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Abstract 
The objective with this paper was to find out if the increased time consumption that pair programming 
leads to counterbalance its advantages in comparison with traditional programming where the work 
shares between two programmers and then integrates. In this paper we present the result from a 
questionnaire formula which seven people from four different companies in Sweden have respond to. 
All of them have worked both with traditional programming and pair programming. 
 
Our paper contribute to the research field of software engineering that have interests in software 
developement methods. This field has in the recent time also taken interests in agile software 
developement where the developement method Extreme Programming (XP) is included. XP practice 
pair programming and is a software engineering methodology that is concerned with classical 
software-technological issues like code quality and interaction of developers. (Rittenbruch et al, 2002) 
 
In the literature we have been reading about a pair programming research that has been made in 
USA. In this research it has been established that pair programming generate increased time 
consumption and it also present a couple of advantages about programming in pair. In our 
questionnaire formula we have assumed the time consumption and the advantages. We found that the 
advantages with pair programming are confirmed but the increased time consumption is not 
supported. 
 
All people in the research thinks that code quality is improved, better structure and design is 
accomplished and less errors in the programming code can be found. Solidarity and communication 
have been better and more programmers are involved in the same code. This means that the project 
group is not that influenced when a person leaves the project. It has also come to hand that pair 
programming is not suitable when simple assignments are performed. 
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Sammanfattning 
Syftet med arbetet var att ta reda på om den ökade tidsåtgången som parprogrammeringen leder till 
uppvägs av de fördelar som den genererar i jämförelse med enskild programmering där arbetet delas 
mellan två programmerare och sedan integreras. I arbetet presenteras resultatet från en 
enkätundersökning som sju personer från fyra olika företag i Sverige har besvarat. Samtliga personer 
som besvarat enkäten har arbetat både med enskild programmering och parprogrammering. 
 
Vårt arbete bidrar till forskningsområdet programvaruteknik som intresserar sig för 
mjukvaruutvecklingsmetoder. På senare tid har detta forskningsområde också intresserat sig för 
lättrörlig mjukvaruutveckling där utvecklingsmetoden Extreme Programming (XP) ingår. XP tillämpar 
parprogrammering och är en mjukvaruteknisk metod som har att göra med klassisk mjukvaruteknik 
som bl.a. utgår ifrån kodkvalite och samspel mellan utvecklare. (Rittenbruch m.fl, 2002) 
 
I den litteratur vi läst har det presenterats en undersökning som gjorts i USA om parprogrammering. I 
den konstaterades att detta arbetssätt ger en ökad tidsåtgång och det framkom också ett antal 
fördelar med att programmera i par. Vi har utgått ifrån tidsåtgången och fördelarna när vi gjorde vår 
enkätundersökning. Vi fann att vår undersökning styrker de fördelar som finns med parprogrammering, 
men däremot bekräftar inte undersökningen att tidsåtgången ökar.  
 
Samtliga i undersökningen tycker att kodkvalitén förbättrats, dvs bättre struktur och design samt 
mindre fel på koden. Sammanhållningen och kommunikationen har blivit bättre och fler 
programmerare är involverade i samma kod. Detta innebär att projektgruppen inte påverkades så 
mycket när en person lämnar projektet. Det har också framkommit att parprogrammering inte är 
lämpligt att använda vid enklare uppgifter. 
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1 Inledning 
Parprogrammering innebär att två programmerare sitter vid en och samma dator och utvecklar 
mjukvara (Williams och Cockburn, 2001). Sedan 1995 har parprogrammeringen vunnit mer och mer 
popularitet och ingår dessutom i den lättrörliga mjukvaruutvecklingsmetoden1 Extreme Programming 
(XP) (Nawrocki och Wojciechowski, 2001). 
 
Vårt intresse för parprogrammering väcktes när vi själva använde oss av det i kurser på Blekinge 
Tekniska Högskola. En av oss satt och programmerade och en satt bakom och kontrollerade koden 
och sökte lösningar som kanske kunde användas i koden. Efter ett tag bytte vi plats och det blev 
ombytta roller. Vi blev nyfikna på om parprogrammeringen effektiviserar utvecklingen av mjukvaran 
och hur den uppfattas av programmerare som arbetar på mjukvaruföretag i Sverige idag. 
 
När vi började leta efter material till detta arbete hittade vi några intressanta undersökningar som 
gjorts med parprogrammering. En av dessa har gjorts av Laurie Williams vid University of Utah 
Computer Science, USA. Laurie Williams undersöker åtta vägar av mjukvarutekniker och organiserad 
effektivitet som pekar mot fördelar med parprogrammering (Cockburn & Williams, 2001). Enligt 
undersökningarna som vi hittat kan vi konstatera att tidsåtgången ökar med användandet av 
parprogrammering under själva programmeringen av koden i jämförelse med enskild programmering 
där arbetet delas mellan två programmerare och sedan integreras. I vår frågeställning har vi utgått 
ifrån de fördelar med parprogrammering som Laurie Willams kommit fram till. Vi har ställt ett antal 
frågor i vår enkätundersökning om varje frågeställning för att få fram programmerarens erfarenheter av 
parprogrammering. De företag som medverkat är ABB Automation Technology Products AB, Crisp, 
Consafe Infotech och NetMage. I arbetet jämförs de svar som vi erhållit från vår enkätundersökning 
med det material som vi tagit del av. Utifrån det försöker vi få fram om den ökade tidsåtgången vid 
parprogrammering uppvägs av dess fördelar. 
 
Vårt arbete bidrar till forskningsområdet programvaruteknik som intresserar sig för 
mjukvaruutvecklingsmetoder. På senare tid har detta forskningsområde också intresserat sig för 
lättrörlig mjukvaruutveckling där utvecklingsmetoden Extreme Programming (XP) ingår. XP tillämpar 
parprogrammering och är en mjukvaruteknisk metod som har att göra med klassisk mjukvaruteknik 
som bl.a. utgår ifrån kodkvalite och samspel mellan utvecklare. (Rittenbruch m.fl, 2002) 
 
I detta inledande kapitel ger vi grunden till varför vi valt uppsatsämnet, här finns syfte, målgrupp och 
avgränsning, våra frågeställningar och vår hypotes. Parprogrammering beskrivs i kapitel 2 där vi tar 
upp dess fördelar, nackdelar och myter. Lättrörlig mjukvaruutveckling som är en grund för lättrörliga 
metoder där Extreme Programming (XP) är ett exempel beskrivs i kapitel 3 och 4. Resultaten av 
undersökningen tillsammans med en diskussion där det ges svar på våra frågeställningar och 
slutsatser finns i kapitel 6, Resultat och diskussion. I kapitel 7 finns en generell diskussion där vi 
diskuterar utfallen av enkätundersökningen ur en sammanfattande helhetssynvinkel. Här finns även 
en diskussion kring vårt arbete och förslag till fortsatt undersökning. Litteraturförteckningen i 
kapitel 8 innefattar de böcker, artiklar och webbsidor som vi läst för att få en allmän grund i ämnet. Sist 
i vårt arbete finns Appendix som innehåller det missivbrev och den enkätundersökning vi skickat till 
företag. 
 
Engelska ord förekommer i arbetet då det kan vara svårt att få en korrekt översättning till svenska. 
 

                                                      
1 Lättrörlig mjukvaruutvecklingsmetod – Det är en uppsättning värden, principer och arbetssätt för 
modellering av mjukvara. 
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1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att utreda om parprogrammeringens ökade tidsåtgång uppvägs av dess fördelar 
i jämförelse med traditionell enskild programmering där arbetet delas mellan två programmerare och 
sedan integreras. För att kunna utföra arbetet har vi valt att göra en tvärstudie, vilket innebär att vi har 
inhämtat material genom att ha tagit del av litteratur. Vi har också gjort en fallstudie, vilket innebär att 
vi gör en undersökning riktad till mjukvaruföretag som använder parprogrammering idag. Tvärstudien 
och fallstudien används sedan för att analysera om parprogrammeringens ökade tidsåtgång uppvägs 
av dess fördelar. 

1.2 Målgrupp 
Arbetet riktar sig till mjukvaruföretag som arbetar i små- och medelstora projektgrupper och som är 
intresserade av att tillämpa parprogrammering. Med små- och medelstora projektgrupper menas 
grupper med 4-20 programmerare. Arbetet riktar sig även till personer som är intresserade av och vill 
arbeta med parprogrammering och därmed vill få en inblick i ämnet. 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet fokuserar på ämnet parprogrammering. Utvecklingsmetoden Extreme Programming (XP) 
beskrivs som ett exempel på en utvecklingsmetodik som inkluderar tillämpning av parprogrammering. 
XP har erkänts som startpunkten för olika lättrörliga mjukvaruutvecklingsmetoder (Abrahamsson m.fl, 
2002, s. 7) som står för enkelhet och snabbhet (Abrahamsson m.fl, 2002, s. 17). Innebörden av 
lättrörliga mjukvaruutvecklingsmetoder beskrivs kortfattat då parprogrammering är ett sätt att uppnå 
dess värden och principer. 

1.4 Frågeställning 
De frågor som arbetet kommer att fokuseras på är: 
Om företaget använder sig av parprogrammering vid utveckling av programkod innebär det: 

• att kortare program och bättre design genereras? 
• att en kontinuerlig design- och kodgranskning genomförs? 
• en ökad sammanhållning och bättre kommunikation bland programmerarna i projektgruppen? 
• att problem blir lösta snabbare? 
• att programmerarnas lärande ökar? 
• en minskad risk att kunskap försvinner när någon av programmerarna är frånvarande eller 

lämnar projektgruppen? 

1.5 Hypotes 
Den ökade tidsåtgången vid parprogrammering uppvägs av de angivna fördelarna som 
parprogrammering genererar. 
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2 Parprogrammering 
Författarna Williams och Kessler beskriver att parprogrammering innebär att två personer sitter vid en 
och samma dator, arbetande på samma design, algoritm, kod och test. En programmerare, föraren, 
har kontroll över tangentbord och mus medan implementeringen av programmet sker. Den andra 
programmeraren, navigatören, observerar hela tiden arbetet som föraren gör för att kunna identifiera 
taktiska defekter och också tänka strategiskt när det gäller riktningen på arbetet. Bland annat ska 
denna tänka på om hela metoden att angripa problemet kommer att fungera, vilka testfall finns som 
inte fungerar än och finns det något sätt att förenkla hela systemet så att nuvarande problem 
elimineras. Eftersom de två programmerarna skiftar roller med jämna mellanrum arbetar de 
tillsammans som jämställda för att utveckla mjukvaran. Parprogrammeringen är dynamisk vilket 
innebär en ständig rotation bland programmerarna. Om du sitter tillsammans med en person och 
skriver kod på förmiddagen så kanske du sitter med en annan på eftermiddagen. Att arbeta i par är att 
bryta gamla vanor och kommunicera mer med andra programmerare.(Williams & Kessler, 2002, s. 3 - 
4) 

2.1 Ökad tidsåtgång 
Tidsåtgången ökar i och med att två programmerare sitter och arbetar med samma uppgift. En 
förmiddag för en enskild programmerare är 4 arbetstimmar och en tidskostnad på 4 timmar medan för 
ett par blir tidskostnaden 8 timmar. Parprogrammeringen gör att uppgiften löses snabbare med bättre 
algoritm och bättre kod. I och med arbetet i par kan en uppgift lösas på färre arbetstimmar än om en 
enskild programmerare hade arbetat med uppgiften. Till exempel om uppgiften för parprogrammerarna 
tog 32 arbetstimmar skulle samma uppgift ta 40 timmar för den enskilde programmeraren. 
Tidskostnaden blir 64 timmar för paret (32 timmar x 2 programmerare) dvs en ökad tidsåtgång. 
Uppgiften löstes däremot på färre arbetstimmar och som vi nämnt ovan med mindre fel och bättre 
lösningar.(Williams & Kessler, 2002, s. 36 – 37) 
 
I en rapport skriver Nawrocki och Wojciechowski att deras resultat stödjer tidigare undersökningar som 
visar att tidsåtgången ökar då programmerare arbetar i par i jämförelse med enskild 
programmering.(Nawrocki & Wojciechowski, 2001) 
 

2.2 Parprogrammeringens fördelar 
Vi kommer nedan att beskriva de främsta fördelarna gällande parprogrammering som vi funnit att läsa 
i litteratur gällande parprogrammering (Cockburn & Williams, 2001). Fördelar som vi sedan kommer att 
jämföra med det resultat vi erhållit genom vår enkätundersökning och tidigare undersökningar. 

2.2.1 Kortare programkod och en förbättrad design 
I och med att koden tas fram genom parprogrammering innebär det att navigatören hela tiden försöker 
komma fram till ett sätt att förenkla problem. Kunskapen från två programmerare gör att det blir en 
bättre utformad programkod vilket ofta också innebär färre antal rader i programkoden (Williams & 
Kessler, 2002, s. 27-28). Parprogrammeringen innefattar även omfattande så kallade test-first 2 som 
utförs kontinuerligt vid implementering av koden. För varje metod som planerats att implementeras 
skapas ett test-first program. Då koden ännu ej är skapad kommer testen till en början att ge fel. 
Programmeringsparet skriver sedan tillräcklig kod för att ett test ska lyckas och sedan bygger man ut 
testet allt eftersom koden byggs ut med mer funktionalitet. Testerna görs tills det att hela uppgiften är 
komplett. Alla test-first program måste fungera korrekt för att koden ska anses som klar (Williams & 
Kessler, 2002, s. 176). 

2.2.2 Kontinuerlig design- och kodgranskning 
Granskning av kod och design ingår i en parprogrammerares uppgifter. Vid granskningen elimineras 
eventuellt dubbletter av kod och problemlösningar förenklas om det är möjligt. Förändringen av koden 
får inte påverka systemets beteende. Förenklingarna ger en bättre design, mer lättförståelig kod och 
mindre antal kodrader (Williams & Kessler, 2002, s. 27-28). 

                                                      
2 Test-first – testprogram som görs av programmerare under tiden programkoden byggs upp 
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2.2.3 Ökad sammanhållning och bättre kommunikation 
Parprogrammeringen innebär att alla inblandade programmerare lär känna varandra bättre i och med 
rotationen vilket i sin tur leder till ökat förtroende för varandra och därmed förbättrat gemensamt arbete 
(Williams & Kessler, 2002, s. 30). Programmerare som arbetar i par finner att detta är roligare än att 
programmera själv (Cockburn & Williams, 2001). Pararbete skapar en kontinuerlig och mer effektiv 
kommunikation mellan varandra (Williams & Kessler, 2002, s. 42). I och med att parprogrammering 
motiverar till lagframgång framför den individuella framgången skapas ett arbetsklimat med mindre 
individuell konkurrens (Williams & Kessler, 2002, s. 205). 

2.2.4 Problem blir lösta snabbare 
Williams och Kessler menar att programmeringspar löser problem snabbare än vid enskild 
programmering eftersom varje enskild programmerare tänker och löser problem på olika sätt. Om 
parprogrammering tillämpas innebär det två personer med olika syn på saker vilket ökar 
förutsättningarna att tillsammans lösa ett komplext problem. Paret kompletterar varandra genom att 
inneha olika kunskaper, erfarenheter och synsätt. Ju större och mer komplext ett problem är desto 
viktigare är behovet av att arbeta i par. Placeras till exempel två experter tillsammans kan de lösa till 
synes omöjliga problem utan större svårigheter. (Williams & Kessler, 2002, s. 16) 
 
Problem löses ofta genom ifrågasättande. Om navigatören kontinuerligt ställer frågor måste du som 
förare ofta förklara varför du implementerat saker på ett visst sätt. Frågorna och svaren leder ofta till 
att problem blir lösta. Detta arbetssätt kallas ofta debugging3. (Williams & Kessler, 2002, s. 28) 

2.2.5 Programmerarens lärande ökar 
Kunskap sprids hela tiden mellan programmerare, från att använda vissa verktyg till 
programmeringsspråk och design. Programmeringsparet byter kontinuerligt roller mellan att vara 
förare och navigatör vilket innebär att paret lär av varandra. Då programmerarna roterar och byter 
programmeringspartner innebär det att hela projektgruppen lär av varandra (Williams & Kessler, 2002, 
s. 29). Erfarna programmerare så kallade experter kan med fördel placeras tillsammans med en 
nybörjare. Nybörjaren intar då rollen som navigatör för att lyssna och lära när experten arbetar med att 
lösa en uppgift (Cockburn & Williams, 2001). Istället för den traditionella enskilda programmeringen 
där nybörjaren och experten sitter och arbetar på var sitt håll ger parprogrammeringen nybörjaren en 
mycket bättre lärotid (Williams & Kessler, 2002, s. 29). Det är inte alltid så att experten lär nybörjaren 
utan nybörjaren kan inneha kunskaper som experten saknar. Nybörjarens ifrågasättande tvingar 
experten till att förklara hennes/hans egen implementation vilket många gånger leder till att fel 
upptäcks (Williams & Kessler, 2002, s. 113). 
 
Den återkommande granskning som sker av design och kod skapar ytterligare möjligheter till ny 
kunskap för programmerarna. Granskningen innebär mycket diskussion och analyserande mellan 
programmeringsparet hur design och programkod är löst vilket innebär att man lär av varandra 
(Williams & Kessler, 2002, s. 29).  

2.2.6 Behålla och delge kunskap 
Vid en eventuell personalförlust drabbas inte projektet så hårt som om enskild programmering skulle 
tillämpas. Rotationen av par inom gruppen innebär att många känner till hela eller många delar av 
systemet som skapas. Det är inte en enskild programmerare som sitter med all kunskap för en viss del 
i systemet. Då kunskapen är spridd innebär det att ett projekt inte påverkas nämnvärt om en 
programmerare slutar (Williams & Kessler, 2002, s. 30). Sättet att arbeta i par gynnar också arbetet 
med att introducera en ny medarbetare i projektet då detta sker naturligt utan att behöva sätta av en 
mängd extra resurser (Williams & Kessler, 2002, s. 42). 

                                                      
3 Debugging – Löser problem genom att förklara dem för någon annan. 
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2.3 Myter kring parprogrammering 
Då parprogrammering är ett relativt nytt arbetssätt finns det mycket att läsa kring fördelarna med detta 
arbetssätt. Det finns också en mängd myter och fördomar kring parprogrammeringen bland företag ute 
i världen enligt litteraturen. Några av dessa kommer vi att ta upp i texten som följer tillsammans med 
några motargument. 
 
”Arbetsåtgången fördubblas då två programmerare gör ett arbete som en programmerare kan göra.” 
(Williams & Kessler, 2002, s. 13) För att ta reda på om denna myt stämmer har vi tagit del av några 
experiment. Ett experiment utfördes av Alistair Cockburn och Laurie Williams och gjordes på 
universitetet i Utah. Experimentet bestod i att 41 studenter skulle skriva fyra program över en 16-
veckors period där en tredjedel arbetade själv och de övriga i par. Resultatet visade att de som arbetat 
med parprogrammering erhöll en tidsökning på enbart 15% i jämförelse med den enskilde 
programmeraren. Det visade sig också att programmen som implementerats genom 
parprogrammering hade 15% mindre fel (Cockburn & Williams, 2001). Ett annat liknande experiment 
på universitetet i Poznan visar dock att en tidsökning på enbart 15% inte stämmer utan att 
tidsökningen är högre. Att notera är att experimentet som gjorts i Poznan enbart innehöll små program 
på 150-400 rader kod och de menar själva att resultatet då inte är så tillförlitligt utan ytterligare 
experiment på större program borde göras för att styrka deras resultat. (Nawrocki & Wojciechowski, 
2001) 
 
”Jag får aldrig arbeta ensam. Jag skulle inte stå ut.” (Williams & Kessler, 2002, s. 14) För att veta hur 
många procent av tiden som tillbringas tillsammans med en programmeringspartner har en 
undersökning gjorts av Laurie Williams och Robert Kessler. Undersökningen visade att endast 22% av 
de tillfrågade spenderade mer än 75% av sin tid tillsammans med en programmeringspartner. 30% av 
de tillfrågade angav att de spenderade mindre än halva sin arbetstid med parprogrammering. En 
annan undersökning rapporterade att vid vanlig mjukvaruutveckling spenderas 50% av arbetstiden 
tillsammans med minst ytterligare en medarbetare. Vilket innebär att mjukvaruutvecklare generellt 
samarbetar med andra utvecklare och parprogrammering strukturerar bara upp samarbetet (Williams 
& Kessler, 2002, s. 14). Parprogrammering är intensivt och för påfrestande för vissa och författarna 
ger då rådet att använda sig av parprogrammering enbart vid de mest komplexa uppgifter (Williams & 
Kessler, 2002, s. 15). 
 
”Det kommer att fungera bra men endast med den rätta programmeringspartnern” (Williams & Kessler, 
2002, s.15) I de flesta fall fungerar samtliga par bra tillsammans men det finns alltid någon som är 
extremt egoistisk och som har svårt att samarbeta med någon annan. I och med rotationen av 
programmeringspartner är tiden tillsammans med en och samma programmerare begränsad vilket 
underlättar arbetet (Williams & Kessler, 2002, s. 15-16). 

 
”Parprogrammering är bra träning men när du väl vet vad du gör så är det onödig tid” (Williams & 
Kessler, 2002, s. 15). Vi har ovan nämnt fördelarna med parprogrammering i den bemärkelsen att 
kommunikation, förtroende och sammanhållning ökar. Två erfarna programmerare, experter, kan lära 
av varandra då ingen är fullärd och dessa två med stor kunskap kan lösa stora, komplexa problem 
(Williams & Kessler, 2002, s. 16). Även en nybörjare kan lära en expert som vi också tagit upp tidigare 
som en fördel (Williams & Kessler, 2002, s. 113).  

2.4 Parprogrammeringens nackdelar 
I litteraturen vi tagit del av finns det nästa enbart fördelar att läsa kring parprogrammering men här 
nedan tar vi upp problem som kan uppstår när parprogrammering tillämpas och hur man kan undvika 
dessa. 

2.4.1 Beroende 
När du väl börjat programmera tillsammans med en partner känns det mer osäkert att sätta sig och 
programmera själv. Så vad gör du om den rätta programmeringspartnern inte finns tillgänglig att 
arbeta med? Fundera om det finns någon annan del i systemet du kan arbeta med tillsammans med 
någon annan tillgänglig programmerare. Om inte så kanske du kan hjälpa någon annan genom att 
arbeta med henne/honom. Som sista alternativ gäller att programmera själv. Det du då ska tänka på 
är att implementera med lite mer varsamhet och sedan se till att allt det arbete du gjort ensam ses 
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över tillsammans med din programmeringspartner när ni arbetar tillsammans igen (Williams & Kessler, 
2002, s. 57). 

2.4.2 Schemaläggning 
Varje programmerare har huvudansvaret för någon del i systemet. Detta innebär att den som är 
ansvarig själv får rekrytera den programmerare som hon/han tycker passar för uppgiften. Situationer 
kan då uppstå där samma programmerare önskas till flera uppgifter samtidigt vilket är omöjligt 
(Williams & Kessler, 2002, s. 58). Någon form av schemaläggning är då nödvändig. 
Utvecklingsmetoden Extreme Programming (XP) praktiserar korta, dagliga möten där dagens par 
bestäms. Är det problem bestämmer den projektansvarige vilka som programmerar tillsammans. En 
annan metod för schemaläggning är att den ansvarige frågar den han tycker passar till uppgiften och 
den tillfrågade har inte rätt att säga nej. Enda frågan är när i tiden programmeringen ska ske. Vid 
denna metod gäller alltså att den som frågar först får boka upp programmeraren först (Williams & 
Kessler, 2002, s. 76). 

2.4.3 Den oumbärlige experten 
Detta problem grundar sig lite på problemet med schemaläggningen. Alla vill att experten ska hjälpa 
dem med deras uppgifter. Eftersom experten också är ansvarig för delar i systemet måste man se till 
att även han/hon få tillfälle att välja programmeringspartner och arbeta på denna uppgift (Williams & 
Kessler, 2002, s. 58). 

2.4.4 Samordning 
Arbeta i par innebär att arbetet sker sida vid sida. Detta ställer krav på att programmerarna finns 
tillgängliga vid samma tidpunkter. Några kanske vill jobba hemifrån medan andra önskar börja arbeta 
lite senare på dagarna för att hinna med till exempel att lämna barn på dagis. En lösning för att 
samordna allas tider till det bästa kräver balans mellan projektets behov och medarbetarnas behov. 
Williams och Kessler har ingen lösning på problemet men ger ett exempel på att införa 
programmeringstider. Under dessa tider ska samtliga programmerare finnas tillgängliga på 
arbetsplatsen. Den övriga tiden kan då användas till att skriva dokument och andra sysslor som inte 
kräver att parprogrammering tillämpas. (Williams & Kessler, 2002, s. 58-59) 

2.4.5 Meningskiljaktigheter 
Det kommer alltid att förekomma olika åsikter i lösningar på problem. Ett sätt att lösa en konflikt mellan 
ett programmeringspar är att involvera andra medarbetare och höra deras åsikter. Det viktigaste är att 
om programmeraren är övertygad om att han/hon har rätt så ska man inte kompromissa eftersom 
lösningen då oftast blir dålig. (Williams & Kessler, 2002, s. 60) 

2.4.6 Parprogrammering passar inte alla 
Programmerare som är för egoistiska eller känner sig hotade genom att dess kunskap blottas passar 
inte alltid att arbeta i par. Inte heller de programmerare som saknar självförtroende eller är för blyga för 
att ta för sig. Att programmera i par innebär att man ökar sin egen komfortzon4 vilket inte alltid är så 
lätta att överge. (Williams & Kessler, 2002, s. 62) 
 
Parprogrammering har inte funnits så länge och många programmerare som arbetar i par tror 
fortfarande att det går snabbare att implementera själva än i par. Detta innebär att om tidspress 
uppstår överges gärna arbetet i par för att man tror att det går snabbare om uppgiften löses på egen 
hand. Det är alltid viktigt att kontrollera så att korrekt parprogrammering verkligen tillämpas, att paret 
pratar med varandra och kontinueligt byter roller. (Williams & Kessler, 2002, s. 62-63) 

                                                      
4 Komfortzon - Vi har alla vår "komfortzon" som vi tycker att vi behärskar, där vi känner oss trygga i 
vårt beteende. Vi vidgar vår komfortzon när vi själva upplever att vi klarar något vi inte klarat tidigare. 
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3 Lättrörlig mjukvaruutveckling 
I början av 2001 så träffades en grupp näringslivsexperter för att få ett sammandrag av värden och 
principer som skulle tillåta mjukvaruteam utveckla snabbt och låta sig påverkas av förändringar. Dessa 
experter kallade sig själva för ”the Agile5 Alliance”. I två dagar arbetade de för att skapa en 
redovisning av värderingar och resultatet blev “the manifesto of the Agile Alliance”. De fortsatte att 
arbeta tillsammans ytterligare några månader för att skapa grunden för lättrörliga metoder. (Fowler & 
Highsmith, 2002) 
 
En aspekt som en lättrörlig metod fokuserar på är enkelhet och snabbhet (Abrahamsson m.fl, 2002, s. 
17). Parprogrammering är ett sätt att nå detta. I utvecklingsarbete, vanligtvis, koncentrerar sig 
utvecklingsgruppen bara på funktionerna som behövs i första hand, leverera dem snabbt, 
sammanställa feedback och låta sig påverkas av erhållen information (Abrahamsson m.fl, 2002, s. 17). 
 
En utvecklingsmetod är lättrörlig när mjukvaruutvecklingen är (Abrahamsson m.fl, 2002, s. 17): 
stegvist ökande (små mjukvarusläpp, med snabb mjukvaruutvecklingscykel), samverkande (kunder 
och utvecklare arbetar hela tiden tillsammans med nära kommunikation), uppriktig (metoden i sig är 
lätt att lära och att modifiera, väldokumenterad) och anpassad (möjlighet att göra förändringar i sista 
stund). 
 
Några metoder som räknas som lättrörliga är: Extreme Programming (XP), Scrum, Feature Driven 
Development (FDD) och Rational Unified Process (RUP).  
 
En ideell organisation, AgileAlliance, skapades för att engagera och stödja konceptet av lättrörlig 
mjukvaruutveckling och hjälpa organisationer att införa dessa. Koncepten är en sammanfattning av 
manifestet för lättrörlig mjukvaruutveckling. The AgileAlliance utvecklas med inflytande av den 
ursprungliga Agile Alliance. Med svar på begäran om en mer öppen, fullständig och synlig väg för alla 
att ta del av, bestämde och fastställde grundarna till the Agile Alliance den ideella organisationen 
AgileAlliance. I början bestod den bara av en styrelse, en administratör och ett antal förordningar. 
Verksamheten inom the AgileAlliance är avsedd att uppstå från delar av medlemmar som själva 
organiserar program. (Agile Alliance, 2002) 
 
Manifestet för lättrörlig mjukvaruutveckling lyder (Manifesto for Agile Software Development, 2002): 
 

“We are uncovering better ways of developing  
software by doing it and helping others do it.  
Through this work we have come to value: 

 
Individuals and interactions over processes and tools  
Working software over comprehensive documentation  

Customer collaboration over contract negotiation  
Responding to change over following a plan 

 
That is, while there is value in the items on  

the right, we value the items on the left more.” 
 
Ur ovanstående värden har det vuxit fram tolv principer som kännetecknar en lättrörlig metod 
(Principles behind the Agile Manifesto, 2002): 

• Högsta prioritet är att tillfredställa kunden genom tidig och kontinuerligt levererad, fungerande 
programvara. 

• Utvecklingsteamet måste välkomna ändrade produktkrav, även om det kommer sent i 
utvecklingen. Detta förbättrar kundens konkurrenskraft. 

• Leverera ofta fungerande mjukvara genom korta iterationer om veckor till ett litet antal 
månader. Med fördel på den kortare tidsskalan. 

• Det måste finnas en god daglig kontakt mellan affärsfolk och utvecklare. 
• Det är viktigt med motiverade människor, så ge dem därför den miljö och det stöd de behöver. 

Lita på att de gör jobbet. 

                                                      
5 Agile – Översatt till svenska betyder det smidighet, lättrörlig och flexibiliet. 
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• Muntlig kommunikation är bästa sättet att framföra information på. 
• Fungerande programvara är det bästa sättet att se hur långt utvecklingen har gått. 
• Utvecklingsteamet bör kunna hålla en någorlunda konstant utvecklingstakt. 
• Kontinuerlig uppmärksamhet på en stabil, bra design förbättrar flexibiliteten. 
• Enkelhet är väsentligt. Försök att minimera onödigt arbete. 
• Den bästa arkitekturen, designen och produktkraven uppkommer från självständiga 

utvecklingsteam. 
• Utvecklingsteamet skall med regelbundna intervall reflektera över hur man ska kunna uppnå 

bättre effektivitet och sedan införliva de ändringarna i utvecklingsarbetet. 
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4 Extreme Programming 
Extreme Programming (XP) är ett nytt, snabbt tillvägagångssätt för att utveckla mjukvara och har fått 
mycket uppmärksamhet under 2000-talet (Karlström, 2002). Denna utvecklingsmetod beskrivs som ett 
exempel på en utvecklingsmetodik som inkluderar tillämpning av parpogrammering. De som står 
bakom XP är ett antal personer, en så kallad community, som är starkt kopplad till arbete med 
arkitektur och designmönster, med Kent Beck och Ward Cunningham i spetsen (Extreme 
Programming är för billig, 2002), 
 
XP är en programmeringsdisciplin baserad på enkla värden som enkelhet, kommunikation, feedback 
och mod (XProgramming, 2001). Ett av kännetecknen enligt Karlström som gör XP olik från andra 
metoder är koncentrationen på utvecklaren som ger honom eller henne mer ansvar i skapandet av 
produkten (Karlström, 2002). 
 
Enligt Abrahamsson klarar XP förändringar genom att leverera mjukvaran tidigt, ofta och genom att 
tillgodogöra sig feedback i utvecklingen och därmed slutligen till koden. För att maximera värdet på 
den mjukvara som ska levereras använder sig ett XP-team av en kund på plats som är ett särskilt 
tillvägagångssätt vid planering. De använder sig också av konstant testning för att erhålla snabb 
feedback och bra kommunikation. (Abrahamsson m.fl, 2002, s. 23) 
 
XP har till avsikt att möjliggöra en lyckad mjukvaruutveckling trots oklar eller konstant förändrade krav i 
små till medelstora team. Korta iterationer med små leveranser och snabb feedback, kundens 
medverkan, kommunikation och koordination, kontinuerlig integration och testning, kollektivt ägande 
av koden, begränsad dokumentation och parprogrammering är XP:s största kännetecken. 
(Abrahamsson m.fl, 2002, s. 23) 

4.1 Extreme Programmings livscykel 
XP:s livscykel består av fem faser (Abrahamsson m.fl. 2002 s. 19): Utforskningsfasen, 
Planeringsfasen, Iterationer till leveransfasen, Produktionsfasen, Underhållsfasen och Slutfasen. 
Dessa beskrivs nedan där informationen är hämtad från (Abrahamsson m.fl, 2002, s. 20-21). 
 

 
 

Figur 1: Extreme Programmings livscykel Källa: Adamsson m.fl, 2002, s. 19. 
 
I utforskningsfasen skriver kunden kort ned det som de vill ska implementeras vid den första 
leveransen. Varje kort beskriver ett grunddrag som ska läggas till i programmet. På samma gång som 
kunden gör detta sätter sig teamet in i verktygen, teknologin och tillämpningarna som ska användas i 
projektet. Den teknologi som ska användas testas och eventuell arkitektur för systemet utvecklas 
genom att bygga en prototyp av systemet. Beroende på hur väl programmerarna känner till teknologin 
kan denna fas ta mellan några veckor upp till några månader. 
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I planeringsfasen sätts prioritetsordningen för berättelserna på korten och en överenskommelse av 
innehållet för den första leveransen görs i denna fas. Först estimerar programmerarna hur mycket 
resurser varje berättelse kräver och därefter görs schemat upp med grund på estimeringen. Tiden 
fram till första leveransen överskrider oftast inte två månader. Planeringsfasen själv tar bara några 
dagar. 
 
Iteration till leveransfasen innefattar flera iterationer av systemet innan första leverans. Schemat 
som görs i planeringsfasen bryts ned till ett antal iterationer där varje iteration tar en till fyra veckor att 
implementera. I den första iterationen skapar man arkitekturen av hela systemet. Detta erhålls genom 
att välja berättelser som bygger strukturen för hela systemet. Kunden bestämmer vilka berättelser som 
ska väljas vid varje iteration. Funktionella tester som skapas av kunden körs vid slutet av varje 
iteration. Vid slutet av sista iterationen är systemet klart för att användas för produktion. 
 
Produktionsfasen kräver extra testning och kontroll av systemets prestanda innan systemet kan 
levereras till kunden. Nya förändringar kan fortfarande göras och beslut måste tas om de ska läggas 
till nuvarande leverans. I denna fas kanske iterationerna måste påskyndas och därför ändras kanske 
från tre till en vecka. De senarelagda idéerna och förslagen är dokumenterade för senare 
implementation under Underhållsfasen. 
 
Efter första leverans till kund måste XP-teamet både hålla systemet i produktion och också producera 
nya iterationer. För att kunna göra detta kräver underhållsfasen också en insats ifrån kunden genom 
att denna gör vissa uppgifter. Eftersom både systemet ska hållas i produktion och nya iterationer ska 
produceras kan utvecklingshastigheten kanske minska efter att systemet är i produktion. Denna fas 
kan kräva att nya personer läggs till i teamet och därigenom ändrar teamstrukturen. 
 
Slutfasen är nära när kunden inte har några fler berättelser att implementera. Detta kräver att 
systemet tillfredsställer kundens behov också i andra hänseenden, t.ex. beträffande prestanda och 
driftsäkerhet. Nu gör man slutligen den nödvändiga dokumentationen av systemet eftersom inga fler 
förändringar av arkitekturen, designen eller koden görs. Slutfasen uppstår också om systemet inte 
levererar det önskade resultatet eller om det kommer att bli för dyrt med fortsatt utveckling. 
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5 Metod 
Detta arbete är utredande och innefattar frågeställningar. Den är också explorativ eftersom det tidigare 
inte gjorts så många utredningar inom området parprogrammering (Patel & Davidson, 1994, s. 11). Vi 
har därför inhämtat så mycket kunskap som möjligt ifrån litteraturen och sedan försökt belysa detta på 
ett allsidigt sätt. 
 
Det vetenskapliga förhållningssättet som används är hermenuitik eftersom vi närmar oss 
forskningsobjektet utifrån vår egen förståelse, dvs de tankar, intryck, känslor och den kunskap som vi 
själva har (Patel & Davidson, 1994, s. 25-27).  

5.1 Material 
Vi har kombinerat kvalitativa och kvantitativa metoder i vår undersökning för att få en mer nyanserad 
och helhetsinriktad uppfattning om det vi undersöker (Patel & Davidson, 1994, s. 12). Arbetet är i 
första hand kvantitativt inriktad eftersom den har inslag av statistiska analyser (Patel & Davidson, 
1994, s. 12). Det förekommer även en kvalitativt inriktad forskning eftersom en verbal analysmetod 
används (Patel & Davidson, 1994, s. 12). Vi använde oss inte av någon pilotstudie och därför kan vi 
inte garantera att vi har god validitet och reliabilitet på undersökningen (Trost, 1994, s. 57-59). 
 
Den teknik som användes för att samla information var ett enkätformulär i pdf-format som skickades 
via e-post. Vi valde detta sätt att samla information då det inte fanns möjlighet att göra intervjuer på 
plats. Enkäten utformades med hjälp av de frågeställningar som gjorts i arbetet. Då vi hade många 
frågor som vi ville ha svar på valde vi att till största delen använda oss av slutna frågor med fasta 
svarsalternativ. 

5.2 Procedur 
För att få kontakt med personer som skulle kunna göra vår enkätundersökning tog vi kontakt med två 
konsulter som arbetar med och föreläser om Extreme Programming. En av dem är Erik Lundh från 
företaget Compelcon AB i Helsingborg som vi kände till genom en föreläsning som han hållt om 
Extreme Programming på Blekinge Tekniska Högskola. Den andra är Hans Brattberg från Crisp AB, 
Stockholm som vi fick kontakt med via Internet. Båda två kände till företag som hade programmerare 
som arbetade med parprogrammering just nu. Via e-post tog vi kontakt med personerna på företagen 
som konsulterna rekommenderat. Alla var villiga att svara på vår enkät. Denna tillsammans med ett 
missivbrev skickades ut till personerna på företagen via e-post. Efter en och en halv vecka skickade vi 
ut en påminnelse till de två företag som vi inte fått något svar ifrån. Efter varje inkommet svar 
skickades ett meddelande via e-post om att vi erhållit den besvarade enkäten och ett tack för att de 
tagit sig tid att hjälpa oss med denna. 
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6 Resultat och diskussion 
Undersökningen har skickats till programmerare som har eller som just nu arbetar med 
parprogrammering och som dessutom har erfarenhet av enskild programmering. Urvalsgruppen består 
av fyra mjukvaruföretag spridda över landet. Dessa är Consafe Infotech, Malmö, Crisp, Stockholm, 
ABB Automation Technology Products AB och NetMage, Lund. Ett av svaren till vår undersökning 
besvarades gemensamt av fyra programmerare och detta har betraktats som fyra olika svar. De övriga 
svaren har besvarats av en enskild programmerare. Samtliga företag som vi kontaktat har besvarat 
våra frågor i enkäten. Detta medför att vi inte har något externt bortfall. 
 
Sammanställningen av vår enkätundersökning är gjord i tabellformat där fasta svarsalternativ är 
använda, dvs slutna frågor, för att ge läsaren en överskådlig bild. Enkätundersökningen innehåller 
också ett antal öppna frågor där svaren redovisas i sin helhet. Frågorna är uppdelade i sju teman som 
motsvarar den ökade tidsåtgången och de sex frågeställningar vi angett. Under varje tema redovisas 
resultatet av frågorna. En diskussion förs där vårt resultat från enkätundersökningen jämförs med 
tidigare material som publicerats. Utifrån denna diskussion drar vi sedan en slutsats. 

6.1 Ökad tidsåtgång 

6.1.1 Resultat av enkätfrågor 
8. Hur upplever du tidsåtgången vid skapandet av programkoden om parprogrammering tillämpas i 

jämförelse med enskild programmering? 
 

 Tidsåtgången minskar Ingen skillnad Tidsåtgången ökar 
Utfall 2 4 1 

 

6.1.2 Diskussion och slutsats 
Vår enkätundersökning visar att de tillfrågade upplevde tidsåtgången olika vid parprogrammering i 
jämförelse med enskild programmering. De fyra programmerare som svarade gemensamt på samma 
enkät upplevde att det inte fanns någon skillnad. 
 
Williams och Kessler redogör för en undersökning som utförts av professor Nosek där det visar sig att 
parprogrammerarna spenderade 60 % mer tid på uppgiften. Däremot innebär arbetet i par att 
uppgiften färdigställs på färre arbetstimmar än om en enskild programmering använts (Williams & 
Kessler, 2002). En liknande undersökning redovisas av Cockburn och Williams där ökningen av 
tidsåtgången enbart är 15 % (Cockburn & Williams, 2001). 
 
De undersökningar som tidigare gjorts tillsammans med vår enkätundersökning visar att det inte finns 
någon säker uppgift gällande hur mycket tidsåtgången ökar då en uppgift blir löst med tillämpning av 
parprogrammering. Tidigare undersökningar har också indikerat på en ökad tidsåtgång, men vår 
undersökning visar att tidsåtgången upplevs i huvudsakligen som den samma som med enskild 
programmering. 

6.2 Kortare program, bättre design 

6.2.1 Resultat av enkätfrågor 
10. Om du sitter tillsammans med din partner och programmerar, tycker du då att ni tillsammans 

genererar mindre fel i programkoden än om du själv skulle sitta och programmera samma 
programkod? 

 

 Ja Nej 
Utfall 7  
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Motiveringen till varför mindre fel genererades löd enligt följande: 
• ”När man blir van att parprogrammera så lär man sig att ta delvis olika roller. Den som skriver 

koden har ett väldigt lokalt perspektiv medan den som sitter bredvid kan fokusera på vilka 
ytterligare förändringar som behöver göras. När samarbetet fungerar bra så finner man en 
mängd buggar långt innan en testningsfas ev. skulle finna dem. I och med att man hela tiden 
är överens med varandra om variabelnamn och liknande så blir det en bättre struktur -> färre 
buggar från start.” 

• ”Slarv som man annars kanske inte upptäcker förrän senare upptäcks tidigt.” 
• ”Mindre slarvfel, man ställer krav på sig själv utav respekt mot sin partner.” 

 
 
11. Om du sitter tillsammans med din partner och programmerar, tycker du att ni då tillsammans 

genererar mindre antal kodrader i ett program än om du själv skulle sitta och programmera 
samma program? 

 

 Ja Nej 
Utfall 6  

 
Motivering till varför mindre antal rader skapades löd enligt följande: 

• ”För ett givet problem är ett program med få (dock inte in absurdum) rader att föredra framför 
ett med många. Högre kvalite ger färre rader kod för samma problemlösning. Antal rader kod 
är inget bra mått på någon programmering. Man ska tala om antal spenderade rader kod 
snarare än antal rader som är producerade.” 

• ”Designen blir mer slimmad när man diskuterar fram den.” 
 
Personen som valde att inte ange något svarsalternativ motiverade detta med följande svar: 

• ”Oväsentlig såvida inte kravet är att man optimerar storleken av programmet. Oftast löser två 
stycken ett problem bättre än en.” 

 
 
12. Tycker du att programkoden blir mer lättförståelig dvs är det lättare för en utomstående 

programmerare att förstå programkoden om den arbetats fram genom parprogrammering? 
 

Ingen skillnad 1 2 3 4 Mycket 
lättförståligt 

Utfall 1  5 1  
 
 
13. Använder du en kodstandard när du programmerar? 
 

 Ja Nej 
Utfall 7  

 
13a. Om svaret Ja, används den i så fall av samtliga programmerare i projektet? 
 

Används inte 
alls 

1 2 3 4 Används av alla 

Utfall   2 5  
 
 
14. Skriver du och din programmeringspartner ett sk. test-first program? 
 

 Ja Nej 
Utfall 6 1 

 
14a. Om svaret Ja, vad anser du är den främsta fördelen? 
 

• ”Bättre struktur/design av koden och en körbar specifikation.” 
• ”Att man tänker igenom problemet ordentligt innan man skriver koden.” 
• ”Man sätter sig in i hur det är att använda sig av metoden/funktionen och förhoppningsvis med 

det skriver ett tydligare och enklare gränssnitt. Detta brukar leda till att det blir mindre fel. Man 
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tänker även igenom om det finns liknande metoder/funktioner och om metoden ligger i rätt 
klass eller bibliotek (testningen i sig förhöjer kvaliteten).” 

 
14b. Om svaret Ja, vad anser du är den främsta nackdelen? 
 

• ”Ingen.” 
• ”Det är svårt att ha en klar bild om hur metoden ska fungera innan man skriver den. 

Funktionaliteten brukar ändras efterhand och därmed måste man ändra i testet man skrev 
ifrån början.” 

• ”Kan vara svårt när man är beroende av externa system som t.ex. mailserver eller en 
databas.” 

 
14c. Om svaret Nej, vilken är den främsta anledningen till att test-first program utesluts? 
 

• ”Lathet.” 

6.2.2 Diskussion och slutsats 
Samtliga tillfrågade tyckte att det genererades mindre fel i programkoden. Merparten svarade att även 
mindre antal kodrader skapades och att en mer lättförstålig kod erhölls. I Nawrocki och Wojciechowski 
undersökning framkom att parprogrammering genererade mer stabila lösningar (Nawrocki & 
Wojciechowski, 2001). I en annan undersökning som Cockburn och Williams publicerade framkom att 
designen blev bättre och kodlängden kortare med parprogrammering (Cockburn och Williams, 2001). 
Enligt Williams & Kessler beror det på att två programmerare har mer kunskap än en programmerare 
(Williams & Kessler, 2002, s. 27-28).  
 
Kodstandard användes av alla tillfrågade i vår enkätundersökning och test-first användes av 
merparten. Fördelen med test-first ansågs främst vara att man tänker igenom eventuella lösningar på 
problem innan man sätter sig för att programmera. Detta tyckte de generade en bättre design och 
högre kvalitet. Nackdelen med test-first ansågs vara att funktionaliteten på en metod i programmet 
kunde ändras och då behövdes testprogrammen skrivas om. Karlström använde sig av test-first i det 
utvecklingsprojekt som han redovisar. En generell uppfattning var att de tyckte att test-first program 
var svåra att implementera och detta var sedan det första som togs bort när projektet kom under 
tidspress (Karlström, 2002). 
 
Enligt vår enkätundersökning och det material vi tagit del av så skapas det kortare program och bättre 
design när man tillämpar parprogrammering.  

6.3 Kontinuerlig design- och kodgranskning 

6.3.1 Resultat av enkätfrågor 
15. Sker granskning av designen när du arbetar i par? 
 

 Ja Nej 
Utfall 3 4 

 
15a. Om svaret Ja, när sker granskningen av designen? 
 

 Utfall 
Vid skapandet 1 
Efter skapandet  
Annat, kommentera 
nedan 

2 

 
• ”Både vid skapandet, programmeraren som inte skriver koden ser lättare småfel, och efter 

skapandet när koden testas.” 
• ”Både vid skapandet och efter skapandet.” 

 
 
16. Sker granskning av kod när du arbetar i par? 
 

 Ja Nej 
Utfall 7  
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16a. Om svaret är Ja, när sker granskningen av koden? 
 

 Utfall 
Vid skapandet 4 
Efter skapandet, innan kompilering  
Efter skapandet, efter kompilering  
Efter skapandet tillsammans med en stor 
utvecklingsgrupp 

 

Annat, kommentera nedan 2 
 

• ”Granskning sker hela tiden.” 
• ”Både vid skapandet, programmeraren som inte skriver koden ser lättare småfel, och efter 

skapandet när koden testas.” 
 

Personen som inte angav något svarsalternativ kommenterade att granskning sker ”hela tiden”. 
 

6.3.2 Diskussion och slutsats 
Enkätundersökningen visade att granskning av designen inte utfördes av alla. Några av de som 
granskade designen gjorde detta bara vid skapandet av koden och några både vid skapandet och 
efter. Kodgranskning utfördes av alla vid skapandet av kod, men några gjorde det även efter att koden 
skapats. 
 
I undersökningen som Cockburn och Williams beskriver så framkommer det att parprogrammering 
fungerar som en kontinuerlig design- och kodgranskning som i sin tur leder till ett effektivare sätt att 
förbättra koden. (Cockburn & Williams, 2001) 
 
I vår undersökning framkommer att återkommande granskning av design och kod sker när 
parprogrammering används. Detta sker naturligt eftersom fler arbetar med samma kod. 

6.4 Sammanhållning och kommunikation bland programmerarna 

6.4.1 Resultat av enkätfrågor 
17. Hur upplever du sammanhållningen i ett projekt där parprogrammering tillämpas i jämförelse med 

ett projekt med enskild programmering? 
 

Ingen skillnad 1 2 3 4 Mycket bra sammanhållning 
Utfall   6 1  

 
 
18. Tycker du att kommunikationen mellan programmerare som tillämpar parprogrammering är bättre 

än kommunikationen mellan programmerare som arbetar enskilt? 
 

Ingen skillnad 1 2 3 4 Mycket bättre 
kommunikation 

Utfall   5 2  
 
Motivering till varför kommunikationen blev bättre löd enligt följande: 

• ”Om man tillämpar parprogrammering enligt Kent Beck, skall man skifta paren regelbundet 
och med det arbetar man med alla i projektet någon gång.” 

• ”De som deltar måste vara positivt inställda till parprogrammering.” 
 
 
19. Under hur långa intervall programmerar du med samma programmeringspartner? 
 

 1-5 dagar 6 – 10 dagar Mer än 10 dagar 
Utfall 6 1  
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20. Av vilken anledning byter du programmeringspartner? 
 

• ”Så ofta som möjligt. För att sprida kunskap snabbare och därigenom minimera risken med att 
endast en person kan en sak.” 

• ”Sprida erfarenhet mellan programmerarna, sprida kunskaper om programmet, man blir trött 
på varandra.” 

• ”Vi har alla olika ansvarsområden som vi hjälper varandra med.” 
• ”För att öka kommunikationen i gruppen och sprida kunskap.” 

 
 
21. Hur länge arbetar du och din programmeringspartner i respektive roll innan ni skiftar plats? 
 

 < 1 timme 1 – 4 timmar Mer än 4 timmar 
Utfall 1 6  

 
 
22. Om du parprogrammerar, känner du dig då mer säker på lösningen av programkoden än om du 

hade programmerat programkoden själv? 
 

 Ja Nej 
Utfall 7  

23. Om du parprogrammerar, tycker du då det är roligare att programmera än om du hade 
programmerat själv? 

 

 Ja Nej 
Utfall 7  

 

6.4.2 Diskussion och slutsats 
Sammanhållningen och kommunikationen i vår enkätundersökning upplevdes av samtliga tillfrågade 
som bättre vid användande av parprogrammering i jämförelse med enskild programmering. Någon har 
skrivit att de som ingår i ett projekt måste vara positivt inställda till parprogrammering för att en bättre 
kommunikation ska uppnås. 
 
Nästan alla tillfrågade arbetade med samma programmeringspartner i 1 – 5 dagar. De bytte partner 
inom projektgruppen för att kunna sprida kunskap mellan sig och öka kunskapen om programmet som 
skapas. De tillfrågade angav att de arbetade 1 – 4 timmar med samma roll innan de bytte med sin 
partner. De tyckte också att de kände sig mer säkra på lösningen av programkoden som de skapat 
och att det var roligare att arbeta när parprogrammering tillämpades. 
 
I undersökningen som Cockburn och Williams beskriver så framkommer det att om paren kan arbeta 
tillsammans så lär de sig att kommunicera bättre och oftare. Detta leder till ökad sammanhållning och 
därmed ökat informationsflöde mellan programmerare i projektgruppen. (Cockburn & Williams, 2001) 
 
Parprogrammering leder alltså till ökad sammanhållning och bättre kommunikation både enligt de svar 
som vi erhållit från enkätundersökningen och den litteratur vi tagit del av. 
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6.5 Problem blir lösta snabbare 

6.5.1 Resultat av enkätfrågor 
24. Hittar du och din programmeringspartner tillsammans en snabbare problemlösning än om du 

skulle arbetat själv? 
 

 Ja Nej 
Utfall 7  

 
24a. Om svaret är Ja , varför i så fall? 
 

• ”Två hjärnor med olika kunskap kompletterar varandra.” 
• ”Om man fastnar så har man någon att diskutera med som är insatt i samma problem. Även 

om man vill ha en kod som är mer lättläst, återanvändbar, skalbar.” 
• ”Bättre fokuserad på problemet och två kommer snabbare på en lösning.” 
• ”I samtal mellan två programmerare kommer det fram fler idéer än om en programmerare 

sitter själv.” 
 

6.5.2 Diskussion och slutsats 
Samtliga i vår enkätundersökning tyckte att de hittade en lösning på problemet snabbare när de 
arbetade i par. Detta berodde enligt de tillfrågade på att man kompletterade varandra och då 
tillsammans kunde diskutera sig fram till en bra lösning. 
 
Karlström skriver i sin undersökning att parprogrammering såg ut till att hjälpa programmerarna att 
lösa problem snabbare (Karlström, 2002). 
 
I och med att programmerare har olika kunskaper, erfarenheter och synsätt så kan vi säga att de 
kompletterar varandra vid lösningar av problem. Vår undersökning gällande problemlösning stämmer 
överens med den fördel Williams och Cockburn angett i deras rapport (Cockburn & Williams, 2001). 

6.6 Programmerarnas lärande ökar 

6.6.1 Resultat av enkätfrågor 
25. Tycker du att dina kunskaper har ökat i och med att du har börjat arbeta med parprogrammering? 
 

 Ja Nej 
Utfall 3  

 
25a. Om svaret Ja, vad i så fall i parprogrammeringen har gjort att dina kunskaper ökat? 
 

• ”Man lär sig av sin programmeringspartner.” 
• ”Man pratar med varandra.” 
• ”Kunskaper hos mina kollegor har jag kunnat tillgodogöra mig eftersom de får förklara sina 

designval.” 
 
De tillfrågade som inte angav något svarsalternativ skrev att de inte hade någon uppfattning om 
kunskapen hade ökat eller inte. 

6.6.2 Diskussion och slutsats 
Bara tre stycken av dem som svarat på vår enkät angav att deras kunskap ökat med användandet av 
parprogrammering. Deras kunskap hade ökat genom den ökade kommunikationen mellan 
programmerarna. De övriga av de tillfrågade var de fyra personer som besvarat samma enkät. 
 
Genom att byta roller och skifta programmeringspartner lär sig programmerarna av varandra. 
Analysera och diskutera kod och design är också ett sätt att erhålla ny kunskap. (William & Kessler, 
2002, s. 29) 
 
Enligt vår undersökning och den litteratur vi tagit del av ökar kunskapen när parprogrammering 
tillämpas. 
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6.7 Behålla och delge kunskap 

6.7.1 Resultat av enkätfrågor 
26. Hur många procent, i snitt, av programmerarna i ett projekt tror du är insatta i samma kod? 
 

 25% 50% Mer än 75% 
Utfall  7  

 
27. Hur skulle ett projekt påverkas om en programmerare slutade i projektgruppen? 
 

Projektet påverkas inte 
alls 

1 2 3 4 Stor påverkan på projektet 

Utfall  3 4   
 
28. Hur tror du att ett projekt som använder sig av parprogrammering påverkas om en ny 

programmerare tillkommer till skillnad från ett projekt som arbetar med enskild programmering? 
 

Ingen skillnad 1 2 3 4 Mycket stor skillnad 
Utfall  4 1 2  

 
Motiveringen till varför det är skillnad löd enligt följande: 

• ”Parprogrammering bidrar till att den nya programmeraren kommer in i koden.” 
• ”Den nya programmeraren kan sitta med och lära sig den övergripande programstrukturen 

utav en mer erfaren programmerare i projektet och hjälpa till med de lokala delarna, 
kodgranskning, problemlösning. Det blir lite som mentorskap modellen.” 

• ”Den nya programmeraren kommer in i arbetet och koden mycket snabbare med 
parprogrammering.” 

6.7.2 Diskussion och slutsats 
I vår enkätundersökning fick vi fram att samtliga tillfrågade tror att hälften av projektets programmerare 
är insatta i samma kod. Ett projekt skulle påverkas om en programmerare slutade men är inte 
avgörande för projektets fortskridande. Samtliga tillfrågade tyckte att det är skillnad på hur projektet 
påverkas om en ny programmerare introduceras då parprogrammering tillämpas i jämförelse med 
enskild programmering. De angav att parprogrammeringen bidrog till att den nya snabbare lärde sig 
programkoden. 
 
I undersökningen som Cockburn och Williams redovisar anger de att risken för att förlora en 
nyckelprogrammerare reduceras eftersom det är många programmerare som känner till samma delar i 
systemet (Cockburn & Williams, 2001).  
 
Vad gäller att introducera en ny medarbetare menar Williams och Kessler att parprogrammering 
gynnar arbetet med att introducera en medarbetare då det sker naturligt i och med sättet att arbeta 
(Williams & Kessler, 2002, s. 42). De redovisar en studie på inlärningstiden vid parprogrammering i 
jämförelse med enskild programmering. Studien visar att det tar 40 arbetsdagar för en ny 
programmerare att bli självgående vid enskilt arbete medan motsvarande siffra är 18 arbetsdagar med 
arbete i par (Williams & Kessler, 2002, s. 81). Även Karlström anger att parprogrammeringen 
fungerade bra när man skulle introducera nya programmerare i projektet (Karlström, 2002). 
 
Enligt både tidigare undersökningar och vår enkätundersökning påverkas inte ett projekt där 
parprogrammering används nämnvärt då en programmerare slutar. Vad gäller introducering av en ny 
programmerare sker detta snabbare om parprogrammering tillämpas till skillnad från enskild 
programmering. 
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7 Generell diskussion 
Vi har konstaterat genom tidigare undersökningar att tidsåtgången ökar när två programmerare 
tillsammans sitter och programmerar. Samtliga som svarade på vår enkät hade bara arbetat i ett 
projekt där parprogrammering tillämpades. De tillfrågade besvarade frågorna om tidsåtgången ganska 
olika och det tror vi kan bero på att de bara arbetat i ett projekt. På frågan om skillnaden i tidsåtgång 
mellan det första och senaste projektet där parprogrammering tillämpades så svarade merparten att 
ingen skillnad märktes. Eftersom ingen arbetat i mer än ett projekt har vi valt att bortse ifrån dessa 
svar då vi anser att de tillfrågade saknar erfarenhet för att kunna svara på frågan. Pga detta interna 
bortfall kan vi därför inte genom vår enkätundersökning bekräfta att en ökning av tidsåtgången sker 
när parprogrammering används. För att erhålla detta borde en studie göras som kan jämföras med 
tidigare undersökningar som publicerats. Eftersom en sådan studie måste ske under en längre tid med 
hjälp av en grupp programmerare fanns det inte möjlighet för oss att genomföra detta. 
 
De frågeställningar som vi angett anser vi har bekräftats genom vår enkätundersökning. Samtliga svar 
som vi erhållit har styrkt de fördelar med parprogrammering som vi nämnt i arbetet. Ökad kodkvalité 
med bättre strukturerad och mindre onödig kod har framkommit som spontana fördelar med 
parprogrammering liksom att det är ett trevligare och socialare sätt att arbeta på, ”man känner ansvar 
inför uppgiften och varandra”.  
 
En del av de nackdelar och myter som vi tagit upp i arbetet har de tillfrågade också tagit upp som 
nackdelar med parprogrammering. Det framgick att parprogrammering kan vara svårt att införa i 
projekt då motstånd finns på ledningsnivå och mellan programmerare. De ansåg det vara onödigt att 
använda parprogrammering då enklare uppgifter skulle göras som t.ex. ”copy/paste-programmering”. 
En av de som svarat har angett att programmerarens intigritet lätt kan bli lidande. 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att enligt vår uppfattning uppvägs den ökade tidsåtgången av 
fördelarna med parprogrammering som vi angett i vår hypotes. Detta trots att vi inte kan få 
tidsåtgången bekräftad i vår undersökning.  

7.1 Utfört arbete 
Det har varit svårt att få fram en bred bild av litteraturen då mycket av det som skrivits om 
parprogrammering har publicerats av samma personer. Undersökningar som vi tagit del av har 
uteslutande utförts på studenter. Detta kan innebära att inte samma resultat hade erhållits om 
undersökningarna hade utförts på programmerare. Det har nästan uteslutande skrivits om 
parprogrammeringens fördelar. Anledningen till detta tror vi beror på att parprogrammering fortfarande 
är ett relativt nytt arbetssätt och därför inte så utbrett. Detta kan vara en orsak till att vi har haft svårt 
att få tag på programmerare med erfarenhet inom området. Däremot har konsulterna Erik Lundh och 
Hans Brattberg samt de personer som ingått i vår enkätundersökning varit mycket tillmötesgående och 
hjälpsamma och det har därmed underlättat vårt arbete. 
 
Vi hade valt att göra en enkätundersökning i pdf-format. Detta ställde till problem då det inte räckte 
med Adobe Acrobat Reader utan det krävde en fullversion av Adobe Acrobat för att svaren skulle 
kunna skickas tillbaka till oss via e-post. Av den anledningen fick en av de svarande skicka tillbaka 
enkäten per brev. Om företagen hade funnits på närmare håll hade det varit bättre att utföra 
personliga intervjuer istället för en enkätundersökning. Vi hade kunnat ställa frågor på ett annat sätt 
och därmed fått utförligare svar.  
 
Enkätundersökningen utarbetades inte med hjälp av en pilotstudie vilket hade ökat dess validitet och 
reliabilitet. En pilotstudie hade bl.a. hjälpt oss med att ange bättre intervaller på de fasta 
svarsalternativen. Den hade också kunnat hjälpa oss till bättre strukturerade frågor.  
 
Vi erhöll fyra svar från fyra olika företag i vår enkätundersökning, men undersökningen besvarades av 
sju enskilda programmerare. Vi valde att redovisa de sju enskilda programmerarnas svar eftersom det 
är varje programmerares åsikt som framkommit i undersökningen. I något fall hade det kanske varit 
bättre att redovisa resultatet från antalet inkomna enkäter istället för antalet programmerare som 
svarat på enkätundersökningen. Detta för att få en bättre uppfattning om hur företagen upplever 
parprogrammering. 
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7.2 Förslag till fortsatt undersökning 
Förslag till fortsatt undersökning är att försöka konstatera den faktiska tidsåtgången då 
parprogrammering tillämpas istället för enskild programmering, t.ex. via direkt observation. Eftersom 
en enkätundersökning bara ger programmerarens uppfattning om tidsåtgången vore en direkt 
observation mer relevant för att mäta denna. Då vi bara erhållit svar från programmerare som arbetat i 
ett projekt med parprogrammering skulle det också vara intressant att ta reda på om samma resultat 
erhålls från programmerare med större erfarenhet. 
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Parprogrammering vid utveckling av programkod
Företagsnamn:

Ditt namn:

Din e-post och ditt telefonnummer:

1. Vilken typ av verksamhet bedriver företaget du arbetar hos?

2. Hur lång erfarenhet har du inom programmeringsyrket?

< 1 år 1 – 5 år Mer än 5 år

3. Hur länge har du arbetat med parprogrammering?

< 1 år 1 – 5 år Mer än 5 år

4. I hur många projekt har du medverkat där parprogrammering används?

1 projekt ca 5 projekt Fler än 10 projekt

Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för Programvaruteknik och datavetenskap 
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Generellt
5. Vad är ditt första spontana intryck gällande skillnaden mellan parprogrammering och
enskild programmering för dig som programmerare?

6. Vilka fördelar finner du spontant med parprogrammering?

7. Vilka nackdelar finner du spontan med parprogrammering?

Tidsåtgång
8. Hur upplever du tidsåtgången vid skapande av programkoden om parprogrammering
tillämpas i jämförelse med enskild programmering?

Tidsåtgången minskar Ingen skillnad Tidsåtgången ökar

9. Om du arbetat med parprogrammering i flera projekt, har du då märkt någon skillnad i
tidsåtgång mellan det första och senaste projektet vid skapandet av programkod?

Tidsåtgången minskar Ingen skillnad Tidsåtgången ökar

Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för Programvaruteknik och datavetenskap 



Ronneby 02-11-03

Undersökningen utförs av: 3 (8)
Karin Fälth, dur00kfa@student.bth.se
Linda Svahn, dur00lsv@student.bth.se

Programkod och design
10. Om du sitter tillsammans med din partner och programmerar, tycker du då att ni tillsammans
generera mindre fel i programkoden än om du själv skulle sitta och programmera samma programkod? 

Ja Nej

Motivera gärna ditt svar nedan.

11. Om du sitter tillsammans med din partner och programmerar, tycker du att ni då tillsammans
generera ett mindre antal kodrader i ett program än om du själv skulle sitta och programmera 
samma program? 

Ja Nej

Motivera gärna ditt svar nedan.

12. Tycker du att programkoden blir mer lättförstålig dvs är det lättare för en utomstående
programmerare att förstå programkoden om den arbetats fram genom parprogrammering?

Ingen skillnad 1 2 3 4 Mycket lättförstålig

13. Använder du en kodstandard när du programmerar?

Ja Nej

13a. Om svaret är Ja, används den i så fall av samtliga programmerare i projektet?

Används inte alls 1 2 3 4 Används av alla

Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för Programvaruteknik och datavetenskap 
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14. Skriver du och din programmeringspartner ett sk. test-first program?

Ja Nej

14a. Om svaret är Ja, vad anser du är den främsta fördelen?

14b. Om svaret är Ja, vad anser du är den främsta nackdelen?

14c. Om svaret är Nej, vilken är den främsta anledningen till att test-first program utesluts?

Kontinuerlig design- och kodgranskning
15. Sker granskning av designen när du arbetar i par?

Ja Nej

15a. Om svaret är Ja, när sker granskningen av designen?

Vid skapandet
Efter skapandet
Annat, kommentera nedan

Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för Programvaruteknik och datavetenskap 
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16. Sker granskning av kod när du arbetar i par?

Ja Nej

16a. Om svaret är Ja, när sker granskning av koden?

Vid skapandet
Efter skapandet, innan kompilering
Efter skapandet, efter kompilering
Efter skapandet tillsammans med en stor utvecklingsgrupp
Annat, kommentera nedan

Sammanhållning och kommunikation bland programmerarna
17. Hur upplever du sammanhållningen i ett projekt där parprogrammering tillämpas i
jämförelse med ett projekt med enskild programmering?

Ingen skillnad 1 2 3 4 Mycket bra sammanhållning

18. Tycker du att kommunikationen mellan programmerare som tillämpar parprogrammering
är bättre än kommunikationen mellan programmerare som arbetar enskilt? 

Ingen skillnad 1 2 3 4 Mycket bättre kommunikation

Motivera gärna ditt svar.

19. Under hur långa intervall programmerar du med samma programmeringspartner?

1 – 5 dagar 6 – 10 dagar Mer än 10 dagar

Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för Programvaruteknik och datavetenskap 
Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för Programvaruteknik och datavetenskap 
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20. Av vilken anledning byter du programmeringspartner?

21. Hur länge arbetar du och din programmeringspartner i respektive roll innan ni skiftar
plats?

< 1 timme 1 – 4 timmar Mer än 4 timmar

22. Om du parprogrammerar, känner du dig då mer säker på lösningen av programkoden än
om du hade programmerat programkoden själv?

Ja Nej

23. Om du parprogrammerar, tycker du då det är roligare att programmera än om du hade
programmerat själv?

Ja Nej

Problemlösning
24. Hittar du och din programmeringspartner tillsammans en snabbare problemlösning än om
du skulle arbetat själv? 

Ja Nej

24a. Om svaret är Ja, varför i så fall?

24b. Om svaret är Nej, varför i så fall?

Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för Programvaruteknik och datavetenskap 
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Programmerarnas lärande
25. Tycker du att dina kunskaper har ökat i och med att du har börjat arbeta med
parprogrammering?

Ja Nej

25a. Om svaret är Ja, vad i så fall i parprogrammeringen har gjort att dina kunskaper ökat?

Kunskapsförlust
26. Hur många procent, i snitt, av programmerarna i ett projekt tror du är insatta i samma kod?

25% 50% Mer än 75%

27. Hur skulle ett projekt påverkas om en programmerare slutade i projektgruppen?

Projektet påverkas inte alls 1 2 3 4 Stor påverkan på projektet

28. Hur tror du att ett projekt som använder sig av parprogrammering påverkas om en ny
programmerare tillkommer till skillnad från ett projekt som arbetar med enskild
programmering?

Ingen skillnad 1 2 3 4 Mycket stor skillnad

Motivera gärna ditt svar.

Tack för din medverkan och skriv gärna egna kommentarer kring parprogrammering
på nästa sida.

Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för Programvaruteknik och datavetenskap 
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Egna kommentarer kring parprogrammering:

Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för Programvaruteknik och datavetenskap 
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