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Sammanfattning: 
Viljan att hålla en hög kvalitet på den kod som skrivs vid utveckling av system och applikationer 
är inte något nytt i utvecklingsvärlden. Flera större företag använder sig av olika mått för att 
mäta kvaliteten på koden i sina system med målet att hålla en hög driftsäkerhet.  
 
Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för driften av bland annat de system som 
håller igång Sveriges järnvägsnät. Eftersom systemen fyller en viktig del i att säkra driften och 
se till att tågpositioner, planering av avgångar och hantering av driftstörningar fungerar dygnet 
runt för hela landet anser de att det är viktigt att sträva efter att hålla en hög kvalitet på 
systemen.  
 
Syftet med det här examensarbetet var att ta reda på vilka mått som kan vara möjliga att 
använda under systemutvecklingsprocessen för att mäta kvaliteten på kod och hur måtten kan 
användas för att öka kvaliteten på IT-lösningar. Detta för att redan på ett tidigt stadie kunna 
mäta kvaliteten på den kod som skrivs i både befintliga och nyutvecklade system.  
 
Studien är en fallstudie som utfördes på Trafikverket, de olika måtten som undersöktes var 
code coverage, nivån på maintainability index och antalet inrapporterade incidenter för varje 
system. Mätningar utfördes på sju av Trafikverkets system som i analysen jämfördes mot 
antalet rapporterade incidenter. Intervjuer utfördes för att ge en bild över hur arbetssättet vid 
utveckling kan påverka kvaliteten. Genom litteraturstudier kom det fram ett mått som inte kunde 
användas praktiskt i det här fallet men är högst intressant, detta är cyclomatic complexity som 
finns som en del av maintainability index men som även separat påverkar möjligheten att skriva 
enhetstest.  
 
Resultaten av studien visar att måtten är användbara för ändamålet men bör inte användas 
som enskilda mått för att mäta kvalitet eftersom de fyller olika funktioner. Det är viktigt att 
arbetssättet runt utveckling genomförs enligt en tydlig struktur och att utvecklarna både har 
kunskap om hur man arbetar med enhetstest och följer kodprinciper för strukturen. Tydliga 
kopplingar mellan nivån på code coverage och inflödet av incidenter kunde ses i de undersökta 
systemen där hög code coverage ger ett lägre inflöde av incidenter. Ingen korrelation mellan 
maintainability index och incidenter kunde hittas. 
 

  



 

 

Abstract: 
The desire to ascertain a high level of quality on the code written during the development of 
systems and applications is not something new in the system development world. Several 
larger companies use different kinds of metrics to measure the quality of the code in their 
systems with the goal of maintaining high reliability and quality. 
 
Trafikverket is a government authority responsible for the operation of the system that keeps 
the Swedish railroad running. Their systems play an important part in ensuring the operation 
and to ensure that train positions, the planning of departures and error handling works around 
the clock for the entire country, they find it important and strive to maintain the high quality of 
the systems. 
 
The aim of this thesis was to find out which measurements may be possible to use during the 
system development process to measure the quality of the code and how measurements can 
be used to increase the quality of IT solutions. It should be possible to measure the quality of 
the code that is written in both existing and newly developed systems at an early stage. 
 
The study is a case study conducted at Trafikverket, the metrics that were examined were code 
coverage, the level of maintainability index and the number of reported incidents for each 
system. Measurements were performed on seven of Trafikverket's systems. In the analysis the 
measurements were compared to the number of reported incidents. Interviews were conducted 
to provide a picture of how the operation of the development may affect the quality. Through 
literature studies we discovered a metric that could not be used practically in this case, this was  
cyclomatic complexity, it is available as part of the maintainability index, but also separately 
affects the ability to write unit tests. 
 
The results of the study show that the measurements are useful for this purpose but should not 
be used as individual metrics to measure quality because they all have their own function. A 
clear link between the level of the code coverage and the number of incidents could be 
observed in the investigated systems where high code coverage provides a lower rate of 
incidents. No correlation between maintainability index and incidents could be found. 
 

Nyckelord: 
Enhetstest, Code Coverage, Cyclomatic Complexity, Maintainability Index, Kvalitet på kod, Mått 
på kvalitet, Systemutveckling. 
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1. Inledning 
Inledningskapitlet beskriver bakgrunden till rapporten, här listas de frågeställningar som hör till 
problemformulering, det syfte och mål som rapporten är riktat mot samt avgränsningar av de 
områden arbetet utförts inom.  
 

1.1 Bakgrund 
Genom att kunna kvalitetssäkra system via tester på olika nivåer är det möjligt att i ett tidigt 
skede fånga upp och avhjälpa eventuella brister som kan uppstå. Bristerna består bland annat 
av buggar under och efter utvecklingen, även incidentrapporter från användare i driftsatta 
system och driftsäkerhet av systemen (Eriksson, 2008). Det finns flera olika nivåer av test, allt 
från enhetstest på utvecklingsnivå till acceptanstest vid leverans. För att verifiera test behövs 
olika former av mått för att mäta kvaliteten på koden, dessa skiljer sig åt beroende på vilken 
nivå av test och verksamhet det rör sig om. Genom att använda mått för att analysera kod är 
det möjligt att få en bild över kodkvaliteten. Inom den amerikanska flygindustrin har bland annat 
FAA (Federal Aviation Administration) har det tagits fram riktlinjer för vilka mått som ska 
användas vid utveckling av programvara i flygbranschen. De anger namnet på måtten som 
SQM (Software Quality Metrics) vilket inbegriper flera olika krav och mått på hur kvaliteten ska 
mätas och är i deras fall generell över flera olika programmeringsspråk (FAA Technical Center, 
1991). 
 
Enhetstest är en metod för att i ett tidigt skede testa den kod som skapas genom att utvecklaren 
skriver testmetoder som visar att funktionaliteten av koden fungerar som det är tänkt. För att 
mäta hur stor del av koden som täcks av enhetstest finns det ett täckningsmått kallat code 
coverage (Granberg, 2008). Det krävs verktyg för att få fram mätbar data som ligger till grund 
för de olika mått som används. Vissa utvecklingsverktyg tillhandahåller detta som standard men 
det finns även tredjepartsverktyg för att analysera mått på kodkvalitet. Visual Studio är ett 
utvecklingsverktyg från Microsoft vilket tillhandahåller en form av kvalitetsmätning som kallas 
“maintainability index”, det är ett kvalitetsindex som ger möjlighet att få en överblick av hur 
välorganiserad och förvaltningsbar koden är baserat på olika variabler. Visual Studio har även 
stöd för tredjepartsverktyg som kan mäta code coverage.  
 
Vår samarbetspartner är Trafikverket, detta bildades 2010 och ansvarar bland annat för 
långsiktig planering av transportsystemet för väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Huvudkontoret 
ligger i Borlänge och antalet anställda är cirka 6500 (Trafikverket, 2015). Den sektionen vi 
samarbetar med heter Trafikinformation Järnväg - IT utveckling och förvaltning. Deras område 
är inom utveckling och förvaltning av de informationssystem som hanterar publika tidtabeller, 
system för rapport av driftstörningar och information som visas på bland annat de skärmar som 
sitter på perronger. IT-systemen på Trafikverket fyller samhällsviktiga funktioner, avbrott i dessa 
är kostsamma och kan drabba många människor. Därför är det av vikt att ständigt förbättra 
kvaliteten på IT-systemen. För att kunna mäta och öka kvaliteten på sina system vill 
samarbetspartnern ha reda på vilka mått som kan användas för att mäta kodkvaliteten på IT-
systemen samt hur man kan visualisera dessa i exempelvis grafer på en skärm.  
 
Till visualiseringen har samarbetspartnern föreslagit att ta reda på hur code coverage kan 
användas som ett mått att visualisera och utöver detta ta reda på vilka mått som finns samt 
vilka möjligheter det finns att visualisera dem. Utifrån måtten vill samarbetspartnern på sikt 
kunna öka kvaliteten på sina IT-system. Området för studien är IT-system rörande sektionen 
Trafikinformation Järnväg samt utvecklingsmetodiken av dessa med fokus på enhetstest där 
code coverage genereras under utvecklingen. Utöver detta vill man att resultatet ska gå att 
applicera på andra system inom verksamheten. Eftersom måtten kan appliceras på andra 
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system som innehåller enhetstest och utvecklas med liknande tekniker kan detta vara till nytta 
för andra företag utanför studien som vill införa mätning av kvalitet på sina system. 
 

1.2 Problemformulering 
Den berörda verksamheten använder i nuläget inget tydligt sätt för att mäta kvaliteten på koden 
under utvecklingsprocessen. Därför vill vi ta reda på vilka mått som finns tillgängliga och är 
möjliga att använda utifrån den utvecklingsmiljö som verksamheten använder. Vi vill även ta 
reda på hur det är möjligt att använda dessa mått för att kunna öka kvaliteten på IT-system.  
 
Detta mynnar ut i tre frågeställningar:  

 Vilka mått är möjliga att använda för att mäta kvaliteten på kod? 

 Hur kan mått användas för att mäta kvaliteten på kod? 

 Hur kan mått användas för att öka kvaliteten på IT-system? 

 

1.3 Syfte 
Syftet är att beskriva ändamålsenliga mått som rör enhetstest med avsikt att ge förslag på hur 
det går att mäta och förbättra kvaliteten på IT-system under utvecklingsprocessen. 
 

1.4 Mål 
Målet med det här examensarbetet är att se över nuläget hos samarbetspartnern när det gäller 
nivåerna av code coverage på deras system. Målet är även att ta reda på vilka mått som kan 
användas till att mäta och öka kvaliteten på deras IT-system och ta reda på möjligheterna att 
kunna visualisera dessa mått.  
 

1.5 Avgränsningar 
Vi kommer att avgränsa oss till mätdata från sju system hos samarbetspartnern som är 
utvecklade programmeringsspråket C# som systemen är utvecklade i. Mätverktygen som 
kommer användas är de som finns tillgängliga hos samarbetspartnern, detta innefattar 
utvecklingsverktyget Visual Studio för måttet maintainability index och insticksmodulen NCrunch 
för mätvärden av code coverage.  
 

1.6 Tidigare forskning 
I litteratursökningen framkom ingen studie som behandlade sambandet mellan mått på 
kodkvalitet och incidentrapporter. Dock har vi hittat studier som diskuterar de mått på kvalitet 
som undersöks i vår studie. Janzen (2008) har gjort en studie kring fördelarna av att skriva 
enhetstest före programmeringskoden. Studien visar att fördelarna med detta leder till bland 
annat högre code coverage samt andra delar som är förutsättningar för lägre komplexitet i 
koden. Broods (2013) har gjort en studie som handlar om komplexitet och hur den påverkar 
kvaliteten på koden. Han kommer fram till att lägre komplexitet underlättar underhållet av koden 
och att lägre komplexitet är ett steg i att nå högre kvalitet på koden. De komplexitetsmått som 
behandlas i Broods (2013) studie är bland annat måtten maintainability index och cyclomatic 
complexity (Se avsnitt 2.4.3 i kapitel 2).      
 

1.7 Intressenter 
Den här studien fokuserar på programmeringsdelen i systemutvecklingsprocessen och hur 
kvaliteten på denna kod kan mätas. Det utvecklingsspråk och de verktyg som finns hos 
samarbetspartnern används även av andra företag som verkar inom IT-området med 
systemutveckling. Därför är innehållet i det här arbetet intressant även utanför den undersökta 
verksamheten. Eftersom studiens fokus ligger inom området systemutveckling och 
programmering så bidrar det här arbetets resultat även till ämnet Informatik.  
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2 Test och mått av kod inom Systemutveckling  
Det här kapitlet omfattar teorin för den här rapporten med en djupare beskrivning av de termer 
som används. Kapitlet börjar med en generell beskrivning de delar som hör till rapportens 
undersökningsområde för att sedan mer detaljerat beskriva de olika måtten, verktyg och 
visualisering som berörs i den här rapporten.  
 

2.1 Test 
När man testar programvara exekveras den för att ta reda på om den uppfyller kravställningar 
och för att hitta fel. I takt med att kraven ökar på komplexa system behövs mer strukturerade 
metoder för test. Ett lyckat arbete med test innebär att användarna i högre grad får det system 
de vill ha och detta leder i förlängningen till förbättrad effektivitet inom företaget (Eriksson, 
2008). 
 
Det finns flera nivåer av tester. Det första steget är enhetstest där utvecklare testar små 
komponenter av programmeringskoden. Efter detta genomförs integrationstest där 
komponenterna testas med varandra inom ett system (Eriksson, 2008).  
 
Nästa nivå är systemtester som ofta är större, mer strukturerade och testar kopplingar mot 
andra system. Här används grundläggande dokument som testplan och testfall, dessa används 
för att genomföra testet på ett strukturerat sätt. Här arbetar testledare och testare ända tills 
tiden tar slut, alltså inte tills alla kvalitetsmål är uppfyllda (Eriksson, 2008). 
 
Den sista nivån av test är acceptanstest. Dessa görs på ett mindre strukturerat sätt där 
användare får testa systemet. Användarna vet inte vad som testats tidigare och missar kanske 
att testa sådant som inte är testat tidigare. Vägen mellan testnivåerna är inte helt linjär, ofta 
krävs flera releaser innan testerna är klara (Eriksson, 2008). 
 
Vid ett dåligt testarbete hittar användarna felen istället för testarna. Desto senare buggar hittas 
desto dyrare riskerar åtgärderna att bli och företagets anseende riskerar att försämras. Testen 
utförs av testpersonal som försöker hitta fel på system som är mer eller mindre färdiga 
(Eriksson, 2008). 
 
Enligt en rapport från Software Engineering Institute (2012) ökar kostnaden för åtgärder av fel 
beroende på vilken nivå felen upptäcks på. Rapporten visar att om utgångspunkten för 
kostnadsberäkningen börjar under behovsanalysprocessen på ett nolläge så ökar den till 6,5 
gånger på enhetstestnivå till 16 gånger på integrationstestnivå, 40 gånger efter systemtest och 
slutligen 110 gånger större kostnad att åtgärda felen efter acceptanstest.   
 

2.2 Enhetstest 
Enhetstest är ett test som främst utförs av utvecklare för att testa de minsta beståndsdelarna av 
mjukvaran där man testar små moduler av programmeringskod ända ned på kodradsnivå för att 
verifiera funktionaliteten. Enhetstesterna testas gentemot kravspecifikation för komponenterna 
och om sådan saknas kan enhetstest utformas efter exempelvis databasmodeller (Eriksson, 
2008).  
 
Genom att testa de minsta beståndsdelarna som är funktioner/metoder, klasser, procedurer och 
interfaces är det möjligt och säkra upp att varje del individuellt fungerar på ett korrekt sätt. Målet 
är att testa varje beståndsdel avskilt från andra delar och därigenom verifiera att den aktuella 
delen fungerar. Enhetstestet skrivs så att både de förväntade resultaten och de förväntade felen 
testas. De verifierade enhetstesten kan sedan användas som en bekräftelse på att 
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funktionaliteten fungerar. Enhetstest genomförs löpande under utvecklingen av utvecklare 
(ISTQB, 2015).  
 
Det finns olika tillvägagångssätt för att skriva enhetstest. Det ena är att skriva enhetstester efter 
att programmeringskoden skapats, det andra är att skriva enhetstester först utifrån 
kravspecifikationen över funktionalitet och se alla tester fallera, därefter skriva kod tills dess att 
alla tester går igenom. Ett hinder för att skriva enhetstest efter att koden skrivits är risken att 
koden har för hög komplexitet vilket innebär att testerna blir svåröverskådliga och ibland 
oanvändbara. I dessa fall måste först koden skrivas om och delas upp i mindre stycken. Genom 
skriva enhetstest först är det möjligt att hålla en låg nivå av komplexitet på koden redan från 
början (Granberg, 2014). 
 

2.3 Testdriven utveckling 
Inom testdriven utveckling används enhetstest för att verifiera att systemet fungerar som tänkt 
under utvecklingen av dem. Detta genom att skriva testfall och sedan programmeringskod. Vid 
testdriven utveckling jobbar man ofta i korta cykler med att skriva felande testfall följt av att 
skriva kod som passerar testen. När man tillför eller ändrar kod kör man testfallen för att 
verifiera funktionaliteten i systemet. (Nagappan et al., 2008). 
 
Vid testdriven utveckling skrivs enhetstesten främst före programmeringskoden. När testen 
skrivs först innebär det att utgå från ett testfall som inte går igenom, därefter skrivs 
programmeringskod som gör att testet går igenom (Janzen et al., 2008). Att skriva testen först 
kan ge flera fördelar jämfört mot att skriva testen efteråt, som Janzen skriver: 
 
“Our results indicate that test-first programmers are more likely to write software in more and 
smaller units that are less complex and more highly tested” (Janzen et al., 2008. s.84) 
 

2.4 Kvalitet och mått 
Genom att mäta kvalitet är det möjligt att i ett tidigt skede fånga upp eventuella framtida 
problem med systemen. Det finns flera anledningar till att mäta kvalitet, möjlighet att tydliggöra 
trender och problem, få en överblick hur förbättringar kan genomföras. Valet av mätetal kan 
variera beroende på vilken nivå det genomförs på (Eriksson, 2008). 
 
För samarbetspartnern är det viktigt att systemen fungerar som de ska eftersom avbrott i dessa 
kan bli kostsamma och för att undvika detta behöver systemen hålla en hög kvalitet. När ett fel 
sker i ett system rapporteras detta in som en incidentrapport, dessa visar på kvalitetsbrister i 
systemen och är därför en viktig del i mätningen av kvalitet. 
 
Inom området kodkvalitet har det tagits fram olika former av mått. Genom att använda ett eller 
kombinera flera olika mått är det möjligt att få en överblick på kvaliteten. Det finns olika krav och 
standarder på vilka mått som ska användas, vissa organisationer har tagit fram egna 
standarder och krav på vad som ska räknas som validerbara mått på kvalitet (FAA Technical 
Center. 1991), det finns även en ISO-standard (ISO/IEC 25010:2011) vilken definierar riktlinjer 
som organisationer kan använda för att ta fram sin egna riktvärde på kvalitet.  
Av de åtta huvudkaraktärerna som beskrivs i ISO/IEC 25010:2011 har organisationen CISQ 
(Consortium for IT Software Quality) redovisat fyra stycken karaktärer som är applicerbara för 
att mäta kvalitet vid mjukvaruutveckling.(OMG)     

 
Pålitlighet 
Systemet följer designmönsterstandard, utvecklarna använder en programmeringsstil som följer 
etablerad kodstandard och kodstrukturens komplexitet håller sig på en rekommenderad nivå.  
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Effektivitet 
Används för att upptäcka potentiella hinder som kan dra ner prestandan på systemen. 
 

Underhållbarhet 
Genom att följa etablerade kodstandarder och skapa en tydlig struktur är det lättare att 
underhålla, återanvända och vidareutveckla ett system.  
 

Säkerhet 
Följa de angivna regler inom systemets arkitektur för att säkra upp eventuella säkerhetsrisker. 
 
Det skiljer sig vilken form av mått som är applicerbara beroende på vilken nivå av mätning som 
ska genomföras och vilken arkitektur som används i systemet. När det gäller objektorienterade 
programmeringsspråk finns det mått som tagits fram för att mäta och få en överblick av 
kodkvalitet, vissa finns integrerade i utvecklingsverktygen som standard andra finns tillgängliga 
som plugins i både gratis och licensform (Eriksson, 2008). Även andra mått som är tillgängliga 
kan vara sådana som är kopplade till verksamheten. I samarbetspartnerns fall finns det tillgång 
till rapporterade problem och fel även kallat incidenter. 
 
Nedan kommer definitioner av de olika måtten som berörs av det här arbetet: 
 

2.4.1 Incidenter 
Incidenter rör sig om händelser som påverkar en IT-tjänst som kan påverka användare. Det kan 
innebära att ett system kraschar och blir otillgängligt, det kan vara upplevda segheter i systemet 
eller att funktioner i systemet inte fungerar som de ska (Haverblad, 2007). Incidenter kan ha 
olika definitioner beroende på vilken verksamhet det rör sig om. I det här arbetet innebär 
incidenter de ärenden som tas emot och loggas av supporten och de fel som vissa system själv 
registrerar hos samarbetspartnern. Incidenterna klassificeras i olika prioriteringsnivåer som 
följer strukturen låg, medium, hög och kritisk. Incidenterna kan användas till kvalitetsmätning av 
system eftersom de beskriver felaktigheter i systemen. 
 

2.4.2 Code coverage  
Det finns alternativa benämningar på begreppet code coverage, Eriksson (2008) använder 
namnet kodtäckning men det har även översatts som testtäckning (Granberg, 2014), i den här 
rapporten kommer det engelska namnet code coverage att användas då det är allmänt 
vedertaget i den engelska litteraturen.  
 
Genom att mäta hur stor del av kod som täcks av enhetstest är det möjligt att göra en tidig 
bedömning över kvalitet på koden redan i ett tidigt skede av utvecklingsfasen. Code coverage  
mäts genom olika verktyg som beräknar hur många rader kod i de olika komponenterna som 
täcks av enhetstest (Eriksson, 2008). 
 
Code coverage behöver inte täcka 100 % av koden för att den ska vara av bra kvalitet. Det 
finns flera faktorer som kan påverka vilken nivå av code coverage som är nödvändig för ett 
system. Det rör sig om både arkitektur och programmeringsspråk men även tid/kostnad för 
leverantören och kunskapsnivå hos utvecklaren (Eriksson, 2008).  
 
Även om målet 100 % code coverage inte är möjligt att uppnå så är det målet som det bör 
strävas efter. Om det anses att 80 % code coverage av enhetstest är acceptabelt så accepteras 
även att 20 % av koden inte behöver fungera (Martin, 2014). 
 



 

6 
 

Code coverage är dock inte rekommenderat att ensamt utgöra ett mått av kvalitet på ett system 
eftersom det finns risk för att koden inte testas på rätt sätt enligt Glover (Glover, 2006), code 
coverage är en del av ett antal mätvärden som kan användas för att mäta kvaliteten på kod. 
Samtidigt är det ett förhållandevis enkelt sätt att implementera som ett av dessa mått i 
verksamheter som använder enhetstest (Eriksson, 2008). 
 
Det finns olika typer av coverage-mått. Det vanligaste är line coverage som visar vilka kodrader 
som har testats, men det finns även branch coverage som undersöker täckningen av olika 
villkor som testats i t ex if-satser där koden kan gå olika vägar (branches) (Glover, 2006).  
 

2.4.3 Maintainability Index 
Visual Studio ger utvecklaren möjlighet att räkna ut ett index som beskriver kodens möjlighet att 
underhållas. 
 
Formeln som används för att beräkna maintainability index ser ut som följande.  
 
Maintainability Index = MAX(0,(171 - 5.2 * log(Halstead Volume) - 0.23 * (Cyclomatic 
Complexity) - 16.2 * log(Lines of Code))*100 / 171). (Brood, 2013) 
 
Målet är att hålla maintainability index på en så hög indexnivå som möjligt, riktvärden att 
förhålla sig till ligger på följande skala enligt Verysoft (2011): 
  

Index level Bedömning 

85-100 hög underhållbarhet 

65-85 medel underhållbarhet 

Under 65 Svårt att underhålla 

Figur 1 - Beskrivning av nivåer på maintainability index. 

Beståndsdelarna i formeln är baserade på olika mått som skapats för att kunna mäta kvalitet på 
kod. Här nedan beskrivs de olika beståndsdelarna i formeln.  
 

Cyclomatic complexity (McCabe, 1976) 
McCabe’s cyclomatic complexity mäter hur komplex koden är, dvs. Hur många vägar eller 
resultat de olika funktionerna eller kodsnuttarna måste passera igenom där färre vägar leder till 
lägre komplexitet. Genom att hålla en låg komplexitet på koden underlättar det flera steg i 
systemutvecklingsprocessen. Under utvecklingsfasen påverkar det möjligheten att analysera, 
testa och designa systemet. När systemet är under förvaltning blir det enklare att genomföra 
korrigeringar och påbyggnader. Konceptet bakom komplexitetsmått är att desto högre 
komplexitet desto större risk att det blir fel när kod vidareutvecklas och underhålls (Keshavarz, 
G. et al, 2011).  
 
Det finns riktlinjer för inom vilka gränser kodens komplexitet bör förhålla sig, nedan finns en 
beskrivning i figur 2 av dessa riktlinjer som tagits fram av SEI i samarbete med U.S. Department 
of Defense (Software Engineering Institute, 1997). 
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Komplexitet Riskbedömning 

1-10 Enkel nivå, låg risk för fel 

11-20 Mer komplex nivå, medelrisk för fel 

21-50 Hög komplexitet, stor risk för fel 

51 och högre Otestbart, väldigt hög risk för fel 

Figur 2 - Beskrivning av nivåer på cyclomatic complexity. 

Halsteads volume 
Halsteads algoritm från 1977 används för att kunna mäta kodens informationsinnehåll. Den 
baserar sig på hur många operationer en funktion utför och hur många argument en funktion tar 
emot. Även Halstead mäter en form av komplexitet som baseras på hur svårt det är att skriva 
kod för systemet. (Brood, 2013) 
 

Lines of code 
En beräkning av hur många rader aktiv kod som systemet innehåller, kallas även LOC eller 
SLOC. Det är ett av de äldre måtten som länge använts främst på lågnivå språk. (Brood, 
2013)   
 

2.5 Hjälpmedel för visualisering av mått 
Det finns olika hjälpmedel som kan användas till att visualisera de mått som används. Både 
licensierade och gratisversioner. Nedan följer en beskrivning av de två hjälpmedel som berörs i 
den här rapporten.  
 

2.5.1 NCrunch 
NCrunch är en plugin till visual studio, den används för att visualisera resultatet av enhetstest. 
Den erbjuder möjligheten att i realtid köra testerna samtidigt som koden skrivs vilket resulterar i 
att direkt få en överblick om testet går igenom eller inte. Det skiljer sig från bland annat Visual 
Studios egna verktyg för enhetstest som kräver en manuell körning av testerna för att se 
resultat. NCrunch använder sig av line coverage för att beräkna antalet komponenter som täcks 
av enhetstest (NCrunch, 2015). 
 

2.5.2 Hot spots 
Hot spots är ett sätt att visualisera och belysa variabler som det ska läggas fokus på. Genom att 
använda statistiska mätvärden och ange tröskelnivåer är det möjligt att grafiskt visualisera de 
delar som det bör läggas fokus på. Vissa tillverkare av programvara som används för att mäta 
code coverage och cyclomatic complexity använder sig av hot spots för att belysa de 
komponenter som har störst behov av åtgärder (JetBrains, 2015).  
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Figur 3 - Exempel på layout för hot spots av problemområden. 

Figur 3 visar ett exempel på hur olika komponenter kan belysas genom att den eller de 
komponenter som har störst behov av åtgärd baserat på tröskelvärde visualiseras med störst 
text. Storleken på texten minskar baserat på om tröskelvärdets nivå minskar. De komponenter 
som ligger på acceptabel nivå visas inte. Ett exempel är att använda hot spots tillsammans med 
cyclomatic complexity där de komponenter som har 51 eller högre i komplexitet visas med 
störst stil i figur 3 (Main, ShowSummary, Options), värde 21-50 mindre stil (Person, Calculator, 
PersonManager), värde 11-20 den minsta stilen (IPerson, ResultFactory, IOptions). Däremot 
visas inte de komponenter som ligger inom komplexitetsvärde 1-10 då det anses vara en 
acceptabel nivå.  
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3. Metod 
Det här kapitlet går igenom metodanvändningen. Här beskrivs de utvalda delarna som 
forskningsprocessen i rapporten består av, litteraturstudie, val av strategi, 
datainsamlingsmetoder och dataanalysmetoder. Slutligen sammanfattas genomförandet av 
studien. 
 

3.1 Beskrivning av vald forskningsprocess 
 

 
Figur 4 - Överblick av forskningsprocessen (Oates, 2006) 

Oates (2006) beskriver en forskningsprocess som ligger till grund för strukturen av den här 
rapporten. Genom att följa processerna går det att mäta, validera och utvärdera resultatet av 
arbetet. Den visualiserar den forskningsinriktning som arbetet ska följa. Utöver Oates (2006) 
process är även resultat (outcome) med i modellen som visar att detta kommer bli kunskap. 
Genom att följa de gråmarkerade rutorna i modellen syns det flöde som den här rapporten 
följer. Förutsättningar undersöks under litteraturstudien som mynnar ut i en forskningsfråga som 
kopplas till en forskningsstrategi. Till strategin kopplas datainsamlingsmetoder vars data 
analyseras och ger en utkomst av forskningen. 
 

3.2 Förutsättningar och relevans 
Här beskrivs förutsättningarna för att inom ramen av arbetet kunna komma igång med att skapa 
de grundläggande momenten för rapportens genomförande. 
 
Valet av fall skedde genom att vi skickade ut ansökningar om tänkbara forskningsarbeten till 
olika företag. Det här fallet baseras på ett erbjudande om att undersöka olika aspekter av IT-
lösningar. Anledningen till att detta fall valdes är att ämnet intresserar både oss och 
samarbetspartnern samtidigt som resurserna för att genomföra arbetet var bra.  
 
Genom att kunna mäta kvalitet på kod inom systemutveckling finns det möjlighet för företag att 
kunna säkra upp leveransen av sina utvecklade system både när det gäller intern utveckling 
men även för externa företag. Att ha en mätbar hög kvalitet kan ses som ett leveranskvitto där 
beställarens krav är uppfyllda. Genom att ta reda på vilka mått som är möjliga att använda och 
ta reda på hur de kan användas kommer den här rapporten att bidra till ämnet informatik. I 
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litteraturstudien har vi inte funnit någon som gjort ett liknande arbete där de jämför inflödet av 
incidenter mot mått därför är det intressant att göra den här studien.   
 

3.2.1 Förkunskap 
Ämnet enhetstest är något som inte berörts under utbildningen på Högskolan Dalarna. Det 
innebär att kunskapsnivån kring ämnet är svag. Därför väcktes ett intresse för ämnet och vad 
det innebär. Vidare genom litteraturstudierna byggdes en förståelse upp och där det 
tydliggjordes att ämnet är aktuellt och av relevans för ämnet informatik.  
 

3.2.2 Litteraturstudier 
Litteraturstudier är en tidig del av arbetet men fortsätter även löpande under tiden.  
Genom att utföra en litteraturstudie inom området byggs det delvis på sin egen kunskap, hittar 
tidigare forskning och användbara resultat som kan komma till nytta och möjligheten att se 
vilken ny form av kunskap rapporten kan bidra med (Oates, 2006).  
 
Syftet med att utföra litteraturstudien i det här fallet har varit att bygga på med kunskap inom 
ämnet för studien, även för att se vilka mått som är möjliga att använda och hur dessa mått kan 
användas för att mäta kvalitet på kod. Detta gjordes genom att läsa på om tidigare forskning, 
diskussioner på forum, gå igenom böcker och guider för att få ett perspektiv över ämnet. I den 
tidigare forskningen letades gemensamma nämnare till det aktuella arbetet. Genom 
litteraturstudierna utvecklade vi en grundförståelse för hur de olika måtten fungerar och vilka 
som var användbara för att den här rapportens syfte. Vidare skapade vi en teoretisk 
referensram kring den inriktning som det här arbetet fokuserar på. Det gav oss möjligheten att 
bestämma vilken strategi inom forskningsmetodiken som ska användas. 
Den låg även till grund för att välja ut vilka datainsamlingsmetoder och analysmetoder som 
skulle användas (Oates, 2006). 
 
Litteraturstudierna har i det här fallet genomförts via följande tillvägagångssätt: 
 
 Sökningar genom Högskolan Dalarnas biblioteks tillgängliga databaser inom ämnet för 

arbetet (CiteSeerX, DiVA, IEEE Xplore, Computer Science Bibliography). 
 Sökning på Google och Google Scholar. 
 Via diskussionsforum på nätet som hänvisar till litteratur. 
 Genom referenser i funnen litteratur via tidigare sökningar. 
 Bloggar inom ämnet. 
  
Den litteratur som var mest relevant för studien och som kan komma att användas som referens 
i studien lades till i en matris för att ge en tydlig överblick (Bilaga 1). I matrisen listades 
sökorden som användes och de sökord en källa innehåller markerades med ett kryss för att 
påvisa dess relevans och innehåll. 
 
Sökord som använts är främst kombinationer av följande sökord: Unit test, code coverage, 
complexity metric, quality metric, software quality och tdd. 
 
 

3.3 Val av forskningsstrategi - Fallstudie 
Vid val av strategi fokuseras på den inriktning som är mest lämplig utefter hur forskningsfrågan 
formuleras. Det vanliga är att en forskningsfråga har en strategi.  
 
Strategin fallstudie valdes för att den bäst täcker in de delar forskningen fokuserar på. Ett fall 
inom en större verksamhet skulle undersökas där det krävdes att undersökningen gick in på 
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djupet. På förhand var det inte klart vilken data som fanns tillgänglig, därför behövde detta 
undersökas. Denna data skulle sedan sättas i förhållande till rådande förhållanden inom fallet 
för att kunna mäta kvalitet på systemen och hur det är möjligt öka kvaliteten på dessa. Här 
krävdes både fokus på kvantitativa mätdata från systemen och kvalitativa analyser av 
arbetsmetodiken bland utvecklare. 
 
En fallstudie fokuserar på en del av det som undersöks, detta kan vara ett företag, ett 
informationssystem eller ett utvecklingsprojekt. Den mest snarlika strategin är undersökning 
(survey), där får forskaren en bred men inte så djup bild av det undersökta, detta lämpar sig om 
man undersöker flera instanser av ett fenomen. I den här forskningsrapporten ligger fokus på 
ett fall där djupet är viktigare än bredden. I en fallstudie går det att hantera komplexa situationer 
där det är svårt att studera en enskild isolerad faktor som i det här fallet där komplexa system 
analyseras i en komplex miljö (Oates, 2006).  
 
I en fallstudie testas inte en hypotes som i ett experiment. I den här fallstudien undersöks 
samband mellan olika variabler inom en verksamhet på ett explanativt sätt och det finns ingen 
hypotes. Explanativ inriktning, innebär att man letar orsakssamband mellan olika variabler 
(Oates, 2006). En viktig del i forskningen är att se orsakssambanden mellan olika variabler för 
att kunna se vad som kan leda fram till högre kvalitet. Inom ett experiment ligger fokus på att 
testa mätbara variabler, inom den här studien låg en del av fokus på icke mätbara variabler där 
våra egna tolkningar krävdes. En del av detta bygger på personers egna erfarenheter och detta 
lämpar sig en fallstudie till. Experiment lämpar sig inte eftersom vi inte kunde styra över de 
förhållanden som rådde inom fallet (Oates, 2006). 
 
Fallet som undersöks kan ge insikter som är relevanta i andra situationer och därigenom ge ett 
generaliserbart resultat (Oates, 2006). I den här studien undersöktes hur olika mått förhåller sig 
till incidenter inom verksamhetens IT-system, målet är att resultatet ska gå och applicera på 
andra verksamheter. Fokus i en fallstudie ligger på att ge studien djup där forskaren beskriver 
fenomenet så detaljerat som möjligt. Fallet undersöks i sitt naturliga tillstånd, alltså inte i en 
kontrollerad labbmiljö och ska påverkas så lite som möjligt av forskaren (Oates, 2006). Data 
från verksamhetens system är hämtade direkt ur verksamhetens utvecklingsmiljö och har inte 
påverkats av oss. Forskningsstrategin är holistisk vilket innebär att fokus ligger på 
komplexiteten av relationer och processer samt kopplingar mellan dessa snarare än att försöka 
hitta separata isolerade faktorer (Oates, 2006). I studien undersöktes förhållandet mellan olika 
IT-lösningar och de mätvärden som fanns tillgängliga. 
 
Generalisering innebär att studien producerar kunskap som är relevant även utanför fallet i 
fråga. Även om vissa faktorer är unika för fallet finns det troligen faktorer som gäller andra fall 
med. Generaliseringar kan därför göras för delar som är typiska för liknande fall. Det förväntade 
utfallet av den här studien är generaliseringar i form av implikationer som innebär att dessa 
skulle kunna användas för att se vad som kan hända i liknande fall (Oates, 2006). 
 

3.4 Metoder för datainsamling 
Metoder för datainsamling bestäms utifrån vald strategi. Beroende på vald strategi som 
vanligtvis är en inriktning går det sedan att välja lämpliga metoder för datainsamling. Oates 
(2006) beskriver fyra stycken metoder som används, dessa är intervjuer, observationer, enkäter 
och dokument. 

  

3.4.1 Dokumentstudier 
Oates (2006) skriver att det finns två typer av dokument, sådana som är genererade av 
forskaren och funna dokument. Funna dokument är sådana som exempelvis existerat inom en 
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verksamhet innan forskningen startade, detta kan vara t ex scheman eller manualer och 
genererade dokument sådant som är sammanställt specifikt för forskningen. För att få svar på 
hur mått kan användas för att mäta kvalitet på kod i det här arbetet genererades dokument med 
data från de olika IT-lösningarna inom verksamheten. Dokumenten användes även för att 
besvara vilka mått på koden som kan användas till att mäta kvaliteten genom att göra 
visualiseringar dessa. Dokumenten består av siffror som beskriver code coverage och 
maintainability index. För att komma åt systemen krävdes behörighet, därför fick en utvecklare 
för varje system göra utdragen av data. För att hämta ut code coverage användes NCrunch 
som exporterade en textfil med coverage-data och för att hämta ut maintainability index 
användes den inbyggda analyze-funktionen i Visual Studio 2013 som exporterade data i excel-
format. För att få ut motsvarande siffror för varje system har systemversionen som är färdig för 
acceptanstest använts. Valet av dessa programvaror gjordes genom att de fanns tillgängliga, 
Visual Studio används av samtliga utvecklare och de flesta använde sig utav NCrunch. 
 
Vissa delar räknades bort från de data som exporterades via NCrunch, det rörde sig om 
testmetoderna vilka har 100 % code coverage, dessa är inte relevanta för systemets 
funktionalitet och gör att mätvärdet blir missvisande. Eftersom vissa system hade flera moduler 
som var och en visar sitt eget medelvärde av code coverage togs det ut ett medelvärde baserat 
på alla modulers samlade värde delat med antal moduler.  
 
Fler dokument som inhämtades är incidentrapporter som verksamheten regelbundet 
sammanställer. Incidentrapporterna erhölls av vår handledare hos samarbetspartnern. Eftersom 
dokumentet genererats utanför det här forskningsarbetet är det sekundärdata enligt Oates 
(2006). Från sekundärdata kan forskaren återanvända exempelvis statistisk data som i det här 
fallet. För att komma över dokumenten har vi personligen kontaktat utvecklarna och 
handledaren. Dessa innehåller rapporterade incidenter för varje system som är beskrivna med 
en kort text, incidentrapporten har en prioriteringsklassificering över hur kritiska de olika 
incidenterna beräknas vara, den följer strukturen låg, medium, hög och kritisk. För att få en 
generell bild över incidenterna per system så har vi tillsammans med samarbetspartnern valt att 
summera ihop dessa oavsett prioritet då det inte var genomförbart att inom tidsperioden för 
detta arbete spåra vilka incidenter som har en klar koppling till endast systemfel orsakat av 
problem i systemets kod. Detta på grund av att beskrivningen av felen inte är tillräckligt tydlig för 
att göra denna kategorisering. Vidare ligger vissa incidenter med liknande beskrivning klassade 
under olika prioritetsnivåer. Däremot är alla incidenter tydligt kopplade till specifika system och 
det är den data som i dagsläget finns tillgänglig. Incidenterna kommer från både användare 
som rapporterar in incidenter men även från automatiska felmeddelanden som genererats av 
systemen. Det datumintervall som incidentrapporterna tagits från valdes för att hålla det så nära 
inpå den tiden då mätvärden exporterades från systemen som möjligt. Detta eftersom koden i 
systemen ändras kontinuerligt vilket kan påverka mätvärdena. 
 
Dokumenten har använts för att analysera de olika måtten för att mäta kvaliteten på IT-
lösningarna och för att se om det finns några tydliga mönster mellan dessa och 
incidentrapporterna. 
 

3.4.2 Intervjuer 
Nedan beskrivs de intervjuer som genomförts. Angående de etiska aspekterna så har 
samarbetspartnern informerat de anställda om studien som genomförts. Samtliga 
intervjudeltagare hålls anonyma eftersom namnen inte är av relevans. 
 
Strukturerad intervju 
Den här intervjun utfördes för att skapa en tydlig bild över hur systemutvecklarna hos 
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samarbetspartnern jobbar med enhetstest och för att kunna besvara frågan hur måtten kan 
användas för att öka kvaliteten på IT-lösningar. 
 
En intervju är en datainsamlingsmetod där respondenter besvarar forskarens frågor. Dessa kan 
vara strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade (Oates, 2006). I den här studien 
användes strukturerade intervjuer (Se bilaga 2) där frågorna skrivits ned på papper. Frågorna 
delades sedan ut till respondenterna som frivilligt svarade på frågorna i lugn och ro utan 
påverkan av oss. Valet att lämna ut intervjun i pappersform gjordes för att få personlig kontakt 
med den intervjuade och för att försäkra oss om att få in så många svar som möjligt. Ytterligare 
en anledning till varför intervjun utfördes på papper var för att den skulle bli genomförbar 
tidsmässigt och att få korta koncisa svar. Strukturerade intervjuer innebär att man har 
fördefinierade frågor som är identiska för samtliga respondenter (Oates, 2006). 
 
Frågorna lämnades till tolv systemutvecklare på sektionen och är utformade för att ge en tydlig 
bild över hur de jobbar med enhetstest och vilka erfarenheter de har av det. Med underlag från 
bland annat den här intervjun besvarades forskningsfrågan om hur kvaliteten kan ökas. 
 
Nedan beskrivs frågorna som skickades ut: 

Hur länge har du arbetat med enhetstest? 
Den här frågan ställdes för att ta reda på hur länge de jobbat med enhetstest. 

Har du gått någon utbildning i hur man använder enhetstest? 
Om ja, vilken typ av utbildning? 
Utbildningsfrågorna är av relevans för att se hur nivån ser ut och om det finns någon spridning. 

Jobbar du testdrivet (TDD)? 
Intressant att veta eftersom detta är ett arbetssätt som fokuserar på enhetstest. 

Hur många procent av utvecklingstiden upplever du att du använder till att skriva 
enhetstest respektive programmeringskod? 
För att få en uppfattning om hur mycket tid enhetstesten tar i anspråk och om det finns 
signifikanta skillnader i tidsåtgång mellan utvecklarna. 

Skriver du enhetstest innan eller efter du skriver programmeringskod? 
Detta är av relevans för att se om de skriver kod som ska testas, eller test som ska uppfyllas av 
kod. 

Skriver du positiva och negativa enhetstest? 
Genom den här frågan ges en bild över hur testerna används, om de används för att visa att 
koden fungerar som tänkt, eller om de också används för att testa felaktigheter. 

Vad använder du för programvara vid enhetstest? 
Ger en bild över utvecklingsmiljön respondenterna använder. 

Vad anser du är viktigt för att garantera hög kvalitet på ett enhetstest? 
Av allmänt intresse för att se hur insatta respondenterna är i ämnet och kan bidra till nya 
infallsvinklar. 

Har du som avsikt att skriva enhetstest för all kod du skriver? 
Om nej, varför? 
Resonemang kring varför de eventuellt inte vill testa all kod som skrivs. 

Ostrukturerade intervjuer 
För att komplettera övrig datainsamling gjordes ostrukturerade intervjuer där öppna frågor 
ställdes till utvecklare. Detta för att förtydliga delar som den strukturerade intervjun inte fick 
med. Utöver detta användes ostrukturerade intervjuer för att beskriva de undersökta systemen. 
Ostrukturerade intervjuer utfördes var för att diskutera öppet kring ett ämne, typen av intervju 
lämpar sig när man vill diskutera fritt med respondenten (Oates, 2006). 
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För att komplettera den strukturerade intervjun gjordes en ostrukturerad intervju. Utvecklaren 
som intervjuades hade inte deltagit i den strukturerade intervjun. Respondenten benämns som 
R10 (Respondent 10). Intervjun startade spontant vid en diskussion med utvecklaren och 
dokumenterades genom korta kommentarer nedskrivna på ett papper (Se bilaga 4). Temat som 
behandlades var angående ålder på systemen och hur utvecklingsmetodiken skiljde sig åt när 
äldre system utvecklades jämfört med de nyare. 
 
Ytterligare ostrukturerade intervjuer (Se bilaga 3) genomfördes med två stycken testledare för 
att samla ihop information gällande systemens ålder, eventuella driftsättningar inom ramen för 
mätperioden samt huruvida det genomförts några större förändringar av systemen efter deras 
första driftsättning. Detta genomfördes för att se om driftsättningar kan ha påverkat antalet 
inrapporterade incidenter. Åldern på systemen och större förändringar av systemen behövs för 
att se om det är några större skillnader på mätvärden beroende på nyutvecklade och äldre 
system.   
 
Svaren från de kompletterande intervjuerna användes i tolkningen av de insamlade 
dokumenten där samband mellan mätvärden och svaren på intervjufrågorna undersökts för att 
se hur detta är kopplat till kvaliteten i IT-lösningarna.  
 

3.5 Analysmetoder 
Dataanalysen är uppdelad i kvantitativ och kvalitativ dataanalys. 
 

3.5.1 Kvantitativ dataanalys 
För att analysera dokumenten i form av mätdata användes kvantitativ dataanalys. Denna typ av 
analys lämpar sig för att hitta mönster i dataflöden och dra slutsatser från detta. Det finns flera 
etablerade tekniker för att analysera kvantitativ data så som grafer och tabeller (Oates, 2006). 
 
För att ta reda på vilka mått som är möjliga att använda genomfördes en analys av mätvärden 
som samlades in under dokumentstudierna. Med de insamlade mätvärdena gjordes jämförelser 
mellan de olika IT-lösningarna för att se hur de förhåller sig till varandra. Sedan jämfördes 
mätvärden med incidentrapporterna för samtliga system för att se samband mellan code 
coverage och incidenter samt maintainability index och incidenter. 
 
Data från dataanalysen presenterades i grafer för att få en tydlig överblick. För att skapa 
graferna har Excel använts, där det är möjligt att både sammanställa mätdata och visualisera 
det i grafisk form. Målet med analysen är att se tydliga kopplingar mellan nivå av mått och 
antalet incidenter. 
 

3.5.2 Kvalitativ dataanalys 
Nedan beskrivs de analysmetoder som använts för de kvalitativa data som samlats in. 
 

Analys av intervjuer 
De flesta intervjufrågorna är inte kvantifierbara och analyserades därför kvalitativt. Kvantitativ 
dataanalys lämpar sig till sådant som inte är numerisk data såsom ord, bilder och ljud. Vanligen 
erhålles kvantitativ data från intervjuer eller annan dokumentation och är den huvudsakliga 
datakällan inom fallstudier. Forskaren letar efter mönster som är viktiga för forskningsämnet 
(Oates, 2006). 
 
I analysen av intervjuerna som skickades ut på papper låg fokus på att ge en helhetsbild över 
användningen av enhetstest, se mönster som kan påverka kvaliteten i systemen och se om det 
finns något som talar om varför mätvärdena i den kvantitativa analysen ser ut som de gör. 
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Denna analys ligger även till grund för att besvara frågan hur kvaliteten kan förbättras. För att ta 
reda på vad som är viktigt vid enhetstest söktes olika teman bland svaren. Som Oates (2006) 
skriver så kan man söka teman under vilka man sedan placerar olika segment. I det här fallet är 
kriterier för att skapa bra enhetstest segment och dessa grupperades under olika teman. Dessa 
teman namngavs sedan för att så tydligt som möjligt sammanfatta segmenten. 
 
Analysen utfördes genom att leta mönster i de sammanställda svaren för varje fråga utifrån 
samtliga svar i intervjuerna. Utifrån sammanställningen analyserades nuläget av användningen 
av enhetstest och arbetsmetodik. Detta gjordes för att få en tydligare bild över hur utvecklarna 
jobbar med enhetstest och vilken erfarenhet de har av det. Eftersom enhetstest leder fram till 
måttet code coverage är erfarenhet och arbetssätt bland utvecklarna av relevans. 
 

SWOT-analys 
För att bidra till att besvara hur måtten kan användas genomfördes en SWOT-analys. Analysen 
av måtten som framkommit under litteraturstudien gjordes för att tydligt visa för- och nackdelar 
med code coverage, maintainability index och cyclomatic complexity. En SWOT-analys är i 
grunden en plus- och minuslista som skapas som underlag inför ett beslut (Larsson). Analysen 
baseras på styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Styrkor och svagheter ses som interna 
egenskaper medan möjligheter och hot ses som externa (Björklund, et al. 2012). Under varje 
kategori skrivs de egenskaper ner som varje mått innefattar. För att komma fram till 
egenskaperna är brainstorming en bra utgångspunkt (Larsson, u.å). I de här SWOT-analyserna 
togs egenskaperna fram genom litteraturstudier. Eftersom måtten ska användas för att mäta 
kvaliteten på IT-system är det viktigt att vara medveten om både styrkor och svagheter med 
dessa. Genom att vara medveten om svagheterna kan de tas i beaktning. 
 

3.6 Genomförande 
Fas 1 Litteraturgenomgång 
Genom litteraturstudierna byggdes det på kunskap i teorin runt ämnet och togs fram information 
om vilka mått som kunde tänkas användas. Hur måtten fungerar och på vilket sätt det gick att 
exportera data från systemen undersöktes också.  
 
Fas 2 Datainsamling 
Dokument med mätdata hämtades ut från de olika systemen via verktygen Visual Studio och 
NCrunch. Incidentrapporterna hämtades också in i detta steg. Parallellt med 
dokumentinsamlingen skapades den strukturerade intervjun och lämnades ut till respondenter i 
pappersform, därefter genomfördes kompletterande ostrukturerade intervjuer muntligt. 
 
Fas 3 Bearbetning av data 
Intervjuerna transkriberades och presenterades i empirikapitlet och mätvärden från dokumenten 
visualiserades i grafer skapade i Excel med tillhörande förklaringar till empirin. Därefter skrevs 
analys av dokument och intervjuer parallellt. Slutligen skrevs de avslutande delarna av 
rapporten. 
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4. Insamlade mätvärden och intervjuer 
I det här kapitlet presenteras resultatet av datainsamlingen. Detta innefattar resultatet från 
dokument och intervjuer. 
 

4.1 Mätvärden och beskrivning av system 
Via intervjuer och genom att ta ut mätvärden från de olika systemen har det samlats in 
information som utgör mätningen för att kunna göra jämförelser av de olika variablerna. Den 
mätperiod det här arbetet baseras på är från 2015-01-01 till 2015-03-27, incidenterna som 
används i mätningen ligger mellan dessa datum.  

   

4.1.1 Beskrivning av system utifrån intervjuer med testledare 
Genom intervjuer med två testledare samlades det in bakgrundsinformation om de system som 
det tagits ut mätvärden på. Detta för att se om det finns några samband mellan mätvärden som 
kan påverkas av andra faktorer än code coverage. Den driftsättning som är angiven är om 
systemet har gått ut i skarpt läge i verksamheten under mätperioden.  
 

 Ålder på system 
(Ca, år) 

Driftsättning 2015 
(Månad) 

Driftsättning under 
mätperioden 

Större ombyggnad 
(Årtal) 

System 1 2 år April Nej - 

System 2 7 år Februari Ja 2014 

System 3 10 år Februari Ja 2009 

System 4 7 år April Nej - 

System 5 4 år April Nej - 

System 6 15 år Mars Ja 2014 

System 7 1 år Februari Ja - 

Figur 5 - Bakgrundsinformation om de system som mätvärdena baseras på. 

 Ålder på system visar antal år som systemet varit i drift.  

 Driftsättning 2015 gäller om det varit någon driftsättning med förändringar av koden i 
systemet under mätperioden som kan ha påverkan på antalet rapporterade incidenter. 

 Större ombyggnad gäller de fall där det skett en större rekonstruktion av systemet efter 
dess första driftsättning. 

 

4.1.2 Beskrivning av mätvärden utifrån insamlade dokument 
Datainsamlingen från utvecklingsmiljön resulterade i mätvärden från sju stycken system. Dessa 
presenteras nedan i grafer som visar code coverage, maintainability index och antalet 
inrapporterade incidenter. Detta är riktat mot frågan om vilka mått på koden som kan användas 
för att mäta kvalitet och på frågan om hur måtten kan användas för att mäta kvaliteten genom 
att visualisera detta i grafer. 
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Figur 6 - Aktuell nivå av code coverage i de system som ingått i mätningen. 

Code coverage (NCrunch)  
Figur 6 visar det aktuella läget av code coverage från de system som ingår i mätningen. 
Följande data är uthämtad från den incheckade koden som ligger redo för acceptanstest på en 
byggserver för var och ett av systemen.  
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Figur 7 - Antal inrapporterade incidenter från verksamheten för de system som ingått i mätningen. 

Antal Incidenter 
Figur 7 visar i det datumintervall som valts en fördelning på prioritet av inrapporterade 
incidenter. Som det står beskrivet i metodkapitlet (Se avsnitt 3.4.1) så är dessa incidenter 
summerade oavsett vilken prioritet de har blivit klassade efter. Det som går att utläsa är att 
prioritetsnivå medium är den nivå vilken de flesta incidenter blivit klassade som.  
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Figur 8 - Nivån av code coverage kopplat med total summa av inrapporterade incidenter för de system som ingått i 
mätningen. 

Code coverage och incidenter 
Figur 8 visar när antalet incidenter läggs över och kopplas till code coverage på de olika 
systemen så syns en överblick över hur nivåerna förhåller sig. Här går det och utläsa att system 
1, 2, 6 och 7 vilka har högre nivå av code coverage även håller sig på en låg nivå av antalet 
incidenter. Däremot system 3, 4 och 5 vilka har en lägre nivå av code coverage även är de 
system som står för flest antal inrapporterade incidenter.  
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Figur 9 - Nivån av maintainability index kopplat med total summa av inrapporterade incidenter för de system som 
ingått i mätningen. 

Maintainability Index och incidenter 
Figur 9 visar nivån av maintainability index och incidenter från de olika systemen. Även i den 
här grafen kopplas antalet incidenter mot mätvärden för att få en översiktsbild och skapa 
möjlighet till att analysera kopplingen mellan dessa mätvärden.  
 

4.2 Data från intervjuer med utvecklare om enhetstest 
Intervjuerna utfördes för att skapa en helhetsbild kring arbetet med enhetstest och syftar till att 
användas i en analys för att se hur det är möjligt att förbättra arbetet med enhetstest. Det syftar 
även till att föreslå hur kvaliteten kan ökas på enhetstesten och i därigenom reliabiliteten för 
måttet code coverage. Detta för att bidra till att besvara frågan om hur kvaliteten kan förbättras 
med hjälp av måtten. 
 

4.2.1 Beskrivning av arbetssätt med enhetstest utifrån intervjuer med utvecklare 
Intervjun skickades ut till tolv utvecklare och besvarades av nio. Nedan följer en 
sammanställning av intervjusvaren där intervjupersonerna kallas för R (respondenter) och skiljs 
åt genom numrering t ex R1 och R2. Fullständiga svar finns som bilaga.  
 
Samtliga respondenter arbetar med enhetstest i någon grad. Fem utvecklare har jobbat med 
enhetstest i mer än tre år och fyra av dem i mindre än ett. Fem respondenter uppger att de har 
någon slags utbildning inom enhetstest, R9 och R1 uppger att de har utbildning på 
högskolenivå, R3 har gjort tutorial och R2 och R4 har gått på föreläsningar. 
 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 

0-1 år 3-5 år >5 år >5 år 0-1 år 0-1 år 3-5 år >5 år 0-1 år 

Figur 10 - Visar hur länge respondenterna jobbat med enhetstest. 
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R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 

Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja 

Figur 11 - Visar vilka respondenter som uppger att de har någon slags utbildning inom enhetstest. 

Enhetstesten skrivs i övervägande grad efter programmeringskoden, dock anger flera 
utvecklare att det varierar. Spridningen av hur mycket tid som läggs på enhetstest under 
utvecklingstiden varierar stort och alla utom en R7 har svarat i procent, se tabellen nedan. 
 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R8 R9 

25 % 50 % 40 % 5-30 % 2 % 3 % 20 % 30 % 

Figur 12 - Andel procent av utvecklingstiden som ägnas till att skriva enhetstest. 

R2 använder sig av enhetstest där det är möjligt vid förvaltning. Samtliga uppger att de 
använder sig utav både positiva och negativa test. Programvaran som används för enhetstest 
varierar stort men majoriteten uppger att de använder NCrunch, utöver detta nämns sex andra 
verktyg som används av mindre antal utvecklare. Samtliga utom R6 använder verktyg som inte 
ingår i utvecklingsmiljön utan som installeras separat. 
Endast R4 och R9 har som avsikt att skriva enhetstest för all kod och R6 vill göra det i framtiden 
medan övriga inte har den avsikten. Flera anger att det inte är möjligt eller relevant att testa all 
kod och R5 tycker fokus hamnar fel om man siktar på 100 % coverage. 
 
För att garantera hög kvalitet på enhetstest bör testerna uppdateras i takt med att koden gör 
det. Alla klasser ska omfattas av enhetstest och alla test ska gå igenom innan förändringar görs 
på applikationen. Enhetstest bör ha hög läsbarhet och inkludera enhetsmetodik i 
överlämning/introduktion. Enhetstesten ska vara tydliga så att de visar hur koden är tänkt att 
användas, det ska testa en sak och vara oberoende av andra test. De vara lätta att underhålla 
under ett projekts livstid och det är viktigt med eftertanke och fokus på verksamhetskravet. 
Enhetstesten ska verifiera funktionalitet på små delar kod. Fler kommentarer är användning av 
mockups, undvika externa beroenden och tänka igenom hur koden ska användas och täcka in 
alla fall med test. 
 

4.2.2 Data från intervju som beskriver utvecklingen av system 
R10 ombads nyare och äldre system. Sådant som kännetecknar äldre system är att de inte 
skrevs objektorienterat och innehåller inkapslad data med externa beroenden. Detta i 
kombination med avsaknad av verktyg och kunskap gjorde att enhetstest inte utfördes tidigare. 
När äldre system förvaltas är det svårt att skriva enhetstest på grund av detta, att göra koden 
testbar i efterhand är svårt. Vid nyutveckling skrivs koden för att vara testbar och med större 
fokus på att utföra test. 
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5 Analys av insamlad data 
I det här kapitlet analyseras insamlad data som kommer att ligga till grund för resultat och 
diskussion senare i rapporten. Nedan presenteras analys på insamlade dokument, analys på 
genomförda intervjuer och SWOT-analys på mått. 
 

5.1 Analys av mätdata från insamlade dokument 

 
Figur 13 - Gruppering av system baserad på högst och lägst code coverage. 

Genom att gruppera systemen där de tre system som har lägst nivå av coverage och de fyra 
system som har högst nivå av coverage sätts mot det totala antalet inrapporterade incidenter 
kopplade till var och ett av systemen skapas en överblick över läget. Figur 13 visar att de 
system med den högsta nivån av coverage står för lägst antalet incidenter 13.02 %, däremot de 
tre system som har den lägsta nivån av coverage står för det högsta antalet inrapporterade 
incidenter 86,98 %.  
 
Bland de system som har lägst antalet incidenter har system 2, 6 och 7 haft en driftsättning 
under mätperioden och bland de med högst antalet incidenter har endast system 3 haft en 
driftsättning.  
 
Vid en jämförelse mellan Maintainability index och incidenter blir förutsättningen att utläsa ett 
tydligt resultat inte lika påtagligt som vid jämförelsen av code coverage och incidenter (Se 
kapitel 4). Där går det inte att se en koppling mellan att underhållbarheten skulle påverka 
antalet incidenter. Däremot ligger system 1 och 6 över rekommenderad lägstanivå nivå för att 
klassas som system med hög underhållbarhet. Övriga system ligger på medelnivå.  
 

5.2 Analys av intervjuer med utvecklare angående enhetstest 
Den här analysen bygger på avsnitt 4.2.1. Erfarenheten av enhetstest varierar ganska mycket 
mellan utvecklarna, det gör även utbildning, tidsåtgång, användning av verktyg och till viss del 
hur testen skrivs. Vissa skriver enbart enhetstest efter programmeringskoden medan andra 
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skriver både innan och efter. Tidsåtgången för skrivande av enhetstest går att dela upp i två 
falanger, en som lägger lite tid och en som lägger betydligt mer. De två som uppgett minst 
tidsåtgång för enhetstest är också två av de minst erfarna av enhetstest. 
 
En faktor som kan påverka mängden test som skrivs är om det är nyproduktion eller förvaltning 
av gammal programmeringskod. Det framkom att gammal programmeringskod kan vara svår att 
testa till skillnad mot ny som skrivs för att vara testbar. Gällande synen på omfattningen av 
enhetstest tycker några det är meningslöst att testa all programmeringskod medan två har för 
avsikt att testa allt.  
 
Nedan beskrivs vad respondenterna tycker är viktigt för att nå hög kvalitet på enhetstest och 
analysen resulterade i fyra teman. 
 
● Enkelhet - för att garantera hög kvalitet på enhetstest krävs det att enhetstesterna är tydliga 

med hög läsbarhet, är lätta att förstå och underhålla.  
● Underhållbarhet - testerna ska vara oberoende andra test, de ska testa en sak och testa 

små delar kod. Externa beroenden ska undvikas i testerna. 
● Noggrannhet - Tänka igenom hur koden ska användas och täcka in alla fall med test. 

Eftertanke och fokus på verksamhetskrav. 
● Förvaltningsbarhet - Testerna behöver uppdateras i takt med programmeringskoden under 

ett projekts livstid. 
 

5.3 SWOT-analys på mått utifrån litteraturstudien 
För att bidra till att besvara hur måtten kan användas görs en SWOT-analys. Utifrån 
litteraturstudien presenteras styrkor, svagheter, möjligheter och hot med de mått som 
undersökts. Detta kan användas för att se vilka styrkor som finns med att använda måtten men 
också svagheter med dem och hur svagheterna kan undvikas. Under varje tabell skrivs en 
sammanfattning. 
 

Code coverage 

Styrkor Svagheter 

● Visar hur mycket kod som 
omfattas av enhetstest. 

● Verifierar funktionaliteten i 
koden. 

● Går att använda vid ett tidigt 
skede i utvecklingsprocessen 

● Går att analysera på flera sätt som kan leda 
till missvisande siffror. 

● Enhetstest kan testa fel saker och ändå visa 
hög code coverage. 

● Svårt att använda enhetstest på befintlig kod 
om code complexity är hög (se avsnitt 2.4.3). 

Möjligheter Hot 

● Tillsammans med andra 
faktorer kan man indikera 
kvalitet. 

● Möjligt att manipulera siffrorna genom att 
medvetet skriva enhetstest som går igenom. 

● Spridd kvalitet på enhetstesten. 

Figur 14 - SWOT-Analys av code coverage. 

För att använda code coverage som ett mått på ett optimalt sätt krävs det att enhetstester 
utförts på ett likvärdigt sätt och att de analyseras på samma sätt. Om programmerare använder 
sig utav enhetstest på olika sätt riskerar mätvärden att bli missvisande med tanke på att 
förutsättningarna för analysen ser annorlunda ut. Förutsättningarna kan skilja genom att man 
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kan testa olika saker och bara för att man täcker stora delar av koden med enhetstest innebär 
det inte att man testat den på ett bra sätt vilket diskuteras i en artikel av IBM (Glover, 2006). 
 

Maintainability index från Visual Studio 2013 

Styrkor Svagheter 

● Ger en överblick av hur förvaltningsbar 
koden är. 

 

● Resultatet går inte på ett enkelt 
sätt att bryta ned i flera delar. 

● Borde ha kunnat visa tydligare 
genomsnitt av cyclomatic 
complexity för att se hur testbar 
koden är. 

● Bör inte vara ett ensamt mått för 
att mäta kvalitet på kod eftersom 
det bara visar en del av helheten. 

● Högt maintainability index visar 
ingen koppling med incidenter i 
den här studien. 

Möjligheter Hot 

● Är ett lättillgängligt mått som kan ge en 
grundläggande bild över strukturen på 
kod under utveckling och förvaltning. 

● Högt maintainability index innebär 
inte nödvändigtvis kvaliteten på 
systemet är hög. 

Figur 15 - SWOT-Analys av maintainability index. 

Maintainability index är baserat på ett flertal mått, tillsammans skapar dessa mått möjligheten 
att få en mätbar nivå av hur underhållbar koden är (se avsnitt 2.4.3). Detta innebär dock inte att 
den visar eventuella felaktigheter i koden och inga kopplingar mellan inkommande incidenter 
och maintainability index kunde ses (se avsnitt 4.1.2). Däremot är det ett mått som går att 
använda löpande under utvecklingsprocessen för att säkerställa framtida förvaltning och 
överblickbarhet av systemets kod.  
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Cyclomatic complexity 

Styrkor Svagheter 

● Visar hur komplicerad koden är där målet 
är att hålla den på en låg 
komplexitetsnivå. 

● Kan belysa vilka moduler som är i behov 
av förändring. 

● Ger en överblick över hur testbar kod är. 

● Visar endast komplexitet, inte om 
koden är korrekt eller felaktig. 

Möjligheter Hot 

● Låg komplexitet av kod gör det möjligt att 
skriva enhetstester. 

● Går att använda i ett tidigt skede vid 
ombyggnad av äldre system för att se 
vilka delar fokus bör läggas på. 

● Går att fokusera på de komponenter som 
behöver åtgärdas. 

● Bör inte vara ensamt mått för att 
mäta kvalitet på kod då det 
endast visar en del av helheten. 

Figur 16 - SWOT-Analys av cyclomatic complexity. 

Cyclomatic complexity är ett mått som går hand i hand med code coverage, detta då det går att 
använda det från två olika inriktningar. På befintliga system som är under vidareutveckling och 
där enhetstest tidigare inte varit en integrerad del av utvecklingen är det möjligt att gå igenom 
systemets komponenter och åtgärda de som håller sig över riktvärden för komplexitet (se 
avsnitt 2.4.3). På det sättet underlättar man för utvecklarna att få en överblick av koden och 
skapar möjlighet att utföra enhetstester för att säkra upp kvaliteten. Vid nyutveckling där 
enhetstest är med redan från början och metoden testdriven utveckling används innebär detta 
att vid korrekt genomfört sätt att jobba med enhetstest och kod håller utvecklaren komplexiteten 
på en låg nivå tack vare att korrekta enhetstest kräver låg komplexitet (se avsnitt 2.2).  
 

5.4 Kopplingar mellan code coverage och maintainability index utifrån 
litteraturstudie 
Beståndsdelarna av maintainability index bidrar till förvaltningsbar kod och mäter även sådant 
som karaktäriserar testbar kod (se avsnitt 2.4.3). Har man för hög cyclomatic complexity som är 
en del av maintainability index blir koden svår att testa enligt (Keshavarz, G. et al, 2011) och 
försvårar därigenom möjligheterna att skriva bra tester samt nå en hög code coverage. 
Därigenom finns en koppling mellan cyclomatic complexity och code coverage. En låg 
cyclomatic complexity gör koden lättare att testa samtidigt som kod med hög code coverage 
möjliggör en lägre cyclomatic complexity. En låg komplexitet leder till mer testbar kod men 
också till högre kodkvalitet som Broods (2013) skriver. Om enhetstesten skrivs först kan 
maintainability index förbättras ytterligare eftersom detta leder till att komplexiteten minskar 
genom att klasserna och metodernas innehåll fördelas i mindre beståndsdelar enligt (Janzen, 
2008). 
 

5.5 Risker med användandet av mått och incidentrapporter och hur dessa 
kan undvikas  
Incidentrapporterna innehåller rapporter som enbart klassificerats efter system och 
allvarlighetsgrad. Detta gör att incidenter som inte är relaterade till fel i koden behandlas på 
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samma sätt vid en analys. För att komma förbi detta behöver incidenter klassificeras tydligare 
så att enbart de med relevans för koden används vid kvalitetsmätning. 
 
Tillförlitligheten med code coverage påverkas av hur utvecklaren jobbat med detta. Några 
utvecklare uppger att de saknar utbildning och lägger procentuellt små tidsandelar på 
enhetstest under utvecklingen medan andra utvecklare kanske har utbildning och lägger mer tid 
på enhetstest. Utöver detta kan code coverage påverkas av att det ligger oanvänd kod i ett 
system, att testkoden inkluderas i code coverage och autogenererad kod som inte testas. För 
att undvika detta behöver man bestämma vad code coverage ska mätas på så att det utförs på 
ett konsekvent sätt. 
 
Potentiella svagheter ligger i att utbildning saknas hos vissa, många olika mjukvaror används av 
olika utvecklare, dessa kan ha olika funktionalitet och analysmetodik. Utöver detta lägger vissa 
procentuellt mer tid än andra på enhetstest, spridning mellan 2 och 50 % av utvecklingstiden 
mellan de intervjuade utvecklarna. 
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6. Diskussion och slutsatser 
I det här kapitlet diskuteras resultaten utifrån data som genererats i studien på ett generellt 
plan. Först presenteras svaren på forskningsfrågorna och syftet. Där efter följer svar på målen 
för samarbetspartnern. 
 

6.1 Svar på frågeställning och syfte 
Vilka mått är det möjligt att använda för att mäta kvaliteten på kod? 
De mått som kommit fram under studien är code coverage som samarbetspartnern ville att vi 
skulle undersöka. Maintainability index går att använda för att mäta hur förvaltningsbar koden 
är. Cyclomatic complexity går att använda till att mäta komplexiteten i koden (se avsnitt 5.3), 
nyttan med detta som ett separat mått utanför maintainability index har kommit fram under 
arbetets gång via litteraturstudier och SWOT-analys (se avsnitt 5.3). Ett annat mått som är går 
att använda i den här verksamheten är antalet inrapporterade incidenter där målet är att få in så 
få som möjligt (se avsnitt 2.4.1).  
 
Hur kan mått användas för att mäta kvaliteten på kod? 
I den här studien har vi bland annat ställt code coverage emot incidenter. I dessa jämförelser 
har system med högre code coverage signifikant lägre inflöde av incidenter än de med låg 
coverage i de undersökta systemen (se avsnitt 4.1.2). Maintainability index (underhållbarheten 
av koden) visade ingen korrelation med incidentrapporterna i det här fallet. Eftersom 
maintainability index ligger på en hög och relativt jämn nivå mellan systemen i studien är det 
svårt att se hur detta påverkar kvaliteten (se avsnitt 4.1.2). Däremot är det ett riktvärde att 
förhålla sig till när det gäller underhållbarheten av koden (se avsnitt 5.3). Cyclomatic complexity 
kan användas för att fånga upp de kodkomponenter som har för hög komplexitet (se avsnitt 
5.3). Genom att använda sig av hot spots (Se figur 3, avsnitt 2.6.2) för att visualisera de 
komponenter av kod som har högst komplexitet (cyclomatic complexity) är det möjligt att göra 
förbättringar där det behövs mest. Förbättringarna leder i sin tur till att öka testbarheten av 
systemet (se avsnitt 5.4). 
 
Eftersom högre code coverage är kopplat till färre rapporterade fel i form av incidenter anser vi 
att det är ett sätt att mäta kvaliteten på i det här fallet. Vi föreslår att man följer code coverage 
och incidenter för ett system över tid som i figur 17 för att få en visuell bild över hur mätvärden 
utvecklas. Intressant vore att göra en liknande mätning med cyclomatic complexity för att visa 
hur komplexiteten och testbarheten av koden utvecklas över tid. Detta skulle kunna bidra till att 
visa hur förutsättningarna för att skriva test på systemen förändras över tid.  
 

 
Figur 17 - Exempel på visualisering av en periodisk mätning av ett systems code coverage nivå och antalet 
inrapporterade incidenter. 
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Hur kan mått användas för att öka kvaliteten på IT-lösningar? 
Genom att visa svagheter i systemen kan de åtgärdas. Förbättrar man cyclomatic complexity 
minskar kodkomplexiteten vilket leder till mer testbar kod (se avsnitt 5.3). För att förbättra 
cyclomatic complexity kan man använda hot spots (se avsnitt 2.6.2) som visar vilken kod som 
är mest komplex och behöver åtgärdas. Testbar kod kan i sin tur lättare testas med enhetstest. 
Enhetstesten kan sedan analyseras med code coverage för att visa vilka delar av koden som 
täcks av enhetstest, att sedan skriva test på koden som inte täcks av test innebär kan fler fel 
kan hittas. Genom att skapa fler enhetstest ökar code coverage och i den här studien har högre 
code coverage visat på ett lägre inflöde av incidenter vilket vi anser är en viktig kvalitetsfaktor. 
 
Eftersom system med högre code coverage i den här studien genererar färre incidenter än de 
med låg tror vi att inflödet av incidenter bör minska om code coverage för ett system höjs. Detta 
kan man undersöka genom att följa ett system över tid vilket vi inte hade möjlighet till i den här 
studien. Om mätningar görs på samma sätt i flera system kan mätdata användas för att jämföra 
system med varandra och det tror vi skulle kunna användas i ett arbete för att öka kvaliteten på 
ett företag som har flera system. Något vi inte heller testat är hur kunskapsnivån hos utvecklare 
gällande enhetstest påverkar kvaliteten av dem. Detta är något som vi ser som en potentiell 
fallgrop eftersom hög code coverage inte innebär att koden är testad på ett korrekt sätt (se 
avsnitt 5.3). 
 
Vi tror att ett gemensamt arbetssätt som exempelvis testdriven utveckling leder till att utvecklare 
jobbar på ett enhetligt sätt och skapar en gemensam struktur. Som Janzen (2008) skriver så får 
man kvalitetsfördelar när enhetstesten skrivs före programmeringskoden. Två av 
kvalitetsfördelarna är att code coverage ökar och komplexiteten av koden kan minska och 
därigenom kan cyclomatic complexity-måttet förbättras (se avsnitt 5.4). Detta gör i sin tur att 
ytterligare enhetstest blir lättare att skriva, och därigenom kan fler fel hittas. Utöver detta skriver 
Broods (2013) att en lägre cyclomatic complexity kan leda till högre kodkvalitet.  

För att få till ett visuellt hjälpmedel som samverkar med de olika måtten rekommenderar vi att 
använda resultatet av nivån på code coverage tillsammans med incidentrapporter som i figur 
17. Även ha en visualisering av cyclomatic complexity som visar vilka delar av koden som är i 
störst behov av åtgärder genom att använda hots spots.  

6.2 Svar på mål 
Möjligheter att mäta kvaliteten 
I dagsläget kan code coverage mätas genom exempelvis NCrunch i utvecklingsmiljön under 
och efter utvecklingsarbetet hos samarbetspartnern. Även maintainability index kan mätas 
kontinuerligt med hjälp av Visual Studio. I studien har vi inte hittat några kopplingar mellan 
maintainability index och inkomna incidenter men måttet kan användas för att mäta hur 
underhållbar koden är (se avsnitt 5.3). Uppmätt code coverage kan ställas mot 
incidentrapporter som rapporteras in för varje system. Detta kan mätas över tid för att se hur 
systemets mått och inkomna incidenter förändras över tid. 
 
Vi har inte haft möjlighet att undersöka cyclomatic complexity eftersom det inte funnits 
tillgängliga verktyg för att hämta ut data. Eftersom cyclomatic complexity och code coverage är 
kopplade till varandra (se avsnitt 5.4) tror vi att en låg cyclomatic complexity är en förutsättning 
för hög code coverage, och kan därigenom leda till färre incidenter. Därför är även cyclomatic 
complexity intressant att undersöka vidare. 
 
För att bättre kunna använda incidentrapporterna anser vi att incidenterna behöver klassificeras 
så att enbart relevanta sådana används vid analys av incidenter och andra kvalitetsmått. Även 
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den kod som code coverage ska analysera behöver definieras för att mätningarna ska ge så 
korrekt mätdata som möjligt (se avsnitt 5.5). 
 
Möjligheter att öka kvaliteten 
Eftersom vi kunnat se att code coverage och cyclomatic complexity påverkar varandra (se 
avsnitt 5.4) är det relevant att se till så att båda måtten håller sig på en bra nivå. Detta kan leda 
till kod med lägre komplexitet och högre code coverage. Eftersom våra dokumentstudier visade 
att system med hög code coverage drabbas av färre incidenter är detta något som skulle kunna 
bidra till ökad kvalitet. 
 
Något vi tror skulle påverka kvaliteten positivt är att göra mätningar över tid för att se att 
nivåerna på mätningarna utvecklas åt rätt håll genom att visualisera de olika måtten. Detta kan 
vara en kombination där nuvarande täckningsgrad av code coverage ställs mot antal incidenter 
som i figur 17 och en visualisering av hots spots som i figur 3 (Se avsnitt 2.6.2).  
 
I dagsläget finns inget enhetligt arbetssätt kring enhetstestning och code coverage hos 
samarbetspartnern (se avsnitt 5.2) där arbetssättet skiljer sig i att vissa lägger lite tid på test och 
andra betydligt mer. Det finns skillnad i utbildning där några har någon form av utbildning 
medan andra inte har någon alls. För att analysera enhetstesten används olika verktyg av olika 
utvecklare.  
 
Vi tror att ett gemensamt arbetssätt med enhetstest skulle kunna ha positiva effekter på 
kvaliteten. Exempelvis testdriven utveckling som föreslås i avsnitt 6.1 eftersom detta har visat 
sig leda till kvalitetsfördelar där kod som utvecklas testdrivet är bättre testad och skriven i 
mindre enheter som är mindre komplexa. 
 
Eftersom det inte finns något gemensamt arbetssätt (se avsnitt 5.2) kring enhetstest är det 
oklart om enhetstesten utförs på ett optimalt sätt i och med dessa skillnader. Detta är dock 
ingenting som den här studien har fördjupat sig inom men som är av potentiellt stor relevans för 
kvaliteten på enhetstesten. 

I intervjuerna framkom olika kriterier för att skriva enhetstest av bra kvalitet genom att 
sammanställa olika personers åsikter (se avsnitt 5.2). Dessa tycker vi är värda att lyfta fram 
även om de inte är direkt vetenskapligt förankrade eftersom de tar upp viktiga kriterier. Dessa är 
enkelhet, underhållbarhet, noggrannhet och förvaltningsbarhet. Kortfattat beskrivet ska testerna 
vara enkla att förstå och underhålla, de ska vara noggrant skapade och täcka in alla fall med 
test med fokus på verksamhetskrav. Förvaltningsbarheten av testen nämns också som viktig 
och att testerna uppdateras i takt med att koden förvaltas. 

NCrunch som de flesta utvecklarna hos samarbetspartnern använder sig utav analyserar enbart 
line coverage (se avsnitt 2.5.1). Eftersom det finns fler sätt att analysera code coverage på 
tycker vi det skulle kunna vara av intresse att i framtiden göra analyser även med mer 
avancerade analyser som branch coverage (se avsnitt 2.4.2) för att göra en mer detaljerad 
analys av koden. Även att kunna mäta cyclomatic complexity tror vi är av relevans för att kunna 
mäta och öka kvaliteten.  

6.3 Metodkritik 
Under det här avsnittet går vi igenom eventuella brister i arbetet som kan ligga till grund för 
metodkritik. 
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6.3.1 Dokumentstudier 
Eftersom vi använt oss av NCrunch för export av data för code coverage nivåerna så är det 
möjligt att dessa mätvärden kan se annorlunda ut om ett annat mätverktyg använts. Men då 
samarbetspartnern har licenser för NCrunch och det är tillgängligt i den här verksamheten så 
ansågs det vara det som var mest lämpligt att använda.  
 
När det gäller incidentrapporterna så hade det varit önskvärt att tydligare se vilka incidenter 
som är kopplade mot just fel i systemet. Men på grund av tidsperioden för arbetet så fanns det 
ingen möjlighet att gå igenom varje enskild incident för att filtrera ut de som inte var aktuella.  
 

6.3.2 Strukturerade intervjuer 
Intervjuerna genomfördes i ett tidigt skede av arbetet vilket innebar att vi inte hade en full 
förståelse för området. Detta kan ha inneburit att frågorna som ställdes inte var helt optimala.  
 

6.4 Fortsatt forskning 
Intressant i vidare forskning vore att kolla på system med låg maintainability index för att se hur 
dessa förhåller sig mot system med högre. Genomföra en periodisk mätning av nivåerna på 
code coverage för att se om antalet incidenter följer någon form av kurva allteftersom coverage 
nivåerna förändras. Att göra liknande mätningar med cyclomatic complexity som med code 
coverage för att se hur det förhåller sig till incidenter och code coverage.   
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Bilaga 1 – Litteratursökningsmatris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2 - Transkribering av intervjuer 

 
Hur länge har du arbetat med enhetstest? (Sätt ett kryss) 
Resultatet av svaren presenteras i tabellen nedan. 

Alternativ Antal svar Respondent 

Använder det inte aktivt 0  

0-1 år 4 1, 5, 6, 9 

3-5 år 2 7, 2 

över 5 år 3 8, 3, 4 

 

Har du gått någon utbildning i hur man använder enhetstest? 
 

Svarsalternativ Antal svar Respondent 

Ja 5 1-4, 9 

Nej 4 5-8 

 

Om ja, vilken typ av utbildning? 
 

 Respondent 1 - Högskoleutbildning. Enhetstest och TDD behandlades i många/de 
flesta av mina utvecklingskurser. 

 Respondent 2 - Internt Trafikverket, Jonas Gauffin har hållit en utbildning på några 
timmar om hur man ska tänka och göra tester. 

 Respondent 3 - “Dino-tutorial” från Banverkstiden (i praktiken automatiserade 
integrationstest, vilket också är nyttigt) 
Pragmatic-bok om enhetstester - Rekommenderas! 

 Respondent 4 - Diverse föreläsningar och liknande (kortare) 
 Respondent 9 - Datavetenskap 

 
Jobbar du testdrivet (TDD)? 
 

 Respondent 1 - Inte direkt. Jag skriver inte testerna före koden, men jag skriver 
dem i direkt anslutning till när jag skriver koden. 

 Respondent 2 - Ja, i nyutveckling 
Vid förvaltning av gamla system utan enhetstester bara där det är möjligt 

 Respondent 3 - Nja. Skriver inte testfallen först (än) 
 Respondent 4 - Inte ofta men det händer i vissa fall. 
 Respondent 5 - Nej 
 Respondent 6 - Sporadiskt och i vissa delar. 
 Respondent 7 - ibland 
 Respondent 8 - Lite 
 Respondent 9 - Ja. 



 

 
 

 
Hur många procent av utvecklingstiden upplever du att du använder till att skriva 
enhetstest respektive programmeringskod? 
 

 Respondent 1 - 25% enhetstest. 75% programmeringskod 
 Respondent 2 - 50/50 
 Respondent 3 - 40% testkod, 60% prodkod kanske. Fick gärna vara tvärtom. 
 Respondent 4 - Beror på projekt men kanske 5-30%. 
 Respondent 5 - 2/98 
 Respondent 6 - 3/97 
 Respondent 7 - Det beror på :-) i nyutvecklingsprojekt ägnas större/mer tid till TDD 

än i äldre förvaltningsprojekt 
 Respondent 8 - 20% test 
 Respondent 9 - 30% enhetstest, 70% programmeringskod 

 
Skriver du enhetstest innan eller efter du skriver programmeringskod? 

 Respondent 1 - Efter. 
 Respondent 2 - För det mesta efteråt. 
 Respondent 3 - Efter (än). Eller samtidigt kanske, lite beroende på. Börjar oftast 

med ett “skal” till prodkod. Därefter några testfall, därefter mer prodkod. I praktiken 
är det nog en ganska iterativ process 

 Respondent 4 - Innan, men det händer ibland att det skrivs efteråt. 
 Respondent 5 - Efter 
 Respondent 6 - Blandat 
 Respondent 7 - Det varierar 
 Respondent 8 - Oftast efter 
 Respondent 9 - Efter 

 
Skriver du positiva och negativa enhetstest? 
 

 Respondent 1 - Ja. 
 Respondent 2 - Ja. 
 Respondent 3 - Ja, tror jag? Ser till att testa gränsvillkor, båda sidor av if-satser (om 

möjligt), exceptions, anrop till mockobjekt osv. 
 Respondent 4 - Ja. 
 Respondent 5 - Ja. 
 Respondent 6 - I den lilla testverksamhet jag bedriver blir det båda typerna. 
 Respondent 7 - Ja. 
 Respondent 8 - Mest positiva. 
 Respondent 9 - Båda. Men mer för att se de positiva svar. 

 
Vad använder du för programvara vid enhetstest? 
 

 Respondent 1 - Ncrunch 
 Respondent 2 - Ncrunch, Fluent assertions, Fluent Validation, Nsubstitute. 
 Respondent 3 -  Nunit, MStest, Fluent assertions, NSubstitute, ReSharper, 

Ncrunch. 
 Respondent 4 - Nunit, NSubstitute, Fluen Assertion. 
 Respondent 5 - Ncrunch, NSubstitute, Fluent Assertions. 



 

 
 

 Respondent 6 - Vet inte vad det heter. Har inte gjort någon speciell installation, så 
det är förmodligen studions egen default för test. 

 Respondent 7 - MStest, Nunit 
 Respondent 8 - Ncrunch, NSubstitute, Fluent Assertions 
 Respondent 9 - Ncrunch 

 
Vad anser du är viktigt för att garantera hög kvalitet på ett enhetstest? 
 

 Respondent 1 - Att testerna uppdateras i takt med att koden gör det. 
 Respondent 2 - Att alla klasser har tester. Att man kör igenom och ser till att alla 

tester gör rätt innan man börjar göra förändringar i en applikation. 
 Respondent 3 - DRY, hög läsbarhet, genom förståelse av nyttan inom teamet, 

inkludera enhetstestmetodik i överlämning/introduktion. 
 Respondent 4 - Tydliga så att de också visar hur koden är tänkt att användas. Lätta 

att underhålla under ett projekts hela livstid. Testar en sak och är oberoende av alla 
andra. Användning av mockups. 

 Respondent 5 - Eftertanke, fokus på verksamhetskravet. 
 Respondent 6 - Vet ej. 
 Respondent 7 - Avgränsad funktion som test ska verifiera 
 Respondent 8 - Undvika externa beroenden. Tänka igenom hur koden ska 

användas och se till att testerna täcker in de fall som finns. 
 
Har du som avsikt att skriva enhetstest för all kod du skriver? 
 

 Respondent 1 - Nej. 
 Respondent 2 - Nej. 
 Respondent 3 - Nej. 
 Respondent 4 - Jo. 
 Respondent 5 - Nej. 
 Respondent 6 - I framtiden då jag lämnat Delphi-världen; ja! 
 Respondent 7 - Nej. 
 Respondent 8 - Nej, inte all kod. 
 Respondent 9 - Ja, för att kunna garantera en bra kvalitet. till kod. 

 
Om nej, varför? 

 Respondent 1 - Jag skriver inte tester för GUI-kod eftersom man då lätt kan se i 
gränssnittet om det man har gjort fungerar/påverkar något annat. 

 Respondent 2 - i WPF xaml är det inte relevant för gränssnitten. 
 Respondent 3 - Orimligt. 80% täckning räcker gott och väl. 
 Respondent 4 -  
 Respondent 5 - Täcka de viktigaste, mest kritiska kodblocken. Jag tror fokus 

hamnar fel om man fokuserar på 100% coverage. 
 Respondent 6 -  
 Respondent 7 - Om kod bara anropar ramverk/os/inköpt komponent finns ingen 

anledning att testa denna kod då den bör vara testad av leverantören 
(exempelvis  Microsoft eller dyl.). 

 Respondent 8 - En del kod är inte vettig at testa. Saknar den logik och bara bär 
data t..ex. endel kod blir ingenting när alla externa beroenden skalats av, och den är 
också meningslös att testa 



 

 
 

 
Bilaga 3 - Ostrukturerade intervjuer med testledare för att ta få information om 
systemen, som komplement till dokumentstudierna 
 
Hur gammalt är systemet? 
 

 Testledare 1 
    System 6 - 2000 
    System 2 - 2008 
    System 3 - 2005 
    System 7 - 2014 
 

 Testledare 2 
    System 1 - 2013 
    System 4 - 2008 
    System 5 - 2011 
 
När var senaste driftsättning? 
 

 Testledare 1 
    System 6 - April 2015 
    System 2 - Februari 2015 
    System 3 - Februari 2015 
    System 7 - Februari 2015 
 

 Testledare 2 
    System 1 - April 2015 
    System 4 - April 2015 
    System 5 - April 2015 
 
Har det varit någon större ombyggnad av systemet sedan det driftsattes första 
gången? 
 

 Testledare 1 
    System 6 - 2014 
    System 2 - 2014 
    System 3 - 2009 
    System 7 - Nej 
 

 Testledare 2 
    System 1 - Nej 
    System 4 - Nej 
    System 5 - Nej  
 
 
 
 
  



 

 
 

Bilaga 4 - Ostrukturerad intervju med en utvecklare för att komplettera den 
strukturerade intervjun 
Detta antecknades med stödord på papper, för att göra det läsbart skrivs det ned i löpande 
text. 
 

Utvecklaren ombads att definiera vad som kännetecknar nyare och äldre system samt om 
enhetstest användes när äldre system utvecklades. 
 

Sådant som kännetecknar äldre system är att de inte skrevs objektorienterat och innehåller 
inkapslad data med externa beroenden. Detta i kombination med avsaknad av verktyg och 
kunskap gjorde att enhetstest inte utfördes tidigare. När äldre system förvaltas är det svårt 
att skriva enhetstest på grund av detta, att göra koden testbar i efterhand är svårt. Vid 
nyutveckling skrivs koden för att vara testbar och med större fokus på att utföra test. 

 


