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Sammanfattning 
 
Parprogrammering (PP) är en utvecklingsmetod där två personer delar en dator och arbetar 
sida vid sida. I denna uppsats undersöks vilka effekter PP innebär för verksamheten och vilka 
framgångsfaktorer som främjar PP. Dessutom undersöks hur kommunikation bör utövas i 
samband med PP. Det teoretiska ramverket som ligger till grund för undersökningen är 
sammansatt av tidigare forskning om PP och psykologisk teori om kommunikation. Detta 
undersöks med en kvalitativ metod med material från fem gruppintervjuer. Utvalda 
respondenter kommer från företag som aktivt använder agil utveckling och PP. 
Undersökningen finner att en mängd av den tidigare forskningens effekter, framgångsfaktorer 
och riktlinjer kan bekräftas samtidigt som flera nya upptäcks. Undersökningen bekräftar 
bland annat att det råder oenighet kring huruvida PP leder till kortare utvecklingstid, att god 
kommunikation är en central del av PP och att självständiga team är främjande för PP. Vidare 
följer en diskussion om författarnas tankar kring samtida användning av PP. 

Nyckelord 
 
parprogrammering, kommunikation, effekt, agil, mjukvaruutveckling 

Abstract 
 
Pair programming (PP) is a method for software development where two individuals share 
one computer and work side by side. This essay examines PP with regards to its effects and 
success factors. The essay also investigates how participants should communicate to achieve 
successful PP. The theoretical framework consists of previous research on PP and 
psychological theory on communication. This is examined with a qualitative method with 
material from five group interviews. The selected respondents come from software 
development companies that actively use agile methods and PP. The analysis concludes that 
several effects, success factors and guidelines from previous research are confirmed while 
some new are discovered. The discoveries include that there exists a disagreement about the 
effect on development time, that good communication is central for PP and that self-
organizing teams are key for PP. Furthermore is a discussion by the authors on the 
contemporary use of PP. 
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1 Inledning 
 
Vad är parprogrammering (PP)? För att förstå detta måste vi först förstå att PP sker vid 
systemutveckling, som innefattar de aktiviteter som bidrar till att producera mjukvara, där det 
slutgiltiga målet vanligen är att skapa värde för människor. Det är vanligt förekommande att 
se systemutveckling i form av en livscykel med fyra faser; planering, analys, design och 
implementation (Dennis, Wixom & Roth, 2012). Agil utveckling är ett populärt ramverk med 
många metoder och principer för systemutveckling, dessa metoder och principer föreskriver 
bland annat hur utvecklarteam kan organiseras och arbeta på bästa sätt för att iterativt och 
kontinuerligt kunna leverera mjukvara (Dingsøyr, Nerur, Balijepally & Moe, 2012).  
 
En svårighet med systemutveckling är att utveckla mjukvara som har hög kvalitet. Med  hög 
kvalitet menas mjukvara som är öppen för utbyggnad och underhåll, snabb, läsbar och som 
innehåller få fel. Ett av syftena med PP är att motverka denna svårighet och sker genom att 
två personer delar en dator och arbetar sida vid sida med programmering men även andra 
uppgifter som analys, design och test. Tanken är att ett nära samarbete med löpande 
diskussion och kodgranskning leder till högre kvalitet på den utvecklade mjukvaran. PP som 
arbetssätt kan spåras bakåt i tiden till åtminstone 50-talet men det blev stort först i samband 
med att den agila metoden “Extreme Programming”, som förespråkar PP, tog sin form och 
populariserades under 1990-talet (Williams & Kessler, 2002).  
 
Vid PP finns två roller, föraren och navigatören. Föraren skriver med tangentbordet. 
Navigatören har flera uppgifter, en är att observera föraren och leta efter taktiska eller 
strategiska misstag. Taktiska misstag är syntaxfel, stavfel, att anropa fel metod etc. 
Strategiska misstag är av en mer övergripande karaktär som uppstår när man designar på ett 
sätt som inte kommer lösa uppgiften. Navigatören är den strategiska, långsiktiga tänkaren 
som försöker guida föraren i rätt riktning (Williams & Kessler, 2002, s. 4). 

1.1 Problemformulering 
 
PP är ett samtida fenomen som blir omskrivet i både akademiska och mediala sammanhang, 
se exempelvis Rodríguez, Price & Boyer (2017) eller Pickett (2018). När PP undersöks i 
akademiska sammanhang verkar framförallt två sorters inriktningar vara av intresse för 
forskare. Antingen undersöks vilka effekter som PP leder till och då nästan alltid i jämförelse 
med individuell programmering, exempelvis Hulkko & Abrahamsson (2005), eller så 
undersöks faktorer som kan leda till att PP uppnår fler och starkare positiva effekter, 
exempelvis  Arisholm, Gallis, Dyba & Sjoberg (2007). Det är långt ifrån vedertaget gällande 
vad PP har för effekter och vilka faktorer som påverkar PP. Bland annat finns det både 
studier som menar att PP leder till mer enhetligt skriven kod (Williams & Cockburn, 2000) 
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och studier som visar på motsatsen (Hulkko & Abrahamsson, 2005). Det är därför av intresse 
för oss att undersöka både vilka effekter PP leder till och vilka faktorer som påverkar PP. 
 
Kommunikation mellan utövare av PP beskrivs som en viktig faktor i ett flertal av de källor 
som utgör vetenskaplig litteratur inom området, se exempelvis Williams & Kessler (2002) 
och Rodríguez et al (2017). Samtidigt är fältet förhållandevis fattigt på undersökningar 
gällande vad som faktiskt karaktäriserar kommunikation vid framgångsrik PP – på vilket sätt 
två utövare av PP bör samtala med varandra för att uppnå framgångsrik PP.  De vetenskapliga 
arbeten vi har funnit som faktiskt fokuserar på kommunikationen (Bryant, Romero & Boulay, 
2006; Freudenberg, Romero & Du Boulay, 2007; Stapel, Knauss, Schneider & Becker, 2010; 
Rodríguez et al, 2017) ser vi inte som uttömmande eller slutgiltiga utan snarare som underlag 
för ytterligare forskningsarbete. Exempelvis kommer Stapel et al (2010, s. 130) fram till att 
“Conversations about code need to be analyzed in more detail”. 
 
Många undersökningar av PP är genomförda i en akademisk kontext med studenter och det 
behövs mer forskning ur yrkesverksammas perspektiv (Hulkko & Abrahamsson, 2005; 
Coman, Sillitti, & Succi, 2008). Därför ser vi ett behov av att undersöka PP i ett 
professionellt sammanhang. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med denna uppsats är tredelad, det första syftet är att undersöka vilka effekter som PP 
innebär. Det andra syftet är att undersöka hur man uppnår de funna positiva effekterna, det 
vill säga vilka framgångsfaktorer som kan leda till framgångsrik PP. En viktig 
framgångsfaktor som identifierats tidigare är kommunikation, därför blir det tredje syftet att 
undersöka hur kommunikation bör utövas vid framgångsrik PP. Detta ska undersökas i 
professionella sammanhang hos företag. Detta leder oss till följande forskningsfrågor: 
 

1) Vilka effekter innebär parprogrammering? 
2) Vilka faktorer leder till framgångsrik parprogrammering?  
3) Hur bör kommunikation utövas för att nå framgångsrik parprogrammering? 

 
I denna uppsats är det individuell programmering som sätts i kontrast mot PP vid implicita 
jämförelser. Detsamma gäller för fråga ett som används för att finna de effekter som PP leder 
till – jämfört med individuell programmering. Med effekter menas de följder som uppstår av 
att använda PP. Dessa effekter kan vara positiva eller negativa och utgår från verksamhetens 
perspektiv. Vi begränsar oss till effekter som påverkar verksamhetens produktivitet och 
personal utifrån ekonomiska, arbetsmiljömässiga eller pedagogiska perspektiv. Dessa effekter 
är nära besläktade och det är möjligt att effekterna påverkar varandra. Exempelvis är det av 
intresse vilka effekter PP har på arbetsglädje, inlärning och utvecklingstid. 
 
Utifrån fråga två vill vi finna de faktorer som leder till framgångsrik PP. Med faktorer menar 
vi de omständigheter som påverkar PP. Med framgångsrik PP avser vi PP-sessioner som når 
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positiva effekter – ju fler och starkare positiva effekter desto mer framgångsrik. Dessa 
faktorer ska vara påverkbara av verksamheten. Vi ämnar alltså inte studera faktorer som 
påverkar framgången av PP men som inte går att kontrollera såsom sjukdomar eller 
naturkatastrofer. Begreppet faktor i kontexten av denna fråga benämns framöver som 
framgångsfaktor. Framgångsfaktorer berör exempelvis deltagarnas relation till varandra, 
styrning av team och hur kommunikation utövas vid PP. 
 
Utifrån fråga tre vill vi studera framgångsfaktorn kommunikation i närmare detalj. Vi ämnar 
ta reda på riktlinjer för hur deltagarna bör kommunicera verbalt och icke-verbalt med 
varandra för att nå framgångsrik PP. Utövning av kommunikation berör exempelvis hur kritik 
framförs och hur olika förslag på lösningar diskuteras. 
 
Nedan är en bild som illustrerar sambandet mellan begreppen framgångsfaktorer, PP och 
effekter. 
 

 
Bild 1, Samband faktor, PP och effekt 

1.3 Avgränsning 
 
Vi har undersökt PP som en del av det agila arbetssättet. Ett agilt arbetssätt innebär en mängd 
ytterligare metoder och värderingar men dessa har vi valt att inte undersöka. 
 
Valet av kvalitativ metod avgränsar oss från möjligheten att göra en kvantitativ analys. 
 
Vårt syfte avgränsar oss från andra aspekter av PP än effekter, framgångsfaktorer och 
kommunikation, exempelvis etiska aspekter. 
 
En del litteratur tar upp personlighetsfaktorer såsom extrovert/introvert som framgångs-
faktorer för PP. Personlighet är även stort inom psykologi och hade kunnat diskuteras inom 
ramen för kommunikation men vi har valt att avgränsa oss från detta och istället endast 
inriktat oss på det beteendeteoretiska synsättet på kommunikation. 
 
Begreppet hög kvalitet på mjukvara är generellt, brett och omfattar mycket, vi har valt att inte 
undersöka detta i detalj utan har utgått från hur respondenterna definierar hög kvalitet. 
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1.4 Kunskapsintressenter 
 
Denna studie är av störst intresse för utövare av PP som vill veta hur de bör agera och 
kommunicera för att öka de positiva effekterna av PP. Detta eftersom denna studie delvis 
bidrar med kunskap av vägledande karaktär, det vill säga kunskap om hur man bör gå 
tillväga. Studien är även riktad till alla som studerar systemutveckling eller är 
yrkesverksamma inom området eftersom studien bidrar med kunskap om PP som är en 
arbetsmetod för systemutveckling. Studien lägger särskild vikt vid kommunikation och 
därmed riktar sig studien också till de som är intresserade av hur systemutvecklare 
kommunicerar.   
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2 Metod 
 
Detta kapitel består av två huvudavsnitt. Avsnitt 2.1 (Forskningsstrategi) är en motivering av 
de metodologiska val som vi har gjort. Avsnitt 2.2 (Tillvägagångssätt) presenterar hur vår 
undersökning gick till.  

2.1 Forskningsstrategi 
 
Utifrån vårt syfte behöver vi skapa en djup förståelse av flera aspekter gällande PP och 
undersöka mänskliga upplevelser av fenomenet. Vi har därför genomfört en kvalitativ 
fallstudie av PP och fallstudien har utförts hos flera organisationer som vanligen använder 
PP. Fallstudie som strategi är passande för oss eftersom vi fokuserar på en djup och detaljerad 
förståelse snarare än ett översiktligt och brett tillvägagångssätt. 
 
Fallstudier karakteriseras av att de görs i fallets naturliga miljö, är holistiska på så sätt att de 
undersöker fallet i termer av dess kontext och därför beskriver orsakssamband utifrån dess 
relationer, processer och miljö. Vi tycker därför att en fallstudie var passande för att svara på 
våra frågor om hur och varför dessa förhållanden föreligger. Enligt Oates (2006, s. 143) finns 
det tre sorters fallstudier: explorativ, deskriptiv och förklarande. Eftersom det finns relativt 
lite forskning på området och vi ämnar finna nya fenomen har vi tillämpat ett explorativt 
förhållningssätt när vi samlat in data.  
 
Eftersom detta är en kvalitativ studie valde vi att använda intervjuer som metod för 
datainsamling. Vi valde att främst utföra gruppintervjuer då dessa kan generera diskussioner 
som innehåller fler perspektiv och ger en bredare bas av erfarenheter i jämförelse med 
enskilda intervjuer (Oates 2006, s. 195). Vi kan också mer tidseffektivt nå svar från flera 
respondenter under samma session. Deltagare i diskussionen kan även hjälpa varandra att 
minnas erfarenheter. Intervjuerna utfördes på ett semistrukturerat vis då vi ville kunna ställa 
oförberedda frågor om behovet skulle dyka upp under intervjutillfällena. Vi hade gärna 
utökat undersökningen med observation av PP men vi fick tyvärr aldrig möjlighet till detta. 
 
Vår strategi gällande urval av respondenter har varit att söka efter företag i Sverige som 
frekvent använder agila metoder eftersom PP är en arbetsmetod som vanligen används i en 
agil kontext. Att vi endast har fokuserat på företag knyter an till syftet om att utföra 
undersökningen i professionella sammanhang. Målet har varit att finna utvecklare och chefer 
som använder PP på sin arbetsplats. 
 
Enligt Oates genererar fallstudier främst kvalitativ data och även om det är möjligt att 
tillämpa kvantitativa metoder för att analysera denna sorts data så lämpar sig en kvalitativ 
dataanalys bättre om man söker nå detaljerad kunskap som inte kan reduceras till kvantitativa 
siffror (Oates 2006, s. 277). Utifrån hur syftet och forskningsfrågorna är formulerade valde vi 
därför kvalitativ dataanalys. 
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På grund av frågeställningarna och forskningsstrategin kommer vi tillämpa en blandning av 
ett induktivt och deduktivt förhållningssätt vid analys. Eftersom vi har ett explorativt 
förhållningssätt är vi induktiva i den mån vi försöker finna nya fenomen utifrån vårt 
datamaterial. Samtidigt är vi deduktiva i den mån vår förförståelse påverkar hur vi tolkar 
datamaterialet. Oates (2006, s. 268-270) menar att detta är naturligt eftersom det rent 
praktiskt är svårt för en forskare att helt bortse från tidigare information och kunskap som 
denne har skaffat sig. 
 
För att möjliggöra kritisk granskning av forskning är det viktigt att reflektera kring vilka 
värderingar och antaganden forskarna utgår från och detta kan sammanfattas som ett 
forskningsparadigm. Vår personliga åsikt är att forskare inte kan vara helt objektiva, utan att 
det är möjligt att göra flera olika tolkningar av verkligheten där resultatet påverkas av 
forskarens subjektivitet. Vi antar även att vi bäst kan förstå fenomenet PP utifrån subjektiva 
mänskliga erfarenheter som formats i deras naturliga sociala miljö. Utifrån dessa anledningar 
anser vi att uppsatsarbetet har bedrivits utifrån paradigmet interpretivism. Enligt Oates (2006, 
s. 293) lämpar sig en fallstudie bra i kombination med interpretivism, särskilt då kvalitativ 
data analyseras med en kvalitativ metod. 

2.2 Tillvägagångssätt 
 
Vi började med att söka efter relevant vetenskaplig litteratur. Följande databaser har använts 
för sökning: Google Scholar, Uppsala Universitetsbibliotek (ub.uu.se), Web of Science, 
PsycINFO. Vid urval har vi använt följande sökord i olika kombinationer (synonymer inom 
parentes):  
 
● Pair programming (collaborative programming, collaborative development, pair 

development) 
● Communication (conversation, dialogue, interpersonal) 
● Efficiency (effective, success, enabler, obstacle, productive, productivity) 
● Psychology (behaviour) 
● Cooperation (collaboration, team, teamwork)  

 
Urval av litteratur har skett genom att läsa igenom sammanfattningar för att se om böckerna 
eller artiklarna var relevanta. Relevans har inneburit att de antingen är undersökningar som 
ligger nära vårt syfte eller på grund av att de hjälper oss definiera teoretiska begrepp inom 
området. Den litteratur som vi fann relevant lästes i sin helhet och har sedan sammanställts i 
avsnitt tre om tidigare forskning och teoretiskt ramverk. Då vi har tre forskningsfrågor är det 
teoretiska ramverket uppdelat i tre delar utifrån effekter, framgångsfaktorer och 
kommunikation. Vi har alltså valt att presentera ett relativt stort teoretiskt ramverk och detta 
för att vi vill ha ett omfattande teoretiskt stöd för vår analys. 
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För att få kontakt med företag som jobbar med systemutveckling och som arbetar agilt har vi 
använt tre olika vägar. Först och främst har vi sökt på egen hand via LinkedIn och via 
föreningen Agila Sverige. Vi kontaktade också tidigare elever på Systemvetenskapliga 
programmet i Uppsala som vi känner. Vi har även fått ytterligare en kontakt av vår 
uppsatshandledare. Vi fick totalt kontakt med fyra företag: Avanza, King, Anonymt Företag 
A (AFA) och Anonymt Företag B (AFB). 
 
Sammanlagt har fem intervjuer utförts. Med Avanza, King och AFA har vi hållit 
gruppintervjuer. I gruppintervjuerna på Avanza och King deltog fyra respondenter och på 
AFA två respondenter. Vi efterfrågade att respondenterna hade utfört PP tillsammans så att 
de kunde minnas gemensamma erfarenheter samt vara bekväma med varandra. Vi höll även 
två enskilda intervjuer, en intervju med AFB då vi inte lyckades få ihop en grupp och en 
intervju med en utvecklingschef på Avanza för att få ett chefsperspektiv på PP. Inför samtliga 
intervjuer skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) ut som bland annat berörde studiens 
syfte, upplägg och exempelfrågor. Intervjuerna ljudinspelades och samtliga deltagare 
samtyckte till detta. 
 
Eftersom intervjuerna skulle vara semi-strukturerade förberedde vi ett frågeformulär (se 
bilaga 2) som användes som stöd för fyra av fem intervjuer. Intervjun med Avanzas 
utvecklingschef följde inte formuläret eftersom möjligheten att intervjua henne dök upp 
spontant på plats. Vi formulerade fyra teman om PP som vi ville skapa diskussion kring:  
allmänna frågor, situationer, roller och kommunikation. Sedan skrev vi frågor som hörde till 
dessa teman. Eftersom vi hade en explorativ ansats formulerades frågorna så öppna som 
möjligt för inte begränsa respondenternas svar med ledande frågor. Frågorna skrevs med 
bakgrund mot vårt syfte och den tidigare forskningen. Som stöd för att formulera frågor 
använde vi även Hedins (1996) guide för kvalitativ metod. Gruppintervjun på King hölls på 
engelska men den utgick från samma frågemall. 
 
Vi inledde intervjuerna med att förklara att vår ambition är att ha ett öppet samtalsklimat där 
det är fritt att uttrycka sina tankar. Vi poängterade att vi ville undvika en förhörssituation och 
istället uppnå en självgående diskussion där respondenterna rikligt uttrycker sina 
tankegångar. En av oss agerade intervjuledare som ansvarade för att hålla diskussionen 
levande och inom ämnet. Den andre höll koll på tiden, antecknade och ställde kompletterande 
frågor. Vi försökte fördela tiden mellan de fyra temana så jämnt som möjligt. 
Intervjutillfällena karaktäriserades av att respondenterna talade under majoriteten av tiden 
medan vi mestadels lyssnade och då och då ställde frågor. Även den enskilda intervjun med 
AFB följde ovanstående tillvägagångssätt trots att den bara utfördes med en respondent.  
 
Vi har genomfört punkterna nedan i vår bearbetning och analys av intervjumaterialet. Dessa 
punkter motsvarar till största grad vad Oates rekommenderar för kvalitativ dataanalys (2006, 
ss. 267-272). 

1. Materialet från intervjuerna delades in i två kategorier utifrån dess relation till 
undersökningen syfte: irrelevant data och relevant data. 

2. Den relevanta datan transkriberades. 
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3. Det transkriberade materialet kodades och tematiserades utifrån våra tre 
forskningsfrågor. 

4. Funna teman kopplades gentemot den tidigare forskningen. 
 
De delar av intervjuerna som bedömdes som relevanta transkriberades ordagrant. De 
transkriberade intervjuerna har sedan kodats och tematiserats med utgångspunkt från våra tre 
forskningsfrågor -– vi har alltså fokuserat på att finna vad respondenterna har sagt om 
effekter, framgångsfaktorer och kommunikation. Att utgå från forskningsfrågor vid 
tematisering rekommenderas av Hedin (1996, s. 9). 
 
I föregående avsnitt diskuterade vi att vårt förhållningssätt var både induktivt och deduktivt. 
Detta påverkade bearbetning och analys av intervjumaterialet. Vår kodning och tematisering 
var induktiv eftersom vi objektivt sökte finna nya effekter, framgångsfaktorer och riktlinjer 
enbart baserat på respondenternas svar. Men eftersom vi redan hade funnit vissa effekter, 
framgångsfaktorer och riktlinjer i den tidigare forskningen blev kodningen och 
tematiseringen delvis deduktiv, då vi hade skapat oss en tidigare förståelse om dessa fenomen 
som påverkade vår läsning av intervjumaterialet. 
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3 Teori 
 
Detta kapitel består av två huvudavsnitt. Avsnitt 3.1 (Tidigare forskning) består av en genom-
gång av den forskningslitteratur som används. Avsnitt 3.2 (Teoretiskt ramverk) presenterar de 
teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vår analys. 

3.1 Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt presenteras de studier som vi fann relevanta utifrån våra forskningsfrågor. 
Studierna är ordnade efter deras publiceringsår. Vid presentation av respektive studie återger 
vi följande: syfte, metod, resultat och vår eventuella kritik av studien. Detta sammanfattas i 
slutet av avsnittet i en tabell. Alla effekter, framgångsfaktorer och riktlinjer som framkommer 
i den tidigare forskningen redovisas med förklaring i det teoretiska ramverket. Två begrepp 
kan dock vara svåra att förstå och de berör olika mått på tid. Utvecklingstid mäter hur mycket 
tid en uppgift förbrukat från start till slut. Person-timmar tar även hänsyn till antal personer 
och mäter hur många timmar per person som förbrukats. 
 
Nosek (1998) var bland de allra första att skriva om PP och har publicerat en 
populärvetenskaplig artikel för att motivera användning av, och vidare forskning om PP. Han 
har gjort ett experiment med 15 erfarna utvecklare på ett företag och funnit att PP leder till 
mer läsbar kod och mer användbar mjukvara. De fann också att utvecklare som använder PP 
har ett större förtroende för den utvecklade mjukvaran samt en högre arbetsglädje. Artikeln är 
publicerad i CACM som är en forskningsbaserad tidning och som referentgranskar i viss 
utsträckning. 
 
I ett konferenspapper beskriver Williams & Cockburn (2000) effekterna av att nyttja PP i 
samband med systemutveckling. Dataunderlaget för artikeln är experiment med studenter och  
intervjuer med professionella utvecklare. PPs effekter undersöks utifrån följande aspekter: 
utvecklingstid, antal persontimmar, arbetsglädje, antal misstag, följande av kodstandard, 
problemlösning, inlärning och teambuilding. Författarna kommer fram till att PP ger positiva 
effekter utifrån samtliga aspekter förutom persontimmar – PP innebär 15% ökad förbrukning 
av persontimmar. En av artikelns svagheter ligger i att det är oklart om den är 
referentgranskad och för vissa intervjuer saknas källa. Trots detta väljer vi att använda 
artikeln som stöd för det teoretiska ramverket eftersom en av författarna, Williams, är mycket 
citerad inom forskningen om PP. 
 
Williams & Erdogmus (2002) utgår från en tidigare studie som har funnit att utveckling med 
PP förbrukar 15% fler person-timmar men att PP leder till högre kodkvalitet. Denna studie 
undersöker dessa resultat ur ett ekonomiskt perspektiv och hävdar att trots denna uppmätta 
längre tid för utveckling gör den högre kodkvaliteten att det är ekonomiskt fördelaktigt att 
använda PP. Artikeln är publicerad i en populär tidskrift och är referentgranskad. 
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Williams & Kessler (2002) är en bok som ger en bred och översiktlig bild av PP och försöker 
behandla en stor mängd aspekter av PP såsom historia, användningsområde, roller, fördelar 
och framgångsfaktorer. Boken är publicerad under Pearsons avdelning Addison-Wesley 
vilket har ett gott rykte gällande teknisk litteratur och den används av flera artiklar vi funnit 
för begreppsdefinitioner. Denna källa bör ge oss en bra överblick kring parprogrammering, 
teori att utgå från samt idéer om hur vi tar våra frågeställningar vidare. En kritik är att även 
om författarna har publicerat annan vetenskaplig litteratur på området bygger denna bok till 
stor del på egna erfarenheter och saknar ordentliga undersökningar och i viss mån referenser. 
 
Lui & Chan (2003) undersöker skillnader i tidseffektivitet mellan parprogrammerare och 
individuella programmerare. Data samlas in genom ett kontrollerat experiment där femton 
yrkesverksamma programmerare får i uppgift att lösa ett antal algoritmbaserade problem. Tio 
personer arbetar i par och fem arbetar själva. Resultaten visar att paren i genomsnitt nådde 
rätt lösningar på strax under hälften av utvecklingstiden i jämförelse med de som 
programmerade själva, närmare bestämt 4.2% färre person-timmar förbrukade vid PP. 
Artikeln är referentgranskad. Gällande metoden ställer vi oss frågande till om resultatet beror 
på en verklig skillnad eller ren slump eftersom statistisk signifikans inte redovisas och 
validiteten därmed sänks. 
 
Hulkko & Abrahamsson (2005) sammanställer i ett konferenspapper stora delar av 
forskningen om PP samt gör en egen studie av fyra team som utvecklar olika projekt med 
hjälp av PP under åtta veckor. Varje team innehåller ca 4 st utvecklare och de är både 
studenter, forskare och professionella utvecklare. De benämner detta som ett “controlled case 
study” och detta innebär bl.a. att projekten sker i en “close-to-industry” miljö, det vill säga en 
miljö som efterliknar en industriell miljö. Med kvalitativ och kvantitativ data finner de att PP 
används mest i början och slutet av projekt och att PP är mest användbart för träning av nya 
utvecklare samt vid komplexa uppgifter. I kontrast till viss tidigare forskning kan de inte 
bekräfta att PP ökar produktivitet, och författarna finner att kodstandard följs i lägre 
utsträckning vid PP, vilket motsäger vad Williams & Cockburn (2000) funnit. I artikelns 
kvantitativa analyser har inte statistisk signifikans tagits i beaktning vilket likt i fallet Lui & 
Chan (2003) sänker validiteten. 
 
Bryant et al (2006) undersöker fördelning av samtalstid vid olika uppgifter som utförs vid PP. 
Dataunderlaget kommer från observation på fyra olika företag. Författarna finner att vid vissa 
typer av uppgifter var samtalstiden jämnare fördelad mellan parterna än vid andra uppgifter. 
Utifrån detta gör författarna ett antagande om att jämnt fördelad samtalstid är en indikator på 
att en uppgift lämpar sig bättre för verbalt samarbete och PP, eftersom båda parter nästan är 
lika involverade, än uppgifter med ojämnt fördelad samtalstid. Baserat på detta antagande 
drar de slutsatsen att den uppgift som bäst lämpar sig för PP är skrivande av ny kod. Artikeln 
är referentgranskad och metoden tydligt redovisad. Ett problem vi ser med slutsatsen är att 
“skrivande av ny kod” är en så bred och generellt beskriven uppgift att det blir svårt att 
verifiera om slutsatsen gäller. På grund av detta anser vi att vi inte kan använda studiens 
slutsats men vi tycker att studien lyckas lyfta fram att kommunikation är en viktig faktor vid 
PP. 
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Arisholm et al (2007) har gjort det mest omfattande experimentet på området och är därför en 
viktig källa. De har genomfört ett kvasiexperiment med 295 professionella utvecklare från 29 
konsultföretag i Sverige, Norge och Storbritannien. Urval och experiment är noggrant 
genomfört och metoden rigoröst beskriven. De kommer fram till att vilken effekt PP har på 
utvecklingstid beror på systemets komplexitet. De bekräftar att PP generellt innebär fler 
person-timmar. De kan inte bekräfta att PP minskar utvecklingstiden. Det finns dock ett 
problem med experimentet som författarna tar upp själva. Det är att tidigare forskning visar 
att det tar från ett par timmar till ett par dagar att göra övergången från individuell 
programmering till effektiv PP, därmed kan man kritisera att experimentet endast skett under 
en dag. De flesta av deltagarna hade heller ingen erfarenhet av PP vilket kan påverka dess 
effektivitet. Artikeln har publicerats i tidskriften IEEE Transactions on Software Engineering. 
 
I ett konferenspapper studerar Freudenberg et al (2007) hur PP-utövare kommunicerar och 
samarbetar. Undersökningen bygger på samma data som användes i Bryant et al (2006). 
Resultatet visar att den mest förekommande detaljnivån för samtal vid PP är på en medelnivå 
vilken definieras som “conversation related to ‘chunks of code’ or ‘areas of a program’: for 
example, mentions of ‘the error handling’” (Freudenberg et al 2007, s. 6). Detta leder till att 
författarna drar en slutsats om att samtal på medelnivå kan vara fundamentala för effektivt 
samarbete och framgångsrik PP. Artikeln är referentgranskad och presenterar sin metod 
tydligt. Vi ifrågasätter dock om det finns tillräckligt stöd för slutsatsen utifrån artikeln. Att 
observationen visar att en viss detaljnivå för samtal är mest frekvent är inte ett bevis på att 
den nivån är fundamental för effektivt samarbete och framgångsrik PP.  
 
Coman et al (2008) undersöker i ett konferenspapper i vilka situationer PP anses användbart. 
Undersökningen görs med ett italienskt agilt team bestående av 14 erfarna och 2 nyanställda 
utvecklare. På företaget används PP vid behov och inte enligt någon särskild bestämmelse. 
Studien pågår i tre månader och kommer fram till att PP används vid ca 20-30% av tiden då 
programmering sker. De kommer också fram till att nyanställda använder PP betydligt mer 
(75%) under sin första tid och drar därmed slutsatsen att PP är värdefullt för träning av 
nyanställda. Studiens metod är väl beskriven men vi har inte funnit information om den är 
referentgranskad. En fördel är att studien är gjord i en professionell kontext med utövare som 
är vana att använda PP men dock bara på ett enda företag. 
 
Stapel et al (2010) undersöker i större detalj vad kommunikation vid PP består av. Data 
insamlades genom utförande av experiment där sju studenter utövade PP i roterande 
sammansättningar under observation. De undersöker abstraktionsnivån baserat på ämnet som 
deltagarna samtalar kring, indelad från hög till låg abstraktion: 1) krav, 2) design och 3) 
implementation. De mäter även respektive deltagares samtalstid för att se om samtalstiden är 
jämnt eller ojämnt fördelad deltagarna sinsemellan. Författarna kommer fram till att 68% av 
samtalen handlade om implementation, 14% om design och 11% om krav. De kommer även 
fram till att den som satt vid tangentbordet för att skriva kod (“driver”) hade 40% av 
samtalstiden, medan den som inte hade det stod för 60% av samtalstiden. Artikeln är 
referentgranskad och metoden är väl presenterad. Eftersom endast sju studenter deltog i 
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experimentet bör man dock vara försiktig att dra generaliserande slutsatser utifrån detta. 
Författarna själva medger att studien endast är “A first data point on what kind of information 
is being communicated” (Stapel et al 2010, s. 117). 
 
Rodríguez et al (2017) undersöker samarbetsprocessen vid PP med syfte att ta reda på hur 
deltagarnas språkhandlingar korrelerar med kodkvalitet och inlärning. Undersökningens 
metod består av att 54 studenter först utför en enklare programmeringsuppgift individuellt 
och sedan använder PP för en ny uppgift ihop och slutligen utför den första uppgiften enskilt 
igen. Målet är att mäta antalet språkhandlingar som deltagarna yttrar under PP och om antalet 
språkhandlingar korrelerar med kodens kvalitet och inlärning. Kodkvalitet mäts genom 
lärares poängsättning av koden och inlärning mäts genom att jämföra hur bra den enskilda 
uppgiften utförs före och efter PP. Resultatet av undersökningen är att ett större antal 
språkhandlingar korrelerar med både högre kodkvalitet och ökad inlärning. Artikeln är 
referentgranskad och metoden är tydligt beskriven. Gällande metoden vill vi dock poängtera 
att studenterna inte utförde PP sittandes bredvid varandra utan paren delade skärm på distans 
och samtalade via text-baserad chatt. Därmed saknades de dimensioner av kommunikation 
som möjliggörs av närvaro i samma rum. 
 
I tabellen nedan sammanfattas den presenterade forskningen utifrån studiernas fråge-
ställningar, metoder, resultat och hur de bidrar till våra forskningsfrågor (FF). Notera att 
studiernas ståndpunkter om effekter och framgångsfaktorer sammanfattas i tabeller i avsnitt 
3.2.1 (Effekter av PP) och 3.2.2 (Framgångsfaktorer för PP). 
 

 
Studiens 
frågeställning(ar) Metod Resultat FF 

Arisholm et 
al 2007 

Vilka effekter på duration, 
effort och correctness 
finns i relation till 
systemkomplexitet och 
kompetensnivå vid PP? 

Experiment med 295 
professionell 
utvecklare från 29 
konsultföretag. 

Utvecklingstid beror på 
komplexitet. PP innebär fler 
persontimmar. Kan ej bekräfta 
att PP minskar utvecklingstid. 

1, 2 

Bryant et al 
2006 

Hur fördelas samtalstid 
vid PP i relation till olika 
uppgifter? 

Observation av 36 PP-
sessioner på 4 företag. 

Vid vissa typer av uppgifter var 
samtalstiden jämnare fördelad.  

2 

Coman et al 
2008 

I vilka situationer är PP 
användbart? 

Observation och 
intervju av 16 
professionella 
utvecklare. 

Används vid ca 20-30% av tiden 
då programmering sker. 
Användbart för träning av 
nyanställda. 

2  

Freuden- 
berg et al 
2007 

På vilken detaljnivå sker  
kommunikation vid PP?  

Observation av 36 PP-
sessioner på 4 företag. 

Den mest förekommande 
detaljnivån för samtal vid PP är 
på medelnivå. 

2 

Hulkko & 
Abrahamss
on 2005 

Vad säger den befintliga 
forskningen om PP? 
Hur används PP och 
vilken effekt har det på 
kvaliteten? 

Litteraturstudie och 
“controlled case study” 
av fyra team. 

Används mest i början och slutet 
av projekt. Mest användbart för 
att träna nya utvecklare och vid 
komplexa uppgifter. Kan inte 
bekräfta ökad produktivitet.  

1, 2 
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Kodstandard följs i lägre 
utsträckning. 

Lui & Chan 
2003 

Skiljer sig tidseffektivitet  
mellan PP och individuell 
programmering? 

Experiment med 15 
professionella 
utvecklare. 

Par nådde rätt lösningar på strax 
under hälften av 
utvecklingstiden i jämförelse 
med de som programmerade 
själva (4.2% färre person-timmar 
vid PP). 

1, 2 

Nosek 1998 Vilka effekter innebär 
PP? 

Experiment med 15 
utvecklare från ett 
företag. 

Mer läsbar kod, mer användbar 
mjukvara, ett större förtroende 
för den utvecklade mjukvaran, 
ökar arbetsglädje. 

1 

Rodriguez 
et al 2017 

Hur är språkhandlingar 
korrelerade med 
kodkvalitet och inlärning? 

Experiment med 54 
studenter. 

Ett större antal språkhandlingar 
korrelerar med både högre 
kodkvalitet och ökad inlärning. 

2 

Stapel et al 
2010 

Hur mycket berörs olika 
detaljnivåer vid PP-
kommunikation?  
Hur är samtalstiden 
fördelad? 

Experiment med 7 
studenter.  

68% implementation, 14% 
design, 11% krav vid samtal. 
Förare har 40% av samtalstiden, 
navigatör 60% av samtalstiden. 

1, 2 

Williams & 
Cockburn 
2000 

Ger PP fördelar gällande 
utvecklingstid, person-
timmar, arbetsglädje, 
antal misstag, följande av 
kodstandard, 
problemlösning, inlärning 
och teambuilding? 

Intervju av utvecklare 
& experiment på 41 
studenter. 

PP ger positiva effekter utifrån 
samtliga aspekter förutom 
person-timmar. 

1, 2 

Williams & 
Kessler 
2002 

Vad är PP? Tidigare studier och 
författarnas 
erfarenheter. 

Inga resultat. Boken ger en bred 
och översiktlig bild av en mängd 
aspekter kopplat till PP. 

1, 2 

Williams & 
Erdogmus 
2002  

Är PP ekonomiskt 
fördelaktigt? 

Ekonomisk analys av 
tidigare 
forskningsresultat. 

Trots längre tid för utveckling 
gör den högre kodkvaliteten att 
det är ekonomiskt fördelaktigt 
att använda PP. 

 

Tabell 1, Tidigare forskning 
 

3.2 Teoretiskt ramverk 
 
Det teoretiska ramverket är tredelat och består av: effekter av parprogrammering, 
framgångsfaktorer för parprogrammering samt kommunikation. Detta svarar mot det 
tredelade syftet och dess forskningsfrågor. Följande avsnitt om effekter och 
framgångsfaktorer vid PP är sammanställda utifrån den tidigare forskningen om PP som 
presenterats. Avsnittet om kommunikation och samtal bygger inte på tidigare forskning om 
PP utan är hämtad från psykologins område Anledningen till detta är att den tidigare 
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forskningen om PP inte innehåller några specifika teorier om hur kommunikation ska utföras 
vid PP. 

3.2.1 Effekter 

 
Med effekter menar vi de följder som uppstår av att använda PP. Dessa effekter är positiva 
eller negativa utifrån verksamhetens perspektiv. De effekter som presenteras är hämtade från 
den tidigare forskningen om PP. Nedan definieras varje effekt och i slutet av avsnittet 
presenteras en tabell som sammanställer alla funna effekter. 
 
Färre fel 
Ett fel innebär en del av mjukvaran som avviker från de ursprungliga kraven. De upptäcks vid 
testning eller hos kund. Detta kan mätas genom andel godkända tester eller antal upptäckta 
fel (Williams & Cockburn, 2000). 
 
Fler person-timmar & Minskad utvecklingstid 
Begreppen person-timmar och utvecklingstid är båda kopplade till tid men man väljer i de 
flesta artiklar att skilja på dem. Utvecklingstid mäter hur mycket tid en uppgift förbrukat från 
start till slut. Person-timmar tar även hänsyn till antal personer och mäter hur många timmar 
per person som förbrukats. När Hulkko & Abrahamsson (2005) ej kunde bekräfta att PP 
innebär ökad produktivitet beräknade de förbrukade person-timmar i förhållande till 
producerade rader kod. Minskad utvecklingstid diskuteras som fördelaktigt för agil 
utveckling eftersom tiden för varje iteration förkortas. 
 
Mer enhetlig kod 
Mer enhetlig kod innebär att i högre grad följa en kodstandard eller att koden blir mer 
enhetlig bara genom en inblick i och diskussion om hur deltagarna skriver sin kod (Hulkko & 
Abrahamsson, 2005; Williams & Cockburn, 2000; Williams & Kessler, 2002). 
 
Ökad arbetsglädje 
Ökad arbetsglädje innebär den subjektiva nivån av nöjdhet och välbehag deltagarna känner i 
jämförelse med att arbeta individuellt. “Pair programming teams who had earlier 
programmed alone reported that they enjoyed pair programming more” (Williams & 
Cockburn, 2000, s. 4). 
 
Ökad förmåga att fokusera 
Med ökad förmåga att fokusera menar man att PP gör att deltagarna får en ökad förmåga att 
fokusera tillsammans jämfört med om de hade arbetat individuellt. Williams & Kessler 
(2002) benämner detta som en konsekvens av Pair pressure som avser ett socialt fenomen 
där två personer sätter positiv press på varandra att prestera. “When you’re working alone, 
you can hide in your cube and waste time [...] Simply the presence of another can draw us out 
[...] and cause us to get to work” (Williams & Kessler, 2002, s. 22). 
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Ökad förmåga att lösa problem 
Med ökad förmåga att lösa problem menar man att PP gör att deltagarna får en ökad förmåga 
att lösa problem tillsammans än om de hade arbetat individuellt. “Pairs consistently report 
that they solve problems faster” (Williams & Cockburn, 2000, s. 6). 
 
Ökad inlärningsförmåga & Ökad kunskapsspridning 
Inlärningsförmåga och kunskapsspridning är två nära besläktade begrepp. Med 
inlärningsförmåga menar man att förmågan att lära sig nya saker ökar med PP. Med 
kunskapsspridning menar man förenklat överförandet av kunskap mellan individer. Men det 
som framförallt menas när man talar om begreppet kunskapsspridning är hur det påverkar 
teamet som helhet. Genom kunskapsspridning minskar man beroendet av enskilda personer i 
ett team och höjer den gemensamma kunskapsnivån (Coman et al, 2008; Hulkko & 
Abrahamsson, 2005; Stapel et al 2010; Williams & Cockburn, 2000; Williams & Kessler, 
2002). 
 
Ökad läsbarhet 
Kod med hög läsbarhet innebär kod som är koncis och tydlig samt väl kommenterad (Nosek, 
1998). 
 
Ökad sammanhållning 
PP leder till ökad social kommunikation och team building. “Often, by having to work 
together, people learn to work together” (Williams & Cockburn 2000, s. 8). Stapel et al 
(2010) fann även en ökning i andelen privata konversationer vid kontinuerlig användning av 
PP vilket de tror är ett tecken på ökad sammanhållning. 
 
Tabellen nedan sammanställer artiklarnas ståndpunkt om en viss effekt av PP. Ståndpunkten 
kategoriseras som: Bekräftad (B), Ej Bekräftad (EB) eller Motsagd (M). Bekräftad innebär att 
studiens resultat finner effekten. Ej Bekräftad innebär att studien undersökt effekten men inte 
kunnat finna eller bestrida den. Motsagd innebär att studiens resultat bestrider effekten. 
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Fler 
person- 
timmar 

Färre 
fel 

Mer 
enhetlig 
kod 

Minskad 
utveck- 
lingstid 

Ökad  
arbets- 
glädje 

Ökad 
förmåga 
att 
fokusera 

Ökad 
förmåga 
att lösa 
problem 

Ökad 
inlärning
sförmåg
a 

Ökad 
läsbar- 
het 

Ökad 
kunskap
sspridni
ng 

Ökad 
samman
hållning 

Arisho
lm et 
al 
2007 

B   EB        

Bryant 
et al 
2006 

      B/M1     

Coman 
et al 
2008 

       B  B  

Hulkk
o & 
Abrah
amsso
n 2005 

EB  M     B    

Lui & 
Chan 
2003 

M   B        

Nosek 
1998     B    B   

Stapel 
et al 
2010 

       B   B 

Willia
ms & 
Cockb
urn 
2000 

B B B B B  B B  B B 

Willia
ms & 
Kessle
r 2002 

B B B B B B B B  B B 

Tabell 2, Teori - Effekter 

                                                
1 PP innebär verbalisering av problemlösning eftersom parterna kommunicerar kring det de gör. Detta kan vara en fördel om 
det problem som ska lösas är av en sådan typ att verbalisering underlättar problemlösningen. Annars kan det innebära en 
nackdel om verbalisering försvårar problemlösningen (Bryant et al 2006, s. 55). 
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3.2.2 Framgångsfaktorer 

 
Med framgångsfaktorer menar vi omständigheter som leder till framgångsrik PP. Med 
framgångsrik PP avser vi PP-sessioner som når positiva effekter – ju fler och starkare positiva 
effekter desto mer framgångsrik. Dessa faktorer ska vara påverkbara av verksamheten. De 
framgångsfaktorer som presenteras nedan är hämtade från den tidigare forskningen om PP. I 
slutet av avsnittet presenteras en tabell som sammanställer dessa framgångsfaktorer. 
 
God relation 
God relation tas upp som en framgångsfaktor. Man använder begreppet Pair jelling för att 
beskriva detta och innebär att det tar tid innan ett par uppnår sin maximala nivå av 
effektivitet. Williams & Kessler (2002, s. 73-74) menar att det tar från ett par timmar till ett 
par dagar att göra övergången från individuell programmering till effektiv PP. 
 
Kommunikation 
Flera studier nämnde kommunikation som en viktig faktor för att uppnå framgångsrik PP. 
Williams & Kessler uttryckte det på följande vis: “Effective communication, both within a 
pair and with other pairs, is paramount” (Williams & Kessler 2002, s. 69). Två studier kom 
fram till att mängden språkliga yttranden som utförs av deltagarna, d.v.s. hur mycket de 
kommunicerar sinsemellan, är positivt korrelerat med högre kodkvalitet och ökad inlärning 
(Rodríguez et al 2017, s. 507; Stapel et al 2010, s. 119). I en annan studie drogs slutsatsen att 
samtal på en särskild detaljnivå, medelnivån, kan vara fundamental för effektivt samarbete 
och framgångsrik PP. Medelnivån definierades som “conversation related to ‘chunks of code’ 
or ‘areas of a program’: for example, mentions of ‘the error handling” (Freudenberg et al 
2007, s. 6). Överlag specificerade inte den tidigare forskningen närmare hur 
kommunikationen ska gå till, med undantag från fenomenet verbalisering, som i kontext av 
PP innebär att föraren kontinuerligt uttrycker sina tankar i tal medan den arbetar. Detta 
ansågs enligt flera studier ha en positiv effekt på framgången av PP (Williams & Cockburn 
2000; Bryant et al 2006). 
 
Komplexitet 
Flera studier framhävde uppgiftens komplexitet och svårighetsgrad som en framgångsfaktor 
för PP framförallt kopplat till produktivitet, kvalitet, och problemlösningsförmåga. Lui & 
Chan (2003, s. 232) menade att “Pair programming achieves higher productivity when a pair 
writes a more challenging program”, och definierade att en svårare uppgift är en uppgift som 
kräver mer tid för design. I en annan studie fann Arisholm et al (2007, s. 65, 78) att utövare 
av PP hade en statistiskt signifikant större mängd korrekta lösningar jämfört med individuella 
programmerare när uppgiften var komplex. I denna studie hade den komplexa uppgiften en 
programstruktur som en tidigare studie hade visat vara mer svårförstådd än den enklare 
uppgiften. I Hulkko & Abrahamssons (2005, s. 502) studie ansåg flera respondenter att PP 
passade bra för att kunna lösa problem vid komplexa uppgifter.  
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Rotation av deltagare 
Rotation av deltagare innebär att man byter partner mellan olika PP-sessioner så att man inte 
alltid arbetar med samma partner. Det är viktigt eftersom det ökad kunskapsspridningen inom 
teamet (Williams & Kessler, 2002, s. 77). 
 
Rotation av roller 
Rotation av roller innebär att deltagarna i en PP-session under själva sessionen växlar mellan 
rollerna förare och navigatör. Två studier tog upp som framgångsfaktor för PP att deltagarna 
löpande byter roller med varandra. Freudenberg et al (2007, s. 89) menade att man bör turas 
om gällande vem som är förare eftersom detta minskar “the additional cognitive load of 
typing and providing a running commentary, both of which fall on the driver”. Även 
Williams & Kessler ansåg att byte av roller är positivt eftersom det håller båda deltagarna 
engagerade (Williams & Kessler, 2002, s. 79). 
 
Tabellen nedan sammanställer artiklarnas ståndpunkt om en viss framgångsfaktor för PP. 
Ståndpunkten kategoriseras som: Bekräftad (B), Ej Bekräftad (EB) eller Motsagd (M). 
 

 Kommun- 
ikation Komplexitet God relation 

Rotation av 
deltagare 

Rotation av 
roller 

Arisholm et al 
2007  B    

Bryant et al 2006 B     

Freudenberg et al 
2007 B    B 

Hulkko & 
Abrahamsson 2005  B    

Lui & Chan 2003  B    

Rodríguez et al 
2017 B     

Stapel et al 2010 B     

Williams & 
Cockburn 2000 B  B   

Williams & 
Kessler 2002 B  B B B 

Tabell 3, Teori - Framgångsfaktorer 

3.2.3 Kommunikation 

 
Enligt tidigare forskning krävs kommunikation mellan parterna för att nå framgångsrik PP. 
Kommunikation kan definieras som en process där information överförs mellan individer 
genom ett gemensamt system av symboler, tecken eller beteende (Merriam-Webster, 2018). 
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När det gäller kommunikation i kontexten av PP är det mellanmänsklig kommunikation som 
avses. Mellanmänsklig kommunikation kan analyseras med perspektiv hämtade från en rad 
olika ämnesinriktningar såsom exempelvis sociologi, retorik och psykologi. Vilket eller vilka 
perspektiv blir aktuella i detta sammanhang? Vårt antagande är att kommunikation i samband 
med PP huvudsakligen karaktäriseras av att två parter talas vid i hopp om att förstå och lösa 
problem tillsammans. Parterna för alltså kontinuerliga samtal för att uppnå samarbete. 
 
Ett perspektiv som verkar passa kommunikation av denna karaktär hittas inom psykologins 
område – närmare bestämt ett beteendeteoretiskt perspektiv med fokus på samtal. Samtal kan 
definieras som muntlig kommunikation som inbegriper minst två parter, den ena säger något 
och får respons från sin motpart. Ett beteendeteoretiskt perspektiv på samtal ser det som 
något som utförs med en tydlig funktion och dess utförande kan förklaras utifrån deltagarnas 
beteendemönster. Eftersom beteenden går att beskriva och förändra kan även 
samtalsprocesser beskrivas och förändras (Rautalinko, 2013, s. 11). 
 
Vi valde att applicera boken Samtalsfärdigheter (Rautalinko, 2013) som används som 
vetenskaplig kurslitteratur i kurser om samtalspsykologi vid Uppsala Universitet. Den ger 
praktiskt tillämpbara riktlinjer för att skapa bra samtal. Den fokuserar på färdigheter som kan 
övas upp för att förbättra samtalsbeteenden så att samtal uppnår önskad funktion. Denna bok 
lämpar sig därför som stöd för att analysera innehållet i samtal.  
 
Ett centralt begrepp som Rautalinko tar upp är samtalsfärdigheter. En färdighet är en praktiskt 
tillämpar skicklighet och kan skiljas från att endast ha kunskap eller förståelse om någonting 
(Psykologiguiden, 2018). Samtalsfärdigheter är de skickligheter som används vid samtal och 
enligt beteendeteorin går färdigheter att öva upp. Genom att använda begreppet 
samtalsfärdigheter likställer Rautalinko sociala och praktiska färdigheter för att 
uppmärksamma att det även går att förbättra en persons sociala färdigheter såsom 
samtalsfärdigheter (Rautalinko, 2013, ss. 15-18). 
 
Nedan presenterar vi de samtalsfärdigheter ur Rautalinko (2013) som vi anser vara 
tillämpbara i sammanhanget PP. Dessa är aktiv lyssning, ge konstruktiv kritik, bemöt kritik 
konstruktivt, problemlösning och förstärkande kommunikation. 
 
Aktiv lyssning 
Aktiv lyssning är den viktigaste samtalsfärdigheten och Rautalinko menar att ett vanligt fel är 
att man inte lyssnar tillräckligt länge innan man bryter in med egna repliker. Grunden i aktivt 
lyssnande är att med tystnad uppmuntra medparten till fortsatt berättande, framförallt i början 
av samtalet. När man lyssnar visar man att medpartens perspektiv är viktiga och man ökar sin 
egen förståelse för dessa. Andra färdigheter inom aktiv lyssning är att uppmuntra, spegla, 
sammanfatta och ställa frågor. Lyssnaren kan uppmuntra antingen genom att bara nicka, 
humma och ha ögonkontakt men även genom direkta uppmaningar till att fortsätta i stil med 
“berätta mer” eller “du tänker på…?” (Rautalinko, 2013, ss. 20-24). 
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Nästa del i aktiv lyssning är spegling och syftar till att återge medpartens berättelse med egna 
ord för att verifiera att man uppfattat berättelsen rätt. Spegling innebär spegling av både fakta 
och känsla. Lyssnaren bör vara medveten om skillnaden mellan spegling och tolkning, när 
man tolkar drar man egna slutsatser medan spegling endast innebär att neutralt återge det 
medparten sagt. En annan del i aktiv lyssning är att sammanfatta vilket förklaras som en mer 
omfattande spegling. Sammanfattning sker vanligen i slutet av ett samtal för att gå igenom 
innehållet innan parterna skiljs åt så att båda parter har förstått samtalet på samma sätt, 
speciellt om beslut har fattats (Rautalinko, 2013, ss. 24-32). 
 
Den sista delen i aktiv lyssning är att ställa frågor. Att ställa frågor ska dock göras med 
varsamhet då för många frågor kan skapa en känsla av förhör där lyssnaren ignorerar vad 
medparten vill med sin berättelse. Alltför många frågor kan få medparten att känna sig 
trängd. Många yrkesmänniskor tror att frågor förkortar samtalet när forskning visar att samtal 
blir “bättre” med att lyssna. Frågor bör endast ställas då lyssnaren behöver kompletterande 
information och kan vara på formen slutna eller öppna frågor. Slutna frågor kan besvaras med 
ett kort svar såsom “nej” eller “tio stycken”. Öppna frågor kan inte besvaras på samma vis 
utan uppmuntrar till berättande och nya tankespår. Exempel på en öppen fråga är “hur 
upplevde du situationen?”. Man bör undvika frågor som börjar med “varför…” då dessa 
vanligen förknippas med implicit kritik. Man bör även undvika att ställa flera frågor samtidigt 
då detta kan bli förvirrande (Rautalinko, 2013, ss. 33-38). Slutligen är det viktigt att lyssnaren 
meddelar om den är för trött eller inte har tid att samtala istället för att medparten upptäcker 
att lyssnaren låtsas lyssna (Rautalinko, 2013, ss. 39-40). 
 
Ge konstruktiv kritik 
Kritik är ett budskap om något man gör eller inte gör som är negativt. Konstruktiv kritik 
innebär att ge kritik på ett sådant sätt att mottagaren vet vad den kan förändra. Icke-
konstruktiv är kritik där det antingen är oklart vad mottagaren ska förändra eller gäller något 
som är svårt eller omöjligt att förändra. 
 
Vid givande av kritik kan man tänka på tre saker: perspektiv, tajming och jag-budskap. 
Perspektiv handlar om att stanna upp och reflektera över vad det är som skapar det 
problematiska beteendet. När det gäller perspektiv kan man fokusera på personlighet, yttre 
miljö och eget agerande. Om det visar sig att personlighet är det som skapar problemet så ska 
man ha i åtanke att det är svårt att förändra personlighet, istället bör man fokusera på yttre 
miljö och eget agerande. Beteende styrs till stor del av yttre miljö, yttre miljö kan exempelvis 
vara att inte tillräckligt med tid är allokerad för en uppgift. Yttre miljö utgörs även av den 
sociala miljön, ens beteende mot andra skapar den omgivning som andra trivs i eller 
undviker. Även ens egna agerande kan påverka en annan person och dess problematiska 
beteende, till exempel kanske man omedvetet tillåter eller uppmuntrar oönskat beteende 
(Rautalinko, 2013, ss. 72–74). 
 
När det gäller tajming är det viktigt att det är rätt tidpunkt för både givare och mottagare av 
kritiken. Det är lättare att ge konstruktiv kritik om givaren är avslappnad och inte arg eller 
ledsen. Då ökar chansen att givaren formulerar sig på rätt sätt. Därför bör givaren inte ge 
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kritik när denne känner att behovet är som störst utan avvakta till ett senare tillfälle. Tidpunkt 
ur mottagarens synvinkel är bäst då denne inte är upprörd eller har ont om tid (Rautalinko, 
2013, ss. 76-78). 
 
Jag-budskap är en metod för att ge konstruktiv kritik. Metoden syftar till att förändra 
beteende genom att givaren fokuserar på sin upplevelse av det problematiska beteendet. Jag-
budskapen innehåller (1) det oönskade beteendet med följder, (2) önskad konkret förändring, 
(3) förståelse för mottagaren. Det önskade beteendet med följder (1) innebär att beskriva det 
problematiska beteendet i subjektiva termer och då ge konkreta exempel som mottagaren inte 
bör kunna invända mot. I samband med detta beskrivs vilka följder detta får för givaren. 
Önskad konkret förändring (2) innebär att givaren uttrycker en önskad förändring i beteendet. 
Denna önskan ska vara uttryckt så konkret att mottagaren förstår tydligt vad som behöver 
förändras. Dock ska givaren inte berätta hur mottagaren ska förändra beteendet utan endast 
vad som ska förändras. Förståelse för mottagaren (3) innebär att givaren uttrycker förståelse 
för mottagarens situation och perspektiv. Målet är att visa empati genom att leva sig in i 
mottagarens situation (Rautalinko, 2013, ss. 78-82). 
 
Bemöt kritik konstruktivt 
Bemötande av kritik är en samtalsfärdighet som tas upp. Det finns fem saker man bör göra 
som mottagare av kritik: 1) lyssna 2) konkretisera 3) ge något positivt 4) ta ställning 5) 
invänd eller godkänn. Att konkretisera innebär att spegla, sammanfatta och ställa klargörande 
frågor om kritiken. Att ge något positivt tillbaka innebär att mottagaren förmedlar sin 
uppskattning för att givaren har gett kritik. När det gäller kritik är det viktigt att reflektera 
över eventuella statusskillnader mellan parterna. Exempelvis kan en anställd ha svårt att ge 
kritik till sin chef. När det finns en statusskillnad är det gynnsamt om den med högre status 
har lika bra eller bättre samtalsfärdigheter så att denna svårighet kan förmildras (Rautalinko, 
2013, ss. 41-49). 
 
Problemlösning 
Vägledning innebär att ge medparten konkret hjälp med problemlösning. Ofta räcker det med 
endast aktiv lyssning för att nå en lösning men det finns även fler verktyg. Ett sådant är 
sokratisk dialog som bygger på öppna frågor formulerade med avsikt att leda medparten mot 
en lösning. I den sokratiska dialogen sker förståelse automatiskt eftersom den vägledde själv 
svarar på alla frågor. Det viktiga är att vägledaren speglar, sammanfattar och ställer frågor 
som medparten kan svara på eftersom osäkerhet hos medparten kan hindra dialogen. 
Frågorna ska ligga nära det man talar om så att medpartens perspektiv vidgas sakta 
(Rautalinko, 2013, ss. 114-117). 
 
Vid problemlösning bör man följa fyra steg: (1) klargör medpartens bild av problemet, (2) 
skapa en gemensam bild av problemet, (3) inhämta medpartens förslag på lösning, (4) 
sammanställ gemensamt förslag på lösning. Efter dessa steg ska parterna välja och värdera 
lösning. Vägledaren börjar med be medparten rangordna förslagen och därefter beskriva dess 
för- och nackdelar, utifrån detta bör ett förslag kunna väljas (Rautalinko, 2013, ss. 120-126). 
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Förstärkande kommunikation 
Negativ kommunikation innebär försök att förändra omgivningens beteende genom 
bestraffning eller förstärkning på ett negativt sätt. Ett bättre sätt att förändra någons beteende 
är förstärkande kommunikation. Förstärkande kommunikation innebär att vara positiv mot 
medparten när den gör något önskvärt, att ge beröm. Om man skapar en vana av att alltid ge 
mycket beröm ska man dock vara medveten om att en minskning kan upplevas som något 
negativt (även om mängden fortfarande är hög). Beröm kan även signalera auktoritet. Beröm 
sätter givaren i en position där hon säger sig kunna avgöra när någon annan agerar rätt och är 
“värd” beröm (Rautalinko, 2013, ss. 131-133). 
 
I nedanstående tabell sammanställer vi Rautalinkos samtalsfärdigheter med tillhörande 
beskrivning. Dessutom tillkommer en riktlinje för kommunikation från den tidigare 
forskningen om PP, verbalisering, som beskrevs i avsnitt 3.2.2 under “Kommunikation”. 
 

Samtalsfärdighet Beskrivning 

Aktiv lyssning Uppmuntra, spegla, sammanfatta, ställ kompletterande frågor 

Ge konstruktiv kritik Perspektiv, tajming, jag-budskap 

Bemöt kritik konstruktivt Lyssna, konkretisera, ge något positivt, ta ställning, invänd eller godkänn 

Problemlösning Sokratisk dialog, sammanställ & värdera 

Förstärkande 
kommunikation Ge beröm 

Riktlinje för kommun- 
ikation från PP-studier Beskrivning 

Verbalisering Föraren uttrycker kontinuerligt sina tankar i tal (Williams & Cockburn 2000; 
Bryant et al 2006) 

Tabell 4, Teori - Kommunikation 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel kommer vi presentera vad vi funnit genom våra intervjuer. Från 
intervjumaterialet har vi gjort ett urval och tagit ut det som är relevant kopplat till 
forskningsfrågorna. Kapitlet är uppdelat i tre delar utifrån de tre forskningsfrågorna om 
effekter, framgångsfaktorer och kommunikation. I kapitel 5 (Analys) finns en tabell som 
sammanställer resultaten från den empiriska undersökningen. 
 
Sammanlagt har fem intervjuer utförts. Med Avanza (Avanza 1), Anonymt Företag A (AFA) 
och King har vi hållit gruppintervjuer där deltagarna främst var utvecklare och några 
teamledare. Vi höll även två enskilda intervjuer, en med Anonymt Företag B (AFB) och en 
med en utvecklingschef på Avanza (Avanza 2) för att få ett chefsperspektiv på PP. Vi vill 
också påpeka att de åsikter som framfördes av respondenterna inte nödvändigtvis 
representerade hela företagets åsikt. Det har dock oftast funnits en konsensus kring respektive 
svar inom gruppen. Referenserna i detta kapitel hänvisar till vilken intervju ett citat kommer 
från. 
 
Som nämnt i syfte så ställer vi vid implicita jämförelser PP i kontrast mot individuell 
programmering och vi är övertygade om att detsamma gäller respondenternas svar i detta 
kapitel. 

4.1 Effekter 
 
I flera intervjuer tyckte man att det är svårt att utvärdera effekterna av PP. Det är svårt att 
mäta skillnader i kvalitet på utvecklad mjukvara med och utan PP. Flera menade att det är 
deltagarnas känsla efteråt som bör användas för utvärdering, exempelvis om deltagarna 
upplever att det varit en framgångsrik session, om de lärt sig något eller om de vill fortsätta 
använda PP. 
 
Högre kvalitet (Mer enhetlig kod, färre fel) 
I alla intervjuer ansåg man att PP på något sätt ökar kvaliteten på mjukvaran. De flesta var 
överens om att det skapar kod som har färre fel och är mer enhetlig. Det fanns även de som 
menade att det innebär kod som är lättare att underhålla, väl kommenterad och väl 
dokumenterad. En respondent sade att “Det blir robustare, mer genomtänkt och mer kvalitet 
när man jobbar ihop” (AFA). 
 
Ökad kunskapsspridning 
Kunskapsspridning innebär förenklat överförandet av kunskap mellan individer och i alla 
intervjuer menade man att PP har en kunskapsspridande effekt. Men det som framförallt 
menas när man talar om begreppet kunskapsspridning är hur det påverkar teamet som helhet. 
Genom kunskapsspridning minskar man beroendet av enskilda personer i ett team och höjer 
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den gemensamma kunskapsnivån. “Man är fler som har koll. [...] Det minskar person-
beroende” (Avanza 1). 
 
Minskat tunnelseende 
I flera intervjuer ansåg man att PP ‘minskar tunnelseende’. Vad minskat tunnelseende innebär 
är svårdefinierat men kan även beskrivas som att det hjälper en ‘lyfta blicken och se den 
större bilden’. En respondent beskriver det som “Man fastnar inte så lätt i att sitta och 
grubbla. Det är lättare att komma vidare snabbare om man har någon att diskutera ett problem 
med” (AFA). En annan sade “Man märker ju inte själv när man fått skygglappar och åkt in i 
någon mörk tunnel som man aldrig kommer komma ut ur. [...] Där tycker jag det är stor 
skillnad om man är två, så snappar man upp den situationen snabbare. Det blir lättare att ta 
sig ur den, och roligare också” (Avanza 1). En tredje sade “De ‘mentala glitcharna’ man får 
ibland, de hittar man mycket fortare när man är två” (Avanza 1). 
 
Ökad arbetsglädje och sammanhållning 
I flera intervjuer menade man att PP ökar arbetsglädjen och sammanhållningen. Gällande 
arbetsglädje sade en respondent “Generellt tror jag de flesta hos oss tycker det är roligare att 
jobba tillsammans på saker än att jobba på saker själv” (Avanza 1). En annan respondent sade 
att “Det skapar sammanhållning i teamet” (AFB) och en annan uttryckte det som att “Man 
kommer närmare varandra och lär känna varandra medan man parprogrammerar” (Avanza 1). 
 
Ökad förmåga att fokusera men är mer energikrävande 
I flera intervjuer var man överens om att PP har en effekt på deltagarnas förmåga att 
fokusera. Med en högre andel tid fokuserat arbete ökar även produktiviteten. Men flera 
företag menade också att PP därför är mer energikrävande. “För mig så tar det mycket mer 
energi att parprogrammera men det ger också mycket mer” (Avanza 1). 
 
Ökad förmåga att lösa problem 
Ökad förmåga att lösa problem innebär att personerna har en högre förmåga att lösa ett visst 
problem tillsammans än om de försökt individuellt. Detta bekräftas i två intervjuer och en 
respondent uttryckte det som att “Det är lättare att komma vidare snabbare om man har någon 
att diskutera ett problem med” (AFA).  
 
Ökad utvecklingstid 
I en intervju sades att PP tar längre tid med hänsyn till dess omständigheter. “PP usually takes 
a bit longer with everything around it” (King). Med omständigheter tror vi att det är 
exempelvis planering och diskussion som menas. 

4.2 Framgångsfaktorer 
 
God relation 
I de flesta intervjuer påtalade man relationen mellan deltagarna som en framgångsfaktor. 
“Det gäller väl att man känner varann bra. Är man två som inte träffat varandra innan så kan 
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det vara svårt att sätta sig och parprogrammera” (AFA). Det finns många aspekter av en god 
relation, en del specificerar inte detta närmare men flera företag nämner vikten av tillit. “It is 
very important that you have trust in the person you are pair programming with, that you 
actually feel comfortable disagreeing with them and telling them that you think something is 
wrong and you can have a constructive discussion about that” (King). 
 
Kommunikation 
I flera intervjuer lyfte man fram kommunikation som en framgångsfaktor. En respondent 
sade: “I think the main thing is the discussion you have about solving the problem” (King). 
En annan sade “Man måste ha en viss kommunikativ förmåga” (AFA). 
 
Komplexitet 
Komplexitet på uppgiften är något som påverkar användbarheten av PP. Respondenterna 
ansåg att PP är som mest användbart när man står inför en komplex uppgift. Komplex uppgift 
kan innebära att det är ett system som består av många olika sorters delar och områden eller 
att det är ett svårt problem som ska lösas, exempelvis “When a major refactoring is going to 
be made” (King) och “I situationer då det finns en del kod som är äldre och svårare att förstå 
sig på” (AFA). I en intervju uttrycktes att uppgifter med en utforskande natur lämpar sig bra 
för PP då dessa ofta är komplexa. Däremot påtalas det att även vid triviala uppgifter kan PP 
underlätta för att upptäcka fel. 
 
Lärling som förare 
I en intervju nämndes att det i inlärningssituationer är fördelaktigt om lärlingen har rollen 
som förare vid PP. Detta ska göra att det blir tydligare när lärlingen inte helt förstått vad som 
ska göras och att det blir lättare att ställa frågor eftersom man slipper känna att man avbryter 
den som skriver. Detta tankesätt kan även användas om någon av parterna får en idé om hur 
ett problem ska lösas, då kan det vara fördelaktigt att den med idén förklarar vad den tänker 
och sedan tar rollen som navigatör för att tillse att medparten förstår det på samma sätt. 
 
Para ihop deltagare utifrån syfte 
I flera intervjuer påtalades vikten av att para samman deltagare utifrån vilket syfte PP 
används för. En respondent menade att det för kunskapsspridning är fördelaktigt om 
deltagarna har olika teknik- och domänkunskaper. De menar även att det finns några 
generella riktlinjer för gruppsammansättning, man bör inte para ihop nybörjare med varandra 
då de lätt löser uppgifter på fel sätt. De menar också att det finns en risk med att para ihop 
experter med varandra “Då har du två filosofer som bara håller på och pratar. De har inte 
skrivit en kodrad efter en halvtimme” (Avanza 1). 
 
Rotation av deltagare 
Rotation av deltagare innebär att byta partner mellan olika sessioner. I flera intervjuer tas 
detta upp som viktigt för kunskapsspridning, om det är samma personer som alltid samarbetar 
kommer ingen kunskapsspridning på resten av teamet att ske. 
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Rotation av roller 
Rotation av roller innebär att deltagarna i en PP-session under själva sessionen växlar mellan 
rollerna förare och navigatör. Detta tas i flera intervjuer upp som bra för att behålla fokus och 
variera arbetet samt för att säkerställa att navigatören är med på vad föraren har i åtanke att 
göra. 
 
Självständiga team 
På frågan om framgångsfaktorer för PP lyfte en respondent fram att autonomitet och 
självständighet hos team är viktigt, att de styr själva över valet av utvecklingsmetoder. “Vi 
har ju väldigt fritt, vi får en eller flera uppgifter att lösa, och hur vi ska lösa dem lägger sig 
inte cheferna i” (AFA). 
 
Utvärdera session 
I flera intervjuer påtalade man vikten av att utvärdera PP-sessioner. En respondent föreslog 
att man utvärderar i slutet av varje session och diskuterar vad som fungerade bra och vad som 
kunde göras annorlunda till nästa gång. En annan respondent uttryckte det som att “After 
you've done the pair session you should probably evaluate it and talk about it to refine the 
process, otherwise it's hard to improve it” (King). 
 
Våga erkänna brister 
I flera intervjuer ansåg man att det var viktigt att ha en kultur där man vågar erkänna brister. 
En respondent beskrev detta som “I think it is important to be humble and open, admitting 
that you don’t know stuff. Being able to say, I have no idea what this is, I am not the expert 
on this.” (King). 

4.3 Kommunikation 
 
Deltagarna är lyhörda 
I de flesta intervjuer lyfte respondenterna fram att deltagarna bör vara lyhörda på varandra. 
En respondent sade att “Det är ingen mening om den ene sitter och gör som den vill utan att 
lyssna på den andre” (AFA). En annan respondent ansåg att en ideal partner “Listens when 
you have an idea, even if it turns out to not be a good idea you at least discuss it” (King). 
 
Diskutera syfte i början av en session 
I de flesta intervjuer ansåg man att deltagarna bör diskutera syfte i början av en PP-session. 
Enligt respondenterna kan diskussion av syfte innebära att tala om kraven och målen kring en 
uppgift: “Man ska förstå vad man ska göra först. Ha en gemensam kunskap om vad målet är, 
vad innebär den här featuren eller buggen?” (AFA). Men det kan också vara att diskutera vad 
själva sessionen i sig ska ha för huvudsakligt syfte: “Deciding beforehand how you're going 
to do it [PP], is this for learning or for knowledge sharing?” (King). 
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Diskutera problemlösning öppet och neutralt 
I en intervju lade respondenterna vikt vid hur man formulerar sig vid diskussion av olika 
lösningsförslag: “It's important to use a language that shows that you are suggesting rather 
than asserting. Keeping the discussion open and marking that there is a discussion rather than 
that there is only one way and not much to talk about” (King). I flera intervjuer lyfte 
respondenterna också fram vikten av att tala om olika lösningsförslag utifrån deras för- och 
nackdelar ur ett objektivt perspektiv. En respondent uttryckte det som att “If you suggest one 
solution, don't get attached to it. Be neutral, it's all just suggestions and try to find the best 
one” (King). 
 
Ge kritik vid rätt tillfälle och lagom ofta 
I en intervju poängterades det att kritik bör ges vid ett tillfälle då den är välkommen. En 
respondent sade att det är “Viktigt att tänka på om jag tror att feedbacken är välkommen. För 
om någon inte är mottaglig för feedback så spelar det ingen roll hur bra min feedback är” 
(Avanza 1). I flera intervjuer talade man även om att ge kritik lagom ofta. Om man ger kritik 
ofta så avdramatiseras processen och det främjar ett klimat där kritik kan utbytas på ett 
naturligt sätt. Samtidigt menar flera respondenter också att kritik inte bör ges för snabbt vid 
PP. Om navigatören ger kritik innan föraren själv hunnit skriva klart och upptäcka felet kan 
detta upplevas som störande. 
 
Ge positiv förstärkning 
I en intervju lyfte flera respondenter fram vikten av att ge beröm. “Positive feedback happens 
a lot”, sade en respondent och en annan svarade “Pointing out the good stuff, because then 
you get encouraged to keep doing it” (King). 
 
Kroppsspråk 
I en intervju påtalades att kroppsspråk är en faktor som påverkar PP. En respondent sade 
“Stor skillnad om den som inte sitter vid tangentbordet sitter tillbakalutad, sitter och zonar ut 
lite grann eller om man sitter lite såhär, framåtlutad och ser lite engagerad ut [...] En nyckel är 
väl att båda hela tiden är intresserade och ganska engagerade i det vi håller på med 
tillsammans” (Avanza 1). 
 
Specifik kritik med förslag 
I flera intervjuer menade respondenterna att kritik i samband med PP ska ges på rätt sätt. En 
respondent menade att man ska ge specifik kritik som inte är generaliserande, och att man ska 
poängtera att kritiken man kommer med inte är fakta utan en subjektiv tolkning av 
situationen. Två respondenter ansåg att man skulle ge förslag på hur deltagaren ska förändra 
sig när man ger kritik.  
 
Ställ frågor 
Vid en fråga om hur man kan visa att man lyssnar svarade en respondent att man kan göra det 
genom att “Ask questions about what they're currently doing” (King). 
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Visa tacksamhet för kritik 
I en intervju påtalade man vikten av att visa tacksamhet för kritik som man får vid PP. Främst 
för att den som ger kritiken ska få en bild av att mottagaren är positivt inställd till att motta 
kritik och därmed fortsätta ge det. 
 
Verbalisering 
Verbalisering innebär att uttrycka sina tankar i tal. Det är främst föraren som verbaliserar vad 
den skriver och tänker för att kontinuerligt hålla navigatören införstådd med vad som sker. 
Detta påtalades i flera intervjuer som en framgångsfaktor - att föraren bör verbalisera sina 
tankar mycket. 
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5 Analys 
 
I detta kapitel går vi igenom empirin och jämför den mot den teori som vi tidigare har 
presenterat. Vi försöker besvara följande frågor: Hur står sig empirin i jämförelse med 
tidigare studier? Finns det likheter? Finns det skillnader? Har vi funnit nya fenomen? 
Tabellen nedan sammanställer den tidigare forskningens och empirins ståndpunkter om 
effekter, framgångsfaktorer och riktlinjer för kommunikation. Tidigare forskning benämns 
TF i tabellen. Samtalsfärdigheter från Rautalinkos teori är skrivet inom parentes. 
Ståndpunkten kategoriseras som: Bekräftad (B), Ej Bekräftad (EB) eller Motsagd (M). 
 

Effekter TF Avanza 1 Avanza 2 AFA King AFB 

Fler person-timmar B/EB/M      

Färre fel B   B   

Mer energikrävande  B B  B  

Mer enhetlig kod B B   B B 

Minskat tunnelseende  B  B  B 

Minskad utvecklingstid B/EB    M  

Ökad arbetsglädje B B B B   

Ökad förmåga att fokusera B B  B B  

Ökad förmåga att lösa problem B/M B  B   

Ökad inlärningsförmåga B      

Ökad kunskapsspridning B B B B B B 

Ökad läsbarhet B      

Ökad sammanhållning B B    B 

Framgångsfaktorer 

God relation B B  B B B 
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Kommunikation B B  B B  

Komplexitet B   B B B 

Lärling som förare     B  

Para ihop deltagare utifrån syfte  B  B   

Rotation av deltagare B B     

Rotation av roller B B   B  

Självständiga team     B   

Utvärdera session  B   B  

Våga erkänna brister  B  B B B 

Kommunikation 

Deltagarna är lyhörda  
(Aktiv lyssning) B   B B B 

Diskutera syfte i början av en 
session   B B B  

Diskutera problemlösning öppet 
och neutralt 
(Problemlösning) 

B   B B B 

Ge kritik vid rätt tillfälle och 
lagom ofta 
(Ge konstruktiv kritik) 

B B   B  

Ge positiv förstärkning 
(Förstärkande kommunikation) 

B    B  

Kroppsspråk 
(Aktiv lyssning) 

B B   B  

Specifik kritik med förslag 
(Ge konstruktiv kritik) B B  B  B 

Ställ frågor 
(Aktiv lyssning) B/M    B  

Visa tacksamhet för kritik 
(Bemöt kritik konstruktivt) B    B  

Verbalisering B B   B  

Tabell 5, Analys - Effekter, Framgångsfaktorer och Kommunikation 
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5.1 Effekter 
 
Effekten Fler person-timmar återfinns endast i teori och där är den omstridd (Arisholm et al, 
2007; Hulkko & Abrahamsson, 2005; Lui & Chan, 2003; Williams & Cockburn, 2000; 
Williams & Kessler, 2002). Det finns både studier som visar på att PP kräver fler person-
timmar och studier som visar på motsatsen. 
 
Färre fel är en effekt som återfinns i teori (Williams & Cockburn, 2000; Williams & Kessler, 
2002) och i en intervju. Den beskrivs på liknande sätt av båda. 
 
Effekten Mer energikrävande återfinns inte i teori men i flera intervjuer. Samtliga beskriver 
effekten på ett liknande sätt och beskriver att det som gör PP mer energikrävande är främst 
den högre graden av koncentration och den sociala interaktionen av att kommunicera. 
 
Mer enhetlig kod diskuteras som effekt i både teori (Hulkko & Abrahamsson, 2005; Williams 
& Cockburn, 2000; Williams & Kessler, 2002) och i flera intervjuer. I teorin mäter man detta 
genom att undersöka hur väl en fördefinierad kodstandard efterföljs och studierna är inte 
eniga om PP har en positiv eller negativ effekt på detta. Respondenterna fokuserar mindre på 
en specifik kodstandard och beskriver det som att det naturligt uppstår mer enhetlig kod inom 
teamet av att använda PP. 
 
Effekten Minskat tunnelseende diskuteras inte i teorin men återkommer i flera intervjuer. I 
intervjuer beskrivs detta som att ‘lyfta blicken och se den större bilden’ eller “Man fastnar 
inte så lätt i att sitta och grubbla” (AFA). Eftersom detta beskrivs på olika sätt är effekten lite 
diffus men vi tolkar det ändå som att de pekar mot samma fenomen. 
 
Effekten Minskad utvecklingstid både bekräftas och ej bekräftas i teori (Arisholm et al, 2007; 
Lui & Chan, 2003; Williams & Cockburn, 2000; Williams & Kessler, 2002) och motsägs i en 
intervju. Effekten beskrivs på liknande sätt på båda sidor. 
 
Effekten Ökad arbetsglädje återfanns både i teori (Nosek, 1998; Williams & Cockburn, 2000; 
Williams & Kessler, 2002) och i flera intervjuer. Både teorin och empirin ansåg att det är 
roligare och mer njutbart att använda PP och detta leder till ökad arbetsglädje. En intervju 
stack dock ut eftersom man menade att PP leder till minskad stressnivå, vilket vi tolkar som 
en aspekt av arbetsglädje. Stress nämns inte i teorin. 
 
Effekten Ökad förmåga att fokusera återfanns i teorin (Williams & Kessler, 2002) och i flera 
intervjuer. Samtliga intervjuer beskriver effekten på liknande sätt, vilket kan summeras i 
svaret “you keep each other in check to stay focused” (King). Detta liknar Williams & 
Kesslers (2002) beskrivning av att pair pressure ökar deltagarnas fokus. 
 
Effekten Ökad förmåga att lösa problem bekräftades av både teorin (Bryant et al, 2006; 
Williams & Cockburn, 2000; Williams & Kessler, 2002) och i flera intervjuer. De menar 
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båda att förmågan leder till att man kan lösa fler problem samt att man generellt kan göra det 
snabbare. 
 
Ökad inlärningsförmåga behandlas endast i teorin (Coman et al, 2008; Hulkko & 
Abrahamsson, 2005; Stapel et al, 2010; Williams & Cockburn, 2000; Williams & Kessler, 
2002) och definitionerna är liknande. 
 
Effekten Ökad kunskapsspridning återfanns i teorin (Coman et al, 2008; Williams & 
Cockburn, 2000; Williams & Kessler, 2002) och i samtliga intervjuer. I både teori och empiri 
läggs vikt på kunskapsspridning som en effekt på teamnivå och att beroende av enskilda 
personer minskar. I flera intervjuer lades särskild vikt vid att det fanns två sorters kunskap 
som delades, nämligen teknisk kunskap och domänkunskap. Detta nämns inte i teorin. 
 
Effekten Ökad läsbarhet återfanns endast i teorin (Nosek, 1998). 
 
Effekten Ökad sammanhållning återfanns både i teori (Stapel et al, 2010; Williams & 
Cockburn, 2000; Williams & Kessler, 2002) och i flera intervjuer. Aspekter av denna effekt 
nämndes i teorin som ökad social kommunikation och att deltagarna lär sig att arbeta med 
varandra bättre. Båda dessa aspekter nämns i intervjuerna: “Parprogrammerar man med 
varandra så blir det direkt ett litet sorl” (Avanza 1) och “Man lär sig förstå vad man själv 
behöver ge till en annan kodare för att den ska förstå vad man faktiskt är ute efter” (AFB). 

5.2 Framgångsfaktorer 
 
Framgångsfaktorn God relation togs upp i teorin (Williams & Cockburn, 2000; Williams & 
Kessler, 2002) och de flesta intervjuer. De båda menade att det tar tid innan ett par blir 
effektiva. En särskilt viktig aspekt av att god relation lyftes fram i intervjuerna, nämligen 
tillit. Tillit leder till att man vågar vara oense och konstruktivt diskutera detta. 
 
Kommunikation togs upp i teorin (Bryant et al, 2006; Freudenberg et al, 2007; Rodríguez et 
al, 2017; Stapel et al, 2010; Williams & Cockburn, 2000; Williams & Kessler, 2002) och de 
flesta intervjuer. Båda var överens om att kommunikation är en viktig framgångsfaktor och 
detta undersöks i större detalj i avsnitt 5.3 (Kommunikation). 
 
Komplexitet togs upp i både teori (Arisholm et al, 2010; Hulkko & Abrahamsson, 2005; Lui 
& Chan, 2003) och flera intervjuer. Båda var överens om att komplexitet kan uppstå av ett 
svårt problem eller att systemet har många delar i sin struktur. Båda menar att PP är mer 
användbart ju högre komplexitet. I en intervju togs även upp att uppgifter med en utforskande 
natur lämpar sig bra för PP då dessa ofta är komplexa. 
 
Lärling som förare är en framgångsfaktor som endast togs upp i en intervju och nämndes inte 
i teorin. 
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Para ihop deltagare utifrån syfte återfanns inte i teorin men nämndes i flera intervjuer. 
Intervjuerna tog upp olika aspekter av detta. Dels att para ihop så att de har olika teknik- och 
domänkunskaper och dels så att de har olika nivåer av erfarenhet. 
 
Rotation av deltagare återfanns i teorin (Williams & Kessler, 2002) och i en intervju och 
definitionerna är liknande. 
 
Rotation av roller återfanns i teorin (Freudenberg et al, 2007; Williams & Kessler, 2002) och 
i flera intervjuer. Båda var överens om att det ger variation och bibehåller engagemang. 
Teorin menade att rotation av roller leder till att den kognitiva bördan minskar för föraren. 
 
Självständiga team nämns endast som en framgångsfaktor i en intervju men inte i teorin. 
 
Utvärdera session återfanns i flera intervjuer men inte i teorin. I en intervju var man mer 
specifik och menade man att man skulle utvärdera just hur kommunikationen fungerat. 
 
Våga erkänna brister är en framgångsfaktor som togs upp i de flesta intervjuer. I dessa 
intervjuer var man överens om vikten av att ha en kultur som främjar detta. I en intervju 
fokuserade man på att deltagarna ska våga erkänna fel, i en annan talade man om att våga 
erkänna okunskap. 

5.3 Kommunikation 
 
I tabellen har vi ibland placerat samma riktlinjer från Rautalinkos (2013) teori i flera olika 
celler, då är Rautalinkos teori inom parentes. Detta beror på att Rautalinkos begrepp är breda 
och täcker in flera av de riktlinjer som lyfts fram i empirin.  
 
Riktlinjen Deltagarna är lyhörda togs upp i flera intervjuer. Detta beskrevs i intervjuerna 
som att deltagarna ska visa att de lyssnar och förstår varandra. Dessa drag i riktlinjen har 
likheter med hur Rautalinko beskrev samtalsfärdigheten Aktivt lyssnande, och då särskilt 
uppmuntran och spegling.  
 
Diskutera syfte i början av en session återfanns i flera intervjuer men inte i teorin. Detta 
beskrevs i en intervju som att deltagarna diskuterar mål och krav för arbetsuppgiften, i en 
annan intervju handlade detta mer om att diskutera syftet med själva sessionen, exempelvis 
kunskapsspridning.  
 
Diskutera problemlösning öppet och neutralt togs upp i flera intervjuer. I en intervju 
poängterade man att deltagarna bör använda ett språk där de tydligt föreslår istället för att 
hävda en lösning. I flera intervjuer lade man även vikt på att vara neutral när man väger olika 
lösningars för- och nackdelar. Vi ser både likheter och skillnader gentemot Rautalinkos 
samtalsfärdighet Problemlösning. Å ena sidan menade även Rautalinko att man bör väga 
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olika lösningars för- och nackdelar neutralt, å andra sidan hade Rautalinko en mer tydlig 
process i olika steg för hur detta ska gå till. 
 
Ge kritik vid rätt tillfälle och lagom ofta togs upp i flera intervjuer. Att kritik ska ges när den 
som ska ta emot kritiken är mottaglig bekräftades även i Rautalinkos samtalsfärdighet Ge 
konstruktiv kritik. Däremot identifierade empirin en ny riktlinje - att inte ge kritik för ofta 
eller för sällan. 
 
Ge positiv förstärkning återfanns i flera intervjuer och i teorin. Båda var överens om att det är 
fördelaktigt att förändra genom att ge beröm för önskvärda beteenden. Rautalinko gick ett 
steg längre och menar att det är bättre än att ge kritik i vad han kallar Förstärkande 
kommunikation. 
 
Kroppsspråk togs upp i flera intervjuer och i teorin. Båda var överens om att ett framåtlutat 
och engagerad kroppsspråk är viktigt men Rautalinko nämner utöver det nickande och 
ögonkontakt som viktiga aspekter av samtalsfärdigheten Aktiv lyssning. 
 
Specifik kritik med förslag nämns i både teori och flera intervjuer. Båda var överens om att 
kritiken ska vara specifik och inte generaliserande och att man ska lyfta fram att kritiken 
grundar sig i en subjektiv upplevelse, detta återspeglas i samtalsfärdigheten Ge konstruktiv 
kritik. Teorin skiljer sig från empirin i att den påstår att kritik ska föreslå vad som ska 
förändras, inte hur. Empirin antydde att man ska föreslå hur förändringen ska gå till. 
 
Ställ frågor lyftes i en intervju som ett sätt att visa att man lyssnar. Rautalinkos 
samtalsfärdighet Aktiv lyssning både bekräftade och motsade detta. Han menade att en vanlig 
uppfattning är att man genom många frågor visar att man är aktiv - men att detta är ett 
missförstånd eftersom forskning visar att samtal blir “bättre” med att lyssna. Han menade att 
frågor bör ställas för komplettering av information. 
 
Visa tacksamhet för kritik återfanns i teorin och i en intervju. Båda var överens om att det är 
fördelaktigt att som mottagare av kritik ge något positivt tillbaka i form av uppskattning. 
Inom samtalsfärdigheten Bemöt kritik konstruktivt rymdes fler aspekter än att bara visa 
tacksamhet. 
 
Verbalisering återfanns i flera intervjuer men inte i Rautalinkos teori. Båda intervjuer menade 
att det är viktigt att kontinuerligt uttrycka sina tankar i tal. En intervju menade att syftet med 
verbalisering är att navigatören ska förstå och en annan menar att det är för att hålla 
navigatören engagerad. Tidigare forskning om PP nämner dock verbalisering som en riktlinje 
för kommunikation, och beskriver den på samma sätt som empirin. 
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6 Diskussion och slutsatser 
 
I detta kapitel diskuteras resultaten av vår undersökning. Vi ämnar besvara följande frågor: 
Vad kan resultaten bero på? Vilka vägledande kunskaper kan vi bidra med utifrån resultaten? 
Till vilken grad kan resultaten generaliseras? 

6.1 Diskussion 
 
Något vi tycker är speciellt intressant är att flera framgångsfaktorer pekar mot en bredare 
framgångsfaktor: Mindset. De har drag av att behandla vilken mental inställning utövare av 
PP bör ha. Dessa faktorer är: Våga erkänna brister, Deltagarna är lyhörda och Diskutera 
problemlösning öppet och neutralt. De återspeglar alla att deltagarna bör vara ödmjuka inför 
sina egna kunskaper och okunskaper. I en intervju insåg de även att företagets ledord “Fun 
and Friendly” och “Humble and Open” återspeglade bra hur de tycker man bör tänka. En 
annan intervju beskrev det som att man bör vara engagerad, intresserad, modig och nyfiken. 
Om man utgår från att dessa individuella värderingar även påverkas av arbetsplatsens kultur 
och värderingar så kan det vara en framgångsfaktor för PP att arbetsplatsen har värderingar 
likt dessa. 
 
En annan faktor som är kopplad till arbetsplatsen är Självständiga team. Endast en intervju 
uttryckte att detta är en framgångsfaktor för PP och ingen tidigare forskning nämnde detta. 
Men på tre av fyra företag ansåg de sig ha en hög grad av självständighet i sina team, det vill 
säga som själva bestämmer vilket arbetssätt tillämpar vid utveckling. Så implicit kan det vara 
så att framgången av PP till viss del beror på självstyrande team även på dessa företag. Vi tror 
därför att Självständiga team där utvecklarna själva bestämmer arbetssätt är en ytterligare 
viktig framgångsfaktor för PP. Detta eftersom ett arbetssätt där två utvecklare sätts på samma 
uppgift kan vara svårt att motivera för andra intressenter, som chefer och slutkunder, ifall 
dessa inte är övertygade om fördelarna med PP. Om någon av dessa intressenter bestämmer 
över teamets arbetssätt kanske PP inte går att tillämpa. Det går att dra intressanta paralleller 
till konsultföretag. När vi kontaktade företag upplevde vi ett svalare intresse från 
konsultföretag, det var även flera som sa att de inte använder PP. Ett konsultföretag nämnde 
att finns en svårighet att motivera debitering av de dubbla timmar som PP kan innebära – 
beroende på hur man ser det – för kunden som betalar. 
 
Williams & Kessler (2002, s. 33) beskriver att det finns två nivåer av PP, den första nivån är 
oplanerad och ad hoc. Den är slumpvis utförd vid behov när en utmaning eller problem 
uppstår. Den andra nivån, som de lägger extra vikt vid är den PP som är en bestående, 
planerad och central del vid all utveckling. Något vi uppmärksammade är att flera effekter 
och framgångsfaktorer pekar mot att PP är som mest positivt för verksamheten ur ett långt 
tidsperspektiv. När man använder PP genom korta punktinsatser är påverkan av de positiva 
effekterna lägre och flera framgångsfaktorer blir svåra att uppfylla. Anledningen till detta är 
framförallt det vi funnit om pair jelling och kunskapsspridning. Pair jelling antyder att det tar 
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tid för par att uppnå en hög nivå av produktivitet vid PP. Kunskapsspridning är en effekt på 
teamnivå som sker över en längre tid om PP används kontinuerligt. 
 
En annan intressant aspekt av kunskapsspridning är vilken kunskap som förmedlas. 
Domänkunskap har nämnts i intervjuerna och detta tycker vi är speciellt viktigt eftersom den 
är specifik för olika arbetsplatser och kan vara svår att tillskansa sig individuellt. På vilka 
andra sätt kan domänkunskap överföras? Vi har identifierat dokumentation och formell 
utbildning. Det finns för- och nackdelar med alla metoder men en klar fördel för PP är att 
kunskapsspridning och produktion sker parallellt. 
 
Gällande  kommunikation vid PP kan man reflektera kring förhållandet mellan de riktlinjer 
som uppkommit i empirin och de samtalsfärdigheter som presenterats från Rautalinko (2013) 
i teoriavsnittet. Var det givande att applicera en psykologiskt grundad teori för samtal på 
fenomenet PP? Flera likheter uppkom mellan empiri och Rautalinkos teori såsom exempelvis 
respondenternas tankar om att man bör vara lyhörd och att man bör bemöta kritik på ett visst 
sätt. Dessa riktlinjer kunde då kopplas till samtalsfärdigheter som Aktiv lyssning och Ge 
konstruktiv kritik och därmed kunde vi se att respondenterna hade identifierat vissa av de 
färdigheter som Rautalinko menar är viktiga för att man ska kunna uppnå målen med de 
samtal man har vid PP. Dessutom tror vi att flera av de andra samtalsfärdigheter som inte 
kom fram i empirin kan bidra till att förbättra kommunikation som sker vid PP – såsom att 
exempelvis använda sokratisk dialog. Vi återkommer till detta i avsnitt 6.4 (Vidare 
forskning). 
 
Detta knyter an till diskussionen om att mäta effektivitet och produktivitet av PP. I 
intervjuerna framkom att det är svårt att mäta detta och att det är deltagarnas känsla efteråt 
som bör användas för utvärdering. Man skulle också kunna mena att annan mötestid 
reduceras tack vare PP och att det bör tas med i beräkningar om produktivitet. Vi vill också 
lyfta fram att Williams & Erdogmus (2002) menar att PP är ekonomiskt fördelaktigt trots den 
ökade utvecklingstiden när man tar hänsyn till ökad kvalitet. Vissa menar att man kan mäta 
genom att koden blir mer enhetlig och det återspeglas i effekten Mer enhetlig kod. Vi tycker 
det är intressant att man i teorin talar man om att effekten innebär följa en satt kodstandard 
men i empirin beskrivs det mer som att enhetlig kod uppkommer organiskt när medlemmar i 
team samarbetar genom PP. 
 
Några av de effekter som har framkommit i denna studie kan bero på det enkla faktum att 
deltagarna sitter bredvid varandra. När Williams & Kessler (2002) diskuterade effekten Ökad 
förmåga att fokusera beskrev de fenomenet pair pressure, att två människor kan sätta positiv 
press på varandra vilket styrker detta påstående. Även andra effekter som Ökad arbetsglädje 
och Ökad sammanhållning kanske främst uppstår bara av att två kollegor sitter sida vid sida, 
oavsett om de samarbetar på samma uppgift inom ramen för PP. Andra effekter, som inte 
främst beror på detta sociala fenomen kan i så fall anses mer centrala för vad själva 
aktiviteten PP leder till. Vi tänker då på effekter som Ökad förmåga att lösa problem och 
Ökad kunskapsspridning – dessa effekter tror vi till största del uppstår eftersom deltagarna 
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riktar sin uppmärksamhet mot samma uppgift i ett uttalat samarbete där de aktivt interagerar 
med varandra. 
 
Riktlinjen Verbalisering för kommunikation anser vi vara extra intressant. När föraren 
kontinuerligt uttrycker sina tankar i tal leder detta till ökad förståelse och engagemang för 
navigatör, enligt teorin och empirin. Men vi tror även att Verbalisering bidrar till effekten 
Ökad inlärningsförmåga, Ökad kunskapsspridning och Ökad förmåga att lösa problem. Vi 
tror att chansen ökar att navigatören snappar upp lärdomar i samband med att föraren berättar 
vad denne gör och varför, samt att chansen ökar att föraren själv påverkar sin inlärning 
positivt när denne aktivt reflektera kring vad denne gör. Gällande problemlösning tror vi att 
Verbalisering ökar chansen att deltagarna kommer vidare vid ett hinder när föraren sätter ord 
på de vad den tänker. Det är välkänt att många tankefel som programmerare gör ofta sker 
undermedvetet och att dessa fel lättare kan fångas upp när man talar om vad man försöker 
göra, detta återspeglas i begreppet rubber duck debugging. I en av intervjuerna nämndes detta 
faktiskt i en bisats, “PP is like a leveled-up rubber duck” (King) och vi är benägna att hålla 
med.   
 
Så anser vi att vår undersökning har nått målet? Ja, eftersom vi har kunnat bekräfta ett antal 
av den tidigare forskningens effekter, framgångsfaktorer och riktlinjer samt dessutom funnit 
flera nya. Detta sammanställs i nästa avsnitt. 

6.2 Slutsatser 
 
Denna undersökning utgick från följande forskningsfrågor: 
 

1. Vilka effekter innebär parprogrammering? 
2. Vilka faktorer leder till framgångsrik parprogrammering?  
3. Hur bör kommunikation utövas för att nå framgångsrik parprogrammering? 

6.2.1 Effekter 

 
Vi har funnit att parprogrammering leder till ett antal effekter: 
 
De effekter vi funnit i både teori och empiri är: Färre fel, Mer enhetlig kod, Minskad 
utvecklingstid, Ökad arbetsglädje, Ökad förmåga att fokusera, Ökad förmåga att lösa 
problem, Ökad kunskapsspridning och Ökad sammanhållning. 
 
De effekter vi funnit i teori men inte i empiri är: Fler person-timmar, Ökad 
inlärningsförmåga och Ökad läsbarhet. 
 
De nya effekter som vi funnit i empiri men inte i teori är: Mer energikrävande och Minskat 
tunnelseende. 
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Vi har funnit att det råder oenighet om följande effekter: Fler person-timmar, Minskad 
utvecklingstid och Ökad förmåga att lösa problem. 

6.2.2 Framgångsfaktorer 

 
Vi har funnit ett antal faktorer som leder till framgångsrik parprogrammering: 
 
De framgångsfaktorer vi funnit i både teori och empiri är: God relation, Kommunikation, 
Komplexitet, Rotation av deltagare och Rotation av roller.  
 
Vi har inte funnit några framgångsfaktorer i teori som inte också fanns i empiri. 
 
De nya framgångsfaktorer vi funnit i empiri men inte i teori är: Lärling som förare, Para ihop 
deltagare utifrån syfte, Självständiga team, Utvärdera session och Våga erkänna brister. 

6.2.3 Kommunikation 

 
Vi har funnit ett antal riktlinjer för kommunikation vid parprogrammering: 
 
De riktlinjer vi funnit i både teori och empiri är: Deltagarna är lyhörda, Diskutera 
problemlösning öppet och neutralt, Ge kritik vid rätt tillfälle och lagom ofta, Ge positiv 
förstärkning, Kroppsspråk, Specifik kritik med förslag, Ställ frågor, Visa tacksamhet för kritik 
och Verbalisering. 
 
Vi har funnit att Rautalinkos (2013) samtalsfärdigheter täcker in de flesta av empirins 
riktlinjer. Aktiv lyssning täcker in Deltagarna är lyhörda, Kroppsspråk och Ställ frågor. 
Bemöt kritik konstruktivt täcker in Visa tacksamhet för kritik. Förstärkande kommunikation 
täcker in Ge positiv förstärkning. Ge konstruktiv kritik täcker in Ge kritik vid rätt tillfälle och 
lagom ofta och Specifik kritik med förslag. Problemlösning täcker in Diskutera 
problemlösning öppet och neutralt. 
 
Vi har inte funnit några riktlinjer i teori som inte också fanns i empiri. Men med det sagt vill 
vi påpeka att Rautalinkos (2013) samtalsfärdigheter är mer omfattande i sina riktlinjer än vad 
vi funnit beskrivet i empiri. 
 
Den nya riktlinjen vi funnit i empiri men inte i teori är Diskutera syfte i början av en session. 

6.3 Kritik 
 
Det hade varit fördelaktigt för vår undersökning att tillämpa både intervju och observation för 
att nå en större bredd på datainsamlingen. Datan från de två metoderna hade kunnat 
komplettera varandra eftersom vi genom att observera samtalen som sker vid PP hade fått 
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tillgång till mer kunskap än endast de erfarenheter som subjektivt beskrivs i en 
intervjusituation. Man skulle även kunna påstå att det kan vara svårt att diskutera kring 
kommunikation eftersom det är ett grundläggande och naturligt beteende. Kommunikation 
kan anses vara något så grundläggande att det blir svårt att reflektera kring det. Det som 
faktiskt motiverar valet av intervju är att respondenterna påtalat att det är deltagarnas 
subjektiva känsla efteråt som bör användas för att utvärdera PP. Genom intervju får vi 
tillgång till respondenternas subjektiva erfarenheter. 
 
Eftersom vår undersökning var en fallstudie är det viktigt att tänka på att tolkningar av 
fenomenet färgas av fallets specifika omständigheter. Med andra ord kan det vara så att de 
effekter, framgångsfaktorer och riktlinjer för kommunikation som vi har funnit framförallt 
gäller på de företag som vi har intervjuat. Generaliserbarheten av våra resultat kan därmed 
diskuteras. Vi är dock övertygade om att vår studies resultat är överförbara som vägledande 
kunskap för andra företag med liknande egenskaper som företagen i vår fallstudie, det vill 
säga företag som jobbar med systemutveckling och som arbetar agilt. 
 
Något annat som är värt att reflektera kring är att PP är ett begrepp som kan tolkas på olika 
sätt. Vilken innebörd man tillskriver PP som arbetsmetod kan skilja sig och företag kan 
arbeta med PP på olika sätt. Om vår studies resultat ska användas som vägledande råd för 
yrkesutövare eller som stöd för ny forskning är det viktigt att försäkra sig om att man har 
definierat PP på ett liknande sätt. 
 
Att vi använde gruppintervju som datainsamlingsmetod på flera företag var positivt på så sätt 
att vi upplevde att respondenterna hjälpte varandra minnas erfarenheter och definiera 
fenomen och begrepp. Ett problem med gruppintervjun kan dock vara att vissa individuella 
åsikter är svåra att uttrycka i grupp och att vi därmed inte fick tillgång till dessa åsikter. Detta 
kan exempelvis gälla åsikter som är kontroversiella eller som riskerar att såra. Vi har märkt i 
diskussionerna att det var sällan som åsikter konfronterades, detta kan bero på att åsikterna 
inte skiljde sig i gruppen eller att respondenterna undvek konflikter.  
 
Vidare gällande intervjuerna så är det värt att reflektera kring att de var semi-strukturerade 
där deltagarna uppmuntrades att tala fritt och inte styras för mycket. Det fördelaktiga med 
detta var att vi i enlighet med vår forskningsstrategi lyckades få explorativa intervjuer. Men 
en nackdel kan vara att vi inte fick tillgång till specifika svar om varje effekt, 
framgångsfaktor eller riktlinje. Om vi uttryckligen hade frågat om exempelvis effekten Fler 
person-timmar kanske detta hade besvarats i empirin. Man bör alltså adressera att det faktum 
att vi inte funnit ett fenomen i en intervju inte behöver betyda att respondenterna inte anser att 
fenomenet inte existerar. Att det inte nämndes kan således bero på att vi inte ställde rätt 
frågor eller att deltagarna inte tänkte på det just då. Vi är dock övertygade om att de svar vi 
fått från respondenterna representerar det som respondenterna anser vara de viktigaste 
aspekterna av fenomenet. 
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Man kan kritisera att vår personliga inställning gällande PP kan introducera en viss 
partiskhet. Vi har båda utfört PP och uppskattat det som arbetsmetod. Även om vi har strävat 
efter objektivitet så finns det en risk att detta omedvetet färgat vårt uppsatsarbete. 
 
Samtalsfärdigheter (Rautalinko, 2013) är en bok skriven ur ett psykologiskt perspektiv. Det är 
tydligt när man läser den att vissa delar har ett terapeutiskt perspektiv. Vårt perspektiv på 
samtal är mycket skilt från detta och det finns därför risk att vissa fenomen vi tagit ut inte är 
applicerbara på PP. Vi har dock haft detta i åtanke sedan början och valt bort det som vi 
tycker är applicerbart endast för ett terapeutiskt perspektiv. 

6.4 Vidare forskning 
 
För vidare forskning rekommenderar vi att testa våra slutsatser ytterligare i fler fallstudier. 
Man bör också göra observation av samtal vid PP för att bredda metoderna som används för 
datainsamling. Vi tycker också att det hade gagnat forskningsområdet med en omfattande 
översiktsstudie av hur mycket PP används i professionell kontext. 
 
Vid framtida forskning bör man ta i beaktning att ämnet PP är komplicerat i sin natur och att 
många effekter uppstår genom ett kontinuerligt användande, därmed är det svårt att 
rättfärdiga mätning av effekterna i kontrollerade experiment om de inte löper över en längre 
tid. Det vi funnit om att det är deltagarnas känsla efteråt som bör utvärderas är också relevant 
för hur man utformar vidare forskning. 
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8 Bilagor  
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Bilaga 1 Informationsbrev inför gruppintervju 
 

Information till deltagare i gruppdiskussion 
om kommunikation vid parprogrammering 

Hej, 
 
Du som läser detta kommer att delta i en gruppdiskussion om kommunikation vid 
parprogrammering. Tack för att du tar dig tid! Målet är att detta ska vara lika lärorikt och 
givande för dig som för vårt forskningsarbete. 
 
Vi som håller i detta heter Daniel Wallman och Viktor Sandström. Vi läser sista året på 
Systemvetenskapliga programmet i Uppsala och kommer under våren skriva uppsats om 
parprogrammering och kommunikation. Förhoppningen är att denna gruppdiskussion ska 
väcka nya tankar kring ämnet med hjälp av era erfarenheter. 
 
Ambitionen är att ha ett öppet samtalsklimat där det ska vara fritt att uttrycka sina tankar. Vi 
har också förberett frågor för att stimulera diskussionen – längre ned i dokumentet finner du 
några exempelfrågor. 
 
Upplägget för gruppdiskussionen är efter följande teman: 

1. Kort presentation av oss och er 
2. Allmänt om parprogrammering 
3. Situationer för parprogrammering  
4. Roller vid parprogrammering 
5. Kommunikation vid parprogrammering  
6. Deltagarnas spontana frågor och tankar 
7. Avslutning  

 
Exempelfrågor 

- Vilka är de största skillnaderna mellan att programmera i par och själv? 
- I vilka situationer kan parprogrammering vara särskilt användbart? 
- Om det finns olika erfarenhet och kunskap mellan parterna, hur påverkar det? 
- Händer det att du behövt ge eller ta emot kritik vid parprogrammering? 
- Har du upplevt svårigheter med kommunikation vid parprogrammering? 

 
Vi uppskattar om du reflekterar kring dessa exempelfrågor inför diskussionen, samt funderar 
i allmänhet över dina tidigare erfarenheter av kommunikation vid parprogrammering. Vi vill 
även uppmärksamma dig på att diskussionen ljudinspelas för att i efterhand transkriberas. 
 
Vi ser mycket fram emot att träffa er på tisdag! Har du några frågor? Tveka inte att kontakta 
oss på daniel.wallman94@gmail.com. 
 
Med vänliga hälsningar, Daniel Wallman & Viktor Sandström  
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

Upplägg 
● Kort presentation av oss och er (5) 
● Allmänna frågor om parprogrammering (10) 
● Situationer för parprogrammering (10) 
● Roller vid parprogrammering (10) 
● Kommunikation vid parprogrammering (15) 
● Plats för spontana frågor och tankar (5) 
● Avslutning (5) 

Inledning 
● Syfte 
● Mål 
● Berätta kort om er själva, er roll på {arbetsplats} och hur er erfarenhet ser ut av 

parprogrammering? 

Frågor 

Allmänna frågor om parprogrammering (10 min) 
● Vad är parprogrammering för er? 

○ Vad består PP av? 
○ Vad är kommunikation för er? 
○ Hur ser ni på hur parprogrammering och kommunikation hänger ihop? 

● Varför parprogrammerar ni? 
● Hur kan man utvärdera att parprogrammeringen varit framgångsrik? 
● Vilka är de största skillnaderna mellan att programmera i par och själv? 

○ Vilka fördelar finns det med att parprogrammera? 
○ Vilka nackdelar finns det med att parprogrammera? 

● Ser ni några framgångsfaktorer som påverkar PP? 
● Ser ni några hinder som påverkar PP? 
● Vilka fördomar finns om PP? 

○ Vilka tycker ni stämmer? 
○ Vilka tycker ni inte stämmer? 

● Beskriv en typiskt lyckad parprogrammering. 
● Hur mycket skulle ni säga att ni parprogrammerar? (per dag) 

 

Frågor om situationer för parprogrammering (10 min) 
● I vilka situationer kan parprogrammering vara användbart? 

○ En situation kan ex. innebära en särskild fas i utvecklingscykeln, eller olika 
typer av uppgifter som design, implementation, förvaltning, refaktorering. 

● Finns det situationer där man hellre programmerar själv? 
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● Finns det diskussioner om hur krav ska tolkas när man parprogrammerar? 

○ Hur kommunicerar man med sin medpart kring krav? 
 

Frågor om roller vid parprogrammering (10 min) 
● Hur borde en idealisk medpart för PP vara? 
● Hur väljs sammansättningen av par för PP? 
● Om det finns olika erfarenhet och kunskap mellan parterna, hur påverkar det? 
● Hur fördelar man arbetet när man parprogrammerar?  

○ Vilka roller finns det? 
○ Är fördelningen fast eller flytande – byter man då och då? 

 

Frågor om kommunikation vid parprogrammering (15 min) 
● Vad är kommunikation vid PP? 

○ Vad består det av? 
● Har ni upplevt svårigheter med kommunikation? 
● Kan ni ge exempel på när det uppstått förvirring vid PP? 

○ Vilken roll spelar kommunikationen i sammanhanget? 
● Finns det knep man kan använda för att underlätta kommunikation? 
● Hur agerar ni när det finns olika åsikter om hur man ska sig vidare vid ett problem? 

 
● Händer det att man behöver ge eller ta emot kritik vid PP? 
● Om man ger kritik, vad kan man tänka på då? 
● Om man får kritik, vad kan man tänka på då? 
● Vad berör kritik vid PP oftast? 
● Inre egenskaper istället för yttre beteende (formulera om) 

 
● Hur brukar en PP-session inledas? 

○ Hur brukar en session avslutas? 
● Känner ni att er kommunikation har utvecklats sedan ni började med PP? 

 
● Händer det att man pratar om icke arbetsrelaterade saker vid PP? 
● Hur ser ni på balansen mellan mängden privat och arbetsrelaterat snack? 
● Hur påverkar arbetet av denna balans? (positivt/negativt) 
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Stängda 
● Hur märker man att sin medpart lyssnar? 
● Har ni känt att medparten inte lyssnar tillräckligt? 

○ Hur märker man att sin medpart inte lyssnar? 
● Hur kan man visa att man förstått sin medpart? 

 

Andra frågor 
● Inom forskning om parprogrammering har man sett att kommunikation kan beröra 

olika abstraktionsnivåer. Parterna kan tala brett om arkitekturella designval och smalt 
om specifika implementationsdetaljer.  

○ Upplever ni att kommunikation vid PP berör någon abstraktionsnivå mer? 
■ Stort och brett? Litet och smalt? Något annat? 
■ Krav? Design? Implementation? 

 
● Finns det inlärningssituationer vid PP? 

○ Är det något speciellt man bör tänka på då? (Både för den som ger och tar 
emot kunskap) 


