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Sammanfattning 
Det här arbetet har med hjälp av en kvalitativ undersökning tagit fram 
framgångsfaktorer för parprogrammering. Detta har genomförts med hjälp av intervju 
samt enkätundersökningar med sex respondenter. Då litteraturen inte behandlar hur 
parprogrammering kan bli framgångsrikt, har detta arbete haft som syfte för att göra 
detta. Resultatet har kategoriserats i fyra nivåer. Exempel på framtagna 
framgångsfaktorer är att: 

• ledningen måste införskaffa kunskaper om parprogrammering 

• projektledaren uppmuntrar till byte av par ofta 

• projektdeltagarna är öppna och mottagbara för konstruktiv kritik 

Nyckelord: agile, extreme programmering, XP, parprogrammering. 
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1  Introduktion 
Vid vidareutveckling eller vid nyutveckling av informationssystem av olika slag är 
det populärt att använda någon typ av strukturerat arbetssätt. Dessa strukturerade 
arbetssätt kan kallas för systemutvecklingsmetoder. Enligt Iivari & Maansarri (1998) 
finns det väldigt många systemutvecklingsmetoder. Dessa har som syfte att förenkla, 
standardisera och effektivisera utvecklingsarbetet. Exempel på vad en 
systemutvecklingsmetod kan innehålla är procedurer, tekniker och verktyg (Avison 
och Shah, 1997). Systemutvecklingsmetoder tillämpar enligt Fowler (2005) två olika 
synsätt. Dessa är det traditionella samt agile synsättet. Agile kan på svenska översättas 
till lättrörlig. Agile metoderna är skapade ur kraven på en flexiblare 
systemutvecklingsprocedur. Syftet är att minska mängden dokumentation och göra 
metoden ifråga smidigare och lättare att anpassa efter förändrade krav (Fowler, 2005). 
En metod som är av agile typerna är Extreme Programming (XP).  

XP består som de traditionella metoderna av procedurer/tekniker men de kallas för 
principer (Beck, 2000). Utöver dessa principer återfinns variabler och aktiviteter hos 
XP. Dessa olika delar av XP interagerar och skapar ett lättrörligt arbetssätt. 
Variablerna för ett projekt sätter vilka begränsningar det finns. Dessa variabler 
kontrollerar kvalitén, kostnaden, tidsaspekten och omfånget (storleken) på projektet. 
Därefter är det XPs fyra aktiviteter och tolv principer som interagerar, aktiviteterna 
används för att veta vad man kan göra i ett projekt, enligt XP är det möjligt att utföra 
fyra aktiviteter, för att utföra aktiviteterna används principerna. Principerna är som 
sagt tolv till antalet och det är endast med hjälp av en av dem man kan producera 
något. Den principen heter parprogrammering. Parprogrammering är när två personer 
sitter bredvid varandra och arbetar tillsammans för att lösa problem och skapa 
programdelar. XP bygger till en väldigt stor del på att det parprogrammeras. Att 
parprogrammera är fundamentalt och viktigt i ett XP projekt (Beck, 2000; Wells, 
2005). Med parprogrammering kommer fördelar som handlar om 
kvalitetsförbättringar, sparade kostnader i senare skeden av projektet samt 
kunskapsspridning inom projektet (Cockburn och Williams, 2001). Det är viktigt för 
XP att parprogrammeringsprincipen blir framgångsrikt med anledning av att hela 
metoden går ut på att producera på bästa möjliga vis.  

Utöver att XP är en agile metod, och att XP har mycket färre arbetssteg/tekniker än de 
stora traditionella systemutevecklingsmetoderna, är det viktigt att förstå att XP 
tillämpar en inkrementell systemutvecklingsansats. Med detta menas att XP skapar 
inkrement och integrerar dem i det stora systemet. Detta är också något som gör att 
XP blir lättrörlig och flexibel. När det finns krav på en ny funktion, skapar man ett 
inkrement och skapar funktionen, implementerar det och anser sig själva klara. Det 
hade inte varit möjligt med de traditionella metoder, då de strävar efter att förutse 
vilka krav det finns och skapa en projektplan därefter. Det blir svårare att ändra på 
planerna mitt i ett projekt. 

För det här arbetet har författaren intervjuat fyra svenska utvecklare samtidigt som två 
andra har besvarat en enkät. Syftet med undersökningarna har varit att identifiera 
framgångsfaktorer för parprogrammering. Detta anses ha varit lyckat, utöver 
framgångsfaktorerna identifierades fyra nivåer där framgångsfaktorerna kan 
appliceras. 
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2 Bakgrund 
I det här kapitlet kommer bakgrunden att presenteras. Kapitlets syfte är att läsaren ska 
erhålla tillräckliga kunskaper för att förstå resten av arbetet. 

2.1 Vad är ett informationssystem 
Vid systemutveckling skapas oftast någon typ av informationssystem (Andersen, 
1991). Nedan presenteras Andersen (1991) syn på vad ett informationssystem är. 
Denne har en relativt tydligt definition. 

”Ett informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, lagring, 
överföring och presentation av informationen” (s. 15) 

En annan definition som är ännu mer explicit lyder: 

”a system wich assembles, stores, processes and delivers information 
relevant to an organisation (or to society), in such a way to use it, 
including managers, staff, clients and citizens. An information system is a 
human activity (social) system which may or may not involve the use of 
computer systems.” (Fitzgerald, Russo & Stolterman, 2002, s.4). 

Den här definitionen är väldigt detaljerad och synen på ett informationssystem 
stämmer överens med inriktningen på detta arbete. 

2.2 Vad är en systemutvecklingsmetod? 
I detta kapitel kommer först begreppet systemutvecklingsmetod att förklaras med 
hjälp av olika definitioner och därefter kommer en definition antas för det fortsatta 
arbetet med denna rapport och slutligen kommer också syftet med 
systemutvecklingsmetoder att förklaras.  

Vidare kommer begreppet systemutvecklingsmetod att benämnas metod för att 
förenkla läsning av detta arbete. Avison och Fitzgerald (1993) skriver att olika 
metoder skiljer sig i huvudsak gällande vilka delar av utvecklingsprocessen de inriktar 
sig på. Till exempel talar de om att ”att samla in de korrekta kraven för ett nytt 
informationssystem” eller ”att tillföra en systematisk metod för utveckling så att 
utvecklingen noggrant kan studeras och dokumenteras”. I dagsläget sägs det finnas 
över tusen metoder tillhands för utvecklare att använda som hjälpmedel (Iivari & 
Maansarri, 1998), detta benämns oftast som ”metoddjungeln”. Utöver detta finns det 
inte heller någon ”autoritär” definition av begreppet (Iivari och Maansarri, s.502). 
Med auktoritär definition syftar författaren till någon typ av standard kring begreppet.   

Nedan kommer några olika definitioner på metoder att ges. Enligt Hirschheim et al. 
(1995, s.22) kännetecknas en metod allmänt på detta vis: 

”An information systems development methodology is an organized 
collection of concepts, methods, beliefs, values and normative principles 
supported by material resources”. 

Avison och Shah (1997 s.75) har även de en definition. De menar att en metod är en 
uppsättning med procedurer, tekniker, verktyg och dokumentationshjälpmedel, vars 
syfte är att hjälpa utvecklare att utveckla ett nytt informationssystem.  

Skillnaderna mellan definitionerna är bland annat att den förstnämnda talar om 
värderingar och uppfattningar som existerar vid utvecklingsprojekt medan Avison och 
Shah (1997) inte blandar in subjektiva begrepp i sin definition. Hirschheim et al. 



 2 Bakgrund 

 3 

(1995) talar även om materiella resurser i deras definition vilket Avison och Shah 
(1997) inte gör. Trots att definitionerna har stora skillnader har de även stora likheter. 
Båda talar om en uppsättning med procedurer och tekniker. De talar även om en 
organisering och samling av tekniker, koncept och dylikt för att forma en metod. 
Metoder är naturligtvis inte påhittade utan de har också bakomliggande syften att 
tillfredställa. Några av de syftena som metoder tillfredställer är (Avison och Shah, 
1997): 

• En bättre slutprodukt 

• En bättre utvecklingsprocess 

• En standardiserad process 

Huruvida vissa punkter är viktigare än andra eller om några viktigare punkter har 
utelämnats är inte viktigt då syftet enbart är att ge en grundläggande förståelse kring 
några syften med metodanvändning. Vidare är det viktigt att förstå att de metoderna 
som Iivari och Maansarri (1998) talar om är av de traditionella slagen. För att kunna 
möta de nya och annorlunda kraven som ställs på systemutveckling är det nödvändigt 
med nya metoder med nya arbetssätt. De nya kraven på systemutveckling kräver 
flexibla och lättrörliga arbetssätt, arbetssätt som återfinns hos agile metoder. I 
dagsläget är det en stark uppgång på de agila metoderna, men det är en metod som är 
speciellt på uppgång, nämligen Extreme Programming. För att få översikt och en 
förståelse på hur utvecklingen sett ut, kommer i nästkommande kapitel de två olika 
synsättet för systemutveckling att presenteras (traditionella och agile), därefter 
kommer de att sättas i relation till olika metoder som tillämpar dessa synsätt. XP 
fungerar som andra systemutvecklingsmetoder, projektet definieras, krav samlas in 
och produkten skapas.  

2.3 Systemutveckling ur ett traditionellt och ur ett agile perspektiv 
Det här kapitlet har som syfte att visa på skillnaderna på det traditionella synsättet 
som ligger över systemutveckling gentemot agile systemutveckling.  

Fowler (2005) menar att olika synsätt kan tillämpas för metoder. Metoder anses 
tillhöra antingen traditionella eller agile synsättet. Metoden som är central för detta 
arbete heter Extreme programming (XP). Den tillämpar agile synsättet. 

Agile betyder i direkt översättning lättrörlig på svenska. Agile metoderna är skapade 
ur kraven på en mer flexibel och lättrörlig systemutveckling (Fowler, 2005). Enligt 
Fowler (2005) är de mest omedelbara och mest synliga skillnaderna mellan agile och 
traditionella metoder att agile metoder är mindre dokumentationsorienterande och mer 
kodorienterade (produktorienterade). Metoder som tillämpar agile synsättet betonar 
att en mindre mängd dokumentation ska förvärvas ur varje uppgift. Dessa metoder är 
oftast kodorienterade där den största delen av dokumentationen utgörs av källkoden 
(Fowler, 2005).  

Enligt Abrahamsson et al. (2002) kan agile metoder kännetecknas enligt ett manifest. 
Manifestet godkändes av olika förespråkare för agile metoder och sammanfattas i fyra 
punkter. Dessa fyra punkter är inte översatta för att innebörden i meningarna inte ska 
förloras i översättningen. De lyder (Beck et. al., 2001): 
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• Individuals and interactions over processes and tools  

• Working software over comprehensive documentation  

• Customer collaboration over contract negotiation 

• Responding to change over following a plan 

Dessa punkter och Fowlers tankar kring området bildar tillsammans en övergripande 
syn på vad agile metoder representerar. Genom att studera detta är det möjligt att se 
vad de traditionella metoder är genom att studera vad agile metoder inte är. I ett led 
att förtydliga vilka metoder som tillämpar vilket synsätt kommer i kapitel 2.3.1-2.3.3 
tre ansatser med tillhörande metoder att presenteras. De kommer att kopplas samman 
med vilken syn på systemutveckling de har, alltså om de är av det traditionella eller 
agile synsättet. Detta ska visa på utvecklingen av systemutvecklingsområdet. Detta 
anses vara intressant för att få en bra grundlig förståelse för XP och dess arbetssätt. 
För att förstå nästkommande kapitel kommer först en beskrivning på vad en ansats är. 

Begreppet ansats och modell är vanligt förekommande i litteraturen. Enligt Andersen 
(1991) är en modell en översikt på utvecklingsarbetet. Andersen (1991) menar att det 
råder begreppsförvirring inom ämnet och med anledning av det har författaren valt att 
benämna modeller inom systemutveckling till ansatser. Detta kommer att resultera i 
ett mer lättläst text. Anledningen till detta är att det blir enklare att urskilja begreppen 
modell/ansats från metod. En ansats är kan kännetecknas som: 

” Den beskriver i grova drag för vilket arbete som måste utföras och vem 
som bör göra utföra det. En modell kallas ibland ramverk.” Andersen 
(1991, s. 94) 

Andersen skriver även att vissa begrepp är viktiga inom utvecklingsarbetet. Dessa kan 
med fördel rangordnas i en hierarki där ansatsen beskriver vad som ska göras och 
möjligen av vem medan metoden beskriver i detalj hur något ska göras. Dock 
tillämpar agile synsättet inte definitioner för hur allting måste göras utan stor rörlighet 
tillåts hos dem (Beck, 2000). 

I de nästföljande kapitel kommer tre olika ansatser att presenteras tillsammans med 
metoder som tillämpar dem. 

2.3.1 Vattenfallsansatsen 

Vattenfallsansatsen är en gammal ansats som uppkom på 70-talet (Avison & 
Fitzgerald, 1993). Syftet med ansatsen var att underlätta systemutvecklingen då 
systemen som skulle produceras växte likaså projekten. Även användarnas krav var 
till en viss del åsidosatta då programmerare på den här tiden inte hade kunskaper och 
färdigheter för god kommunikation (Avison & Fitzgerald, 1993). Enligt Pressman 
(1997) kallas vattenfallsansatsen också för ”linjärsekventiellamodellen”, ”klassisk 
livscykelmodellen” eller ”vattenfallsmodellen”. Vattenfallsansatsens arbetssätt består 
av att sköta utvecklingen av systemet i olika faser som löper i sekventiell ordning. 
Varje fas har som syfte att samla in och skapa dokumentation som ska föras vidare till 
nästa fas (Avison & Shah, 1997). När projektet genomgått alla faserna är det möjligt 
att återigen gå igenom några eller alla faserna för att fånga upp det som inte 
tillgodosetts vid första itereringen. Figur 1 illustrerar livscykelansatsen. 
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        Figur 1. Vattenfallsansatsen (fritt efter Sommerville, 2001, s. 45) 

Avison och Fitzgerald (1993) menar att ansatsen är gammal och beprövad. 
Dokumentationen som utvinns från varje fas är oftast standardiserad och komplett. 
Nackdelarna är relativt många jämfört med fördelarna menar Avison och Fitzgerald 
(1993). Vattenfallsansatsen är inte flexibel utan snarare svårhanterlig (på grund av 
mängden dokumentation som produceras). Utöver detta kräver vattenfallsansatsen 
dessutom explicita krav för ett lyckat projekt (Avision & Shah, 1997; Pressman, 
1997). 

Ett exempel på en metod som tillämpar vattenfallsansatsen är Structured Systems 
Analys and Development Method (SSADM) (Lambrou et al., 2002). SSADM 
använder vattenfallsansatsens syn på utvecklingsproceduren samt benämner specifika 
tekniker och verktyg som ska användas vid varje fas. Dessa steg och tekniker är 
exempelvis ”Business activity modelling (BAM)” och ”Work practice modelling” 
inom steget ”develop business activity model”. För varje fas finns det väldigt många 
steg, för varje steg finns det ett antal tekniker som bör användas. Dessutom finns det 
en produkt i slutet av varje steg. Exempel på en sådan produkt kan vara en BAM 
(Lambrou et al., 2002). 

2.3.2 Spiralansatsen 

Spiralansatsen tillämpar fasindelningen som återfanns hos vattenfallsansatsen. 
Fasindelningen är som tidigare nämnt en fördel då det blir enklare att kontrollera och 
strukturera upp ett projekt. Spiralansatsen består enligt Pressman (1997) av uppgifter 
eller regioner. Arbetet med spiralansatsen börjar i första regionen, 
kundkommunikation, därefter går arbetet vidare medurs runt spiralmodellen. Figur 2 
illustrerar spiralansatsen. 
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              Figur 2. Spiralansatsen (fritt efter Pressman, 1997, s. 43) 

Varje iteration ger mer omfattande lösningar, första itereringen brukar ge en väldigt 
enkel prototyp och några av de mer omfattande itereringarna kan resultera i kompletta 
system (Pressman, 1997). Enligt Pressman (1997) brukar fler verktyg och tekniker 
vara nödvändiga då projekten är större och mer omfattande. 

Pressman (1997) menar vidare att spiralansatsen är ett bra sätt att utveckla mjukvara 
då vattenfallsansatsens fasindelning återfinns samt att spiralansatsen till skillnad från 
vattenfallsansatsen är en ständig iterativ process. Pressman påpekar att det är bra att 
det systematiska synsättet att utveckla mjukvara återfinns i spiralansatsen. Pressman 
(1997) påpekar att spiralansatsen inte är en ansats som löser alla problem. Det är även 
problem knutna till spiralansatsen. Spiralansatsen kräver en omfattande riskanalys av 
erfarna personer för att projektet inte ska hamna i svåra problem. 

En metod som använder denna typ av ansats är Directmodellen. Directmodellen är 
utvecklad för ungefär 20 år sen. De reviderade versionerna är från mitten av 90-talet. 
Directs egna spiral består av fyra nivåer och varje nivå består av ett antal arbetssteg 
(tekniker). Direct har ett strukturerat arbetssätt med tekniker och steg som bör följas. 
Directspiralen börjar på ”förbättringsförslag” och avslutas via ”avslut av 
utvecklingsuppdrag”. På varje nivå bör arbetsstegen utvecklas i samverkan med 
varandra då de påverkar varandra. Ett arbetssteg är inte färdigt enbart för att det 
genomförts en gång, utan resultaten från arbetsstegen ska underhållas och ha en 
växelverkan mellan varandra (Axelsson, 1998). Då varje nivå i spiralen innehåller 
specifika arbetssteg kan detta tolkas så att alla arbetsstegen ska genomföras i en 
specifik ordning. Axelsson (1998) menar emellertid att verksamhetsanpassningar av 
Direct har visat sig vara omtyckta och faktiskt önskvärda för ett bättre resultat. Direct 
använder ett flertal beprövade och för metoden ickespecifika tekniker som exempelvis 
databasmodellering. I och med metoden inte är helt styrd av ett förutbestämt arbetssätt 
kan den inte klassificeras som en traditionell metod utan är på god väg mot en agile 
metod. Anledningen till att författaren anser att den inte fullt ut är en riktig agile 
metod är mängden av arbetssteg som kan förvirra en användare. Dessutom är många 
av arbetsstegen fokuserade på dokumentation, detta strider även om det lättrörliga 
tänkande som presenterades tidigare. I nästa avsnitt kommer en tydlig agile metod att 
presenteras tillsammans med inkrementellansatsen. 
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2.3.3 Inkrementellansatsen 

Inkrementellansatsen kombinerar det sekventiella arbetssättet med att leverera 
systemet i delar (inkrementellt) (Pressman, 1997). När ett system ska utvecklas med 
hjälp av inkrement levereras färdiga systemdelar vid tidpunkter satta på förhand. Ett 
exempel på inkrementellutveckling är vid utveckling av programvara. Exempelvis 
levereras olika funktioner vid olika i inkrement. Vid första inkrementet byggs 
eventuellt en fungerande stomme för ett program. Vid senare inkrement 
implementeras fler och fler funktioner. En illustration, figur 3 visar hur 
inkrementellansatsen kan se ut. 

 

Figur 3. Inkrementansatsen (fritt efter Pressman, 1997, s. 41) 

Ur figuren är det enkelt att se hur inkrementellansatsen fungerar. Utvecklingen sköts i 
olika inkrement, alltså delar. Varje del går igenom alla faser som förutbestäms och 
likaså tiden för leveransen av varje inkrement. 

En metod som använder sig av inkrementellansatsen är XP. Metoden använder inte 
riktigt faserna som Pressman (1997) uttrycker. XP applicerar sitt egna arbetssätt för 
utveckling tillsammans med inkrementellansatsen. I och med att XPs arbetssätt och 
värderingar är fokuserade på verksamheten och att uppfylla dess krav när det 
verkligen behövs är metoden tillsammans med inkrementellansatsen väldigt rörlig. 
När krav ställs på en ny funktion av användarna startas ett nytt inkrement och nya 
funktioner utvecklas. Ur de nya funktionerna är det möjligt att nya krav växer fram 
vilket leder fram till nya inkrement. Beck (2000) menar att XP bygger på itereringar 
och inkrement. Vidare kommer XP att presenteras i kapitel 2.4 i större omfattning än 
de andra två metoderna gjordes. Anledningen till detta är att XP utgör grunden för 
detta examensarbete och en mer omfattande förståelse för metoden är nödvändig. 

2.4 Extreme Programming 
Extreme programming är en av de yngre systemutvecklingsmetoderna (Wells, 2005). 
Den är bäst lämpad för små- och medelstora projekt med kontinuerligt förändrade 
krav (Beck, 2000). Antalet medlemmar i en XP grupp bör vara mellan 2-12. Enligt 
Beck som skapat metoden är XP en lättviktsmetod. Fowler (2005) menar som tidigare 
nämnt att den accepterade termen idag är ”agile method” och därför kommer även 
denna term att användas. XP-metoden är enligt Beck en samling aktiviteter och 
principer som många tycker är självklara och vissa väl beprövade. XPs fundamentala 
inställning är att allting som görs ska göras till det extrema. Alltså om testning av 
mjukvaran förespråkas, då ska en XP-användare testa extremt mycket. 

Analys Design Kodning Test 
Leverans av 
1:a inkrementet 

Analys Design Kodning Test 
Leverans av 
2:a inkrementet 

Kalendertid 
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XP bygger på ett fåtal grundstenar och skiljer sig från de traditionella metoderna. 
Beck (2000) menar att om vi om vet att många av kraven med en stor sannolikhet 
kommer att ändras, varför ska då metoder användas som har till syfte att förutse och 
planera händelser som kan uppstå i framtiden.  

XP bygger på korta cykler av itereringar och små ”releases”, alltså släpp av 
programvara. Syftet med detta är att inom korta perioder kunna visa kunder gripbara 
resultat. Ur detta blir det då möjligt för kunden att formulera nya krav samt förändra 
de tidigare uttalade kraven (Beck, 2000; Anderson et al.(2001); Beck & Fowler, 2000; 
Wells, 2005). 

2.4.1 XPs fyra värderingar 

Hörstenarna i XP är fyra värderingar (Beck, 2000; Auer & Miller 2002; Andersson et 
al, 2001). De gör det möjligt för XP utövare att förstå vad de håller på med och hur de 
kommer dit (Beck, 2000). 

• Kommunikation: Beck (2000) menar att problem i projektarbeten kan direkt 
spåras tillbaka till att projektmedlemmar inte talar med varandra. Några av 
exemplen som Beck ger är till exempel när programmerare och projektledare 
inte talar med varandra. Orsakerna kan naturligtvis vara många, men enligt 
Beck kan det vara på det viset att programmerare gärna inte vill ge dåliga 
nyheter då de i vissa fall riskerar att straffas. Dålig kommunikation uppstår 
också när exempelvis en projektledare ger ett uppdrag till en programmerare 
och denne beslutar att inte göra det på det viset och inte meddelar detta. Med 
anledning av detta riskerar hela eller delar av projektet att drabbas. 

• Enkelhet: Den andra värderingen är enkelhet.  

När en XP coach, som Beck (2000) beskriver det, säger nedanstående mening 
till sina medarbetare är projektet på väg i rätt riktning (Beck, 2000; Auer & 
Miller 2002; Andersson et al, 2001).  

”What is the simplest thing that could possibly work?” Beck (2000, s.30) 

Beck (2000, s.31) menar att XP handlar om att göra något så enkelt som 
möjligt idag och om det behövs något mer avancerat vid senare tillfälle då gå 
tillbaka och göra om det. Detta kan kräva lite mer arbete senare men oftast är 
det inte nödvändigt att göra den svårare biten överhuvudtaget. 

• Feedback: Denna hörnsten återfinns på olika vis. Exempelvis vid testning av 
inkrement. Då testerna körs får programmerare och testare feedback kring 
huruvida deras kod är bra eller inte. Utöver detta handlar feedback också om 
att ge kunden uppskattningar på hur lång tid deras krav tar att konkretisera 
(Auer & Miller, 2002). Auer och Miller menar också att feedback handlar 
mycket om att sätta in kunskaperna från feedbacken och använda den så fort 
som möjligt. 
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• Mod: Att våga göra något före någon annan kan visa sig vara riktigt bra i 
vissa fall menar Beck (2000). Några saker som visar mod är att våga slänga 
kod och att våga göra flera olika kod- och designalternativ. Därefter är det 
möjligt att skära ner och välja ett alternativ som känns rätt. Beck (2000) menar 
att det är väldigt svårt att slänga något som tagit en hel dag att koda, men om 
det inte känns bra och rätt är det ett tecken på mod om man vågar slänga den 
koden. Andra tecken på mod är att våga avbryta ett utvecklingsarbete om det 
visar sig att projektet har grundläggande problem som kräver nedbrytning av 
stora delar av ett projekt för att åtgärda. Slutligen, om de tre första 
värderingarna inte fungerar ordentligt räcker det inte med mod. Det kan 
resultera i små programdelar som inte interagerar, interagerar felaktigt eller 
inte tillfredställer kundbehov. 

2.4.2 XPs fyra värderingar 

För att XP ska fungera måste fyra variabler ständigt vara i fokus (Beck, 2000; Wells 
2005). Variablerna är omfång, kostnad, kvalitet och tid. Beck menar att för ett lyckat 
projekt krävs det att kunder och managers väljer tre av fyra variabler och 
utvecklingsgruppen får då värdet av den variabeln som återstår. Det är alltså inte 
möjligt att använda alla fyra variablerna samtidigt. På detta sätt bildar dessa fyra 
variabler ett sätt att kontrollera ett projekt. När tre variabler valts kommer den fjärde 
att blir resultatet. Exempelvis om kunden väljer variablerna kvalité, tid och omfång 
kommer kostnaden för projektet att blir väldigt högt. Om kunden istället väljer 
kostnad, tid och kvalité kommer omfånget av arbetet att bli väldigt stort. 

Omfång: Den här kontrollvariabeln handlar om hur stort projekt som ska initieras. 
Beck (2000) menar att ett mindre omfång resulterar i högre kvalitet, tidigare leverans 
samt mindre kostnader, förutsatt att verksamhetens problem löses. Ett omfång sätts 
inte enbart upp för ett helt projekt utan det är sannolikt att omfång upprätthålls för 
olika releases.  

Kostnad: Den här variabeln behandlar den ekonomiska faktorn som ofta är central i 
alla typer av utvecklingsarbeten. Beck (2000) menar att den här variabeln är en 
balanseringsvariabel. Med detta menar han att för lite pengar försämras projektet 
medan för mycket pengar även det kan försvåra utvecklingsarbetet. 

Kvalitet: Enligt Beck (2000) är detta den sämsta kontrollvariabeln. Anledningen till 
detta är att ingen vill utveckla mjukvara med lägre kvalitet. Fördelarna med att sänka 
kvalitén är väldigt kortsiktiga (exempelvis leverera i tid) medan de långsiktiga 
nackdelarna är enorma (exempelvis verksamhetsmässiga problem). 

Tid: Deadlines för leverans påverkar naturligtvis på kvalitén och utökar omfånget. 
Längre tid tillåter bättre och stabilare utveckling, vilket resulterar i bättre kvalitet och 
större omfång. För lite tid påverkar kvalitén och omfång (Beck, 2000; Auer & Miller, 
2002). 
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2.4.3 XPs fyra aktiviteter 

För en XP-användare finns det fyra aktiviteter som denne måste upprätthålla för att 
skapa stabila och nyttofulla program. Beck (2000) har identifierat dem och kallar dem 
för: 

• Kodning 

• Testning 

• Uppmärksamhet 

• Design 

Beck (2000) menar att dessa fyra aktiviteter måste upprätthållas för att en produkt ska 
uppstå. Han menar att om kodning inte genomförs när något producerats kommer 
projektet att stå stilla. Därefter menar han att det är viktigt att testa den framställda 
koden. Fortsättningsvis säger han att uppmärksamhet och design är en stor del av 
arbetet med XP. Om en programmerare inte lyssnar och är uppmärksam på 
verksamhetskunniga kommer inga krav att identifieras och realisera, och om designen 
på koden som framställs inte är bra kommer framtida förändringar och påbyggnader i 
applikationen att kräva förändringar på andra delar i koden. En bra struktur och design 
på hur koden ska framställas och se ut ger upphov till bra källkod och stabila tester, 
samtidigt som uppmärksam lyssning på verksamhetskraven tillåter design, kodning 
och testning av koden. 

2.4.4 XPs tolv principer 

För att aktiviteterna som beskrevs i föregående kapitel ska kunna användas på ett 
effektivt vis måste de genomsyras med XPs tolv principer Beck (2000). Beck 
benämner dessa principer som ”practices”. De kommer vidare att kallas principer i 
detta arbete, men de kan även ses som tekniker. Dessa principer kan se ses som en 
övergripande syn på de fyra aktiviteterna som tidigare beskrevs. Exempelvis, 
kodningsaktiviteten bör genomsyras av parprogrammering som är en av principerna. 
Vidare är det viktigt att förstå att Beck (2000) talar om att dessa principer inte på 
något vis är nya principer utan de är genomtänkta och gamla principer som även i XP 
har svagheter. Det som däremot är nytt i XP är att alla svagheter hos alla principer 
övervägs av de andra principernas styrkor. Det är möjligt att säga att det är svårt och 
krångligt att skriva tester för stora mängder kod, men om principen enkel design 
tillämpas tillsammans med kontinuerlig integration kompenseras svagheten hos 
testskrivningen med hjälp av de andra principerna.  

De tolv principerna är; planeringsspelet, kortare släpp, metafor, enkel design, testning, 
”refactoring”, parprogrammering, gemensamt ägande, 40-timmars vecka, kund-på-
plats, kodningsstandarder (Beck, 2000) 

Planeringsspelet: Denna princip möjliggör att båda sidorna, verksamhetssidan samt 
utvecklingssidan tillsammans planerar för vad som ska göras och när delarna ska 
levereras. För att resultatet ska bli bra krävs det att båda parterna kommer överens om 
vad som behöver göras till olika releases för att dom ska bli nyttofulla för 
verksamheten.  

Kortare släpp: Detta handlar om att sätta in ett värdefullt system i funktion tidigt och 
därefter bygga på systemet med funktionalitet. Det ligger en betoning på att varje 
release ska vara nyttofull, alltså små releases är bra, men för små releases behöver inte 
ge verksamheten den nytta som krävs.  
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Metafor: Systemmetaforen är till för att skapa en bild av hur systemet ska och 
kommer att se ut. Anledningen och syftet med en systemmetafor är att utvecklarna på 
ett smidigare vis ska kunna bygga och placera ut de nya delarna för att slutligen se en 
slutgiltig produkt (Beck, 2000; Auer & Miller 2002). 

Enkel design: Enkel design handlar om att designa koden och uppbyggnaden av 
koden för systemdelarna. Det finns fyra punkter enligt Beck (2000, s. 57) som all kod 
måste uppfylla. 

1. Klarar alla tester 

2. Ingen dubblerad logik 

3. Koden ska uppfylla programmerarens krav på vad som ska göras  

4. Har minst antal klasser och metoder som är möjligt 

Testning: Detta handlar om att testa vitala och kritiska delar på både kund- och 
utvecklingssidan. Naturligtvis behövs inte tester för varje metod som skrivs utan 
enbart för de delar utvecklarna eller kunderna tror eller vet är i farozonen för att 
fallera. Samtidigt är det smidigt att testa metoder eller klasser för att bevisa att de inte 
fungerar och därefter slänga dem (Beck, 2000; Auer & Miller, 2002). 

Refactoring: Detta handlar om att göra koden enklare för framtida implementeringar 
av nya funktioner. Programmerarna ska alltid fråga sig själva om det finns något 
enklare sätt att skriva koden för att för framtida implementeringar och integreringar av 
funktioner blir enklare. Denna ”refactoring” ska ske samtidigt som alla testerna körs. 

Parprogrammering: Parprogrammering är det främsta inom XP. Det är att två 
personer sitta och programmera tillsammans vid en dator. Detta kommer att beskrivas 
i mer detalj i ett separat kapitel (2.4.5) senare i rapporten. 

Gemensamt ägande: Den här principen menar att alla i projektteamet äger all kod. 
Alla har rätt att ändra i andras kod. Detta är ett sätt att skapa mycket kod mycket 
snabbt. Om ändringar krävs i en del av systemet för att utvecklingen av en annan ska 
bli smidigare är detta inte bara OK utan detta förespråkas (Beck, 2000; Auer & Miller, 
2002, Andersson et al., 2001). 

Kontinuerlig integration: All kod ska som längst bearbetas under en hel dag, 
därefter ska den testas och integreras med resten av funktionerna. Beck (2000) 
förespråkar att en dator ska vara tillsatt för detta ändamål. Testning och integrering, 
när ett par av programmerare känner att deras nya funktion är klar ska denna 
integreras, detta görs på den dedikerade datorn, i och med att alla programdelar 
lämnades 100% klara och integrerade sist ett programmeringspar satt vid den 
dedikerade datorn måste även detta paret lämna datorn och systemet i samma skick 
(Beck, 2000). 

40-timmars vecka: Detta handlar om att inte arbeta för mycket. Beck (2000) menar 
att arbeta kring 40 timmar i veckan är ett bra mått på att de anställda inte ska vara 
överarbetade och göra misstag de inte skulle ha gjort om de varit utvilade. Det är 
viktigt att inte arbeta övertid då detta bidrar till att kvalitén på systemet sänks och 
mycket tid behöver läggas på att korrigera de nya felen (Beck, 2000; Auer & Miller, 
2002, Andersson et al., 2001). 

Kund-på-plats: Kund-på-plats är att alltid har en slutanvändare till hands för att svara 
på eventuella frågor som uppstår då man producerar systemet. Det är viktigt att den 
här slutanvändaren är relevant och har betydelsefulla arbetsuppgifter för att kunna ge 
kvalitativa svar på frågor Beck (2000). Enligt Auer och Miller (2002) hjälper dessa 
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slutanvändare dessutom till med att förhindra flaskhalsar att uppstå då frågor kan 
besvaras direkt. Vidare menar Beck (2000) att slutanvändaren inte arbetar hela 
arbetsdagar med att besvara frågor då frågor inte alltid uppstår, med anledning av 
detta kan denne även sköta sina egna arbetsuppgifter på distans om det är möjligt. 

Kodningsstandards: Kodningsstandards tillåter att projektgruppen tillsammans 
godkänner och adopterar ett specifikt sätt att koda. Alltså denna princip handlar om att 
standardisera sättet gruppen programmerar. Det är viktigt att kod som skrivs inte går 
att härleda till en viss programmerare samt att alla kodar enligt ett visst sätt för att det 
ska bli enklare att ändra i andras kod samt byta programmeringspar kontinuerligt 
(Beck, 2000). 

2.4.5 Parprogrammering 

Parprogrammering handlar som tidigare nämnt om att två personer ska arbeta 
tillsammans vid en dator för att lösa problem och därefter koda programsnuttar som 
resulterar i ett system (Beck, 2000; Auer & Miller, 2002; Andersson et al., 2001). 
Rollerna som tillämpas vid parprogrammering enligt Auer och Miller (2002) är 
föraren och navigatören. Arbetsuppgifterna ska vara på det viset att navigatören 
tänker ut designlösningar och granskar koden som föraren skriver. Enligt Beck (2000) 
krävs bra kommunikationen mellan programmerarna då navigatören ska komma med 
förslag till annorlunda kod och design. Kommunikation är som tidigare nämnt en av 
hörstenarna i XP med anledning av detta är det enkelt att förstå varför 
parprogrammering är lämplig för XP. Enligt Beck (2000) är det inte enbart möjligt 
utan också önskvärt att olika programmeringspar bildas för olika uppdrag för att 
sprida kunskaper inom hela projektgruppen. Auer och Miller (2002) listar dessutom 
vad som är bra med parprogrammering.  

• Två personer som designar koden 

• Minst två personer som kan varje del av systemet 

• Två personer som måste bestämma sig för att strunta i någon/några principer 
som exempelvis tester och refactoring 

• Kunskaperna sprids i hela projektgruppen 

• Kod som produceras måste alltid samtyckas i alla fall av minst en person 

Auer och Miller (2002) menar att dessa faktorer skapar mer kvalitativa system samt 
att produktiviteten ökar. Beck (2000) nämner liknade punkter, han menar att när det är 
två personer som skriver kod är sannolikheten för att göra misstag mindre, svår- och 
överdriven design minimeras och sannolikheten för att två personer hoppar över 
principer minskas. Beck (2000) menar att om produktionen av systemet inte blir 
snabbare blir iallafall kvalitén högre. Detta är den största vinsten enligt XP-
anhängare. I de fall där diverse personer kritiserar parprogrammering hävdar de oftast 
att det är kostar dubbelt att programmera i par än individuellt (Auer & Miller, 2002). 
Detta är missuppfattningar enligt Auer och Miller (2002). Cockburn och Williams 
(2001) påvisar med deras studie att bortsett från den kvalitativa nyttan är den 
ekonomiska nyttan stor. Med kvalitativ nytta menas nöjda utvecklare, bättre och 
stabilare kod och bättre gruppsammanhållningar. De menar att den största kostnaden 
kring mjukvaruutveckling är kostnaderna som dyker upp när mjukvaran levererats till 
kunden. Dessa kostnader är oftast knutna till uppgradering och rättning av fel i 
programvara. Cockburn och Willams (2001) menar vidare att deras studie visar 15 % 
större kostnader vid parprogrammering vid initial utveckling, med detta menas 
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exempelvis löner och arbetsutrymme. Studien visar samtidigt att 15 % färre fel 
uppstår vid den initiala kodningen av mjukvaran. Vid fortsatta undersökningar 
framgick det att kostnaderna för rättningen av felen som uppstår vid 
mjukvaruutveckling kunde minskas med 15-60 % (Cockburn & Willams, 2001).
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3 Problembeskrivning 
I detta kapitel kommer ett antal områden som berör problembeskrivningen att 
presenteras. I kapitel 3.1 kommer det generella problemområde att presenteras. 
Därefter kommer i kapitel 3.2 ett specifikt problem att presenteras, som följs av 
avgränsningar och förvänt resultatet. 

3.1 Problemområde 
Det finns idag två huvudsakliga spår när det gäller systemutveckling. Den ena 
benämns som traditionella metoder och den andra som agile metoder (Fowler, 2005). 
Den största skillnaden mellan dessa är att de traditionella utvecklingsmetoderna 
generellt är inriktade på att planera för framtiden samt dokumentera mycket av 
utvecklingen medan agile metoderna där exempelvis XP ingår, inte gör detta på 
samma vis. Metoder av agile typer har som tankesätt att producera mycket samt att 
planera i korta sekvenser (Fowler, 2005). Det är möjligt att säga att de är 
kodorienterade medan traditionella metoder är processorienterade. 

XP består av fyra aktiviteter och ett dussintal practices (principer) som Beck (2000) 
benämner dem. Många av dessa principer är enligt Fowler (2005) gamla, testade och 
redan beprövade tekniker. Några av dessa principer är testning, kortare släpp och 
parprogrammering (Beck, 2000). Vidare kommer fokus att ligga på 
parprogrammering. Parprogrammering är när två personer sitter vid en dator, kodar 
och löser problem (Beck, 2000; Wells, 1999). Wells (1999) menar att XP inte kan 
fungera utan parprogrammering och att det är grunden för XP som en 
utvecklingsmetod. Anledningen till detta är att metoden är fokuserad på att ta fram en 
produkt, och detta görs via programmering. För en metod som XP är produktionen av 
kod och skapandet av en produkt det främsta målet. Beck (2000) och Auer och Miller 
(2002) menar att all producerad kod ska produceras i par. Alla principer som är 
tillgängliga inom XP har som syfte att hjälpa projektdeltagarna till att producera. Den 
väsentligaste av alla principer är parprogrammering. Anledningen till detta är att det 
är enbart genom principen parprogrammering som det är möjligt att framställa kod. 
Vid närmare studering av de fyra aktiviteterna hos XP återfinns enbart aktiviteter som 
är knutna till programmering. Med detta menas att aktiviteterna, design, testning, 
uppmärksamhet och kodning, alla på ett eller annat sätt bidrar till att producera kod. 
Med anledning av detta tydliggörs programmeringens och inte minst 
parprogrammeringens roll och väsentlighet för XP som utvecklingsmetod. Det är 
författarens uppfattning att principen parprogrammering ger XP dess unikhet och 
därmed är centralt för XP. Wells (1999) är av samma uppfattning. Med anledning av 
parprogrammeringens betydelse för XP finns det ett intresse för hur det är möjligt att 
få parprogrammering att bli framgångsrikt i ett projekt. 

Även om det finns litteratur så som Auer och Miller (2002) som visar på vissa 
faktorer som kan visa på framgång för parprogrammering är ämnet relativt outforskat. 
Beck (2000) ger också sina kommenterar och tankar kring området men även här är 
det inte några undersökningar som genomförts. Det är i många fall anekdoter och 
personliga erfarenheter som ligger bakom litteraturen. Anekdoter och personliga 
erfarenheter av männen som skapat metoden är naturligtvis värdefulla, men 
vetenskapliga undersökningar är intressantare.  För detta arbete har det inte varit 
möjligt att hitta några undersökningar där framgångsfaktorer för parprogrammering 
utvärderats på ett vetenskapligt vis. Abrahamsson et al., (2002) menar att 
vetenskapliga undersökningar och resultat saknas inom området kring agile metoder; 
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detta kan knytas an till parprogrammering. Med anledning av detta syftar detta arbete 
till att genomföra en undersökning för att ta fram framgångsfaktorer för 
parprogrammering. 

3.2 Problemspecificering 
Problempreciseringen lyder: 

• Vilka faktorer krävs enligt utvecklare för att parprogrammering ska bli 
framgångsrikt i ett projekt? 

3.3 Avgränsning 
Ett beslut har tagits om att enbart genomföra en nationell studie. Således kan 
resultaten av studien enbart betraktas gälla för Sverige. 

3.4 Förväntat resultat 
Förväntningar på detta arbete är att få en förståelse för vad aktiva XP och mer 
specifikt, utvecklare med erfarenheter av parprogrammering, anser är viktigt för att 
parprogrammering ska bli framgångsrikt i ett projekt. Vilka faktorer är det som 
utvecklarna anser är viktiga att ta hänsyn och ha förståelse för då parprogrammering 
ska appliceras. I mer detalj är förväntningarna sådana att en studie av utvecklarnas 
svar (erfarenheter) ska genomföras och dokumentera vilka framgångsfaktorer som är: 

1. återkommande hos de olika utvecklarna 

2. olika hos olika de utvecklarna 
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4 Metod 
Det här kapitlets syfte är att skapa en förståelse för problemets karaktär i förhållande 
till vetenskapligt praxis och därigenom för den metod som kommer att användas för 
att lösa problemställningen. 

4.1 Val av metod 
Figuren nedan illustrerar strukturen och som kommer att tillämpas för att lösa 
problemställningen. Till en början kommer det aktuella vetenskapliga 
förhållningssättet att presenteras, därefter kommer undersökningstypen och 
forskningsinriktningen att presenteras. I kapitel 4.2 kommer datainsamlingstekniken 
att presenteras. 

 

                                 Figur 4. Överblick på forskningsmetoden 

Davidson och Patel (1994) beskriver två viktiga förhållningssätt. Ett av dem är 
hermeneutiken. Detta förhållningssätt är aktuellt för detta arbete. Hermeneutik 
betyder tolkningslära där forskaren studerar, tolkar och försöker förstå informationen. 
Författaren har som uppgift att utvinna data och därefter tolka och förstå den på bästa 
vis. Om förhållningssättet däremot varit av en positivistisk typ hade tolkningar och 
skapande av en förståelse av datan inte varit aktuell, istället hade det varit intressant 
att på ett logiskt vis analysera och skapa lagbundenheter av insamlad data (Davidson 
& Patel, 1994). I det här arbetet är en hermeneutisk syn viktigt. Detta med anledning 
av att författaren måste utvinna, tolka och förstå informationen på ett bra vis för att i 
senare kapitel kunna förmedla ny kunskap. 

Vidare talar Davidson och Patel (1994) om olika typer av undersökningar. Dessa olika 
typer klassificeras utifrån hur mycket som är känt kring ett viss problemområdet före 
undersökningens start. För detta arbete stöttas den största argumentationen för varför 
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en undersökning är nödvändig just på att det saknas kunskap och tidigare 
undersökningar kring problemområdet. Med anledning av detta kommer därför en 
explorativ undersökning att genomföras (Davidson & Patel, 1994). De menar att det 
största syftet med explorativa undersökningar är att inhämta så mycket kunskap som 
möjligt. Vidare ska man även belysa problemområdet allsidigt då dessa typer av 
undersökningar oftast brukar ligga till grund för vidare studier.  

För metoden är det vidare viktigt att fastställa vilken forskningsinriktning som är 
intressant och mest aktuell för det specifika problemet. Enligt Davidson och Patel 
(1994) talas det om kvantitativa och kvalitativa inriktningar. Det är möjligt att säga att 
beteckningarna syftar på hur bearbetningen och analyseringen av datan går till. Enligt 
Trost (2005) är det möjligt att förenklat säga att kvantitativa studier har att göra med 
statistik. Alltså om det är önskvärt att förstå hur ofta, hur många eller hur vanligt 
något är. Däremot, är problemet av den typen att det kräver förståelse och resonering 
kring problemområdet handlar det om kvalitativa studier. Enligt Holme och Solvang 
(1997) är inte kvalitativa studier inriktade på att ta fram generella giltigheter utan är 
mer inriktade på att få en djupare förståelse av problemområdet. Trost (2005) menar 
att med kvalitativa studier är det också möjligt och önskvärt att hitta mönster ur 
svaren. 

För det här arbetet kommer en kvalitativ studie att genomföras. Anledningen till detta 
är; 1) Problemets karaktär, 2) Det finns inga undersökningar som kan ligga till grund 
för att skapa ett problem av en annan karaktär. 

4.2 Datainsamling, intervjuer och enkäter 
I tidigare kapitel har det fastslagits att en explorativ undersökning ska genomföras, 
den ska dessutom vara av en kvalitativ inriktning. Vidare är det alltså nödvändigt att 
fastslå vilka tekniker som ska användas som passar den fastslagna forskningstypen 
samt forskningsinriktningen. Datainsamlingen kommer att vara väldigt viktig för detta 
arbete. Därför är det viktigt att rätt insamlingsmetod används. Vilken eller vilka 
tekniker som väljs spelar enligt Davidson och Patel (1994) roll. De ska väljas utifrån 
den aktuella frågeställningen samt olika premisser så som tid och resurser för arbetet.  

Till och börja med finns det varken tid eller resurser för att åka och träffa 
respondenter för att på det viset samla in data. Detta ger upphov till att 
insamlingstekniken måste kunna genomföras på distans. Utifrån dessa premisser finns 
det några intressanta tekniker. Enligt Joppe (2005) kan kvalitativa explorativa 
undersökningar genomföras med hjälp av informella samt formella angreppssätt. 
Joppe (2005) menar att för de formella angreppssätten är intervjuer, fokus grupper, 
pilot studier samt fallstudier relevanta.  

Utifrån de premisserna som tidigare fastställdes vad de gäller resor och personliga 
träffar kvartstår telefonintervjuer som intressanta för detta arbete. Enligt Trost (2005) 
är det möjligt att genomföra telefonintervjuer som ett substitut för personliga 
intervjuer. Detta anses vara en lämplig teknik för detta arbete. Förutom detta har de 
respondenter som kontaktats uttryck en begäran att de inte har tid att intervjuas under 
en längre tid. Den formella tiden för varje intervju kommer att begränsas till 20-25 
minuter. Detta kommer naturligtvis att påverka antalet frågor.  

För att säkerställa datan som samlas in kommer intervjuerna att bandas. De 
respondenter som anser att det är OK att intervjuerna spelas in kommer naturligtvis att 
skyddas. Varje respondent kommer att tilldelas ett namn. För att förenkla 
namngivningen av respondenter kommer de att kallas för R1, R2 och så vidare. Det 
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inspelade materialet kommer att behållas tills rapporten är godkänd i sin helhet, 
därefter kommer att raderas. 

I kontakt med eventuella respondenter finns det anledning att misstänka att flera 
respondenter inte är villiga att ställa upp på intervjuer. För att deras svar inte ska 
utebli kommer en enkät att sättas ihop. Enkäten kommer att bestå av öppna frågor där 
respondenterna får ge utvecklade svar. De respondenter som är öppna för att svara via 
enkäter finns det anledning att tro att de har goda avsikter att svara med utförliga och 
uttömmande svar. Då denna typ av data är intressant för den här typen av 
undersökning är det lämpligast att lita på respondenternas sunda förnuft. Vissa 
respondenter har även sagt att de är öppna för följdfrågor om deras svar inte är 
tillräckliga vid första utskicket av enkäten. 

4.2.1 Struktur och utformning av intervjuer och enkäter 

För intervjuer finns det två viktiga egenskaper att tänka på enligt Trost (2005). Dessa 
är graden av standardisering och graden av strukturering. Graden av standardisering 
är till vilken grad situationen och frågorna är samma för alla respondenter. Graden av 
strukturering är huruvida frågorna för intervjun är öppna frågor eller om varje fråga 
måste besvaras utifrån ett antal svarsalternativ.  

 För den här undersökningen kommer standardiserade frågor att förberedas. Syftet 
med dessa är att alla respondenter ska svara på alla frågor i samma ordningsföljd, 
detta anses kunna underlätta analysen av resultaten. Vid intervjuerna kommer 
eventuella tvetydigheter kring svaren att följas upp med följdfrågor. Dessa kommer 
inte att förberedas då det i princip är omöjligt att förutspå svaren från respondenterna. 
Följdfrågornas karaktär kommer dock vara av typen, ”berätta mer”, ”hur menar du?” 
och ”kan du utveckla det?”. Med andra ord kommer följdfrågorna att ha en låg grad 
av standardisering och kommer vara situationsberoende (Davidsson & Patel (1994).
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5 Genomförande 
I detta kapitel kommer genomförandefasen av undersökningen att presenteras. Syftet 
med kapitlet är att visa på vilket sätt den valda metoden har applicerats. Detta kapitel 
kommer att i kronologisk ordning beskriva vad som gjorts. 

5.1 Sökning efter respondenter 
För att kunna genomföra någon typ av datainsamling krävs det respondenter. För den 
här undersökningen krävs det respondenter som inte bara är insatta och arbetar med 
XP men som också arbetar eller har arbetat med parprogrammering under en lång tid. 
Anledningen till att respondenterna måste ha arbetat med parprogrammering under en 
lång tid är för att de ska ha stött på framgångar samt motgångar med 
parprogrammering och därigenom ha stor erfarenhet. 

För att hitta dessa respondenter gjordes ett antal sökningar på Internet. Sökningarna 
hade som syfte att hitta personer eller företag som arbetade med XP och framförallt 
parprogrammering. Dessa sökningar resulterade i att författaren kom i kontakt med en 
hemsida för svenska XP-intresserade. Från hemsidan valdes 30 e-postadresser ut. Till 
dessa skickades en förfrågan ut om huruvida de ville medverka i undersökningen. Av 
dessa 30 svarade 10 personer som var intresserade. Detta ansågs vara en framgång 
men vid ytterligare e-postkontakt var det enbart fyra av dessa kvalificerade. De 
resterande personerna hade inte tillräckliga kunskaper och var inte kvalificerade till 
att delta i undersökning. Exempelvis var flera av dem bara allmänt intresserade av 
parprogrammering och några andra hade enbart varit i kontakt med parprogrammering 
sporadiskt. 

I ett led att hitta fler respondenter gjordes fler sökningar. Dessa sökningar riktade sig 
ytterligare en gång mot företag som arbetade med XP och framförallt 
parprogrammering. Nio företag identifierades och de kontaktades via e-post. Av de 
nio kontaktade företagen i andra sökningen svarade enbart tre på e-post, två av dessa 
företag var inte intresserade på grund av tidsbrist. Ett företag visade sig vara 
intresserade och ville efter telefonkontakt delta. 

För att identifiera ytterligare respondenter skickades e-post till de redan klara 
respondenterna och frågade om de kunde hjälpa till att identifiera flera möjliga 
respondenter. Tre av de redan klara respondenterna gav då tips om företag och diverse 
personer som var kompetenta. Vad som blev uppenbart var det faktumet att många av 
tipsen på företag och personer av relevans hade redan kontaktats via e-post eller 
telefon. Av åtta tips hade sex personer redan kontaktats. De återstående två 
personerna kontaktades och dessa svarade inte heller på e-post. 

Att respondenterna redan hade kontaktats indikerar på att 
XP/parprogrammeringscirkeln är relativt liten och sluten. I några fall hänvisade de 
redan klara respondenter till varandra. Detta betraktas även som en framgång då det 
kan tyckas att mycket relevanta respondenter identifierats och använts i 
undersökningen. 

Utöver detta ville en respondent hjälpa till genom att skicka ut en e-post till en 
relevant e-postlista. Denna e-post skickades ut två gånger med 10 dagars mellanrum, 
även detta visade sig resultatlöst. För undersökningen användes sex respondenter. 
Fyra av dessa intervjuades och två av dem svarade på författarens frågor via en enkät. 
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5.2 Utformning av intervju och enkätfrågor 
Som tidigare nämnt kommer intervjuer och enkäter att användas som 
datainsamlingsteknik. Dessutom nämndes det att en enkät kommer att skickas ut till 
respondenter som inte ville ställa upp på intervjuer. Frågorna var som tidigare nämnt 
exakt likadana. Genom att skicka ut dessa enkäter erhölls relevant data som skulle ha 
uteblivit. Syftet med undersökningen var att få en inblick i vad svenska utvecklare 
anser vara framgångsfaktorer för parprogrammering. Med anledning av det måste 
frågorna vara koncentrerade på att ta reda på så mycket som möjligt om 
respondenterna och deras förhållande till parprogrammering. Med anledning av att 
respondenterna inte ville ställa upp på för långa intervjuer var det viktigt att ställa 
frågor som dels styrker deras relevans som respondenter för att därefter leda in dem 
på frågor som behandlar parprogrammering. Frågorna återfinns som bilaga 1. Vidare 
kommer varje fråga att beskrivas och motiveras. 

Frågorna är indelade i två grupper. Den första gruppen behandlar respondentens 
bakgrund och har som syfte att ta redan på om respondenten i fråga är relevant för 
undersökningen. De ser ut på följande vis: 

• Vad arbetar företaget kortfattat med? 

Den här frågan är tänkt att visa att företaget i fråga är relevant och svaren från 
respondenten kan anses vara intressanta för undersökningen 

• Vilka är kortfattat dina arbetsuppgifter? 

Den här frågan har som syfte att bekräfta respondentens relevans i samband 
med parprogrammering och XP. 

• Hur länge har du arbetat med detta? 

Syftet med den här frågan är att visa att respondenten i fråga har erfarenhet 
och inte är exempelvis en novis som kan bidra med data som möjligtvis kan 
styra undersökningen. 

De tre inledande frågorna hade som sagt som syfte att bekräfta och skapa ett underlag 
för respondenternas relevans. Vidare ställdes frågor som behandlar XP och närmare 
bestämt parprogrammering.  

• Hur länge har du arbetat med XP? 

Den här frågan visar att respondenten i fråga inte bara har kunskaper inom 
systemutveckling utan även inom XP och då kan anses vara relevant. 

• Hur länge har du arbetat med parprogrammering? 

Som frågan ovan, visar den här frågan att respondenten i fråga inte bara är 
insatt i systemutveckling och XP utan även inom parprogrammering. 

• På vilket sätt ser du fördelarna med par programmering? 

För att skapa en förståelse av principen parprogrammering är det önskvärt att 
undersöka för- och -nackdelarna med parprogrammering. Denna och 
nästkommande fråga har detta som syfte. 

• På vilket sätt ser du nackdelarna med parprogrammering? 

- 
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• För att parprogrammering ska bli framgångsrikt i ett projekt krävs det 
ansträngningar från olika delar verksamheten. Några av dessa har 
identifierats, skulle du med egna ord vilja beskriva vad Du anser krävs från 
varje del. 

Dessa delfrågor kommer att samla in data som rör olika delar av en 
verksamhet. De kommer tillsammans bildar en helhet. Genom att fråga samma 
fråga gällande olika nivåer i en verksamhet kan en helhetsförståelse uppnås. 

o Från ledningens sida 

o Från företagets/organisationens sida 

o Från projektledarnas sida 

o Från programmerarnas sida 

o Materiella förutsättningar 

o Övriga delar du anser fattas? 

• Kan du nämna fem förutsättningar som du som parprogrammerare inte skulle 
klara dig utan? 

Genom hela processen kommer respondenten tillsammans med intervjuaren 
antagligen att stöta på många olika faktorer som inte direkt uttalas under en 
rubrik och således kan det vara svårt att jämföra de viktigaste delarna ur 
svaren mot andra respondenters. Den här frågan har som syfte att försöka 
samla ihop några av de viktigaste punkterna under en fråga. 

5.3 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna har genomförts på olika vis, en av intervjuer genomfördes personligen 
med respondenten, resten av intervjuerna genomfördes via telefon. Alla intervjuer 
spelades in på digital media. Gränsen för intervjuerna sattes från början till 20-25 och 
tiderna hölls i alla fallen förutom den personliga intervjun då den varade 35-40 
minuter. Anledningen till detta var att respondenten hade tid och var intresserad av att 
tala en längre tid. Genomförandet av intervjuerna var till en början enkla. 
Inledningsvis presenterades undersökningens syfte och därefter ställdes frågorna i 
turordning. Eventuella följdfrågor på sådant som var oklart ställdes direkt till 
respondenten i fråga. När respondenterna inte förstod en fråga eller om den var oklar, 
förtydligade författaren frågan. Om en fråga redan hade besvarats i samband med en 
annan hoppades den fråga över om respondenten inte hade något ytterligare att 
tillägga. Intervjutekniken var till synes enkel att tillämpa men det blev uppenbart att 
tekniken var svår att bemästra. Efter de två första intervjuerna upptäckte författaren 
att respondenterna ofta skenade iväg med svaren samt att de hade ofta hade svårt att 
ge tydliga svar. Med anledning av detta gjordes två förändringar inför de återstående 
intervjuerna. Den första förändringen var att författaren före intervjuerna 
uppmärksammade respondenterna på att de tydligare skulle svara på frågorna som 
ställdes utan att tala för mycket om kringliggande områden. Den andra förändringen 
var att författaren påpekades det att det var viktigt att när de svarade på frågorna att de 
hade undersökningens syfte som utgångspunkt. Detta gjorde en stor skillnad på svaren 
från intervjuerna. Svaren blev konkretare och direkt knutna till parprogrammering. 
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5.4 Genomförande av enkäter 
Enkätundersökningen sträckte sig enbart till ett fåtal respondenter. Enkäten skickades 
ut via e-post till de respondenter som inte ville ställa upp på intervjuer. Enkäten 
skickades ut till tre personer. Efter en vecka var det fortfarande inga inkomna svar. Då 
skickades en påminnelse ut, två personer besvarade då väldigt fort på enkäten. Dessa 
hade helt enkelt glömt av och inte haft tid och svara tidigare. Omfattningen på 
enkätsvaren var ungefär i samma skala som intervjuerna. Utöver detta var även 
kvalitén på enkäterna i samma klass som intervjuerna. Det ansågs som en framgång 
att även ha skickat ut enkäter för att få in ytterligare relevant data. Tyvärr beslutade 
enbart två personer för att svara på enkäten. Den tredje har efter ytterligare en 
påminnelse inte svarat.
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6 Materialsammanställning 
Det här kapitlet kommer att visa materialet som samlats. Intervju- och enkätsvaren 
kommer att sammanställas separat. 

6.1 Intervjusammanställning 

Fråga 1. Vad arbetar företaget kortfattat med? 

Tre av respondenterna är konsulter. Verksamheterna är på något sätt specialiserade 
inom ett område och skickar ut spetskompetens till diverse projekt och företag. 
Uppdragens längd varierar enligt respondenterna. Den fjärde respondenten arbetar 
med produktutveckling. De utvecklar system för gruppsamverkan. 

Fråga 2. Vilka är kortfattat dina arbetsuppgifter? 

R1 arbetat med programmering i olika utvecklingsprojekt. R2 arbetar med design och 
implementation, även denne hade djupa kunskaper inom programmering. R3 arbetar 
som projektledare. Denne har dock djupa kunskaper inom programmering då de 
endast är 6-8 personer på företaget. Han har arbetat och arbetar dagligen även med 
parprogrammering. R4 är också programmerare.  

Fråga 3. Hur länge har du arbetat med detta? 

R1 har varit yrkesverksam i snart 10 år, R2 i cirka 16 år, R3 i över 10 år och R4 har 
varit yrkesverksam i cirka 6 år. Medelerfarenheten för dessa respondenter är 10-11 år. 

Fråga 4. Hur länge har du arbetat med XP? 

På fråga hur länge de har arbetat systemutveckling var det väldigt klara besked. Men 
hur länge de har arbetat med XP var svaren inte så självklara. De flesta 
respondenterna har arbetat till och från med XP då XP inte alltid tillämpas i deras 
varierande konsultuppdrag. En av respondenterna har arbetat med XP sedan 1997 
kontinuerligt i sitt företag. De andra tre har arbetat fem, fyra respektive ett år med XP. 
Medelerfarenheten är cirka 4-5 år.  

Fråga 5. Hur länge har du arbetat med PP? 

Den här frågan anses säga mycket om respondenternas kunskaper och relevans för att 
svara på resten av frågorna. Alla respondenterna har arbetat med XP och 
parprogrammering ungefär lika länge.  

Fråga 6. På vilket sätt ser du fördelarna med parprogramming? 

R1 anser att systemutveckling inte handlar om att producera kod, det handlar om att 
fatta beslut om design och lösningar. Denne menar att genom att ha en annan person 
som man ständigt diskutera med är det lättare att ta beslut som kan påverka hela den 
framtida utvecklingen av en produkt. Kvalitén på designen blir bättre och det gör att 
det är möjligt att senarelägga nya funktioner till ett senare skede. Denne menar även 
att det kan vara intensivt att arbeta med utveckling och om man då kan byta roller så 
kan man släppa på den typen av intensivitet. Om man byter och har variation är det 
möjligt att göra utvecklingsprocessen mer mänsklig. En annan fördel som R1 ser är att 
man lätt kan blanda kompetenser väldigt mycket. Det är möjligt att blanda väldigt 
erfarna och mindre erfarna utvecklare för att exempelvis lära upp den mindre erfarne.  
R2 talar även han om kvalitetsskillnader. R2 menar att man får högre kvalité på 
parprogrammerade produkter än om utvecklarna ska arbeta enskilt. Detta leder till att 
man ofta får bättre design och bättre implementation. Detta leder i sin tur till att det är 
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enklare att bygga ut program vid senare tillfällen. Dessutom minskas antalet fel som 
görs om två personer sitter och programmerar ihop då den ene hjälper till att korrigera 
fel som den andra inte ser. Om kvalitén är högre initialt kan man sänka den totala 
kostnaden i längden. Exempelvis vid senare utbyggnad och dylikt. En annan fördel 
enligt R2 är att man får en direkt kompetensspridning inom teamet. Utöver detta har 
man alltid har två kompetenser (personer) som kan den uppgiften/delen fullt ut.  

R3 menar att fokus är det viktigaste. Att man inte tappar fokus i arbetet. 
Parprogrammering gör det dessutom roligt att programmera och om de anställda 
tycker det är kul på arbetsplatsen tycker det om att gå dit. Med fokus menar R3 att det 
är svårare att göra annat, exempelvis kolla e-post, stå i korridoren och samtal och 
dylikt. R4 påstår att även han att man skärper sig på ett speciellt vis. När en annan 
person tittar på har man en annan fokus än om man skulle sitta själv. R4 påstår att det 
är väldigt enkelt att glida iväg och göra annat om man sitter själv och programmerar. 
Fortsättningsvis påstår han att det är kompetenshöjande, alltså att olika personer gör 
samma sak på olika vis. R4 menar att ibland gör andra personer vissa saker på ett 
mycket smartare vis. R4 menar vidare att det ger honom mod och trygghet att våga 
göra något. Exempelvis om de ska bygga om något eller designa om något så finns det 
alltid ett ”bollplank” att diskutera idéer med. Dessutom menar också R4 att kvalitén 
blir högre då en annan person alltid sitter och tittar på. 

Fråga 7. På vilket sätt ser du nackdelarna med parprogramming? 

R1 menar att det egentligen inte finns några nackdelar med parprogrammering. Det 
som kan uppstå är fel tillämpning av parprogrammering. Med detta menar han att om 
man exempelvis inte byter roller tillräckligt ofta så kan det bli tråkigt och onödigt att 
parprogrammera då syftet försvinner. Ett annat problem som kan dyka upp är om man 
parar ihop två personer där den ena är väldigt dominant och inte lyssnar på vad 
exempelvis den mindre erfarna personer har att säga. Dessutom kan inte 
parprogrammering fungera när det inte är en tillräckligt öppen kultur. R2 menar att 
det kostar mer tid. Tid är pengar och det kostar extra att ha två resurser på en och 
samma uppgift. R3 talar om att nackdelarna med parprogrammering är exempelvis om 
det är väldigt enkla uppgifter, då är risken hög att personen som sitter som navigatör 
inte har mycket att göra. R4 ser inte så många nackdelar, men menar att ibland är det 
önskvärt och sitta själv då man vill göra privata ärenden så som kolla e-post och 
dylikt. Att parprogrammera hela dagen är inte något att rekommendera utan pass om 
2-3 timmar per dag är önskvärda då det är så intensivt och ansträngande. 

Fråga 8. För att parprogramming ska bli framgångsrikt i ett projekt krävs det 
ansträngningar 

8a. Från ledningens sida 

Den här frågan och frågan efter hade respondenterna väldigt svårt att svara på. Ingen 
skillnad gjordes på frågorna. De har inte stött på den typen av frågeställning då de 
använt XP och parprogrammering vid små projekt och inte varit i någon kontakt med 
en högre maktfaktor som möjligtvis kan ha spelat roll. Vad de flesta hade stött på är 
okunniga personer som tar beslut om huruvida det är intressant att två resurser 
(programmerare) sitter bredvid varandra och vad resultatet i så fall bli. De menar att 
ofta har du inte kunskaperna till att förstå att parprogrammering har många fördelar 
som väger upp nackdelen med att två personer arbetar tillsammans. R1 menade att 
man inte får tvinga på utvecklarna detta arbetssätt, R3 hade samma syn på detta. 
Några punkter som R3 och R4 berör är att ledningen/företaget måste ge sitt stöd för 
att detta är ett bättre sätt att arbeta och att det ger resultat. R3 menar att det absolut 
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största ledningen kan bidra med är att tillåta och lita på att den som leder 
(projektledaren eller dylikt). 

8b. Från Företagets/organisationens sida 

Ingen av respondenterna gjorde någon skillnad på fråga 8a och 8b, därför finns det 
inget material på den här frågan.  

8c. Från projektledarnas sida 

Även på den här frågan var respondenterna relativt enade. R1, R2 och R4 menar att en 
projektledare ska vara av en sorts mentor. Kvalitéer som en projektledare ska bidra 
med är att denne ska lita på sina projektdeltagare och förstå att det inte går att pressa 
dem till att jobba ihop. Dock ska projektledaren uppmuntra deltagarna att byta par 
ofta så att kunskaperna om systemets alla delar sprids till alla. R2 menar om 
deltagarna är väldigt kompetenta ställer det lägre krav på projektledare då deltagarna 
kan åta sig arbetsuppgifter, förstå det och slutföra dem. R4 menar något liknande, 
denne tyckte att något viktigt är åtagande, alltså att projektdeltagarna själva åtar sig 
problem och slutför dem på ett bra sätt. R4 menade att detta hänger ihop med 
parprogrammering, alltså att åta sig en arbetsuppgift som man inte skulle ha gjort om 
man inte varit två på grund av dess komplexitet. Övergripande menar alla att en 
projektledare är ansvarig för stämningen, om stämningen är dålig påverkas 
parprogrammeringen avsevärt. I vanliga projekt gör det inte mycket om några 
deltagare inte kommer överens, men i ett parprogrammering projekt är det viktigt. 
Alla respondenterna menar också att en projektledare inte ska tvinga sina deltagare att 
arbeta ihop om de inte vill. 

8d. Från programmerarens sida 

R1 menar att öppenhet och tolerans från en programmerares sida är mycket önskvärt. 
Att som programmerare inte förkastar andras idéer och förslag innan man har testat 
dem och gett dem en chans. Vidare menar R1 att den sociala kompetensen är viktig då 
kommunikation är viktigt för ett parprogrammeringssamarbete. R2 menar också att en 
god förmåga är att kommunicera är ett krav på att ett parprogrammeringssamarbete 
ska fungera. Vidare menar R2 att parprogrammering lämpar sig bäst för personer med 
hög kompetens och stor erfarenhet. R3 påstår i princip samma sak. Denne menar att 
det inte är alla programmerare som gillar att ha en annan människa i närheten. Även 
R3 påstår att den sociala kompetensen och förmågan att kommunicera är viktig. R4 
viker undan från de andra respondenternas svar. Denne påpekar lite mer detaljer kring 
beteendet hos en programmerare. R4 menar att det är viktigt att den som sitter bredvid 
inte påpekar alla programmeringsfel (syntaxfel) på en gång. Man kan vänta lite med 
detaljgranskningar för att inte hela tiden avbryta den som kodar. Dessutom är det 
viktigt att den som sitter bredvid är aktiv, att denne konstant har koll på vad som sker 
på skärmen, men att den nödvändigtvis inte bara sitter och kollar på den. Det är 
viktigt att den som sitter bredvid ser på helheten och sysselsätter sig. Denne kan 
exempelvis fundera på hur man kan bygga ut klasser, vilka tester som behöver göras 
samt skriva en ”att-göra”-lista. R4 menar även att många är rädda för att prova för de 
inte vill ha någon som tittar på vad de gör. Det är enligt R4 viktigt att testa och 
därigenom förstå att det är intressant och givande att parprogrammera.  
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8e. Materiella förutsättning 

Även för den här frågan var respondenterna relativt enade. Det är viktigt med en 
projektyta där alla i samma rum. Förutom detta menar respondenterna att det är viktigt 
med avskilda ytor för att kunna sköta privata ärenden. Om man sitter bakom en skärm 
så ska det finnas gott om utrymme för två personer. Även stora skärmar är önskvärt.  

8f. Övriga delar som fattas 

På den här frågan ansåg de alla förutom en att de viktigaste delarna hade täckts in. 
Dock hade en respondent en intressant kommentar. Denne önskade sig fakta kring 
parprogrammering för att kunna övertyga andra att det verkligen är bra.  

Fråga 9. Kan du nämna fem förutsättningar som du som parprogrammerare 
inte skulle klara dig utan? 

• Arbetsrum där man inte stör andra är väldigt viktigt. (två respondenter) 

• Det ska vara ett fritt val vilka man arbetar med. (tre respondenter) 

• miljön ska vara öppen. Detta med anledning av att parprogrammering är 
intensivt så kan det uppstå ett stort behov av raster oftare. (2 respondenter) 

• Små projekt är föredragna. (alla respondenter) 

• Kraven ska vara höga på kunden på plats. 

• Erfarna projektdeltagare då kompetens är viktigt för parprogrammering. 

• I ett led att öka kommunikationen är exempelvis morgonmöten viktiga. 

• Två personer ansåg att det är bra om folk vill, att man börjar med två som vill 
o låter dom sprida vidare det. (två respondenter) 

• Rätt lokal, där alla sitter i samma rum. ( två respondenter) 

• Stöd från ledning och kund, annars känns det som om man tjuvar. (tre 
respondenter) 

• Engagerade programmerare, såna som är nyfikna och vill prova. 

• Någon som har erfarenhet är väldigt viktigt. Finns en del minor man kan gå 
på. (två respondenter) 

• Att programmerarna är socialt kompetenta. (4 respondenter) 

6.2 Enkätsammanställning 

Fråga 1. Vad arbetar företaget kortfattat med? 

Båda respondenterna som svarade på enkäter är systemutvecklare som arbetar i olika 
projekt med att leverera system av olika typer till diverse kunder. 

Fråga 2. Vilka är kortfattat dina arbetsuppgifter? 

R5 och R6 arbetar båda med programmering och test av programkod. R5 arbetar även 
med att tolka krav, vilken inte framkom av R6 om denne gjorde. Med andra ord är R5 
med i stort sätt hela utvecklingsprocessen.  

Fråga 3. Hur länge har du arbetat med detta? 

R5 har varit yrkesverksam i 8 år medan R6 har varit yrkesverksam i 10 år. De har 
således sammanlagd yrkeserfarenhet på 18 år och genomsnittlig erfarenhet på 9 år. 
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Fråga 4. Hur länge har du arbetat med XP? 

R5 har arbetat med agile utveckling som denne vill kalla det, och inte XP i 7 år medan 
R6 har arbetat med XP i 5 år. Den sammanlagda erfarenheten är således 12 år. Den 
genomsnittliga erfarenheten är 6 år.  

Fråga 5. Hur länge har du arbetat med PP? 

R5 har arbetat med parprogrammering från och till i 7 år och R6 har arbetat med 
parprogrammering i 4-5 år. Den sammanlagda erfarenheten av parprogrammering är 
då cirka 12 år och den genomsnittliga cirka 6 år. 

Fråga 6. På vilket sätt ser du fördelarna med parprogramming? 

R5 nämner en del fördelar med parprogrammering som är återkommande från andra 
respondenters svar. Dessa är kompetensspridning bland programmerare, exempelvis 
när en mindre erfaren lär sig av en mer erfaren. R5 menar att det går mycket snabbare 
för en mindre erfaren att lära sig via parprogrammering än på något annat sätt. 
Dessutom menar R5 att det är viktigt med kompetensspridning om systemets olika 
delar för att minska personalberoendet. R6 menar också kompetensspridningen är 
väldigt betydelsefull. R5 och R6 menar även att kvalitetsskillnader är mycket 
fördelaktiga. Exempelvis, ”fyra ögon ser fler fel än två”, vilket ger förre fel i 
producerad kod. En annan fördel som båda respondenterna vittnar om är att 
parprogrammering är fördelaktigt då man vill motivera och hålla kvar fokus. 

Fråga 7. På vilket sätt ser du nackdelarna med parprogramming? 

Enligt R5 är parprogrammering ibland inte nödvändigt. Detta gäller framförallt när 
uppgifterna är enkla och systematiska. R6 menar att nackdelen med 
parprogrammering ibland kan vara att resultatet påverkas om inte båda kommer 
överens. R5 menar även att ibland kan det vara onödigt med parprogrammering när 
man vill producera mycket snabbt även om man riskerar fler fel och dålig kod. 
Anledningen till detta kan vara att deadlines är nära. R6 menar nackdelen med 
parprogrammering kan vara att man försöker utnyttja nyttan med parprogrammering 
som till exempel kunskapsspridning mellan mindre erfarna och mer erfarna 
programmerare och detta inte blir rätt. Det kan hända att den som är mer erfaren inte 
är villig och dela med sig av sin kunskap och inte lyssnar på den mindre erfarna 
personen. 

Fråga 8. För att parprogramming ska bli framgångsrikt i ett projekt krävs det 
ansträngningar 

8a. Från ledningens sida 

Båda respondenterna ansåg att fråga 8a och 8b var ungefär samma sak. Det hade inga 
större anmärkningar på ledningens roll för parprogrammering. Dock menar R5 att 
ledningen inte ska bry sig om att det parprogrammeras eller inte. R6 menar att det är 
viktigt att ledningen förstår varför det kan löna sig att lägga kostnaderna för 
utvecklingen initialt istället för att ta de kostnaderna senare när systemet stöter på 
problem. Båda respondenterna menar att ledningen oftast inte vill använda sig av 
tekniker/metoder som är utöver det vanliga och de föredrar snarare arbetssteg som 
redan har tillämpats och fungerat. R6 menar att ledningen ofta vill se en produkt å 
kundens räkning så fort som möjligt för att hålla kostnaderna nere. 

8b. Från Företagets/organisationens sida 

 - 
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8c. Från projektledarnas sida 

R5 menar att projektledaren måste tro att parprogrammering är ett effektivt sätt att 
producera kod. Projektledaren är den som ser till att det faktiskt parprogrammeras och 
som följer upp hur det fungerar i olika par. R6 menar att projektledarens roll är 
mycket viktig för att hålla ihop gruppen och skapa en harmoni i gruppen som är 
lämplig för parprogrammering. Dessutom påstår R6 att projektledaren måste skapa 
förtroende hos andra intressenter förutom projektdeltagare för att förankra 
användningen av parprogrammering. 

8d. Från programmerarens sida 

R5 menar att programmerare med mycket prestige kan vara svåra att handskas med 
när det gäller parprogrammeringsprojekt. De har svårare för att ta emot kritik och ge 
konstruktiv kritik. För att parprogrammering ska vara möjligt är det nödvändigt att 
några i teamet på ett pedagogiskt vis kan dela med sig kunskap och kompetens. R6 
menar också att det är viktigt med programmerare som trivs med andra personer och 
inte har svårt att kommunicera. Det är viktigt att projekten består av människor som är 
öppna för att prova nya saker. R5 menar även att de mer erfarna deltagarna är 
lämpliga personer för att axla ett större ansvar för att visa de mindre erfarna att 
parprogrammering är ett bra arbetssätt.  

8e. Materiella förutsättning 

R6 menar att de materiella förutsättningarna inte är avgörande men att avskilda och 
gemensamma lokaler är positivt. Dessutom menar R6 att det är bra om båda ser 
skärmen bra. Stora skärmar är även det att föredra. R5 menar att man kan ha två 
tangentbord. R5 menar också att det är viktigt att båda har nära till skärmen. Andra 
förutsättningar som R5 nämner är dubbla skärmar samt en ”white board” i närheten. 
En ”white board” är extremt viktigt enligt R5.  

8f. Övriga delar som fattas 

 - 

Fråga 9. Kan du nämna fem förutsättningar som du som parprogrammerare 
inte skulle klara dig utan? 

• Små projekt (6-8 utvecklare) (återkommer två gånger) 

• Gemensam lokal ( återkommer två gånger) 

• Separata utrymmen för andra ärende är att föredra (återkommer två 
gånger) 

• Någon som har erfarenhet i av liknande projekt. 

• Att programmerarna är av de sociala typerna. 

• Separata utrymmen skilda från de gemensamma 

• Stöd från ledning 
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7 Analys 
I det här kapitlet kommer en analys av den insamlade datan att genomföras. 
Analysarbetet har som syfte att genom den insamlade datan identifiera faktorer som 
möjliggör att parprogrammering på ett framgångsrikt vis kan appliceras i ett projekt. 
För att faktorerna ska vara betydelsefulla måste de uppfylla ett av två krav eller båda. 
Det första kravet är om det finns litteratur som kan ge grund och stärker ett visst 
påstående. I sådana fall anses denna faktor vara intressant. Det andra kravet är om 
flera respondenter påstår ungefär samma sak, även då anses även faktorn i fråga att 
vara relevant. För att göra analysen överskådlig kommer kapitel 7 att delas in i fyra 
områden. Dessa kommer att vara faktorer knutna till ledningen, projektledaren, den 
enskilde programmeraren samt materiella faktorer. I slutet av kapitlet kommer även 
en sammanfattning av faktorerna att presenteras i tabellform. 

7.1 Framgångsfaktorer på ledningsnivå 
För att parprogrammering ska bli framgångsrikt krävs det enligt respondenterna 
ansträngningar på ledningsnivå. Alla respondenterna hade samma åsikt angående 
detta. De menar att det nödvändigt att det finns stöd från ledningen för 
parprogrammering. Problemet grundar sig i att det alltid finns två resurser per uppgift. 
Detta betyder att kostnaderna initialt för utvecklingsarbetet kommer att bli dubbelt så 
stora. Alltså två personer kostar dubbelt så mycket som en i arbetstid/arbetskostnad. 
Respondenterna menar att detta är den allmänna uppfattningen hos beslutsfattare. 
Auer och Miller (2002) är av samma uppfattning, alltså att kunskaperna kring 
parprogrammering är begränsade och med detta i åtanke är det svårt för beslutfattare 
att godkänna att två personer sitter ihop och arbetar. Cockburn och Williams (2001) 
har i sin studie kring kostnader och fördelar med parprogrammering identifierat att 
kostnaderna blir lägre och att produktionstakten ökar. Istället för 100 % ökade 
kostnader för två personer menar de att kostnaderna för dessa två ökar med 15 %. 
Detta samtidigt som produktionstakten ökar och insparade kostnader i senare skeden 
av projektet finns. Problematiken i detta område är saknaden av undersökningar. Det 
finns ingen anledning till att inte lita på undersökningen men en undersökning är inte 
tillräckligt på ett så stort och annars outforskat område. 

R4 nämnde att denne var väldigt intresserad av att hitta ”fakta” som man kan 
presentera för ledningen så de kan ge sitt stöd för parprogrammering, så det inte känns 
som om utvecklarna utnyttjar resurserna, R4 benämnde det som ”stöld”. I ett led för 
att kunna ge sitt stöd behöver ledningen dels införskaffa kunskaper om 
parprogrammering och dels skapa sig en förståelse för effekterna och fördelarna av 
det. Genom detta kan de då ge sitt stöd och ha en förståelse för varför 
parprogrammering är ett bra arbetssätt. 

R1 och R6 menar att parprogrammering kräver en ”öppen” miljö/kultur. 
Respondenterna menar att parprogrammering är intensivt och krävande av 
programmerarna och med anledning av detta måste det vara möjligt att ta raster när 
det behövs och det är bra med en arbetsmiljö som tillåter detta. Framgångsfaktorerna 
presenteras nedan även i tabellform. 
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Tabell 1. Framgångsfaktorer på ledningsnivå 

Framgångsfaktorer på ledningsnivå 

1. Det är nödvändigt att ledningen ger sitt stöd för parprogrammering. 
Anledningen till detta är att projektdeltagarna inte ska känna sig obekväma 
och känna att de utnyttjar resurserna genom att sitta två vid en arbetsuppgift. 

2. För att kunna ge sitt stöd är det nödvändigt att ledningen dels förstår vad 
parprogrammering är och vilka effekter det har på utvecklingsarbetet.  

3. För att parprogrammering ska bli framgångsrikt är det nödvändigt att 
ledningen har en förståelse för att kulturen eller miljön i projekten måste vara 
öppna. En öppen kultur tillåter exempelvis pauser och avbrott som är 
nödvändiga vid parprogrammeringsarbeten. 

7.2 Framgångsfaktorer på projektledarnivå 
För varje projekt är det vitt känt att det är önskvärt med en projektledare. I XP-projekt 
brukar de kallas för coach (Beck, 2000). Coachens uppgifter är att leda och visa vägen 
för resten av projektdeltagarna. Om det är ett större projekt kan en projektledare även 
fungera som ett överhuvud över flera undergrupper med egna coacher. Författaren 
ansåg att det kan vara intressant att undersöka om en projektledare/coach kan tillföra 
något till ett projekt så att parprogrammering kan bli framgångsrikt. Detta visade sig 
vara något som alla respondenterna hade åsikter om. Oavsett vad personen som leder 
ett XP-projekt kallas har denne ett övergripande ansvar över hela gruppens välmående 
enligt R1-R6. Projektledaren ansvarar för att leda och uppmuntra projektdeltagarna 
till att byta par ofta och att paren verkligen parprogrammerar, detta samstämmer med 
Beck (2000) och Auer och Miller (2002) åsikter. Om gruppen inte trivs ihop är 
sannolikheten stor att parprogrammeringen inte blir bra. Enligt R4 är det möjligt att 
vara osams med några kolleger i några dagar när man arbetar separat men när man 
programmerar i par är det nödvändigt med väl fungerande kommunikation och ett 
öppet sinne för den andra personens åsikter och tankar. Beck (2000) skriver att 
kommunikationen är grunden till ett bra parprogrammeringssamarbete. 
Projektledarens arbetsuppgifter kan således vara att denne arbetar som en mentor som 
de andra i teamet ser upp till och förlitar sig på.  

Respondenterna menar emellertid att en projektledare inte får tvinga någon eller några 
i projektteamet att arbeta ihop. Det är vist att låta de som ställer sig positiva till 
parprogrammering att jobba tillsammans och låta dem sedan hjälpa till och påverka de 
som är tveksamma (R1, R3 och R6). Om projektledaren försöker tvinga eller på något 
annat sätt para ihop personer som inte vill arbeta ihop kan det leda till att 
parprogrammeringen uteblir och att enbart en person i taget arbetar. På detta sätt 
försvinner syftet och resultatet blir inte som tänkt (R4,R6).  

R2, R5 och R6 menar att kompetenta och erfarna projektdeltagare kan hjälpa 
projektledaren med att nå projektmålen. Anledningen till detta är att många av de 
kompetenta och erfarna projektdeltagarna kan åta sig uppgifter som även är av en 
komplex karaktär och därigenom ta ett större ansvar och underlätta för resten av 
projektet. Andra uppgifter som projektledaren har är att denne ska se till så att paren 
bryts upp ofta så kompetensspridningen och kunskapsspridningen om systemet blir 
uppenbart (R1, R2 och R4). Wells (2005), Auer och Miller (2001) och Beck (2000) 
menar också att detta är önskvärt. R4 menar vidare att parprogrammering är så pass 
intensivt och ansträngande att det är omöjligt att arbeta 8 timmar om dagen, än mindre 
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40 timmar i veckan som Beck (2000) påstår. Intressant är att detta är en motsägelse 
mellan litteraturen och praktiken. R4 efterlyser programmeringspass om 2-3 timmar 
om dagen och därefter är det möjligt att utföra andra arbetsuppgifter. 
Framgångsfaktorerna sammanfattas nedan i tabellform. 

Tabell 2. Framgångsfaktorer på projektledarnivå 

Framgångsfaktorer på projektledarnivå 

1. Projektledaren måste vara ansvarig för att leda och uppmuntra 
projektdeltagarna till att byta par ofta. Dessutom måste projektledaren vara 
uppmärksam så det arbetet verkligen sker i par. 

2. För att parprogrammering ska bli framgångsrikt är det nödvändigt att paren 
kompileras på sådant vis att paren verkligen fungerar ihop. Detta är enligt 
respondenterna projektledarens uppgift. Samtidigt menar respondenterna att 
projektledaren inte får tvinga några att arbeta ihop. Om paren inte fungerar 
eller om de blir tvingade att arbeta tillsammans kan det leda till att 
stämningen blir dålig i teamet samt att det förväntade resultatet uteblir. 

3. Ett sätt att införa parprogrammering eller att få tveksamma 
projektmedlemmar att delta är att låta de som ställer sig positiva till 
parprogrammering jobba tillsammans och låta dem sedan hjälpa till och 
påverka de som är tveksamma. Detta anses vara projektledarens 
arbetsuppgifter. 

7.3 Framgångsfaktorer på projektdeltagarnivå 
Även andra faktorer måste finnas tillgängliga för att parprogrammering ska bli 
framgångsrikt. En annan stor del i framgång med parprogrammering ansågs vara de 
faktorer som varje individuell programmerare kan tillföra ett projekt. Det visade sig 
också stämma efter kontakt med respondenter. Nästan alla respondenterna menade att 
en hög social kompetens och en hög kompetens (kunskapsmässigt) var viktiga 
framgångsfaktorer.  

R4 menade att det är bra om navigatören inte påpekar alla småfel som föraren gör. 
Dessa småfel tillhör programmeringen och det är smidigare att rätta till dem i 
efterhand. Det är mer önskvärt att navigatören sköter om andra sysslor. Till exempel 
menar R4 att navigatören ska fundera på det stora sammanhanget, att denne är aktiv 
och exempelvis skriver ”att-göra”-listor samt planerar för framtida uppgifter. Det är 
viktigt att navigatören verkligen arbetar och leder arbetet framåt medan föraren 
programmerar, detta samstämmer med Beck (2000), Auer och Miller (2002) och 
Wells (2005). Wells (2005) och Auer och Miller (2002) talar om taktisk och strategisk 
planering. Detta kan ses som det respondenterna var inne på, det är viktigt att 
navigatören aktivt arbetar med att hitta lösningar som berör arbetet längre fram. Det är 
även viktigt att navigatören håller ett öga på det arbetet som föraren utför, det är på 
det viset parprogrammeringen kan bli effektiv och lyckat. Navigatören har ett arbete 
som handlar om att hålla en balansgång mellan att arbeta längre fram i tiden samt 
arbeta med det som är aktuellt för tillfället. 

Utöver detta ska programmerarna ska vara öppna och toleranta. Det är speciellt viktigt 
att programmerarna kan ge och ta kritik då arbetssättet mycket handlar om att genom 
samtal med en annan person ta bra design och programmeringsbeslut (R1-R6). 
Genom att undvika att para ihop en dominant programmerare med en mindre 
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dominant person kan mindre lyckade parprogrammeringssessioner undvikas (R1).  
Nedan visas framgångsfaktorerna i tabellform. 

Tabell 3. Framgångsfaktorer på projektdeltagarnivå 

Framgångsfaktorer på projektdeltagarnivå 

1. En viktigt framgångsfaktor när det gäller projektdeltagarna är deras 
personligheter. Respondenterna menar att det är viktigt med en hög social 
kompetens samt en hög kunskapsmässig kompetens. 

2. Det är speciellt viktigt att projektdeltagarna kan ge och ta konstruktiv kritik. 
Om projektdeltagarna inte kan ge och ta kritik försämras kvalitén på 
parprogrammeringsarbetet. 

3. För att arbetet inte ska bli ytterligare påfrestande är det viktigt att navigatören 
inte sysselsätter sig med att påpeka alla småfel föraren gör. Det är mycket 
viktigare att navigatören arbetar med långsiktiga uppgifter samtidigt som den 
håller ett öga på att föraren är på rätt spår. 

7.4 Framgångsfaktorer via materiella förutsättningar 
Beslutet om att fråga respondenterna om vilka materiella faktorer som möjligtvis kan 
ge upphov till framgång med parprogrammering ansågs till en början vara mindre 
relevant. Men i efterhand anses frågan vara befogad och väldigt intressant. 
Respondenterna ansåg till en början att det inte fanns några speciella faktorer, men 
efter att fått fundera en kort stund framkom det att små projekt med max 10-12 
deltagare är att föredra. Detta överensstämmer med flera författare, exempelvis Beck 
(2000). Alla respondenter ansåg att en gemensam projektyta var bra men det är även 
viktigt att det finns avskilda arbetsytor när projektdeltagarna sysslar med andra 
arbetsuppgifter. Auer och Miller (2002) behandlar ämnet med materiella 
förutsättningar kort, och det var via deras bok som ämnet blev relevant för detta 
arbete. De menar att en öppen arbetsyta är något självklart. Detta överens stämmer 
med respondenternas åsikter, men respondenterna identifierar att det behövs avskilda 
ytor för andra arbetsuppgifter.  

Vidare menar Auer och Miller (2002) att de materiella förutsättningarna inte sätter 
begränsningar på projektet, men att de skulle välja bekvämare och standardiserade 
arbetssituationer före dåliga förhållanden. Det viktigaste som Auer och Miller (2002) 
identifierar är bra med utrymmen, trådlösa tangentbord och möss, stora och bra 
monitorer och standardiserad programanvändning på alla arbetsstationer. 

Respondenterna menar att när man sitter bakom en monitor är det viktigt att det finns 
bra med utrymme bakom monitorn för två personer. Stora monitorer är en 
förutsättning. R5 menar även att dubbla monitorer och dubbla tangentbord kan vara 
intressant. R5 menar att en whitebord-tavla är en viktig förutsättning vid 
parprogrammering. Enligt R6 är dessa förutsättningar inte nödvändiga men de kan 
förenkla mycket av parprogrammeringssamarbetet. Mycket av respondenternas svar 
överrensstämmer med litteraturen, dock nämns inte en enligt Auer och Miller (2002) 
viktig förutsättning, nämligen den att programanvändningen på alla stationer. Som 
nämnt ovan vill Auer och Miller (2002) att programmen som används på de olika 
stationerna ska vara samma eller begränsade till ett fåtal program. Anledningen till 
detta är att det blir enklare att byta partner och se andra personers källkod när de är 
strukturerade på samma vis. Framgångsfaktorerna som framkommit via intervjuerna 
summeras nedan i tabellform. 
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Tabell 4. Framgångsfaktorer via materiella förutsättningar 

Framgångsfaktorer via materiella förutsättningar 

1. Det är önskvärt att projektgruppen max består av 10-12 personer. Mindre 
grupper fungerar ännu bättre. 

2. Respondenterna anser att en gemensam projektyta är att föredra. De menade 
även att särskilda separata utrymmen för att genomföra andra arbetsuppgifter 
också är önskvärt. 

3. Om projektdeltagarna ska sitta bredvid varandra bakom en monitor är det 
viktigt att det finns gott om utrymme för två personer. 

4. Bra utrustning, så som monitorer och möss.  

5. Det måste finnas en whiteboard-tavla tillgänglig för varje par. 
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8 Slutsats 
I det här kapitlet presenteras en slutsats av det analyserade resultatet. Arbetets 
problemformulering lyder som följande: 

Vilka faktorer krävs enligt utvecklare för att parprogrammering ska bli 
framgångsrikt i ett projekt? 

Faktorerna listas nedan utan inbördes ordning. 

Ledningsnivå: 

• Ledningsstöd för parprogrammering 

• Kunskap hos ledningen om parprogrammering 

• Tillåtelse för en öppen arbetsmiljö 

Projektledarnivå: 

• Uppmuntring till byte av par ofta 

• Ansvarar för att paren fungerar 

• Inte tvinga till parprogrammering 

• Låta de positiva sprida parprogrammeringen vidare 

Projektdeltagarnivå: 

• De ska ha hög social och kunskapsmässig kompetens 

• De ska kunna ge och ta konstruktiv kritik 

• Navigatören ska balansera mellan långsiktiga arbetsuppgifter och kortsiktiga 

Materiella förutsättningar: 

• Små projektgrupper 

• Gemensam projektyta med tillhörande avskilda områden 

• Gott om utrymme för två personer vid en arbetsstation 

• En whiteboard-tavla per par 

Många av faktorerna stöds i litteraturen, även om de inte är specifik uttalade som 
framgångsfaktorer för parprogrammering. De faktorer undersökningen har tagit fram 
styrks av flera respondenter. Dessa faktorer är konkreta och fastställda faktorer utifrån 
respondenternas svar. Till en viss del finns det en förankring av dem i litteraturen och 
till en stor del är faktorerna respondenternas värdefullaste kunskapar kring 
parprogrammering. 

Även fyra nivåer har identifierats, dessa anses också vara väldigt intressanta och 
konkreta då de har formulerats och identifierats med väldigt intressanta respondenter i 
Sverige. Även om dessa nivåer inte ingår i arbetets problemformulering anses de 
värdefulla och kan i det här arbetet ses som ett sätt att gruppera faktorerna för en 
tydligare presentation av framgångsfaktorerna.
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9 Diskussion 
Erfarenheterna kring att utföra ett arbete över en längre period är många. Samtidigt 
som erfarenheterna är många är det rimligt att även problemen med arbetet är det. För 
just det här arbetet har jag inte haft några större bekymmer, men ett par moment i 
processen har varit bekymmersamma. Anledningen till att längre perioder av 
problemfyllda moment har uteblivit har varit att jag kontinuerligt har försökt tänka ett 
steg före varje delmoment. Detta tillsammans med att varje vecka haft en handledning 
har det varit möjligt att diskutera idéer och tankegångar kontinuerligt och på det viset 
få ett bra flyt i arbetet. Dock kan inget arbete genomgå en sådan här lång process utan 
att stöta på problem. De problemen jag har stött på har varit att jag har haft det väldigt 
svårt att hitta respondenter till min undersökning. Problemet med att hitta 
respondenter var komplicerat. Det var inte enbart bristen på personer som ville och 
hade möjlighet att delta utan det har även varit på det viset att flera av dem som ville 
ställa upp enligt min bedömning inte var kvalificerade. Sammanlagt skickade jag 60-
70 e-post till eventuella respondenter. Utav dem som svarade och var intresserade av 
att ställa upp på intervjuer var väldigt få kvalificerade. Sammanlagt hade jag e-post 
och telefonkontakt med cirka 15 personer på olika företag. Utav dessa visade sig inte 
många vara intresserade av att delta. I den slutgiltiga rapporten är det sex personer 
från olika företag som är delaktiga i undersökningen. Emellertid anses inte detta vara 
till nackdel för resultatet. Detta med anledning av att det anses viktigt att många av 
dem som medverkade även rekommenderade att jag skulle ta kontakt med andra 
verksamma. I samband med detta upptäcktes det att de som respondenterna 
rekommenderade antingen, 1) redan kontaktats och inte svarat, 2) kontaktats och 
meddelat att de inte ville medverka eller 3) redan var intervjuade. Problemet med 
svårigheter att lokalisera respondenter har med anledning av detta varit betydelsefullt 
och väldigt lärorikt. Erfarenheterna kring detta anses vara värdefulla vid fortsatta 
studier och eventuella arbeten. Jag anser även att jag lyckats lösa problemet med 
respondenterna på så bra sätt som möjligt med tanke på omständigheterna. 

9.1 Styrkor och svagheter med den genomförda undersökningen 
Inledningsvis var jag inställd på att jag skulle genomföra öppna enkätundersökningar 
och på det här viset samla in data. Med anledning av detta letade jag efter 
respondenter som ville ställa upp på enkäter. När jag förstod att det är rimligare och 
smidigare att få ut bättre och mer kvalitativ data genom intervjuer blev det 
bekymmersamt med några respondenter. De hade tackat ja till att medverka i en 
enkätundersökning men de var inte intresserade av att intervjuas. För att inte gå miste 
om deras svar bestämde jag tillsammans med min handledare att jag skulle genomföra 
både enkätundersökningar och intervjuer. Detta anses i efterhand ha tillfört 
undersökningen kvalitet som skulle ha uteblivit vid enbart intervjuer. Med detta sagt 
menar jag att styrkorna i den genomförda undersökningen är att jag har lyckats 
lokalisera respondenter som verkar tillhöra en mindre skala personer i Sverige som är 
kvalificerade att svara på frågor på ett sätt där deras svar inte lika enkelt kan 
ifrågasättas. Andra styrkor hos den genomförda undersökningen är att flera av 
personerna ansåg att jag även borde intervjua personer som jag redan hade intervjuat 
eller var på väg att intervjua. Ytterligare styrkor är att svaren från respondenterna är 
väldigt lika varandra eller att de kompletterar varandra. Detta tyder på att 
respondenterna praktiskt har upplevt momenten och därför kan uttala sig om dem. De 
svagheter jag upplever med arbetet är möjligtvis att det hade varit spännande att 
intervjua flera. Problemet med intervjuerna var att de första två inte gick så bra medan 
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de två senare gick bättre. Det hade varit intressant att se om kvaliteten och djupet på 
svaren skulle ha blivit bättre om jag hade haft flera att intervjuer. Möjligtvis ser jag att 
enkätundersökningarna kanske är lite tunnare än intervjuerna och att detta kan vara en 
svaghet, men å andra sidan talade respondenterna vid intervjuerna om mycket annat 
samtidigt som de gav svar på mina frågor. Andra svagheter med den genomförda 
undersökningen är att det hade varit bättre att träffa alla mina respondenter 
personligen för intervjuer. Personliga träffar medför enligt Davidson och Patel (1994) 
att det möjligt att tyda kroppsspråk och därigenom förstå om respondenterna inte ville 
svara på vissa frågor eller om de inte svarade helhjärtat/komplett på mina frågor. 

9.2 Diskussion kring arbetets resultat 
Utifrån arbetets problemspecificering kan jag säga att ett bra och starkt resultat har 
arbetats fram. Jag anser att jag har gjort ett bra arbete med att identifiera personer som 
har relevant kunskap inom ämnet. Sedan anser jag de framtagna framgångsfaktorerna 
är något positivt som har tillfört ämnet kring XP och parprogrammering något som 
tidigare inte uppvisats i den här formen. Dock tror jag inte mitt arbete har någon 
direkt inverkan på hur man bedriver XP och parprogrammeringsprojekt, men jag tror 
att rapporten kan tillföra en viss mängd med kunskap och förståelse för 
problemområdet. Jag är övertygad om att personer som arbetar med XP och 
parprogrammering kan läsa rapporten och efteråt känna att det har lärt sig något nytt. 
Jag har genom att specificera ett problem på ett problemområde som var okänt lyckats 
identifiera faktorer som kan anses som generella och övergripande. Oavsett hur de 
uppfattas anses de vara riktiga då riktiga och verkliga personer ute i arbetslivet anser 
att dessa faktorer skapar problem för dem i deras arbetsliv. I ett led att kritisera arbetet 
känner jag att det fanns några viktiga personer som jag inte lyckades få tag på. Dessa 
personer identifierade jag väldigt tidigt i processen och försökte kontakta dem flera 
gånger. Möjligtvis hade de kunna tillföra arbetet mer tyngd. 

Jag tror att mina respondenter som blir de som närmast kommer att läsa rapporten 
kommer att känna att den tiden de har ägnat åt det här arbetet har varit värt det och jag 
tror även att de kommer att tycka att läsandet av rapporten blir givande. 

9.3 Förslag på fortsatt arbete 

• Förslag på ett fortsatt arbete kan vara att det är önskvärt att dessa 
framgångfaktorer och möjligtvis tillsammans med andra faktorer ingår i en 
undersökning mot en större urvalsgrupp. Genom att exempelvis rangordna och 
lägga till ytterligare framgångsfaktorer är det möjligt att fastslå riktlinjer som 
är mer generella. En kvalitativ undersökning mot väldigt många respondenter i 
exempelvis Sverige är en bra början. På det här viset är det möjligt att 
identifiera signifikansen för en specifik faktor. Ytterligare förslag på fortsatta 
arbeten kan vara att göra en liknande undersökning mot en större geografisk 
inriktning. Exempelvis Norden eller Nord Amerika. 

• Andra arbeten kan möjligtvis vara att undersöka och försöka identifiera andra 
nivåer för framgångsfaktorer. Det är även intressant att undersöka om de 
nivåerna som jag har identifierat återfinns hos en större population. 

• Ytterligare förslag på vidare arbete är exempelvis en observationsstudie med 
syftet att identifiera framgångsfaktorer för parprogrammering. Genom en 
sådan studie är det möjligt att identifiera sådana faktorer som ter sig självklara 
för en person som är involverad i projektet. 
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• Med anledning av vad en av respondenterna sade tycker jag även det är viktigt 
med fortsatta arbeten kring parprogrammering som visa fördelarna samt 
nackdelarna med parprogrammering för exempelvis för att skapa ett material 
som beslutfattare kan ta hänsyn till när de överväger att införa 
parprogrammering 
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Bilaga 1 – Enkät och intervjufrågor 
 

Bakgrundsinformation 

 

1. Vad arbetar företaget kortfattat med? 

 

2. Vilka är kortfattat dina arbetsuppgifter? 

 

3. Hur länge har du arbetat med detta? 

 

Extreme programming / Parprogramming 

 

4. Hur länge har du arbetat med XP? 

 

5. Hur länge har du arbetat med parprogrammering? 

 

6. På vilket sätt ser du fördelarna med parprogrammering? 

 

7. På vilket sätt ser du nackdelarna med parprogrammering? 

 

8. För att parprogrammering ska bli framgångsrikt i ett projekt krävs det 
ansträngningar från olika delar verksamheten. Några av dessa har identifierats, skulle 
du med egna ord vilja beskriva vad Du anser krävs från varje del. Syftet med frågorna 
är att skapa en bas med faktorer som bidrar till framgång med parprogramming, 
genom att identifiera faktorer på olika nivåer som bidrar till framgång. 

 

 a. Från ledningens sida 

 b. Från företagets/organisationens sida 

 c. Från projektledarnas sida 

 d. Från programmerarnas sida 

 e. Materiella förutsättningar 

 f. Övriga delar du anser fattas? 

 

9. Kan du nämna fem förutsättningar som du som parprogrammerare inte skulle klara 
dig utan? Exempelvis; små projekt, ”collective ownership” och dylikt 

 


