Test-last Verifiering V-Andra2 

Chess Test-last Verifiering V-Andra3 

Flume-jms-sink Test-last Verifiering V-Andra4 

Restaurant Test-last Verifiering V-Andra5 

Tabell 4.1: Insamlade projekt & utvecklarens klassificering.  

 

4.2 Hypotestestning 

 

Hypotes 1. Ett TDD-projekt innehåller tester 

Samtliga projekt oavsett utvecklingsmetod innehöll tester vilket visas i tabell 4.2. 

 

Projekt Innehåller tester? Testmetod 

TDD1 Ja Automatiska enhetstester (JUnit) 

TDD2 Ja Automatiska enhetstester (JUnit) 

TDD3 Ja Automatiska enhetstester (JUnit) 

TDD4 Ja Automatiska enhetstester (JUnit) 

TDD5 Ja Automatiska enhetstester (JUnit) 

TDD6 Ja Automatiska enhetstester (JUnit) 
  

  

Andra1 Ja Automatiska enhetstester (JUnit) 

Andra2 Ja Automatiska enhetstester (JUnit) 

Andra3 Ja Automatiska enhetstester (Manuellt skapade tester) 

Andra4 Ja Automatiska enhetstester (JUnit) 

Andra5 Ja Automatiska enhetstester (JUnit) 

Tabell 4.2: Projektens testmetoder 

 

Alla TDD-projekt och samtliga av de andra projekten innehöll automatiska 

enhetstester. Andra3 är det enda projekt som skiljer sig då det använder egna skrivna 

testmetoder istället för ett bibliotek som JUnit. Testerna presenterar meddelanden i en 

konsol om vad som händer under testningen. 
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Hypotes 2. TDD-projekt har högre code coverage 

Efter att ha mätt code coverage på samtliga projekt var det tydligt att TDD hade 

högre code coverage överlag på de projekt som undersökts. Exakta resultat 

presenteras i tabell 4.3 nedan.  

 

Projekt Code coverage Method coverage 

TDD1 58,90 % 92,86 % 

TDD2 99,30 % 100 % 

TDD3 92,40 % 94,74 % 

TDD4 75,10 % 61,05 % 

TDD5 96,00 % 96,43 % 

TDD6 97,70 % 100 % 

Genomsnittlig TDD 86,56 % 90,85 % 

Andra1 4 % 7,02 % 

Andra2 39,40 % 45,45 % 

Andra3 9,75 % 15,79 % 

Andra4 78,80 % 90,63 % 

Andra5 18,70 % 21,95 % 

Genomsnittlig Andra 29,33 % 36,17 % 

Tabell 4.3: Code coverage & method coverage för inlärningsprojekt 

 

Det är värt att notera att projekt Andra1 från Tabell 4.3 hade rätt många tester som 

inte fungerade att köra vilket kan göra att code coverage som presenteras möjligen är 

felaktig, men eftersom det var den version som testades fick det resultatet användas. 

Det gjordes även en bedömning varför projekt TDD1 har märkbart lägre code 

coverage vilket indikerar att utvecklaren inte testat alla delar i en större metod i 

koden. Det har medfört att mycket kod missades men inte många metoder. 

Anledningen kan vara den syn på TDD som utvecklaren har eller tester som saknas 

på GitHub. 

Något mer som konstaterast från tabellen är att inga av projekten som inte var 

skrivna i TDD hade över 90 % code coverage medan fyra av sex TDD-projekt hade 

det. Efter att ha konstaterat att code coverage på TDD-projekten var högre gjordes ett 

t-test som visade att skillnaden var statistiskt signifikant eftersom att P-värdet från t-

testet var 0,0098. 

Det går att se att resultatet på method coverage var likt det på code coverage. 

Generellt hade projekten högre method coverage än code coverage. Det projekt som 

ändrats mest mellan kollen av code coverage och method coverage var TDD1 som 

gick från 58,9 % i code coverage till 92,86 % i method coverage. TDD2 och TDD6 

hade även 100 % method coverage vilket inga av de andra projekten uppfyllde. Bland 
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de andra projekten var det endast Andra4 som hade över 90 % method coverage 

samtidigt som endast TDD4 hade under 90 % method coverage bland TDD-

projekten. Det beror på ett antal metoder som inte innehåller kod och inte testas finns 

i projektet TDD4. 

För att se om även skillnaden i method coverage är statistiskt signifikant 

gjorde ett t-test på method coverage datan. T-testet visade att skillnaden var mycket 

statistiskt signifikant vilket betyder att det potentiellt går att jämföra method coverage 

i modellen senare. T-testet gav ett P-värde på 0,0056 vilket gör det statistiskt 

signifikant. 

 

 

Hypotes 3. TDD är skrivet med tester före kod 

 

Projekt Testfirst i commits Större test än kod 

TDD1 Allt i samma commit Ja 

TDD2 Kod & test samtidigt Ja  

TDD3 Ja Ja  

TDD4 Nej Nej 

TDD5 Kod & test samtidigt Ja  

TDD6 Ja Ja  

Andra1 Går inte avgöra Nej 

Andra2 Allt i samma commit Ja  

Andra3 Kod & test samtidigt Nej  

Andra4 Allt i samma commit Nej  

Andra5 Nej Nej 

Tabell 4.4: Testfirst i commithistorik och om teststorlek var större än kod 

 

Efter att manuellt inspekterat commithistoriken på samtliga projekt 

uppmärksammades det i flertalet fall vara omöjligt att bedöma om de först var 

skrivna med tester eller inte. En anledning till det var att skaparna ofta hade endast en 

commit och i den skickat in hela projektet. Det stämde framförallt bland de projekt 

som inte var skrivna med TDD. En annan anledning är att skaparna upprepade gånger 

skickat in tester och kod samtidigt i sina commits under hela utvecklingsprocessen. 

Hälften av TDD-projekten gick inte att avgöra om det var test-first och i två fall 

kunde man se att tester kom först vid större delen av commitsen medan ett var 

tveksamt och närmast nej. Samtidigt gick fyra av fem av de andra projekten inte att 

avgöra medan ett garanterat var utvecklat med kod först. Det är värt att notera att det 

vanligaste bland TDD-projekten är att skicka in kod och tester samtidigt vilket 

antyder att de åtminstone skapar tester kontinuerligt. Utifrån det vet vi att om ett 
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projekt inte först har tester kan det inte vara skrivet i TDD och att det svårt att avgöra 

utifrån commithistorik, men i vissa fall är det möjligt. 

  

Hypotes 4. TDD har mer testkod än implemenationskod 

Som man kan se i Tabell 4.4 har fem av sex av TDD-projekten mer testkod medan ett 

av fem av de andra projekten har mer testkod än implementationskod. Utifrån det 

resultatet kan man se att generellt sett har TDD-projekt mer testkod än 

implementationskod medan andra projekt inte har det. Bland de andra projekten som 

inte hade mer testkod var skillnaden märkbart stor, oftast mer än dubbelt så mycket 

implementationskod. Ett av TDD-projekten hade även mer än dubbelt så mycket 

testkod. Något som noterades är att det enda TDD-projektet som hade mindre tester 

än kod var det projekt som var störst. 

 

Hypotes 5. TDD använder mocking 

Två av sex av TDD-projekten och ett av fem av de andra projekten använde mocking. 

Utifrån de inlärningsprojekt som använts är det svårt att dra någon slutsats av 

resultatet förutom att mocking troligtvis inte används och kan användas oavsett 

utvecklingsteknik.  

 

Hypotes 6. Projekt skrivna med TDD har färre buggar 

För att mäta antalet buggar i ett projekt användes två metoder. Först letades buggar 

manuellt för att göra en bedömning och sedan testades verktyget FindBugs. För att se 

resultatet se Tabell 4.5 nedan. 

 

 

Projekt Buggar manuellt Buggar FindBugs 

TDD1 3 0 

TDD2 1 1 

TDD3 1 3 

TDD4 0 1 

TDD5 0 1 

TDD6 0 1 

Genomsnittlig TDD 0,83 1,17 

Andra1 1 2 

Andra2 0 5 

Andra3 1 0 

Andra4 1 1 

Andra5 0 0 
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Genomsnittlig Andra 0,60 1,60 

Tabell 4.5: Buggar inlärningsprojekt. 

 

I den manuella sökningen hade hälften av TDD-projekten inga buggar alls och TDD1 

hade märkbart fler buggar än de andra. I tre av de andra projekten hittades en bug och 

i två hittades inga. 

Resultatet från FindBugs var annorlunda. Det enda TDD-projektet som inte 

hittades några buggar i var TDD1 som i den manuella sökningen var det projekt med 

flest. Annars hade fyra av sex av TDD-projekten en bug och ett projekt hade tre. I två 

av fem av de andra projekten hittades inga buggar, och i de tre andra hittade en, två 

och fem. Resultatet kan bero på vad som räknas som en bugg och vad som eftersöks. 

De buggar som hittas manuellt är oftast uppenbara problem som uppmärksammats. 

Det kan även vara värt att notera att TDD-projekten är generellt sett mindre i storlek 

vilket ger en illusion att den genomsnittliga skillnaden är större än vad den faktiskt är. 

På resultaten gjordes t-test för att se om det var statistiskt relevant och svaret 

var att det inte är en statistisk relevant skillnad. P-värdet på den manuella kollen var 

0,8978 och på den automatiska 0,4246. 

Utifrån det här resultatet gick det inte dra några relevanta slutsatser utan generellt sett 

var det ungefär lika många buggar bland både TDD-projekten och de andra baserat på 

de projekt som undersökts. 

 

Hypotes 7. Projekt utvecklade med TDD har fler commits relaterade till sin storlek 

Projekt Commits per klass 

TDD1 0,4 

TDD2 0,5 

TDD3 3,5 

TDD4 2,35 

TDD5 1,33 

TDD6 21,67 

Genomsnittlig TDD 4,96 

Andra1 0,19 

Andra2 1,85 

Andra3 1 

Andra4 0,18 

Andra5 2,33 

Genomsnittlig Andra 1,11 

Tabell 4.6: Git commits per klass, inlärningsprojekt. 

 

Utifrån resultatet som presenteras i Tabell 4.6 kan vi se att det generellt sett inte är 

någon särskilt stor skillnad mellan TDD-projekten och de andra när det gäller antal 
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commits. Undantaget är TDD6 som har ett märkbart högre antal commits i jämförelse 

med de andra vilket även är anledningen till att det genomsnittliga TDD resultatet 

blev högre. Det gjordes ett t-test för att kolla om resultatet var statistiskt signifikant 

eller inte, p-värdet från testet var 0,3168 vilket innebär att det inte var statistiskt 

signifikant. T-testet visar att skillnaden inte var statistiskt signifikant och det gör att 

det inte går att få någon relevant information ifrån den här hypotesen. 

 

Hypotes 8. TDD har fler inparametrar i konstruktorer 

 

Projekt Genomsnitt Inparametrar konstruktor 

TDD1 0,3333333333 

TDD2 0,6 

TDD3 2 

TDD4 0,818181 

TDD5 3 

TDD6 1,333333333 

Genomsnittlig TDD 1,35 

Andra1 0,625 

Andra2 0,5 

Andra3 0 

Andra4 Inga konstruktorer 

Andra5 0,5217391304 

Genomsnittlig Andra 0,33 

Tabell 4.7: Genomsnittlig antal inparametrar i konstruktorer, inlärningsprojekt. 

 
Utifrån resultat som presenteras i tabell 4.7 ser man att TDD-projekten generellt sett 

har fler inparametrar i sina konstruktorer. Man kan även konstatera att samtliga TDD-

projekt har konstruktorer och de har minst en inparameter någonstans i projektet 

vilket inte alla andra projekt har. Andra3 har konstruktorer men har inga inparametrar 

och Andra4 har inga konstruktorer alls. Man kan även notera att hälften av TDD-

projekten har mer än en inparameter per konstruktor medan inga av de andra 

projekten har över en inparameter i genomsnitt per konstruktor. Utifrån de värdena 

gjordes ett t-test för att se hur statistiskt signifikant resultatet var. P värdet från testet 

var 0,1116 vilket nästan är statistiskt signifikant. 

Utifrån t-testet vet vi att resultatet inte är statistiskt signifikant vilket gör det 

svårt att använda resultatet ifrån den här hypotesen. Även om det inte var statistiskt 

signifikant gick det dock se skillnader mellan de olika projekten. 
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Hypotes 9. TDD har mindre metoder 

 

Projekt Genomsnittlig Metodstorlek 

TDD1 5,5 

TDD2 2,0 

TDD3 2,37 

TDD4 3,80 

TDD5 1,38 

TDD6 4,18 

Genomsnittlig TDD 1,96 
 

÷ 

Andra1 3,88 

Andra2 7,64 

Andra3 4,45 

Andra4 4,47 

Andra5 8,72 

Genomsnittlig Andra 5,83 

Tabell 4.8: Genomsnittlig Metodstorlek, inlärningsprojekt. Siffrorna representerar genomsnitt antal 

rader per metod. 

 

Utifrån tabell 4.8 kan vi konstatera att generellt sett har TDD-projekt mindre 

metoder. Det TDD-projekt med minst metoder är TDD5 som har genomsnitt 1,38 

rader kod per metod och det TDD-projekt med störst metoder är TDD1 som har 

genomsnitt 5,5 rader kod per metod. Det följs av Andra1 som har genomsnitt 3,88 

rader kod per metod och därefter kommer Andra5 som har genomsnitt 8,72 rader kod 

per metod. 

Det gjordes ett t-test för att se om resultatet var statistiskt signifikant. P-värdet från t-

testet är 0,1051 vilket nästan är statistiskt signifikant. Resultatet visar att den här 

hypotesen inte är statistiskt signifikant. Även om det var nära gör resultaet från t-

testet det svårt att ta med den här hypotesen vid skapandet av modellen.   

 

4.3 Modellkonstruktion 

Utifrån de resultat som slagits fast kunde två modeller göras, en som använder 

method coverage och en som använder code coverage. Anledningen till att två 

modeller gjordes var för att den bästa manuella modellen var svår att automatisera. 

Först gjordes en modell baserad på code coverage och det var den modellen som 

bedömdes vara bäst utifrån resultaten från hypoteserna. Att göra en mjukvara baserad 

på code coverage innebär svårigheter och därför behövdes en ny modell. Då gjordes 

en som istället för code coverage använde method coverage eftersom det bedömdes 

vara betydligt lättare att arbeta med och att det fanns liknande resultat mellan code 

coverage och method coverage. 
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Modellen med code coverage (Figur 4.1) är gjord på så sätt att de indikatorer 

som starkast visar på att projektet är TDD utifrån hypoteserna undersöks först. Först 

kontrolleras om ett projekt innehåller tester eftersom det alltid blir nej ifall den 

punkten inte uppfylls. Om det är test-first i commits undersöks här sist eftersom det 

ofta är svårt att avgöra och resultatet som kommer från det (gula pilar) är osäkert men 

modellen gör en bedömning som går åt ett håll eller det andra utifrån de tidigare 

punkterna. 
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Figur 4.1: Modell med code coverage. Börja längst upp, Ja betyder att projektet är TDD, Nej 

betyder att det inte är TDD. 

 

Eftersom det bedömdes bli svårigheter under utvecklingsprocessen att använda code 

coverage gjordes även en modell som inte innehöll detta utan method coverage (Figur 

4.2). 

Eftersom resultaten från method coverage och code coverage varierade blev 

upplägget på method coverage modellen annorlunda. Testfirst i commits kommer här 

näst först eftersom om man tar den sist skulle det krävas många fler punkter för att 

täcka alla scenarion. Istället delar sig modellen tidigare efter den kollen. Det sattes 

dock ett krav att ett projekt måste vara över 60 % method coverage för att vara TDD. 

På grund av det så kollas det även om det var testfirst i commits. Vi var även tvungen 

att lägga till en kontroll ifall det finns minst en konstruktor och minst en inparameter i 

konstruktorn eftersom TDD4 och Andra4 skulle komma in i fel kategori om det inte 

kollades. Det är baserat på resultatet från hypotes 8. 
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Figur 4.2: Modell med method coverage. Börja längst upp, Ja betyder att projektet är TDD, 

Nej betyder att det inte är TDD. 
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4.4 Verifiering av modell 

I tabell 4.9 presenteras resultatet av modellerna för inlärningsprojekten. Alla 

inlärningsprojekten klassificeras rätt. 

 

Projekt Code coverage Method coverage 

TDD (Ska vara true) 
 

 

TDD1 TRUE TRUE 

TDD2 TRUE TRUE 

TDD3 TRUE TRUE 

TDD4 TRUE TRUE 

TDD5 TRUE TRUE 

Andra (Ska vara false) 
  

Andra1 FALSE FALSE 

Andra2 FALSE FALSE 

Andra3 FALSE FALSE 

Andra4 FALSE FALSE 

Andra5 FALSE FALSE 

Tabell 4.9: Resultat på modeller från inlärningsprojekt. True representerar att modellen tror 

att det är TDD, False representerar motsatsen. 

 

Båda modellerna testades manuellt på verifieringsprojekten för att testa hur bra de 

fungerade på andra projekt som inte använts för att skapa dem och få en precision 

och täckning. Resultatet av verifieringen av modellerna ser vi i tabell 4.10 nedan. 

Båda modellerna kunde särskilja samtliga projekt som inte var skrivna med TDD. 

Modellen med code coverage fick rätt resultat på två av fem av TDD-projekten 

medan modellen med method coverage fick rätt resultat på ett av fem. 

 

 

Projekt Code coverage Method coverage 

TDD (Ska vara true) 
 

 

V-TDD1 FALSE FALSE 

V-TDD2 TRUE TRUE 

V-TDD3 FALSE FALSE 

V-TDD4 TRUE FALSE 

V-TDD5 FALSE FALSE 

Andra (Ska vara false) 
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V-Andra1 FALSE FALSE 

V-Andra2 FALSE FALSE 

V-Andra3 FALSE FALSE 

V-Andra4 FALSE FALSE 

V-Andra5 FALSE FALSE 

Tabell 4.10: Resultat på modeller från verifieringsprojekt. True representerar att modellen 

tror att det är TDD, False representerar motsatsen. 

 

Resultatet från modellerna är baserat på modeller som skapats innan verifieringen. I 

efterhand har det konstaterats kravet på method coverage i method coverage 

modellen sänks från 60 % till 50 % skulle V-TDD1 och V-TDD4 även gå igenom som 

TDD utan att några andra projekt påverkas. Ändringen skulle inte påverka resultatet 

på några av inlärningsprojekten. 

Resultatet från Code Coverage visar att det är tre false negatives under TDD 

och ingen under Andra. Resultatet från Method Coverage visar att det är fyra false 

negatives under TDD och ingen under Andra. Detta visar att Code Coverage 

modellen är lite bättre än Method Coverage modellen. Det visar även att många 

TDD-projekt troligtvis kommer att bedömmas som Andra projekt enligt båda 

modellerna. Detta visar också att våra modeller generellt sett är för stränga och 

därmed avvisar fler TDD-projekt än vad de optimalt ska göra, eller att modellerna 

speglar en viss typ av TDD. 

 

4.5 Automatisering av modell 

När vi skapade mjukvaran fann vi ett antal problem. Till att börja med gick inte alla 

projekt att starta utan att installera externa beroenden och även om projektet inte hade 

externa beroenden var det tvunget att kompileras. Bland projekten som samlats in 

fanns det inte heller någon dokumentation på vilka tester som ska köras förutom ett 

antal testsviter som var bortkommenterade.  

Efter implementering och verifiering av mjukvaran var resultatet att 

mjukvaran behandlar Method Coverage annorlunda än vad vår manuella metod 

gjorde vilket resulterar i drastiska skillnader på den punkten, vilket också påverkar 

hela resultatet på ett negativt sätt. Eftersom att mjukvaran skulle göra allt automatiskt 

gjordes kontroller som avgör olika faktorer och eftersom kod kan se olika ut kan det 

påverka mjukvarans resultat då den kan tolka olika än vad en manuell koll hade gjort. 

Antal rader kod uppskattades också på ett annat sätt vilket påverkar projekt med 

mycket tomma rader, kommentarer, importer etc. Det fick också göras kompromissar 

med krav eftersom total automatisering hade krävt mer tid. 
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5 Diskussion   

I introduktionen står det att målet med studien är att hitta ett sätt att särskilja TDD-

projekt men eftersom resultatet visar att det är svårt att hitta alla TDD-projekt går det 

inte riktigt att lita på resultatet som modellerna och mjukvaran presenterar. Det går att 

använda modellerna som stöd vid sökning av TDD-projekt men det resultat som 

presenteras är en objektiv bedömning och det finns möjlighet att det kan vara 

felaktigt. I första hand har modellerna haft svårt att klassificera TDD-projekt rätt. Vi 

inser även en risk att andra projekt kan bli klassificerade som TDD felaktigt även om 

det inte hände under det här arbetet. En av anledningarna till det varierande resultatet 

mellan inlärningsprojekten och verifieringsprojekten kan delvis bero på utvecklarnas 

definition av TDD. I studien av David S. & Hossein Saiedian skriver de att det är 

vanligt att utvecklare missförstår TDD på så sätt att de tror att det endast innebär att 

skriva tester först [14]. Efter att ha undersökt samtliga projekt uppmärksammades en 

del mönster som indikerar på att det endast är test-first och inte TDD. Tyvärr är det 

svårt att bevisa för tillfället men är viktigt att ha i åtanke. De utvecklare som vi pratat 

med via e-post har även visat olika åsikter om vad det innebär att skriva testdrivet. Ett 

exempel är en av utvecklarna av ett TDD-projekt som skrev ”Not everything can and 

should be tested”. Om man följer vad B. George och L. Williams säger att TDD är 

ska ingen kod skrivas innan det finns tester för den koden [4]. En del av utvecklarna 

delade den synen samtidigt som andra var lite mer liberala. De ansåg då att det inte 

spelar någon roll om man kommer på något litet och skriver in koden utan tester för 

att man vet från början att det kommer fungera. Ett exempel på det kan vara get/set 

metoder som oftast endast innehåller en rad kod (returnerar eller sätter ett värde). Det 

leder framförallt till lägre method coverage men även code coverage blir något lägre. 

Eftersom bara ett fåtal projekt undersökts för att skapa modellerna (11 

stycken) är det svårt att dra en slutsats och vara säker på att det fungerar på projekt i 

allmänhet. Det kan vara en anledning till att vissa hypoteser inte gick igenom t-testet 

samt att vissa verifieringsprojekt inte gick igenom. En större bas med projekt som 

undersöks skulle kunna ge ett annorlunda resultat än det som presenteras i den här 

uppsatsen. Finns det möjlighet att även undersöka större projekt är det möjligt att 

resultatet blir annorlunda. 

Något mer som kan ha gjort resultatet delvis missledande är att ett av 

projekten i verifieringsgruppen (V-TDD1) fick resultatet att det inte var TDD med 

båda modellerna vilket var eftersom det fanns tecken på att det inte var test-first i 

commithistoriken. Det är svårt att avgöra varför det uppkommer men det kan vara att 

utvecklaren bara commitat kod och inte commitat tester eller att utvecklaren glömt att 

skriva med TDD en stund för att senare komma på sig och gå tillbaka till att skriva 

testdrivet. 

Även om det kan vara svårt att lita på modellen finns det potentiella 

användningsområden. Till att börja med kan man enkelt testa olika projekt för att få 
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fram potentiella kandidater som kan vara TDD på ett smidigt sätt. Om det hade 

funnits i början av den här studien hade man på ett lättare sätt kunnat få fram 

projekten som behövdes för undersökningen. Med mindre modifikationer kan man 

även göra så att mjukvaran går igenom projekt automatiskt och letar fram kandidater 

åt användaren vilket skulle göra processen både snabb och enkel. När programmet får 

fram ett resultat kan det dock vara felaktigt så det krävs manuell en koll i efterhand 

på alla projekt som bedöms vara TDD. En tanke i det scenariot kan vara att använda 

mjukvaran för att hitta potentiella projekt som kan vara TDD och sedan göra en extra 

koll med code-coverage modellen. Dock vill man få extra säkerhet efter den kollen 

bör utvecklaren kontaktas, uppfylls alla tre bör det nästan garanterat vara skrivet med 

TDD enligt hur George och Williams definierar TDD [4]. 

Något mer man kan ha i åtanke är avgränsningen som gjorde att endast 

projekt som innehöll tester undersöktes. De flesta projekt som finns på GitHub 

verkade inte innehålla tester alls vilket innebär att det är väldigt lätt att klassificera 

dem som inte TDD eftersom ett projekt måste innehålla tester för att det ens ska vara 

en fråga. Detta innebär att urvalet för projekt som inte är TDD är begränsat i den här 

studien och inte reflekterar GitHub i helhet. 

 

5.1 Metodreflektion 

Det verkar som valet av metod har varit bra, dock skulle man kunna få hypoteser från 

faktiska utvecklare i arbetslivet för att kunna hitta fler som eventuellt stämmer bättre. 

Man kan också fråga sig om det finns ett bättre sätt att hitta projekt än att manuellt 

söka igenom GitHub eftersom det har varit väldigt tidskrävande. Att kontakta 

utvecklarna står fast som något bra eftersom det ger extra säkerhet även om det lett 

till att det behövts sökas igenom fler projekt då inte alla utvecklare svarar och en 

väldigt stor del av GitHub populationen inte har kontaktuppgifter. Det går att 

argumentera att det inte går lita på deras svar, att det inte är TDD även om de tror att 

det är det men det är ändå säkrare än att endast gissa sig fram själv. Eftersom inte 

mycket är säkert så har valet av upplägg känts bra. Hypoteserna behövdes för att få 

någon grund att arbeta på. 

Det har blivit klart under arbetets gång att det finns ett antal validitetsproblem 

i studien som bör nämnas. Till att börja med har en del av hypoteserna varit svåra att 

undersöka. Ett exempel är när projekten manuellt undersöktes efter buggar där det är 

svårt att i alla fall avgöra om något som upplevs vara en bug faktiskt är det. Det beror 

på att eftersom man inte varit en del av utvecklingsprocessen från början vet man inte 

hur programmet är menat att fungera alla gånger. Det försökte vi lösa genom att 

använda verktyget FindBugs, dock så söker mjukvaran troligtvis med andra kriterier 

vilket resulterade i ett väldigt varierande resultat. På den här punkten så är det också 

samtidigt svårt att avgöra hur mycket som räknas eftersom projekten är olika stora 

och bör då mätas relaterat till sin storlek. 

Generellt sätt är projekten hyfsat små vilket kan betyda att resultatet som den 

här studien har kommit fram till inte är applicerbart på projekt som är större. Något 

man även bör tänka på här att generellt sett var TDD-projekten mindre än de andra. 
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6 Avslutning   
Vi avslutar uppsatsen genom att beskriva vilka slutsatser vi kunnat dra utifrån det 

resultat vi fått ifrån hypoteserna och modellerna som vi skapat. 

 

6.1 Slutsats 

Det går inte att säkerställa med 100 % sannolikhet om ett projekt verkligen är 

utvecklat med TDD eftersom utvecklingsprocessen lämnar få spår i slutresultatet. Vår 

metod kan dock ge en stark indikation på om det är troligt att projektet är skrivet med 

TDD och i vissa fall kan det ge nästan 100 % säkerhet. Gör man metoden striktare 

med method & code coverage det vill säga gör dem till över 90 % istället för 50 % 

och 60 % som det är nu får man en väldigt bra indikator på om ett projekt är skrivet 

med strikt TDD process. Utifrån vår precision och täckning är det största problemet 

med modellerna att de inte får med alla TDD-projekt, dock har de hittills fått bort alla 

projekt som inte är skrivna med TDD. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns ett antal sätt som man kan utveckla studien för att eventuellt förbättra den 

och ge bättre validitet.  

Först och främst skulle en studie med ett större antal projekt vara en en bra 

fortsättning. Får man in fler testdata skulle vissa hypoteser eventuellt gå mot 

statistiskt signifikans eller inte. Exempel på det är hypotes 9 som var väldigt nära att 

klara testet. Det är svårt att veta om resultatet skulle skilja sig om fler projekt använts, 

det är ofta något projekt som sticker ut på någon punkt och en större bas med data 

skulle kunna vissa de tecknen på ett bättre sätt. 

Den här studien har även använt små projekt som studieobjekt och eftersom 

de kan skilja sig mot större projekt (exempel femtio klasser eller större). Något annat 

intressant att bygga vidare på är om projekt i andra språk t.ex. C# eller C++ skiljer sig 

från Java. En studie som använder försökspersoner med erfarenhet inom TDD att 

utveckla en mjukvara som man kan undersöka istället för att hämta på GitHub skulle 

ge en annan validitet. Då kan man be en utvecklare att skriva ett mindre program 

under någon timme (ge olika uppgifter) och sedan undersöka hur det de skrivit ser ut. 

Då bör de även använda commits så ofta de vill. Samtidigt ber man andra utvecklare 

göra samma mjukvara fast utan TDD och sedan jämföra skillnaden mellan resultaten. 

I det här exemplet får man dock bara ett litet utbud projekt.  
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I am doing a research project about test-driven development using github as a 
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you could verify that the project is created using the technique test-driven 
development. 
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