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Abstract: 

The purpose of this study was to investigate the possibility of streamlining the test process by 

utilizing pair programming. During the process, pair programming has been practiced as is 

defined by the Extreme programming (XP) software development methodology, with the 

other aspects of XP discarded. The focus of the testing itself has been toward unit testing. The 

methods applied has been with an experimental approach where 93 cases were attempted to 

be solved by either single programmers or pair programmers. What has been investigated in 

these experiments was the time needed to complete a case, how many test attempts were 

needed to solve the case, and how high a percentage of the cases were solved. These 93 cases 

have been investigated by the use of suitable statistical methods in order to reach a 

generalizable conclusion. The final conclusion of the performed study is that if two 

individuals successfully manages to perform pair programming, there is a possibility that their 

test process will be streamlined. 

 

 

Nyckelord: 
Parprogrammering, testning, enhetstestning 
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1 Inledning 
 

Följande stycke ger en snabb genomgång av termer och begrepp denna uppsats kommer att 

använda sig av. Det ges en överskådlig genomgång av dessa men kommer att beskrivas 

ytterligare under uppsatsens gång. Vidare introduceras uppsatsen bakgrund, syfte, och 

upplägg. 

 

 

1.1 Begreppslista 
 

Agil utveckling: Samlingsnamnet för ett flertal programutvecklingsmetoder som följer det 

agila tankesättet. Det agila sättet, till skillnad mot vattenfallsmodellen, går ut på att ha 

iterationer där man vid slutet av varje iteration har producerat en fungerande programvara. I 

varje iteration utvecklar man vidare på föregående programvara. 

 

Corner case: En förekomst som ligger utanför det förväntade. 

 

Cohesion: Handlar om hur väl elementen i en enhet hör ihop. Hög cohesion innebär att 

elementen hör bra ihop och låg cohesion innebär att elementen inte gör det. Det är önskvärt 

med hög cohesion. 

 

Coupling: Handlar om hur pass beroende enheter är mot varandra. Låg coupling är önskvärt. 

Se Dependency injection. 

 

Dependency Injection: Ett design pattern vars uppgift är att minimera användandet av 

hårdkodade beroenden. 

 

Enhetstestning: Tester för att reda ut om enheter fungerar som de skall. Utförs av utvecklare 

snarare än testare. 

 

Extrem programmering: En agil utvecklingsmetod där fokus ligger på kundnöjdhet och 

lagsammarbete. 

 

Enhet: Ett systems minsta beståndsdel. Kan vara en klass inom den objektorienterade 

programmeringsparadigmen, men kan också vara en ännu mindre beståndsdel som till 

exempel en metod en klass innehåller. 

 

Frihetsgrader: Antalet värden som är fria att variera. Används i students t-fördelning för att 

räkna ett kritiskt värde.  

 

Fördelning: En fördelning är en modell över hur sannolikt det är att ett visst värde antas av en 

slumpmässig variabel. 

 

Konfidens: Tillförlitlighet. 

 

Konfidensgrad: Grad av tillförlitlighet. 

 

Kritiskt värde: Ett värde som används i beräkningen av konfidensintervall. 
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Konfidensintervall: Ett konfidensintervall ger ett uppskattat intervall för värden, där det 

uppskattade intervallet beräknas utifrån en given uppsättning exempeldata. 

 

 

Medelvärde: Det genomsnittliga värdet för ett urval. 

 

Mocking: Samlingsbegrepp för en uppsättning tekniker vars uppgift är att imitera beteendet 

hos specifika objekt vid testning. 

 

Normalfördelning: En typ av fördelning som är mycket vanlig inom sannolikhetsteori och 

statistik. Majoriteten av värdena ligger nära genomsnittet. 

 

Parprogrammering: En del av extrem programmering där två utvecklare sitter framför samma 

dator och arbetar tillsammans. 

 

Population: Urvalsunderlag. 

 

Single Responsibility Principle: Princip som hävdar att en modul endast skall ha ett 

ansvarsområde. 

 

Standardavvikelse: Måttet på de olika värdenas avvikelse från medelvärdet i en statistisk 

undersökning. Värdet på standardavvikelsen är detsamma som roten ur variansen. 

 

Standardfel: Standardfelet är uppskattningen av hur nära ett urvals medelvärde troligtvis 

ligger i jämförelse mot en populations medelvärde. 

 

Students t-fördelning: En vidareutveckling av normalfördelningen och användbar när urvalet 

är litet samt när standardavvikelsen inte är känd för populationen, utan måste uppskattas. 

 

Students t-fördelningtabell: Tabell som listar upp ett antal kritiska värden. X-axeln består av 

konfidensgrader och y-axeln av frihetsgrader. Beroende på konfidensgrad och frihetsgrad får 

man ut ett kritiskt värde som är viktigt i beräkningen av konfidensintervall. 

 

System under test (SUT): Den komponent som undersöks vid testning. 

 

Testning: En aktivitet där ett system eller en komponent studeras under specifika 

förhållanden, resultaten observeras eller registreras, och en bedömning görs utav någon aspekt 

av systemet eller komponenten. 

 

Varians: En avvikelse är ett mått på hur långt ifrån ett värde i ett urval ligger från urvalets 

medelvärde. Variansen är den genomsnittliga avvikelsen upphöjt till 2. 

 

Vattenfallsmodellen: Den traditionella programutvecklingsmetoden där man steg för steg tar 

sig vidare i utvecklingen genom olika faser i liknande sätt som vattnet åker nedåt i ett 

vattenfall. En fungerande programvara finns först klar i slutet av ett projekt. 
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1.2 Bakgrund och problembeskrivning 
 

Tid är pengar. Att kunna hålla tidsramen för ett projekt är därför viktigt då man oftast har en 

budget samt en deadline att hålla. Ett sätt att hålla tidsramen är att försöka effektivisera olika 

delar av sina projekt. De företag som håller på med utveckling av programvaror måste först 

utveckla programvaran och sedan testa den så att den fungerar som den skall. Det läggs oftast 

ner mycket tid på testning då eventuella fel kan göra så att företaget förlorar mycket pengar 

(Dennis et al., 2010). Skulle man hitta buggar i programvaran måste det läggas ner tid på att 

skriva om kod och testa programvaran igen. Detta kan ta lång tid och man riskerar att spräcka 

både budgeten och missa deadlinen. Skulle testningen misslyckas på så sätt att icke fullt 

fungerade kod tar sig in i den slutgiltiga produkten är det mycket kostsamt att korrigera detta 

(Cockburn & Williams, 2001). 

 

Studier visar på att parprogrammering bidrar till att källkoden generellt har högre kvalitet 

jämfört med att man programmerar individuellt (Cockburn & Williams, 2001). Med bra 

kvalitet menar vi välskriven källkod som är modulär och innehåller minimalt med buggar eller 

inga buggar alls. Vi vill undersöka om det går att effektivisera testningen vad gäller tidsåtgång 

genom att programmera i par istället för att programmera individuellt. 

 

 

1.3 Syfte och kunskapsbidrag 
 

Syftet är att visa att det går att effektivisera testningen sådan att det tar mindre tid att gå från 

att ha ett koncept till att ha färdig programvara genom att man parprogrammerar istället för att 

programmera individuellt. Kunskapsbidraget är själva resultatet av denna studie. 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Studien kommer inte att omfatta extrem programmering fullt ut utan endast fokusera på den 

delen som har med parprogrammering att göra då avsikten med studien är att jämföra 

individuell programmering med parprogrammering, och inte med extrem programmering i 

dess helhet. 

 

 

1.5 Kunskapsklienter 
 

Det finns två huvudsakligen kunskapsklienter som denna kunskapsprodukt riktar sig mot. Den 

första är organisationer och individer som är intresserade av hur parprogrammering påverkar 

programutveckling. De kan möjligen befinna sig i ett stadie där de överväger att introducera 

parprogrammering i sin utveckling men inte är helt säkra på hur det skulle påverka 

produktivitet och kostnad. Den andra är organisationer och individer som är intresserade av 

tekniker och metoder för att höja nivån på sina testningsprocesser. 

 

 

1.6 Disposition 
 

Varje avsnitt börjar med en kort sammanfattning av dess innehåll för att läsaren skall få en 

överblick av avsnittet. 
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Metod: Detta avsnitt beskriver statistiska begrepp som anses nödvändiga för läsaren att göra 

sig bekant med för att kunna förstå den analys som gjorts av de genomförda experimenten. 

Vidare förklaras också experimentens natur och tillvägagångssätt. 

 

Teori: Beskriver teorin som behövs för att kunna förstå centrala begrepp i uppsatsen. Dessa är 

begrepp inom programvaruutveckling och testning. 

 

Empiri: Under denna del av uppsatsen visas resultatet av studiens experiment samt de 

statistiska beräkningar som utförts på dem. 

 

Analys: Detta avsnitt behandlar analysen av de genomförda statistiska beräkningarna, vad de 

betyder, och varför svaret på forskningsfrågan blev som det blev. 

 

Diskussion: Innehåller kritik mot studien, förslag på framtida studier och allmän diskussion 

om den genomförda studien. 
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2 Metod 
 

För att förstå de statistiska beräkningar som utförs i denna uppsats behöver läsaren 

introduceras för en uppsättning statistiska begrepp. Dessa kommer att förklaras i detta avsnitt, 

följt av beskrivning av metoden som applicerats under de experiment som genomförts. 

 

 

2.1 Medelvärde 
 

Det genomsnittliga värdet för ett urval, alltså det värde som ligger exakt i mitten av urvalet. 

En mängd med värden {2,5,4,1} har medelvärdet 3 då summan av alla värden i mängden blir 

12 och delat med antal värden, 4st, blir svaret 3 (Veaux et al., 2012). 

 

 

2.2 Varians 
 

En avvikelse är ett mått på hur långt ifrån ett värde i ett urval ligger från urvalets medelvärde. 

För att ta reda på den genomsnittliga avvikelsen (ungefärliga avvikelsen), summeras alla 

avvikelser ihop och varje avvikelse upphöjs till 2 innan den läggs till i summeringen och 

sedan delas summeringen med urvalets storlek minus 1. Resultatet av denna uträkning kallas 

varians. Upphöjningen till 2 krävs för att ta bort negativa avvikelser, annars skulle de positiva 

och negativa avvikelserna slå ut varandra och resultatet bli 0 (Veaux et al., 2012). 

 

 

2.3 Standardavvikelse 
 

Standardavvikelsen är måttet på de olika värdenas avvikelse från medelvärdet i en statistisk 

undersökning. För att ta reda på standardavvikelsen tar man roten ur variansen (Veaux et al., 

2012). 

 

 

2.4 Standardfel 
 

Standardfelet är uppskattningen av hur nära ett urvals medelvärde troligtvis ligger i jämförelse 

mot en populations medelvärde. För att ta reda på standardfelet, delar man standardavvikelsen 

med roten ur urvalsstorleken (Veaux et al., 2012). 

 

 

2.5 Fördelning 
 

En fördelning är en modell över hur sannolikt det är att ett visst värde antas av en 

slumpmässig variabel. Det finns diskreta fördelningar samt kontinuerliga fördelningar. 

Diskreta fördelningar är sådana där det finns fördefinierade värden en slumpmässig variabel 

kan anta, till exempel en tärning som bara kan anta sex olika värden. I kontinuerliga 

fördelningar kan den slumpmässiga variabeln anta vilket värde som helst (Veaux et al., 2012). 
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2.6 Normalfördelning 
 

Normalfördelning är en typ av fördelning som är mycket vanlig inom sannolikhetsteori och 

statistik. Denna typ av fördelning används för att ge en bild av det sannolika utfallet på hur en 

population är fördelad då man oftast inte har all data om en population. En tumregel är att en 

mängd skall innehålla över 30 mätningar för att fördelningen skall kunna antas vara 

någorlunda normal när populationen är stor. En normalfördelad variabel antar med stor 

sannolikhet värden kring medelvärdet vilket betyder att variabeln sällan har ett värde med en 

stor avvikelse. På grund av detta kommer ett diagram över en normalfördelad mängd att se ut 

ungefär som nedanstående bild (Veaux et al., 2012). 

 

 
Bild 2.1 Exempel på en normalfördelad mängd 

 

 

 

2.7 Konfidensintervall 
 

Om någon utför en statistisk beräkning så kommer storleken på urvalet i princip aldrig vara 

lika stor som populationen den undersöker. För att hjälpa till med att avgöra trovärdigheten 

hos denna typ av statistik går det att applicera vad som kallas konfidensintervaller. 

Konfidensintervaller är inom statistiken en matematisk metod för att uppskatta osäkerheten i 

en undersökning som genomförts med stickprovsdata. För att kunna använda 

konfidensintervaller så krävs det att mängdens fördelning är känd. (Veaux et al., 2012). 

 

I den mängden som visas på bild 2.1 kan man klart och tydligt se att 68 % av fallen är inom 

intervallet -1 till 1, alltså ligger inom en standardavvikelse. Det betyder att vid 

konfidensintervallet 68 % kommer resultatet att hamna inom intervallet -1 till 1. Denna siffra, 

68 %, kommer från att vi adderar de två intervall närmast genomsnittet. Antas 

konfidensintervallet 95 % kommer istället resultatet hamna inom intervallet -2 till 2, alltså 

ligga inom två standardavvikelser (Veaux et al., 2012). 

 

 

2.8 Students t-fördelning 
 

Students t-fördelning är en vidareutveckling av normalfördelningen och den är användbar när 

urvalet är litet samt när standardavvikelsen inte är känd för populationen, utan måste 
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uppskattas. Students t-fördelning använder sig av frihetsgrader vilket är detsamma som antalet 

värden som är fria att variera. När frihetsgraderna är få, är students t-fördelnings 

konfidensintervaller bredare samt felmarginalen större än normalfördelningens. När 

frihetsgraderna ökar, börjar students t-fördelning mer och mer likna normalfördelningen och 

vid oändligt antal frihetsgrader är dessa fördelningar identiska (Veaux et al., 2012). 

 

 

 

Vid mätning av konfidensintervall med students t-fördelning använder man sig av en så kallad 

t-fördelningstabell som visas på bild 4.1. I tabellen listas det upp ett antal kritiska värden där 

x-axeln består av konfidensgrader och y-axeln av frihetsgrader. Beroende på konfidensgrad 

(hur tillförlitlig man vill att informationen är) och frihetsgrad får man då ut ett kritiskt värde 

från tabellen som man sedan lägger in formeln för uträkning av konfidensintervallet (Veaux et 

al., 2012). 

 

 
Bild 2.2 Exempel på students t-fördelning med varierande frihetsgrader(df) 

 

 

 

2.9 Jämförelse av två urval 
 

Vill man jämföra två urval, kan man ta hjälp av konfidensintervaller. Man räknar ut 

differensen av två urvals medelvärden. 

 

 

2.10 Metodbeskrivning 
 

Uppsatsens resultat grundar sig i en uppsättning experiment. På grund av den begränsade 

tiden som ges vid skrivning av en C-uppsats har författarna av uppsatsen valt sig själva som 

försökspersoner. Vi har löst 31 problem individuellt och 31 problem som par. Detta är en 

avvägning som gjorts då varje experiment har fått två timmar som maximaltid och att det hade 

inneburit problem att hitta individer som hade haft tid för detta samtidigt som de besitter 

nödvändiga kunskaper inom programmering, parprogrammering och testning. 
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Alla problem har lösts i programmeringsspråket C#. Det ramverk som nyttjats är .NET 4.5 

och inga assembler som inte ingår i standardutgåvan av detta ramverk har använts.  

Utvecklingsmiljön har varit Visual Studio 2012. Problemen har inte lösts i en kontrollerad 

miljö utan försökspersonerna har gjort dem i en naturlig miljö såsom sitt hem. Detta för att 

experimenten tagit en väldigt lång tid att utföra och det hade inneburit onödiga 

obekvämligheter i att utföra sagda experiment i en icke-naturlig miljö, vilket i sin tur kunde 

haft en negativ effekt på resultatet. 

 

Problemen har hämtats från http://www.spoj.com och http://www.codechef.com. Ett exempel 

på ett sådant problem samt en lista över vilka problem som använts i experimenten visas i 

bilaga 1. Ett problem innehåller själva problemformuleringen samt några exempel på vad 

programmet förväntas skriva ut när den läser in ett visst värde. Ifall programmet skriver ut det 

förväntade värdet för alla värden som läses in, är programmet godkänt. Problemen är 

resultatet av användargenererat innehåll. Detta innebär dock inga problem då båda sajterna 

har en stor användarbas som anmäler och raderar bristfälliga uppgifter. Att problemen 

kommer från två olika källor påverkar inte resultatet då dessa använder samma motor för 

kompilering och testning. 

 

Dessa problem har slumpmässigt valts ut. Anledningen till att urvalet skett slumpmässigt var 

för att de skulle vara normalfördelade. Ett problem som uppstod tre gånger var att uppgifter 

inte var lösliga inom ramarna för hur experimenten var definierade och var därför tvungna att 

förkastas. När försökspersonen började att läsa uppgiftsbeskrivningen började tidtagningen, 

och tidtagningen slutade när uppgiften ansågs helt slutförd. När försökspersonen sedan tror 

sig ha löst problemet utförde han en uppsättning automatiserade enhetstester som fanns 

tillgängliga på sajten som uppgiften hämtades ifrån. Dessa tester antingen godkände eller 

nekade lösningen på uppgifterna. Vid godkänt resultat ansågs testfallet över, men om 

lösningen nekades så fortsatte utvecklingsprocessen genom att försökspersonen sökte att lista 

ut vilka brister lösningen hade. När han ansåg sig ha löst dessa brister började testprocessen 

om igen. 

 

Om försökspersonen tog mer än 2 timmar på sig med ett experiment, eller ansåg sig inte 

kunna lösa det, så avbröts det och räknades som misslyckat. Detta på grund av att tiden som 

ges vid skrivande av examensarbete på C-nivå är begränsad. 

 

Utifrån denna process har vi mätt och dokumenterat tidsåtgången samt antal försök med 

enhetstester per problem. Denna data har sedan analyserats och ligger som grund för 

uppsatsens resultat och slutsatser. 

 

På grund av antalet utförda experiment och det faktum att dessa experiment är slumpmässigt 

utvalda så går det, med stöd från innehållet under rubrik 2.5, att hävda att resultatet av dessa 

experiment är normalfördelade. Populationen är alla som utvecklar programvaror med hjälp 

av parprogrammering. Sedan har konfidensintervaller för datan räknats ut med hjälp av 

students t-fördelning. Data presenteras med två decimalers precision. 

 

Motiveringen till en kvantitativ studie över en kvalitativ är att svaret på den ställda 

forskningsfrågan kräver bredd snarare än djup. Vad denna uppsats har sökt att svara på är om 

det är möjligt att uppnå en effektivisering, men inte varför. Det spekuleras och diskuteras 

varför resultatet blev som det blev under kapitel 6, men detta är inte själva målet med den 

genomförda studien utan endast en biprodukt. För en mer förklarande studie skulle en 

kvalitativ metod passat sig bättre. 

http://www.spoj.com/
http://www.codechef.com/
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3 Teori 
 

För att förstå vad parprogrammering är och hur det fungerar förklaras först lite generellt om 

vad det innebär att systematiskt utveckla programvaror, detta kallas programvaruutveckling. 

När man utvecklar programvaror finns det flera delområden man skall ta hänsyn till och en av 

dessa är programutvecklingsmetodiken. Det finns flera erkända metoder och det kommer här 

beskrivas lite kort om hur några av dessa fungerar för att sedan visa var parprogrammering 

kommer in i bilden. Sedan kommer det också ges en bild av vad testning är samtidigt som 

fördjupningen av ämnet riktar sig mot vad enhetstestning är för något. När enhetstester sker är 

det ibland nödvändiga att använda tekniker kallade mocking och därför kommer det under 

egen rubrik gås igenom översiktligt. För att förstå begreppet enhetstestning måste man först 

förstå vad en enhet är och därför ges här en teoretisk avgränsning. 

 

 

3.1 Utvecklingsmetodik 
 

Detta avsnitt börjar med en kort beskrivning av den traditionella programtvecklingsmetoden 

för att sedan förklara anledningen till uppkomsten av andra metoder för utveckling såsom agil 

utveckling. 

 

 

3.1.1 Vattenfallsmodellen 
 

Detta är den traditionella metoden där man steg för steg tar sig vidare i utvecklingen genom 

olika faser i liknande sätt som vattnet åker nedåt i ett vattenfall. Det är möjligt att gå bakåt i 

de olika faserna men detta är svårt och problematiskt. Fördelen med denna metod är att man i 

ett tidigt skede identifierar de krav en programvara har. Denna metod passar bra om 

programvaran är komplex och kraven inte ändras särskilt mycket under utvecklingen. 

Nackdelen med denna metod är den har svårt att tillmötesgå kravändringar som sker under 

utvecklingen (Dennis et al., 2010). 

 

Förhållanden i dagens IT-samhälle förändras snabbt och ständigt vilket har skapat behov att 

enkelt kunna ändra programkrav under utvecklingen. För att försöka råda bot på detta har man 

tagit fram alternativa metoder som skall stödja en mer dynamisk utvecklingsprocess. Ett 

tillvägagångssätt som har vuxit fram och fungerar på detta vis är den agila 

utvecklingsmetoden som i sig inte är en programutvecklingsmetod utan snarare en grupp av 

programutvecklingsmetoder (Dennis et al., 2010). 
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Bild 3.1 Vattenfallsmodellens olika faser 

 

 

3.1.2 Agil utveckling 
 

Detta är samlingsnamnet för ett flertal programutvecklingsmetoder som följer det agila 

tankesättet. Det agila sättet, till skillnad mot vattenfallsmodellen, går ut på att ha flera 

iterationer där man vid slutet av varje iteration har producerat en färdig programvara. 

Iterationer är korta och varierar oftast mellan en till fyra veckor. Utvecklarna har ett nära 

samarbete med kunden för att ständigt kunna ha koll på kravändringar och se till att 

utvecklingen går mot den riktning som kraven ställer. Fördelen med denna metod är att det är 

enkelt att hantera kravändringar och lätt att se hur långt man har kommit i utvecklingen 

eftersom man för varje iteration har en fullt fungerande programvara. Den agila 

programutvecklingsmetoden som används i detta arbete kallas extrem programmering (Dennis 

et al., 2010). 

 

 

3.1.3 Extrem programmering 
 

I extrem programmering ligger fokus på kundnöjdhet och lagsamarbete. Testning är en väldigt 

viktig del i extrem programmering och är vital för att slutprodukten skall bli så bra som 

möjligt. Under utvecklingen skrivs först tester av en viss funktionalitet, därefter den verkliga 

koden. Iterationscyklerna är generellt en vecka långa. I varje iteration ingår analys, design, 

kodning och testning. Då detta är en agil programutvecklingsmetod, har man i slutet av 

iterationen ett fullt fungerande system. Kunden kan med väldigt korta intervaller se hur 

utvecklingen går framåt. Missförstånd kan snabbt och enkelt rättas till tack vare den konstanta 

återkoppling som sker med kund (Dennis et al., 2010). 
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Bild 3.2 En iteration i extrem programmering 

 

Fem värderingar ligger i grund för extrem programmering. Dessa fungerar som riktlinjer 

under utvecklingsarbetet (Beck, 1999). 

 

Extremprogrammeringens fem värderingar: 

 

 Kommunikation 

Det är viktigt med kommunikation för att kunna skapa ett bra samarbete. Dyker det 

upp problem någonstans och den person som har möjlighet att lösa detta men inte får 

veta om problemet, kan detta leda till ännu mer problem. Onödiga problem leder till 

sämre effektivitet och det drabbar både utvecklare och kund. 

 

 Enkelhet 

I extrem programmering strävar man alltid efter att göra systemet så enkelt som 

möjligt. Systemet skall bara göra det som kunden behöver och inget mer. 

 

 Återkoppling 

Krav ändras ständigt och då är det viktigt att man har ständig återkoppling med kund 

för att se till att systemet i slutändan passar kundens behov. 

 

 Mod 

Vet man vad problemet är, skall man göra någonting åt det. Mod handlar om att våga 

agera men man skall också tänka på vilka konsekvenser en handling ger. Vissa 

handlingar kan försämra samarbetet i arbetslaget. 

 

 Respekt 
Det måste finnas respekt för varandra för att extrem programmering skall fungera. 

Respekterar man inte varandra, blir det svårt att skapa bra system. 
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Extrem programmering använder sig av tolv olika praxis som stöd i utvecklingsarbetet. 

Parprogrammering är en av dessa praxis (Beck, 1999). 

 

Extremprogrammeringens tolv praxis: 

 

Planeringsspelet: Omfång av systemet inför nästa leverans skall definieras. Detta gör man 

genom att titta på affärsbehov samt den tekniska aspekten av systemet. Planen skall konstant 

anpassas så att den är aktuell. 

 

Små leveranser: Ett enkelt system, med enbart de mest nödvändiga funktioner, skall snabbt 

tillhandahållas. Nya versioner skall levereras i korta cykler. 

 

Metafor: Istället för att bara använda tekniska begrepp när man beskriver ett system, används 

en metafor som är en förenklad beskrivning av systemet. Detta gör det enklare att förstå och 

prata om systemet. 

 

Enkel design: Systemet skall vara så enkelt som möjligt. Inga onödiga funktioner skall 

finnas. 

 

Testning: Programmerare skall kontinuerligt skriva enhetstester. Dessa tester måste gå 

igenom till 100 % innan man går vidare med utvecklingen. 

 

Omstrukturering: Koden skall kontinuerligt struktureras om för att göra den enklare och 

mer anpassningsbar. Omstrukturering av kod skall t.ex. ske när programmerare märker att 

likadan kod finns på flera stället i systemet. 

 

Parprogrammering: All kod som används i produktion är skriven av parprogrammerare. 

Detta innebär att två personer delar samma dator och skapar kod ihop. 

 

Gemensamt ägarskap: Vem som helst kan göra ändringar i koden var som helst i systemet. 

Ansvaret av systemet delas av alla. 

 

Ständig integration: De funktioner som blir klara, skall så fort som möjligt läggas till i 

systemet. 

 

40-timmars vecka: Alla skall sträva efter att arbeta max 40 timmar per vecka. 

 

Kund på plats: För att kunna svara på frågor och liknande, måste kund finnas på plats. En 

kund är någon som kommer att använda systemet när den är färdig. 

 

Kodstandard: All kod skall kodas enligt standard för att enklare kunna förmedla intentioner 

mellan programmerare. 

 

 

3.1.4 Parprogrammering 
 

Parprogrammering är en del av extrem programmering där två utvecklare sitter framför 

samma dator och arbetar tillsammans. Vid tangentbordet sitter föraren och skriver koden. 

Observeraren sitter bredvid och har som uppgift att bland annat granska vad som skrivs och 

komma med förslag på lösningar. Observeraren ska också leta efter taktiska samt strategiska 
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fel som föraren kan råka orsaka. Taktiska fel handlar om fel i koden såsom syntaxfel, 

felstavningar, fel metodanrop samt andra liknande fel. Strategiska fel innebär att föraren är på 

väg åt helt fel håll och kommer inte att kunna lösa uppgiften med den aktuella 

implementationen. Vid regelbundna intervaller byter föraren och observeraren plats med 

varandra och arbetet fortsätter med ombytta roller (Kessler & Williams, 2002). 

 

Parprogrammering ger fördelar såsom färre buggar och generellt bättre kodkvalitet till 

skillnad mot att man programmerar individuellt (Cockburn & Williams, 2001). Andra fördelar 

är bättre kunskapsspridning, ökad teknisk kompetens samt bättre kommunikation inom 

arbetslaget. Det finns också nackdelar med parprogrammering och några exempel på problem 

som kan uppstå är dålig kostnadseffektivitet, meningsskiljaktigheter, personlighetskrockar, 

dålig arbetsschemaläggning samt skillnader på kompetenser (Begel & Nagappan, 2008). 

 

För att parprogrammeringen skall vara så effektiv som möjligt ger Cockburn & Williams 

(2001) rekommendationer hur man bör arbeta ihop. Dessa rekommendationer listas nedan. 

 

Ta pauser: Parprogrammering kräver konstant uppmärksamhet och är mentalt ansträngande i 

längden. Det krävs att man tar pauser för att klara av att vara effektiv under en längre tid. 

 

Träna på ödmjukhet: Det är viktigt att man är ödmjuk eftersom överdrivet stort ego kan 

skada samarbetet. Går man hela tiden sin egen väg, är det svårt att ta till sig nya idéer. En 

person med stort ego kan också ha svårt att ta till sig kritik vilket kan skapa misstro. 

 

Var självsäker och mottaglig: Personer som är oroliga och osäkra på sina 

programmeringsfärdigheter kan vara svåra att arbeta ihop med då det kan vara svårt för dem 

att våga komma med idéer. 

 

Kommunicera: Både föraren och observeraren måste konstant vara aktiva och kommunicera 

med varandra. Det är kommunikationen som är själva kärnan för att parprogrammering 

överhuvudtaget skall fungera. 

 

Lyssna: Det är viktigt att lyssna på varandra och inte avbryta sin medarbetare mitt i en 

mening. När man frågar varandra om råd och hjälper varandra, ökar chansen för effektiv 

parprogrammering. 

 

Var en lagspelare: Att hjälpa varandra är viktigt så att båda hänger med vad som händer i 

arbetet. Det är då lättare för båda att vara aktiva och engagerade. 

 

Träna på balansen mellan kompromiss och bestämdhet: Personer som har svårt för 

kompromisser är väldigt svåra att samarbeta med. Samtidigt kan personer som alltid håller 

med andra utan att säga emot också skada samarbetet. Det är viktigt att träna på balansen 

mellan kompromiss och bestämdhet för att effektivt kunna parprogrammera. 

 

 

3.1.5 Kontinuerlig kodgranskning 
 

Kodgranskning är ett fenomen som blivit allt vanligare de senaste 20 åren. Processen skiljer 

sig från företag till företag men i grova drag innebär det oftast att en grupp seniora utvecklare 

granskar koden en utvecklare skrivit för att sedan komma med kritik och förslag på 

förbättring. Effekten som eftersträvas med denna procedur är att den granskade utvecklare ska 



14 

 

få feedback på hur han kan förbättra sig själv, men också för att minska antalet defekter i 

koden som granskats. Detta leder till färre defekter i den slutgiltiga produkten (Cockburn & 

Williams, 2001). 

 

När utvecklare parprogrammerar så hävdar Cockburn & Williams att detta sker som en 

kontinuerlig process i det vardagliga arbetet, vilket de kallar kontinuerlig kodgranskning 

(Cockburn & Williams, 2001). Föraren skriver koden medan observatören granskar den. Ett 

sådant upplägg är inte lika rigoröst som den sedvanliga kodgranskningen då det endast är en 

individ som utför själva granskningen, men effekten kvarstår om än i mindre skala. 

 

 

3.2 Testning 
 

Att testa är att ställa frågor till en modul eller ett system i syfte att verifiera huruvida dess 

funktionalitet utför de önskade uppgifterna. Testning är ett brett ämne och det finns många 

olika tolkningar och definitioner, men i denna uppsats används begreppet sådant som det är 

definierat av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, 1990): 

 

“An activity in which a system or component is executed under specified conditions, the 

results are observed or recorded, and an evaluation is made of some aspect of the system or 

component.” 

 

Tolkningen i denna uppsats är att genom att manipulera en modul eller ett system går det att 

utvinna information om hur väl det fungerar. 

 

 

3.2.1 Enheter  
 

Enhet kan framstå som ett tvetydigt begrepp. Det går i talspråk att hänvisa till ett system som 

en enhet men när vi pratar om enhetstestning syftar vi på ett systems minsta beståndsdelar. 

Dessa kommer, inom den objektorienterade programmeringen, i form av klasser och metoder. 

För att tydligt avgränsa med vad vi menar med enhet har vi valt att använda Robert C. Martins 

Single Responsibility Principle (Martin, 2002). Denna princip säger att en modul endast skall 

ha ett ansvar. Om du kan se mer än en anledning för en modul att förändras innebär det att 

den troligen har flera ansvar. 

 

En modul enligt denna princip syftar oftast på en klass inom den objektorienterade 

paradigmen. Vanligtvis sammanfaller det med vad en enhet är men det är viktigt att veta att en 

enhet kan kunna vara en ännu mindre beståndsdel; exempelvis en metod. Med denna kunskap 

går det att konstatera att det inte alltid går att säga exakt vad en enhet är, och därför kan vi inte 

definiera en enhet för vad den är utan istället för vad den gör. En enhet har ett ansvar i form 

av en uppgift som den utför och den kan antingen lyckas eller misslyckas med sin uppgift. En 

mjukvarukomponent som har mer än ett ansvar är med denna definition inte en enhet utan en 

komposition av enheter. Dessa kompositioner är vad vi brukar kalla system. 

 

 

  



 

 

15 

 

3.2.2 Mocking 
 

Ett problem som kan uppstå när en enhet skall testas är att enheten misslyckas på grund av 

defekter i sina beroenden. Resultatet av detta är att en enhet inte klarar att gå igenom sina 

tester trots att den är fullt fungerande. Betrakta klassen UserService beskriven i bilden nedan. 

 
Bild 3.3 UserService 

 

Denna klass har sitt beroende av IUserRepository hårdkodat i sin konstruktor då den där 

instansierar interfacets konkreta implementation. Detta medför en rad komplikationer som är 

viktiga att ha i åtanke, men för denna uppsats skull kommer fokus ligga på vad det innebär för 

testning. Problemet som uppstår är att om UserRepository orsakar fel eller kastar ett 

Exception så kommer det resultera i att UserService misslyckas med sina tester. 

 

Detta problem går att lösa med hjälp av tekniker som går under namnet Mocking. Vad dessa 

tekniker gör är att de skapar en låtsasimplementation av en klass eller ett interface som det 

sedan går att använda under testerna. Dessa implementationer kan inte orsaka fel så länge vi 

inte manuellt konfigurerar dem att göra det, och erbjuder en uppsättning hjälpmedel för 

testning. Exempel på hur en sådan instansiering kan ske görs i bilden nedan med hjälp av ett 

ramverk som heter Moq. 

 

 
Bild 3.4 Exempel på Mocking 

 

Vad som händer är att variabeln mock tar emot ett objekt som omfattar den mock-

implementation av IUserRepository. Implementation har i detta tillstånd alla sina publika 

medlemmar definierade men dessa är tomma.  Det går sedan att konfigurera objektet genom 

att exempelvis lägga till callbacks för när metoder invokeras. Sedan invokeras objektets 

Object-egenskap vilket returnerar den mock-implementation av IUserRepository som nu är 

redo att användas. 

 

 

3.2.3 Testbarhet 
 

När kod skall testas finns det krav att ta hänsyn till. Om inte dessa krav uppfylls så kommer 

testerna ge ett icke tillförlitligt resultat eller i värsta fall inte ens kunna utföras. 

 

En enhet skall ha ett ansvar och enheten skall under ett test antingen lyckas eller misslyckas 

med att utföra sina uppgifter. Om resultatet av dess uppgifter ger ett svar som innehåller 
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“kanske” eller “möjligen” så är det omöjligt att avgöra om testet har lyckats eller misslyckats, 

och enheten är därför inte testbar (Osherove, 2009). 

 

Om en enhet har beroenden gentemot andra klasser så skall dessa kunna ersättas av antingen 

Mock-objekt eller motsvarande teknik. Går inte detta är enheten inte testbar då det inte går att 

lita på resultatet av dess tester (Osherove, 2009).  I tidigare kapital beskrevs Mocking men inte 

hur det går till att praktiskt tillämpa det. 

 

Bild 3.3 beskriver klassen UserService. Bild 3.4 visar hur det är möjligt att skapa en Mock-

implementation av IUserRepository men inte hur det går att använda den. Detta kan göras 

möjligt med en princip som kallas Dependency Injection. 

 

Dependency Injection är en uppsättning designprinciper som tillåter utveckling av löst 

kopplad kod. Principen går huvudsakligen ut på att programmera mot interfaces istället för 

konkreta implementationer av interfaces. Det finns flera sätt att uppnå detta men det mest 

önskvärda kallas constructor injection. Detta går ut på definiera konstruktorn på sådant sätt att 

den kräver en implementation av sina beroenden. Bilden nedan visar hur UserService skulle 

kunna skrivas om för att uppfylla detta. 

 

 
Bild 3.5 UserService med Dependency Injection 

 

Denna version av UserService vet inte vilken implementation av IUserRepository den 

kommer att få, utan endast att det är en implementation. Detta betyder det nu går att injicera 

ett mock-objekt vilket medför att UserService nu är testbar enligt tidigare definition. 

 

 

3.2.4 Enhetstestning 
 

Definitionen av ett enhetstest är ett kodstycke som invokerar en enhets beteende och 

kontrollerar korrektheten baserat på en uppsättning antaganden. Ett exempel på ett antagande 

är att om vi har en metod vars uppgift är att halvera ett heltal så bör vi anta att vid input 10 

skall vi få output 5. Om ett antagande visar sig vara falskt betyder det att enhetstestet 

misslyckats. Enheten som testas kallas system under test (SUT) (Osherove, 2009). 

 

Enhetstester utförs av utvecklare och oftast av de utvecklare som själva skrivit koden som 

skall testas. Dessa tester är tekniska och kräver programmeringskunskaper då de utförs genom 

att testaren skriver koden testet består av. Även om enhetstester i teorin utförs med hjälp av 

ramverk och bibliotek som stödjer mocking och annan avancerad funktionalitet så är det inte 
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alltid så det går till i praktiken. En utvecklare behöver inte använda dessa tekniker för att 

kunna hävda att han testat en enhet (Osherove, 2009). 

 

Ett enhetstest bör besitta följande egenskaper (Osherove, 2009): 

 Det skall vara automatiserat och upprepningsbart 

 Det skall vara enkelt att implementera 

 När det väl är skrivet skall det sparas för framtida användning 

 Vem som helst skall kunna använda det 

 Det skall exekveras med ett enda knapptryck 

 

 

3.2.5 Exempel på Tillämpning 
 

Detta stycke ger ett exempel på hur enhetstestning kan se ut. Betrakta klassen 

NumberInvestigator, vilken exponerar en publik medlem i form av metoden IsPrime. 

 

 
Bild 3.6 Definition av vår SUT 

 

Denna metod tar en sträng som input och kommer att kasta ett Exception om strängen inte är 

ett heltal, eller returnera sant eller falskt baserat på om talet är ett primtal eller inte. Vi vill nu 

utreda om dessa tre utfall uppstår när de förväntas. Bild 3.7 beskriver en vilken testar dessa tre 

utfall. Ramverket som används är Microsofts egna som finns inbyggt i Visual Studio. 

 

Vad som händer när vi exekverar dessa tester är att alla tre metoder kommer att invokeras och 

det kommer att visas ett resultat baserat på om våra antaganden är sanna. Våra antaganden i 

dessa tre fall är (1) Om vi ger ett heltal som är ett primtal som argument returneras true (2) 

Om vi ger ett heltal som inte är ett primtal som argument returneras false (3) Om strängen vi 

ger som argument inte är ett heltal kastas ett Exception. 
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Bild 3.7 Exempel på en testklass 

 

 

Resultatet av att exekvera detta test är följande: 

 

  
Bild 3.8 Exempel på ett lyckat test 

 

Om vi istället byter ut strängen “Obviously not an integer” mot “37” så kommer inte ett 

Exception att kastas och vi får istället följande resultat: 

 

 
Bild 3.9 Exempel på ett misslyckat test 

 

Detta misslyckande sker inte därför att vår SUT är felskriven utan därför att vårt test är fel 

konfigurerat. Det är fel konfigurerat därför att testet skall utreda om ett Exception kastas när 

en sträng som inte består av ett heltal ges som input och testet är konfigurerat sådant så att det 

ger ett heltal som input. Därför kommer inte ett Exception att kastas och resultatet av detta är 

att testet kommer att misslyckas. Vidare är det värt att notera att NumberInvestigator anser att 

negativa heltal kan vara primtal och det är ett felaktigt beteende som hade framkommit om 

dessa tester varit mer rigorösa. 
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Det är mycket viktigt att ha i åtanke att enhetstester skrivs och utförs av utvecklare. På samma 

sätt som en utvecklare kan implementera defekter i kod kan han implementera defekter i 

tester. I en väldigt olycklig situation kan utvecklaren skapa en icke fungerande funktionalitet 

och sedan använda sig av ett fel konfigurerat test och få ett resultat som säger att enheten 

fungerar som den skall. 
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4 Empiri 
 

Empiridelen visar resultatet av experimenten och börjar med att i del 4.1 visa vilka formler 

som används i uträkningarna av konfidensintervallet där konfidensgraden ligger på 95 %. 

Formlerna är upplagda i den ordning uträkningarna har gjorts för att komma fram till svaret. 

Direkt efter formlerna finns en t-fördelningstabell (se bild 4.1) som används för att reda på 

vilket kritiskt värde som tas med i uträkningarna. Resultaten för varje försöksperson visas 

först individuellt och i del 4.4 sammanfattas sedan alla dessa resultat. Det finns tre 

försökspersoner: A, B och par. A och B är uppsatsens båda författare och par är resultatet av 

person A och person Bs utövande av parprogrammering. För enkelhetstens skull hänvisar vi 

till par som en person.  

 

 

4.1 Formler som används 
 

Följande stycke behandlar alla formler som använts vid de statiska beräkningar som utförts 

för att nå studiens slutsats. 

 

 

4.1.1 Uträkning av konfidensintervallet för ett enskilt urval 
 

n = Urval (31st problem per försöksperson)  

 = Ett enskilt problem i urvalet (det aktuella problemet i en loop) 

 = Medelvärde i urvalet 

t = Students t-fördelningstabell (se bild 4.1)  

= Ett kritiskt värde som motsvarar frihetsgrader (df) i students t-fördelningstabellen 

 

Standardavvikelse 

 
 

Standardfel 

 
Frihetsgrader 

 
 

Konfidensintervall 
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4.1.2 Uträkning av konfidensintervallet med två urval 
n = Urval (31st problem per försöksperson)  

 = Ett enskilt problem i urvalet (det aktuella problemet i en loop) 

 = Medelvärde i urvalet 

t = Students t-fördelningstabell (se bild 4.1)  

= Ett kritiskt värde som motsvarar frihetsgrader (df) i students t-fördelningstabellen 

 

 

Varians 

 

Frihetsgrader 

 

Standardfel 

 

 

Konfidensintervall 
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Tabell 4.1 Students t-fördelningstabell 
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4.2 Försöksperson A 
Data och uträkningar gällande försöksperson A. 

 

 

4.2.1 Antal testförsök 
 

 
Tabell 4.2 Testförsök person A 

 

Ovanstående tabell visar vilka mätvärden som uppnåddes vid antalet testförsök för 

försöksperson A. Nedanstående diagram illustrerar mellan vilka intervall dessa värden kan 

antas hamna i 95 % av fallen. 

 

 
Bild 4.1 Konfidensintervall för antal testförsök av försöksperson A 
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4.2.2 Tidsåtgång 
 

 
Tabell 4.3 Tidsåtgång person A 

 

Ovanstående tabell visar vilka mätvärden som uppnåddes vid åtgången tid för försökperson A. 

Nedanstående diagram illustrerar mellan vilka intervall dessa värden kan antas hamna i 95 % 

av fallen. 

 

 
Bild 4.2 Konfidensintervall för åtgången tid av försöksperson A 
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4.3 Försöksperson B 
 

Data och uträkningar gällande försöksperson B. 

 

 

4.3.1 Antal testförsök 
 

 
Tabell 4.4 Testförsök person B 

 

Ovanstående tabell visar vilka mätvärden som uppnåddes vid antalet testförsök för 

försökperson B. Nedanstående diagram illustrerar mellan vilka intervall dessa värden kan 

antas hamna i 95 % av fallen. 

 

 
Bild 4.3 Konfidensintervall för antal testförsök av försöksperson B 
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4.3.2 Tidsåtgång 
 

 
Tabell 4.5 Testförsök person B 

 

Ovanstående tabell visar vilka mätvärden som uppnåddes vid åtgången tid för försökperson B. 

Nedanstående diagram illustrerar mellan vilka intervall dessa värden kan antas hamna i 95 % 

av fallen. 

 

 
Bild 4.4 Konfidensintervall för åtgången tid av försöksperson B 
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4.4 Försöksperson par 
 

Data och uträkningar gällande försöksperson par. 

 

 

4.4.1 Antal testförsök 
 

 
Tabell 4.6 Testförsök person par 

 

Ovanstående tabell visar vilka mätvärden som uppnåddes vid antalet testförsök för 

försökperson par. Nedanstående diagram illustrerar mellan vilka intervall dessa värden kan 

antas hamna i 95 % av fallen. 

 

 
Bild 4.5 Konfidensintervall för antal testförsök av försöksperson par 
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4.4.2 Tidsåtgång 
 

 
Tabell 4.7 Testförsök person par 

 

Ovanstående tabell visar vilka mätvärden som uppnåddes vid antalet testförsök för 

försökperson A. Nedanstående diagram illustrerar mellan vilka intervall dessa värden kan 

antas hamna i 95 % av fallen. 

 

 
Bild 4.6 Konfidensintervall för åtgången tid av försöksperson par 
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4.4 Sammanfattning av resultat 
 

Som vi kan se av den nedanstående tabellen har parprogrammering, under våra experiment, 

givit ett obestridligt positivt resultat. Det har gått snabbare, tagit färre testförsök, och givit ett 

större antal godkända uppgifter. 

 

 
Tabell 4.8 Aggregering av testdata 

 

Försöksperson A har lyckats med fler uppgifter än försöksperson B medan försöksperson B 

använt betydligt färre testförsök. När dessa två personer sedan har parprogrammerat har både 

deras bästa egenskaper inte bara förenats utan de har också förbättrats. 

 

För att vi ska vara säkra på att denna förbättring inte är slumpmässig måste nollhypotesen 

 förkastas. I nollhypotesen antas det att medelvärdet i urval 1 och urval 2 är 

lika, vilket innebär att ingen förbättring har skett. Med andra ord är alltså nollhypotesen 

följande: ”Ingen förbättring skedde vid parprogrammering”. Vi ska först jämföra 

försöksperson A mot försöksperson Par och sedan försöksperson B mot försöksperson Par och 

se ifall vi kan förkasta nollhypotesen alla fyra gånger. Testet går ut på att vi räknar ut 

konfidensintervallet på differensen av medelvärdet av två urval med 95 % konfidensgrad och 

kontrollerar ifall differensen av medelvärdet med summa 0 ligger innanför 

konfidensintervallet. Finns inte värde 0 innanför konfidensintervallet, kan vi med 95 % 

säkerhet säga att det sker en förbättring när man parprogrammerar då differensen av 

medelvärdet med summa 0 finns utanför konfidensintervallet. Fyra tester görs, då jämförelse 

av testförsök samt tidsåtgång sker mot försöksperson Par av både försöksperson A och B. 

Frihetsgraderna avrundas nedåt till närmaste frihetsgrad när vi hämtar ut det kritiska värdet 

från students t-fördelningstabell (se bild 4.1). Resultatet av uträkningarna visas nedan: 
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Försöksperson A mot försöksperson Par 

 

Testförsök: 

Frihetsgrader = 53,6211 (50) 

Standardfel = 0,2102609746 

Kritiskt värde: 2,009 

Differensen av medelvärden: 1,54 

Konfidensintervall: 1,12 - 1,96 

 

Tidsåtgång: 

Frihetsgrader = 49,6148 (40) 

Standardfel = 6,7178032604 

Kritiskt värde: 2,014 

Differensen av medelvärden: 21,82 

Konfidensintervall: 8,29 - 35,35 

 

 

Försöksperson B mot försöksperson Par 

 

Testförsök: 

Frihetsgrader = 59,2839 (50) 

Standardfel = 0,1615349757 

Kritiskt värde: 2,009 

Differensen av medelvärden: 0,45 

Konfidensintervall: 0,13 - 0,77 

 

Tidsåtgång: 

Frihetsgrader = 59,8506 (50) 

Standardfel = 4,8287823216 

Kritiskt värde: 2,009 

Differensen av medelvärden: 18,29 

Konfidensintervall: 8,59 - 27,99 

 

 

I testerna ovan syns det att i ingen av de fyra konfidensintervaller finns värdet 0 med i och 

därmed kan vi förkasta nollhypotesen i alla fyra tester. För att svara på frågan “går det att 

effektivisera testning med parprogrammering?” kan vi härmed konstatera att svaret är ja med 

95 % säkerhet. Analys och diskussion av detta resultat samt kritik med den genomförda 

forskningen följer under kommande rubriker. 
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5 Analys 
 

Under detta stycke kommer det att diskuteras vad det funna resultatet betyder och hur det 

skall tolkas, samt varför det blev som det blev. 

 

 

5.1 Betydelse av resultat 
 

Resultatet av den bedrivna forskningen visar på att det går snabbare att enhetstesta kod i par 

än att göra det själv. Detta betyder inte att så alltid är fallet. Vad det betyder är att om två 

individer framgångsrikt lyckas bedriva parprogrammering så är det möjligt för dem att nå 

detta resultat. Detta är vad författarna av uppsatsen hävdar, och detta är resultatet den 

genomförda studien visar på. 

 

 

5.2 Varför detta resultat 
 

Under denna rubrik diskuteras och spekuleras kring varför vi tror att vi uppnådde ett bättre 

resultat som par. 

 

 

5.2.1 Brainstorming 
 

Den första och största fördelen vi märkte med parprogrammering var möjligheten att 

diskutera problemet vi stod inför med någon som var väl insatt i vad problemet innebar. 

Våran brainstormingprocess såg ut ungefär som följande: 

 

1 Problemet erhölls och båda spekulerar individuellt tills dess att en person uppnått en 

ungefärlig bild av hur en lösning skulle kunna se ut. 

2 Personen som kommit fram till denna första bild av lösningen förklarar för sin partner och 

om han anser den orimlig eller otillräcklig börjar processen om. Om den verkar rimlig, 

diskuteras den mellan båda tills dess att det finns en klar bild om vad det skulle innebära 

att utföra denna lösning. 

3 När processen nått detta stadie så börjar själva kodskrivandet. Implementationen av 

lösningen diskuteras medan den utförs för att genomföras med bästa möjliga resultat. 

 

Denna process gjorde att vi betydligt mycket snabbare kom fram till en idé om hur uppgiften 

kunde lösas. Det ledde också ofta till att inkorrekta lösningar snabbt blev avfärdade. Från ett 

testningsperspektiv så ledde det till att vi snabbare kunde hantera corner cases som hade 

orsakat problem för testerna då dessa ofta upptäcktes under antingen punkt 2 eller 3. 

 

Vi anser det viktigt att påpeka att denna process kan hämma utvecklingen snarare än främja 

den om en av personerna inte lyckas förklara sin tankegång för den andra. Detta uppstod vid 

ett par tillfällen och det ledde till frustration och konflikt. 
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Denna process användes också under testningen. När ett test misslyckades var vi tvungna att 

förstå varför det misslyckats och hur vi kunde korrigera våra misstag, och detta 

brainstormades på samma sätt. 

 

Denna process skiljer sig drastiskt från hur det var att lösa ett problem individuellt. Vid 

individuell problemlösning fanns det ingen annan att diskutera idéer mot och därför var det 

lätt att utgå från att en idé är korrekt och inse dess brister långt senare. 

 

 

5.2.2 Kontinuerlig granskning 
 

Kontinuerlig granskning är som beskrivet under rubrik 3.1.5 en process som under 

parprogrammering sker automatiskt när observeraren iakttar koden föraren skriver. Detta är 

någonting vi upplevde under våra experiment och det är något som inte bara ledde till att vi 

lyckades med fler experiment, på kortare tid, med ett minskat behov a testning, utan det ledde 

också till en högre kvalitet på koden. Vad som menas med hög kvalitet på kod är ett vida 

diskuterat ämne men vi syftar på generella principer kring cohesion och coupling. 

 

 

5.3 Slutsats 
 

Vår slutsats av den bedrivna forskningen är att om två utvecklare framgångsrikt genomför 

parprogrammering så kan det minska tiden som krävs för att genomföra enhetstestning av den 

producerade koden. Utöver det så lyckades vi också att framgångsrikt genomföra fler 

uppgifter på kortare tid. Om denna minskning av använd tid rättfärdigar kostnaden av att 

använda två utvecklare för att genomföra en uppgift är dock inget vi valt att ta ställning till. 

Det ligger utanför denna uppsats omfång. 
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6 Diskussion 
 

Under detta stycka skildrar vi våra personliga uppfattningar om vad vi gjort bra, vad vi kunnat 

göra bättre, och hur det går att forska vidare med vårt resultat som grund. 

 

 

6.1 Kritik 
 

Ett möjligt problem som kan uppstå och påverka studier av detta slag är inlärningseffekten. 

Det betyder att om testpersonerna lär sig mer om vad det är de gör medan de utför 

experimenten så kan det påverka resultatet. Inlärningsfaktorer i vår studie har vart tekniska 

programmeringskunskaper samt kunskaper inom parprogrammering. Då båda författarna har 

erfarenhet som professionella systemutvecklare har inlärningen av de tekniska kunskaperna 

varit minimal. Däremot kan en viss inlärning av kunskaper inom parprogrammering ha 

påverkat studien. Dock så är det rimligt att anta att djupare kunskap inom parprogrammering 

leder till en ännu större effektivisering och därför anser vi att detta inte ses som anledning att 

inte ha tillit till resultatet. 

 

För att med säkerhet kunna förkasta inlärningseffekten skulle vi till exempel kunna bedriva en 

studie med ett större antal testpersoner där de delas in i två grupper. Den ena gruppen utför 

experimenten individuellt och därefter i par, medan den andra utför experimenten i omvänd 

ordning. Om den uppnådde effektiviseringen återfinns i båda grupperna kan 

inlärningseffekten förkastas. 

 

Våra experiment har varit begränsade till två personer och har endast omfattat 93 testfall. 

Denna siffra gick i vårt fall inte att göra större i vare sig antal personer eller antal testfall på 

grund av den begränsade tiden som ges vid genomförande av ett examensarbete på C-nivå. 

För ett mer pålitligt resultat skulle dock båda dessa siffror behöva utökas. Sedan hade vi 

kunna styrka våra slutsatser genom exempelvis intervjua professionella utvecklare och se 

deras syn på vårat resultat. 

 

För att kunna hävda att våra testfall varit normalfördelade har vi varit tvungna att hävda att 

problemen vi löst valts slumpmässigt. Detta är tyvärr endast delvis sant. Från de hemsidor vi 

slumpat fram problem så har vissa inte varit aktuella då de exempelvis inte sammanfallit med 

hur vi definierat enheter, och de skulle därför inte gett oss ett resultat som varit relevant för 

dessa studier. När vi stött på ett sådant problem har vi avfärdat det och slumpmässigt valt ett 

nytt. Även om det går att kritisera vårt tillvägagångssätt så står vi fast vid att vårt resultat är 

pålitligt och att vi inte avsiktligt manipulerat resultatet till vår fördel. 

 

På grund av parprogrammeringens natur har det varit svårt att generalisera vårat resultat. För 

att parprogrammering skall fungera så krävs det ett stort engagemang från alla involverade i 

processen och även om två personer tror att de kan parprogrammera med framgång så är det 

omöjligt att med stor säkerhet förutsäga om så är fallet utan att faktiskt pröva. Vårt resultat är 

endast applicerbart på ett par som framgångsrikt genomför programmeringen. Detta är en 

svaghet i vår studie, men denna svaghet är inbyggd i parprogrammeringen och därför inget vi 

kunnat påverka. 
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Som utförare har båda författarna gått in i experimenten med öppna åsikter. Ingen av oss har 

tidigare arbetat med parprogrammering och vi har ingen anledning till att subjektiv velat hitta 

varken positivt eller negativt resultat. Vår enda vilja har vart att nå ett resultat, och därför har 

våra subjektiva åsikter haft minimal effekt på studien. 

 

 

6.2 Spekulation kring resultat 
 

När vi påbörjade denna uppsats var målet att ta reda på om testning som helhet går att 

effektivisera med parprogrammering som stöd. På grund av den tidsmässiga begränsningen så 

blev vi dock tvungna att begränsa vår datainsamling mot enhetstestning. Dock har vi i vårt 

forskningsresultat hittat tendenser som mycket väl kan implicera att det går att effektivisera 

testning som helhet med parprogrammering som stöd. Det är viktigt att ha i åtanke att detta är 

spekulationer baserat på våra upplevelser och inte sin grund i etablerad litteratur och teori. 

 

När parprogrammering sker så ökar kvaliten på koden. Det blir färre buggar och chansen att i 

tidigt stadie upptäcka corner cases ökar markant (Cockburn & Williams, 2001). Att göra 

enhetstester är att skriva kod, och genom detta är det inte helt främmande att anta att 

enhetstester håller högre kvalitet när de utförs av parprogrammering. Det betyder i sin tur att 

det är sannolikt att kod som är skriven, testad, och godkänd av parprogrammerare innehåller 

färre defekter än kod skriven av en ensam utvecklare. Detta betyder att det är större chans att 

ytterligare tester som exempelvis systemtester kommer att lyckas då det minskar antalet 

defekter och buggar i kodbasen de nyttjar. Skulle ett systemtest misslyckas så betyder det att 

felet måste hittas, utvecklaren måste skriva om koden, göra om enhetstesterna, och sedan kan 

systemtestet upprepas. Detta är kostsamt och tar mycket tid. 

 

Med detta som grund hävdar vi att det inte bara går att effektivisera enhetstester utan hela 

testprocessen går snabbare när kod skrivs av parprogrammerare. 

 

 

6.3 Vidare forskning 
 

Efter att ha skrivit denna uppsats har vi hittat två sätt att vidareutveckla vårt resultat och dessa 

går vi igenom här. 

 

 

6.3.1 Vidare forskning inom det undersökta området 
 

Som nämnt under rubrik 6.1 så finns det flera sätt att förbättra resultatet för att göra det mer 

pålitligt. Det vi är mest besvikna över att vi inte kunde göra bättre var att använda fler 

försökspersoner. Därför föreslår vi att för att utöka vår forskning så går det att göra ungefär 

samma studie men mot en större population. Detta skulle kunna göras i samband med 

programmeringskurser vid universitet eller genom att hitta företag som finner dessa studier 

intressanta. 
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6.3.2 Förslag på nytt forskningsområde - partiell parprogrammering 
 

Under arbetets gång så har vi märkt att de fördelar vi upplevt med parprogrammering inte 

hade krävt att individerna suttit tillsammans på full tid. Vad vi föreslår är att undersöka en ny 

metod som vi namngivit “partiell parprogrammering”. Vi har sökt vid bland annat IEEE 

Explorer och vi har inte funnit någon forskning som liknar detta. 

 

Detta skulle innebära att två personer sitter vid varsin dator och genomför individuella 

uppgifter. Hur starkt relaterade dessa uppgifter skulle vara är svårt att säga men det vore 

troligtvis fördelaktigt om de är relaterade i någon form. Dessa individer skulle jobba väldigt 

nära varandra men de skulle inte parprogrammera. Dock så är syftet med detta att de i någon 

utsträckning skall vara insatta i varandras arbete så att de vid behov kan hjälpa varandra med 

brainstorming och kontinuerliga granskningar. 

 

Detta skulle medföra flera fördelar som parprogrammering ger i form av brainstorming och 

granskningar, om än i minskad omfattning. Det eliminerar även vissa nackdelar som uppstår 

när vanlig parprogrammering utförs, exempelvis personlighetskonflikter och ökade kostnader 

med att ha två personer som utför samma uppgift. Detta ger också en fördel i och med att om 

en individ utvecklar en funktionalitet och sedan byter arbetsgivare finns det en risk att ingen 

riktigt vet hur den fungerar, och detta kringgås i viss mån med denna nya föreslagna metod. 
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Bilaga 1 
 

Lista över programmeringsproblem som använts i experimenten 
 

Problem som är hämtade från codechef: 

 ATM  

Enormous Input Test  

Turbo Sort  

Holes in the text  

Ambiguous Permutations  

Paying up  

Cooling Pies  

Nuclear Reactors  

Cutting Recipes  

Factorial  

Small factorials  

GCD2  

The Way to a Friends House Is Never Too Long  

Count of Maximum  

The Best Box  

Johnny and the Beanstalk  

Ciel and Receipt  

Decreasing String  

Three Way Communications  

Not a Triangle  

Open the Dragon Scroll  

Hotel Bytelandia  

Discrepancies in the Voters List  

Sums in a Triangle  

Transform the Expression  

The Lead Game  

Yet Another Number Game  

Prime Palindromes  

Birthday Candles  

Double Strings  

Ciel and A-B Problem  

 

  

http://www.codechef.com/problems/HS08TEST
http://www.codechef.com/problems/INTEST
http://www.codechef.com/problems/TSORT
http://www.codechef.com/problems/HOLES
http://www.codechef.com/problems/PERMUT2
http://www.codechef.com/problems/MARCHA1
http://www.codechef.com/problems/COOLING
http://www.codechef.com/problems/NUKES
http://www.codechef.com/problems/RECIPE
http://www.codechef.com/problems/FCTRL
http://www.codechef.com/problems/FCTRL2
http://ww2.codechef.com/problems/GCD2
http://ww2.codechef.com/problems/POINTS
http://ww2.codechef.com/problems/MAXCOUNT
http://ww2.codechef.com/problems/J7
http://ww2.codechef.com/problems/MARCHA2
http://ww2.codechef.com/problems/CIELRCPT
http://ww2.codechef.com/problems/DECSTR
http://ww2.codechef.com/problems/COMM3
http://ww2.codechef.com/problems/NOTATRI
http://ww2.codechef.com/problems/DRAGNXOR
http://ww2.codechef.com/problems/HOTEL
http://ww2.codechef.com/problems/VOTERS
http://www.codechef.com/problems/SUMTRIAN
http://ww2.codechef.com/problems/ONP
http://ww2.codechef.com/problems/TLG
http://ww2.codechef.com/problems/NUMGAME
http://ww2.codechef.com/problems/PRPALIN
http://ww2.codechef.com/problems/CANDLE
http://ww2.codechef.com/problems/DOUBLE
http://ww2.codechef.com/problems/CIELAB
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Problem som är hämtade från spoj: 

 

He is offside!  

Will it ever stop  

Java vs C ++ 

Simple Arithmetics II 

Hubulullu 

Girls and Boys  

Beehive Numbers  

Penney Game  

Bishops 

Adding Reversed Numbers  

Prime Generator  

Number Steps  

Fashion Shows  

The Next Palindrome  

Anti-Blot System  

Candy I  

To and Fro  

Build a Fence 

Count on Cantor  

Inversion Count  

Bytelandian gold coins  

Hangover  

Triple Fat Ladies  

What’s Next  

Alphacode  

Counting Triangles 

Army Strength  

Stamps 

Street Parade  

Rectangles  

Candy III  

 

  

http://www.spoj.com/problems/OFFSIDE/
http://www.spoj.com/problems/WILLITST/
http://www.spoj.com/problems/JAVAC/
http://www.spoj.com/problems/ARITH2/
http://www.spoj.com/problems/HUBULLU/
http://www.spoj.com/problems/GIRLSNBS/
http://www.spoj.com/problems/BEENUMS/
http://www.spoj.com/problems/NY10A/
http://www.spoj.com/problems/BISHOPS/
http://www.spoj.com/problems/ADDREV/
http://www.spoj.com/problems/PRIME1/
http://www.spoj.com/problems/NSTEPS/
http://www.spoj.com/problems/FASHION/
http://www.spoj.com/problems/PALIN/
http://www.spoj.com/problems/ABSYS/
http://www.spoj.com/problems/CANDY/
http://www.spoj.com/problems/TOANDFRO/
http://www.spoj.com/problems/FENCE1/
http://www.spoj.com/problems/CANTON/
http://www.spoj.com/problems/INVCNT/
http://www.spoj.com/problems/COINS/
http://www.spoj.com/problems/HANGOVER/
http://www.spoj.com/problems/EIGHTS/
http://www.spoj.com/problems/ACPC10A/
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Ett exempel på ett programmeringsproblem 
 

Problem: Sums in a Triangle (Hämtad från codechef) 

 

Let's consider a triangle of numbers in which a number appears in the first line, two numbers 

appear in the second line, three in the third line, etc. Develop a program which will compute 

the largest of the sums of numbers that appear on the paths starting from the top towards the 

base, so that: 

on each path the next number is located on the row below, more precisely either directly 

below or below and one place to the right; 

the number of rows is strictly positive, but less than 100 

all numbers are positive integers between O and 99. 

 

Input 

In the first line integer n - the number of test cases (equal to about 1000). 

Then n test cases follow. Each test case starts with the number of lines which is followed by 

their content. 

 

Output 

For each test case write the determined value in a separate line. 

 

Example 

 

Input: 

2 

3 

1 

2 1 

1 2 3 

4  

1  

1 2  

4 1 2 

2 3 1 1  

 

Output: 

5 

9 

 

 


