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Abstract:
I have in this case study evaluated advantages and disadvantages with mob
programming, at a IT-company called CGM (CompuGroup Medical LAB AB), in
Borlänge, Sweden.
Mob programming is new way to work with computer code creation or system
maintenance. A group of developers works together to solve problems, like
computer bugs. Only one person sits at the keyboard at one time. Like an
evolution of pair programming.
I have interviewed a selected number of staffs at CGM.
What are the pros and cons with mob programming for information systems
engineers?
I have also conducted a test, with university students that study information
systems science at Dalarna University. The students tested to solve a problem with
mob programming, and then evaluated the test in a questionnaire.
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Sammanfattning:
Jag har i denna fallstudie utvärderat för- och nackdelar med mobprogrammering,
vid företaget CGM (CompuGroup Medical LAB AB), Borlänge, Sverige.
Mobprogrammering är ett nytt sätt att arbeta med systemutveckling där flera
personer arbetar tillsammans i en för att lösa problem, som ex. buggar i
datorprogram. Endast en person sitter vid tangentbordet åt gången. Det är en
vidareutveckling av parprogrammering.
I studien så jag intervjuat personal vid CGM.
Vilka för- och nackdelar finns det med mobprogrammering för systemutvecklare?
Jag har fått fram flertal fördelar samt nackdelar med mobprogrammering.
Jag har även för att få fler synvinklar genomfört ett test med
systemvetenskapsstudenter vid Högskolan Dalarna. Studenterna har testat
mobprogrammering för att lösa ett problem och analyserade sedan testet med
frågeformulär.
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1 Introduktion
Detta kapitel beskriver inledningen till rapporten, bakgrund, problemformulering samt
arbetets syfte.

1.1 Bakgrund
Det första omnämnandet av mobprogrammering som jag har hittat finns i
Marchesi, Succi, Wells, & Williams (2002), man säger sig ha valt det namnet då
det på ett nyckfullt sätt är ärvt ifrån begreppet parprogrammering.
Programmering är en del utav utveckling och testning av datorprogram. (Daniel &
Rod, 2016). Med parprogrammering så arbetar två programmerar tillsammans
genom att sitta vid samma dator och dela på tangentbord. (Hannay, Arisholm,
Engvik, & Sjoberg, 2010)
I figur 1, så visas hur upplägget med mobprogrammering ser ut. Vid
tangentbordet och pekdonet sitter den personen är den som utför vad som händer
på skärmen. Lilienthal (2017) kallar den personen för pilot i hennes figur. Övriga
personer är de som kommer med tips och råd hur själva uppgiften kan utföras. Vi
kan beskriva de som navigatörer. Det är inte samma person som sitter vid
kontrollen under hela arbetspasset, utan man byter av varandra regelbundet. Jag
väljer att benämna tiden som fortgår medans en person sitter vid kontrollen,
innan nästa person tar över för iterationstid. Man byter vanligen piloten ett flertal
gånger under ett arbetspass.
Lilienthal (2017) har konstaterat att fördelarna med parprogrammering, som ex.
färre buggar, bättre kodkvalitet och mindre redundans, återfinns i
mobprogrammering. Samt har kommit fram till att mobprogrammering är en bra
lösning för viktiga nya funktioner och omarbetningar av viktiga system. Det
nämns att det finns två sätt att arbeta med mobprogrammering. Man kan
antagligen bytas av efter när ett uppdrag är avklarat, eller så byter man efter en
fast tid, enligt en timer. Mobprogrammering är ett relativt nytt fenomen, och det
finns inte så mycket forskning inom området.
Ett av de större motstånden mot mobprogrammering är att det anses som ett
ineffektivt arbetssätt då flertal personer arbetar med samma sak, men en del
menar att det kan öka produktionen samt få personalen att trivas bättre. (Zuill,
2014)

Figur 1: Mobprogrammering. (Lilienthal, 2017, s. 6)
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1.2 Problemformulering
IT-bolaget CGM har intresse att veta hur effektivt det kan vara att arbeta med
mobprogrammering. Skiljer det mot vanligt utvecklingsarbete?
Kan det gå fortare att lösa uppgifterna med mobprogrammering? Kan man i så fall
lösa problemet att ett arbete kan vara låst till en person?

1.3 Forskningsfråga
Vad finns det för- och nackdelar för systemutvecklare, med mobprogrammering?
Mitt kunskapsbidrag är att beskriva och utvärdera hur programmerare arbetar
mobprogrammering.

1.4 Syfte
Att beskriva hur programmerare arbetar med mobprogrammering, samt att
kartlägga för- och nackdelar med mobprogrammering.

1.5 Avgränsning
Har avgränsat mig till företaget CGM, samt till studenter vid Systemvetenskapliga
programmet, vid Högskolan Dalarna.
Vid CGM så har jag avgränsat mig till anställda vid supportavdelningen vid CGM:s
kontor i Borlänge. Avgränsningen på supportavdelningen görs för att det endast
är den avdelningen vid CGM i Borlänge som har provat att arbete med
mobprogrammering.
Avgränsningen av vilka studenter som skulle omfattas i studien gjordes genom att
jag personligen känner till vilken utbildning de har gått igenom, grundläggande
programmering i eftergymnasialutbildning, vid Systemvetenskapliga programmet
vid Högskolan Dalarna. Studenterna har valts ifrån årskurs två samt tre, för att de
ska ha tillräckliga erfarenheter utav datorprogrammering.
Har även avgränsat mig till att kolla för- och nackdelar specifikt. Detta för att få
ett mer hanterbart omfång.

1.6 Samarbetspartner
CompuGroup Medical LAB AB (i rapporten kallad CGM), Borlänge
Företaget är ett It-företag som specialiserar sig mot hälso- och sjukvårdssektorn.
(CGM - CompuGroup Medical, u.d.)

1.7 Centrala begrepp
•

Mobprogrammering
Programmeringsätt för mjukvaruutveckling, en vidareutveckling av
parprogrammering (Lilienthal, 2017)

•

Parprogrammering
Programmering två och två, samtidigt vid en datorterminal. (Hannay et al.
2010)

•

Java
Ett programmeringsspråk som är objektorienterat. Utvecklat av Sun
Microsystems. Java introducerades 1995. (Skansholm, 2012)
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•

JavaFX
En plattform inom Java, som används för att t.ex. bygga grafiska
användargränssnitt med Javaprogrammering. (Pawlan, 2013)

•

Iterationstid
Den tiden passerar medans en person sitter vid tangentbordet vid
mobprogrammering, innan man byter till nästa person. Jag har valt att
namnge det för iterationstid då man byter roll regelbundet samt kommer
att vara vid kontrollen ett flertal gånger. Enligt Wilsson (2015) så kan även
använda benämningen rotationstid.

•

Mobb
Gruppen som utför mobprogrammering tillsammans. Första
omnämnandet av termen som jag har hittat finns i Marchesi et al. (2002).
Man beskriver dock inte hur de kom fram till namnet, utan nämner endast
att de har nyckfullt härledd ifrån parprogrammering.

•

Agil metod
arbetssätt för mjukvaruutveckling. Extreme Programming är en ett agilt
arbetssätt. (Samireh, 2012)

•

Extreme Programming
metod för programutveckling. Mobprogrammering är en del av Extreme
programming. (Marchesi et al. 2002).
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2 Litteratur i ämnet
Det finns som tidigare nämnts inte så mycket tidigare forskning inom området,
men här kommer en redogörelse över den dokumenterade forskning som jag har
hittat.

2.1 Vad är mobprogrammering?
Mobprogrammering är en vidareutveckling av den mer välkända parprogrammeringen, där man två personer sitter vid samma dator och delar på
tangentbordet, medans man i mobprogrammering är fler än två personer.
(Lilienthal, 2017)
Zuill (2012) visar i en Youtube-video, i snabbspolat format, hur arbetet ser ut med
mobprogrammering. Där visar producenten att möten ej behövs då teamet redan
är i fas.
Mobprogrammering kan man anse vara ett agilt arbetssätt. Enligt Samireh
(2012), så är agila metoder arbetssätt för mjukvaruutveckling som är skapade för
att överkomma begräsningarna med det mer traditionella utvecklingssättet som är
planlagd i förväg. Ett agilt arbetssätt fokuserar på nära samverkan mellan
beställare och utvecklare, där man istället för att endast lämna över omfattande
dokumentation, så har man har flertal möten ansikte mot ansikte. Detta gör
processen repeterbar, adaptiv samt minimalt definierad. Det centrala med
utveckling med agila metoder är de kontinuerliga mötena, en kontinuerlig
sammanställning av kravställning samt integrering. Det nämns även att
parprogrammering är en central del av agila metoder. Andra metoder som är en
del av agila arbetssätt är Extreme Programming samt Scrum. Enligt Kent (2000)
så är Extreme programming en metodologi för mjukvaruutveckling hos små eller
mellanstora utvecklingsteam, där kraven är ospecifika eller där de ställda kraven
ändras snabbt.

2.2 Beskrivning om tidigare forskning
Boekhout (2016) har ett utfört experiment vid ett företag i Nederländerna. Med
mobprogrammering så har arbetsgruppen som helhet samt individer inte endast
utvecklat deras förmåga att skriva kod, utan även andra färdigheter,
utvecklingsprocedurer, samt även uppnått en högre nivå av självgående.
Man hade upptäckt att när man hade iterationstider som var tio minuter, så
kändes det som en störning vid själva bytet. För att lösa detta så funderade man
på att använda en kortare tid, mellan fyra och tio minuter, anledningen till detta
var att man då behöver se till att bytet går smidigare samt att alla är involverade
hela tiden. Efter ett tag så kom man fram till att fem minuter var det optimala för
den gruppen. Deltagarna i gruppen hade ingen erfarenhet av att arbeta med
processflöden, vilket var ett krav vid ett av testtillfällena, varvid ledaren som hade
erfarenhet som process manager, hade rollen som navigator först. Det man
märkte var att det spelade mindre roll att det var målade grafer som output istället
för Javakod, de övriga deltagarna lärde sig de grundläggande kunskaperna snabbt.
Experimentet var uppdelat i två olika grupper, med olika sammansättningar.
Juniorlaget var de som accepterade mobprogrammering mest, de har fortsatt med
mobprogrammering regelbundet. Medans det lite mer erfarna laget inte tyckte om
mobprogrammering samt ogillade att arbeta i grupp. De hade uppfattningen om
att det var ineffektivt arbetssätt. De avbröt då deltagandet i experimentet efter tre
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försök. Men några månader senare så meddelade de att man då hade använt
mobprogrammering för att lösa en svår user story.
Wilson har utfört en fallstudie (2015) vid ett videoreklamföretag. De anställda har
möjlighet att prova på nya saker, de valde då att prova att arbeta med
mobprogrammering. De var redan vana med parprogammering, därför tyckte de
att det inte var så stort steg att gå över till Mobprogrammering. Man valde ett
svårare arbete för detta, en omskrivning av koden i ett gammalt och viktigt system
för företaget. De tyckte att mobprogrammering kunde vara bra då man kan får
många olika ögon på arbetet. De beslutade att man skulle arbeta med
mobprogrammering en dag i veckan, ”Mob fredagar”. Man kom fram till att en
iterationstid på fem minuter var bra för grupper av storleken fyra till sex personer,
men att om man är tre personer, så kan en tid på 10 minuter vara bättre. Man
kom fram till att en nackdel kan vara det välkända fysiologiska fenomenet,
grupptänkande.
Man kom även fram till att mobprogrammering inte passar till allt, utan att man
får bedöma om det kan vara lämpligt för user storyn. Exempelvis så kom man
fram till att det är bättre för komplexa arbeten (då det finns rum för fel), än med
svårt arbete (där svaret är känt, men tidskrävande). Den sistnämnda tyckte de det
räcker med parprogammering. (Wilson, 2015)
Även Zuill (2014) har testat att arbeta med mobprogrammering. De kom bla. fram
till att det var en ökad produktivitet för dem, samt att personalen trivdes blev
rikare av att arbete tillsammans, dock så trivdes inte alla med att andra såg allt
man gjorde. Man reserverar dock sig när det gäller ökningen av produktionen, det
är deras uppfattning att den har ökat vid övergången till mobprogrammering,
men de kommer direkt ifrån den traditionella vattenfallsmodellen, de menar då
att det kan vara övergången till ett agilt arbetssätt som ökade produktiviteten. När
det gäller antal personer i mobben så har de provat tre som lägst och tolv som
högst, och känt att det har varit produktivt. De startade med en iterationstid på
fyra till fem minuter, men när de blev mer erfarna och bekväma med arbetssättet,
så ökade de tiden, när rapporten skrevs så körde de 15 minuter innan byten.
Zuill (2014) har även konstaterat att nya deltagare i mobben, snabbt lärde sig om
projektet de arbetat på genom mobben, samt att de snabbt kunde hjälpa till med
nya idéer. Även besökare som endast var på företaget under dagen, kunde efter tio
minuter bidra med kod och tekniska idéer.
Följande har rapporterats om mobprogrammering. Man behandlar varandra med
respekt, rollerna beskrivs så att personen vid kontrollen skriver koden, medans
navigatörerna diskuterar och vägleder personen som är vid kontrollen,
regelbunden rotation av roller, kommunikationen sker i gruppen, innehåller
regelbunden reflektion över hur man kan utvecklas som team. (Hernández,
Herrera Izaguirre, López Mendoza, & Salinas Escandón, 2017)
Slutligen så har Hohman & Slocum (2001), konstaterat det kunde vara problem
med att få personerna i mobben att vara engagerade, när de inte var vid
kontrollen, men att deras experiment visade att kommunikation mellan
utvecklarna förbättrades.
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2.3 Sammanfattning
Här kommer en sammanfattning på vilka för- och nackdelar som tidigare studier
har kommit fram till med mobprogrammering.
Fördelar
•

Ökad nivå av självgående (Boekhout, 2016)

•

Nya lär sig snabbt om aktuellt projekt (Boekhout, 2016), (Zuill, 2014)

•

Fler idéer, då många ögon ser på problemet (Wilson, 2015)

•

Kan vara bra för komplexa problem (Wilson, 2015)

•

Ökad trivsel för personal (Zuill, 2014)

•

Inte så långt steg ifrån parprogrammering (Zuill, 2014)

Nackdelar
•

Kan uppfattas som ineffektivt arbetssätt (Boekhout, 2016)

•

Alla trivs ej med att alla ser vad man gör (Zuill, 2014)

•

Att deltagarna i mobben som ej är vid kontrollen inte är engagerade
(Hohman & Slocum, 2001)
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3 Metod
I detta kapitel kommer jag visa hur jag genomförde studien, samt varför jag
gjorde på ett specifikt sätt.

Figur 2: Beskrivning av metoden

3.1 Forskningsstrategi
Jag valde fallstudie som min forskningsstrategi, då jag ville få reda på hur eller
varför, något sker, med fokus på ett aktuellt skeende, vilket en fallstudie passar
bra för (Yin, 2007).
I figur 2 kan man se hur jag, efter det att jag tog fram problemformuleringen
bestämde mig för att utföra en fallstudie.
Funderade annars på en survey, bland flera företag/organisationer, med vilken jag
då hade kunnat utvidga forskningsfrågan, mot en effektivitetsfråga, exempelvis,
hur mycket företaget tjärnar på att använda mobprogrammering. Det hade en
survey varit bra för (Yin, 2007), men jag tyckte att en fallstudie passade bäst med
den avgränsning som gjordes.
Enligt Walsham (1995), så är en av de störta motviljorna ifrån andra att fallstudier
inte kan generaliserats, vilket inte Walsham håller med om. Den uppfattningen
delas utav Yin (2007), som ger detta svaret på frågan om hur man kan
generalisera av ett enda fall:
Det kortfattade svaret blir att fallstudier precis som
experiment är generaliserbara när det gäller
teoretiska hypoteser men inte populationer. (…) Då
man genomför en fallstudie så är målet att man ska
utveckla och generalisera teorier, inte beskriva
frekvenser. (s. 28)
Jag har lagt upp studien, så att liknande studie kan utföras på ett
annat företag genom att ha intervjufrågor som frågar om
arbetssätt, som skulle kunna utföras hos andra organisationer
med, och inte ställa direkta frågor om system eller
programfunktioner som är specifika för CGM, Borlänge. Dock så
det inte säkert att min studie är särskilt generaliserbar med
tanke på studiens resultat samt slutsatser.
Jag valde att lägga upp studien som en flerfallstudie, som enligt
Yin (2009) kan göra arbetet bättre, främst med tanke på
7

analytiska fördelar. Ett problem är dock att fallet med
studenterna, inte riktigt är en form av de fall som man talar i en
fallstudie, detta då jag inte studerar studenterna i deras
naturliga miljö, utan studenterna genomför en av mig skapad
uppgift. Vilket gör att just det fallet inte stämmer överens helt
med en fallstudie. En fallstudie fokuserar som nämnts på något i
ett aktuellt skeende (Yin, 2007). Jag tycker dock att det kan
fungera som ett fall i en fallstudie ändå, då fokus i arbetet inte är
hur uppgiften löstes, utan hur mobprogrammering använts för
att lösa uppgiften, samt att få synpunkter ifrån deltagarna.
Min fallstudie är av förklarande karaktär. En förklarande
fallstudie är det när man förutom att beskriva fenomenet även
försöker förklara varför något händer (Oates, 2006). Ett sätt
man kan göra det är att jämföra med teori.

3.2 Fallbeskrivning
Ett av fallen som jag utförde fallstudien på var supportavdelningen vid ett av
kontoren till CGM, där jag utförde intervjuer med tre anställda. Svaren analyserades sedan kvalitativt, med fokus på för- och nackdelar med
mobprogrammering.
Fall nr två utfördes med tre studenter vid Systemvetenskapliga programmet vid
Högskolan Dalarna. Två läser årkurs tre samt en årskurs två. De har vid sina
universitetsstudier läst, läst introduktionskurs i objektorienterad programmering
med programspråket Java, samt en fortsättningskurs som är mer inriktad på
grafiskt användargränssnitt i Java, med JavaFX. Under utbildningen så har de
provat på parprogrammering.
Det startade genom att deltagarna informerades om hur mobprogrammering
användes, alltså att en av deltagarna skulle börja med att vara vid kontrollen, och
att de sedan skulle bytas av i en viss ordning, som deltagarna bestämde själva.
Tiden som skulle vara innan byte av person, bestämde jag till fem minuter. Själva
praktiska upplägget var att en dator var kopplad så att skärmen visades på datorns
skärm samt på en större monitor. Man erhöll även ett tangentbord och ett pekdon
som personen som var vid kontrollen använde. Deltagarna fick sedan reda på att
de skulle programmera och felsöka med hjälp av Javakod.
Själva problemet visades sedan upp för deltagarna. Detta var två buggar i ett
grafiskt användarprogram för en butik. Problemen var specifikt, att användarna
inte kunde fylla i ett kommatecken när pris skulle registreras, samt att det inte
visades om en ändring hade verkställts eller ej. De som ej var vid kontrollen vid ett
tillfälle, hade till hjälp en bärbar dator, som de kunde använda för att söka efter
hjälp och tips på Internet exempelvis.
Buggen för att inte kunna fylla i ett kommatecken, skapades genom att använda
standardklassen i Java-API för omtolkning av en textsträng till flyttal,
Double.parseDouble, då det ej normalt fungerar med kommatecken, utan
metoden förväntar sig en punkt som decimaltecken. Problemet med att butikens
data inte visades, gjordes genom att jag läste igenom guider om Tableview i
JavaFx, och kom fram till att jag kunde ändra stavningen på ett argument där jag
kopplade ihop Tableview med datahållningsklassen. Källkoden redovisas i bilaga
6: Källkod. Javaprogram, genomförande av fall 2.
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3.3 Datainsamling
3.3.1 Intervjuer
Jag har genomfört intervjuer, vilket är en av de vanligaste datainsamlingsmetoder
i en fallstudie (Yin, 2007). Intervjuerna var utförda så att e-postfrågor sändes till
CGM, varvid jag senare mottog svar ifrån tre respondenter. Jag väljer att benämna
det som en semi-strukturerad, då jag hade vissa bestämda frågor, och sedan sände
ut kompletterande frågor beroende av svaren på den första intervjun (Oates,
2006). Frågorna var upplagda för att kunna få ett svar på forskningsfrågan,
exempelvis om vilka för- och nackdelar som finns med mobprogrammering. Jag
hade även frågor som relaterar till tidigare forskning, för att kunna se om deras
resultat stämde överens med mitt fall. En förteckning av intervjufrågorna finns i
bilaga 1 Intervjufrågor. I figur 2 så kan man se att intervjuer används som
datainsamlingsmetod för fall ett. Man kan även i samma figur se kopplingen
mellan litteraturundersökningen samt frågemallen.
Intervjupersonerna valdes ut genom att jag hörde med supportavdelningen på
företaget om vilka som kunde tänkas ställa upp på en eller flera intervjuer, jag
erhöll en e-postadress att skicka frågor till. De som slutligen svarade på
intervjufrågorna var två systemutvecklare samt en som arbetar med support,
felrättning, kundkontakt osv.
Frågorna om hur man har utvecklats som grupp eller individ är ställda för att det
var något som nämndes i tidigare forskning. Samma sak gäller för frågan om
deltagarna tycker att mobprogrammering är mer lämpligt för lättare eller svårare
problem.
Följdfrågor som byggde på svaren på den första intervjun sändes sedan ut med epost. Dessa finns även dess i bilaga 1.

3.3.2 Observationer
Jag utförde en observation, se figur 2, som gick ut på att själva datorterminalens
skärm spelades in, samt att jag gjorde minnesanteckningar om testet som
studenterna genomförde. För minnesanteckningar se bilaga 5:
Minnesanteckningar, genomförande av fall 2.
3.3.3 Enkät
Anledningen till att jag valde enkät istället för intervju var att det är
kostnadseffektivt sätt att samla in data, samt att svaren hanteras anonymt. (Oates,
2006). I figur 2 så kan man se hur enkäten används som datainsamlingsmetod för
fall två.
Enkätfrågorna var framställda på likande sätt som intervjufrågorna i fallstudien,
men är anpassade för att passa för studenterna. Hur enkäten såg ut visas i bilaga
3: Enkätfrågor. Frågan om optimal gruppstorlek hade valen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,>.
Frågan om tid mellan byte av kontroller hade valen. <, 5 min, 10 min, 15 min,>.

3.4 Dataanalys
Jag analyserade det insamlade data på ett kvalitativt sätt, vilket är det vanligaste
sättet att analysera data som har generats av fallstudier (Oates, 2006), se figur 2.
Jag läste först igenom samtliga intervjusvar, och letade efter liknelser samt
skillnader i svaren. Samt jämfört svaren, mot tidigare forskning, då jag ville
undersöka om hur väl forskningen stämde överens med vad jag fick fram i mitt
fall. Jag sammanfattade sedan det viktigaste för- och nackdelarna med
mobprogrammering ur intervjusvaren/enkätsvaren.
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3.5 Etik samt metodkritik
För att jag skulle veta om vilka etiska aspekter som jag behövde ta hänsyn till så
har jag använt mig utav Högskolan Dalarnas blankett för etisk egengranskning av
studentprojekt som involverar människor. Se bilaga 4 Etisk egengranskning.
Deltagandet hanteras anonymt i rapporten, och samtliga deltagare kommer att få
en kopia av rapporten, när den är publicerad.
Hade helst haft en intervju till, men jag tycker att jag fick genomtänkta kvalitativa
svar på de tre intervjuer som genomfördes. Jag borde ha genomfört en pilotstudie,
för att få en uppfattning om frågeguiden, för att undvika stavfel eller frågor som är
liknande andra redan ställda frågor.

3.6 Litteraturstudie
De sökmotorer/databaser som jag har använt är biblioteksdatabasen Summon vid
Högskolan Dalarna, Google Scholar samt Google. Att jag även sökte på extreme
programming var för att en del artiklar som jag hittade fanns i journaler som
omfattade det ämnet.
Sökord/-fraser
mob programming
pair programming
mobprogrammering
parpgrogrammering
mob programming vs. pair programming
extreme programming mob programming
swarming programming
agile method
extreme programming
mob architecting
De mest relevanta källorna fick jag genom att söka på engelska i Summon eller
Google Scholar, detta då många av träffarna där var vetenskapligt granskade
”peer-revied”. Jag har sökt på de nyckelord som har funnits i de artiklar som jag
har fått fram i sökresultaten, samt kollat på vilka referenser som är angivna i en
artikel.
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4 Resultat och Analys
Kapitlet visas resultat av datainsamlingen samt analys av insamlat data.

4.1 Mobprogrammering i praktiken
Vid CGM så har en anställd följt Woody Zuills blogg, och på det sättet kommit in
på mobprogrammering. Och därefter valt att prova på det i deras arbetslag. Vid
CGM så började man med det under januari 2017. De har experimenterat med att
utföra allt deras arbete med mobprogrammering (utveckling, utredning,
kodrättning, felsökning, test och administration). Man har senare kommit fram
till att det passar bättre för nyutveckling samt felsökningsarbete. Just nu så sker
ca åtta timmar i veckan med mobprogrammering, enligt svaren som de anställda
gav på frågan om hur mycket tid de lägger av arbetstiden på mobprogrammering.
Man brukar låta det gå åtta till tio minuter innan man byter person som är vid
kontrollen, till hjälp använder man ett timerprogram MobTime. De har
konstaterat att en längre tid är att föredra mot en kortare. När jag frågar en av de
intervjuade varför de väljer en längre tid istället för en kortare så fick jag detta
svar ifrån respondenten:
Vi började med 7 och tyckte det var kort och
provade sedan 10 vilket vi landade [sic!] och och
alla tyckte det var bra. Ingen större analys gjordes.
På en normal arbetsdag så brukar man byta kontroller till nästa person ca 30–50
gånger, säger en av de intervjuade.
De har inte provat på större grupper än sex personer, och det som känns mest
optimalt för de är mellan tre och fem personer. Ifrån intervjusvaren så kan man
räkna medelvärdet till 3,5 personer.
Man anser att mobprogrammering är liknande parprogammering, men att det
skiljer lite. Främst att det är flera personer, så att det inte blir lika trögt, och att
det då går fortare framåt.
Så här svaren en respondent på frågan om denna ser någon skillnad på
mobprogrammering och parprogrammering:
Jag ser parprogammering som mer effektivt men
oftast sitter man vid samma skärm då vilket gör att
den som inte skriver blir mer av en granskare.
Mobben går ju ut på att flera jobbar samtidigt dvs
nån/några förbereder eller letar mer info medan
andra skriver och funderar. Om man inte bidrar
eller lär sig något ska man kliva ur mobben.
4.1.1 Fördelar med mobprogrammering
Flera av de intervjuade tycker att en stor fördel är att man lär sig om systemet som
CGM bygger, samt den arbetsmiljön som används, exempelvis nya kortkommandon som de ej kände till innan. En annan fördel som två respondenter
nämner är att det är enklare att hitta lösningar då det är flera ögon på koden. Två
respondenter nämner även att det har lett till ökat samarbete när de har provat på
mobprogrammering. Det har även nämnts att det har känts som ett roligt
arbetssätt, samt ger en bättre relation till kollegor. En annan fördel som nämnts är
att en lösning kan gå snabbare att få fram med mobprogrammering, motsatts till
när man själv sitter och försöker lösa ett problem. Det nämns även att arbetet inte
blir lika personberoende, då övriga kan arbeta vidare, när ex. en person är
frånvarande, som bland annat frånvarande på möte eller sjuk.
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En av respondenterna nämner även att det är lättare för nya att komma in arbetet
med mobprogrammering. Detta stämmer väl överens med tidigare studier.
Man anser att mobprogrammering har mest vinst på komplexa arbeten, detta då
man kan bolla tankar med flera andra.
Man tycker att framförallt samarbetes- samt kommunikationsförmågorna hos
individerna har ökat efter försöken med mobprogrammering. Arbetssättet
fungerar även om inte alla har koll på programspråket eller den aktuella
arkitekturen.
Detta har respondenterna svarat på frågan om hur de som individ eller gruppen
som helhet har utvecklas av försöket med mobprogrammering:
”Jag har lärt mig mer om kodning, mest vilka komponenter som finns färdiga att
användas i företaget.”
Kunskapsspridning är något som man tycker är en fördel. Dels att man lär sig mer
om kodningen, men att man även lär sig mer om systemen och ex.
kortkommandon.
”Man lär sig om olika delar av systemet man jobbar med, man lär sig
kortkommandon, man lär sig skriva bättre kod. Så det har absolut gett mycket och
varit utvecklande.”
Definitivt. Det är att bra sätt att kunna lära sig och
bidra även om man inte har full kunskap om
området, språket, [sic!] arkitetkutren. Vidare har
samarbets- och kommunikationsförmågorna
utvecklats och blivit bättre.
4.1.2 Nackdelar med mobprogrammering
När det gäller nackdelar, så tycks konsensusen vara att det kunde kännas som
tidskrävande, och att man måste planera arbetet bra, för att göra det effektivt med
mobprogrammering.
En respondent svarar är att det kan bli fel om man inte har lagt upp hur arbetet
ska genomföras. Man frågar sig också hur man kan mäta om arbetet har blivit
bättre eller ej med mobprogrammering.
Man måste kunna samarbeta, hade man inte
tydliga mål var man var på väg så blev det gnissel i
mobben, kändes tidskrävande, kändes som vi
kunnat hinna med mycket mer men svårt att bevisa
om vi släppte ut färre fel tack vare mobben, hur kan
man mäta kunskapsöverföring?

4.2 Mobprogrammering – studenterna, observationen och enkäten
När det gäller antal personer i en mobb så tycker en person att fem personer är
optimalt, medans de två övriga tyckte tre personer istället. För tiden mellan byten,
så tyckte två deltagare att tio minuter var bra, medans den tredje personen tyckte
att fem minuter var bättre.
När det gäller själva problemet i detta fall, så tyckte majoriteten (två av tre) att det
var mer lätt än komplext. Samt hur det var att finna en lösning för problemet så
tyckte även där majoriteten (två av tre) att det var mer lätt än svårt.
På frågan om man såg några liknelser med parprogammering, så fick jag två svar
på ja, och ett på övrigt, ingen svarade nej.
12

En av deltagarna beskriver liknelsen så här:
I och med att jag gillar [sic!] jobbar i mindre
grupper med 2-3 individer, så finns det ändå viss
likhet, man arbetar ihop turas om att koda. Bollar
idéer med varandra på samma sätt.
En annan deltagare svarar så här. ”Samarbete sker för att lösa
[sic!] uppgifte, istället för i par så är det fler som försöker lösa
uppgiften.” En annan deltagare svarar detta på frågan om denna
ser någon liknelse med parprogrammering:
[sic!] Njae, i parprogrammering blir det lätt en
person som gör allt jobb. Liknelsen ligger i att man
är flera stycken som programmerar, men det är lätt
att det är en person som gör jobbet som sagt, när
man har en bestämd tid som alla ska sitta vid
skrivbordet gör att alla får bidra ”lika mycket”.
Fick denna kommentaren på Zuill’s videofilm (2012):
Det ser intressant ut, istället för att alla gör sin egen
sak så får alla bidra till samma problem vilket jag
kan se ökar produktiviteten när det kommer till
programmering.
Vid observationen så observerade jag att deltagarna tog 43 minuter på sig att lösa
uppgifterna, tiden som de satt vid tangentbordet innan byte var fem minuter. Det
första problemet löstes relativt snabbt, när de använda till tillhandahållna
sökdatorn och/eller mobiltelefoner för att söka hjälpdokumentation. Största delen
av tiden gick åt till problem nummer två. Man var dock efter ett tag, inne på rätt
spår, men hade syntaxfel, så att programmet inte kördes som de tänkte, efter
några ändringar fram och tillbaka så upptäcktes felet, som var stavningen av
argument, när sedan detta åtgärdades så fungerade programmet som tänkt. För
en mer detaljerad genomgång av observationen, så se bilaga 5:
Minnesanteckningar, genomförande av fall 2.
Vid observationen så har jag observerat hur studenterna har arbetet med
mobprogrammering för att lösa problemen. Jag kan då få det beskrivet hur
programmerare arbetar med mobprogrammering.
4.2.1 Fördelar med mobprogrammering
Man tyckte generellt att det var ett intressant arbetssätt.
Med fokus på fördelarna så tyckte man att det var bra att vara flera personer för
att få flera perspektiv. En av deltagarna svarade så här:
Fördelarna som jag ser är att om man fastnar på
ett problem så kan mobprogrammering göra så att
tillsammans så kan man lösa problemen som
uppstår, alla har olika [sic!] ideér på hur uppgiften
ska lösas.
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En annan an deltagarna har dessa synpunkter:
Det är intressant & lärorikt då olika människor har
olika tillvägagångsätt för att lösa problem. Det är
nog ett bra tillvägagångssätt om man behöver
brainstorma.
4.2.2 Nackdelar med mobprogrammering
För nackdelarna, så kunde en av deltagarna inte se några nackdelar, medans de
andra nämner saker som det kan finnas olika uppfattning om hur man skriver
kod, samt att om kunskapsnivån är skiftande så ”… kanske det blir att en part får
dra största lasten av arbetet.”
En annan av deltagarna svarade så här:
Den enda nackdelen jag kan se är att om man har
ett visst sätt att skriva kod som inte är detsamma
som dom andra så kan onödig tid spenderas på att
argumentera om hur lösningen ska göras, och
koden kanske inte blir helt uniform.

4.3 Sammanfattning
Här vissas en sammanställning av resultat samt en jämförande analys mot den
tidigare forskningen.
Tabell 1, visar en sammanställning av resultaten, samt hur det ställer sig mot den
tidigare forskningen, nämnt teori i tabellen.
Fördel/Nackdel

Intervju

Enkät/observati

teori

on
Kunskap,

Fördel

Nämns

Nämns ej

om system

Överensstämm
er

samt
arbetsmiljö
sprids,
exempelvis
hur
systemet är
uppbyggt
samt
kortkomma
ndon
Bättre

Fördel

Nämns

Nämns marginellt

samarbete/

Överensstämm
er

Bättre
relation till
kollegor
Roligt/intre
ssant

Fördel

Nämns

Nämns

Överensstämm
er något

arbetssätt
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Kan gå

Fördel

Nämns

Nämns

Nämns ej

Fördel

Nämns

Nämns

Överensstämm

snabbare att
få en
lösning på
ett problem,
mot att man
sitter och
tänker själv
Man kan
bolla tankar

er

mer
flera/flera
ögon på
koden
Arbetet är

Fördel

Nämns

Nämns ej

Nämns ej

Fördel

Nämns

Nämns ej

Överensstämm

mindre
personbero
ende, ex. så
kan en
anställd
vara på
möte,
medans de
övriga
arbetar
vidare
Bra för nya
att komma

er

in i arbetet
Man får inte

Nackdel

Nämns

Nämns ej

vara själv,

Överensstämm
er

utan måste
arbeta med
andra
Alla
accepterar

Nackdel

Nämns

Nämns ej

Överensstämm
er

inte
arbetssättet,
främst för
att det anses
som
ineffektivt
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Kan finnas

Nackdel

Nämns ej

Nämns

Nämns ej

Nackdel

Nämns

Nämns ej

Nämns ej

Fördel

Nämns ej

Nämns ej

Nämns

Fördel

Nämns

Nämns ej

Överensstämm

olika
meningar
om hur man
bör göra en
sak.
Kan vara
ineffektivt
om arbetet
inte är
tydligt
planerat,
kräver
planering
och
samförstån
d
Ökad nivå
av
självgående
Kan vara
bra för

er

komplexa
problem
Inte så långt

Fördel

Nämns

Nämns

steg ifrån

Överensstämm
er

parprogram
mering
Att

Nackdel

deltagarna i

Överensstämmer

Nämns ej

Nämns

marginellt

mobben
som ej är
vid
tangentbord
et inte är
engagerade

Tabell 1: Tabell jämförelse praktiskt och teoretiskt
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jämförelse av antal i grupp, medelvärde
6
5
4
3
2
1
0
Antal i grupp [antal]
Enkät

Intervju

Teori

Figur 3: Stapeldiagram, jmf. antal i grupp

jämförelse av iterationstid, medelvärde
9,2
9
8,8
8,6
8,4
8,2
8
7,8
Iterationstid [min]
Enkät

Intervju

Teori

Figur 4: Stapeldiagram, jmf. iterationstid

I figur 3 och 4 så visas en sammanfattning om vilka gruppstorlekar samt
iterationstid som förespråkas av deltagarna i intervjuerna, enkäten samt vad den
tidigare forskningen hade kommit fram till. Resultatet visas som medelvärde på
det data som har hämtats ifrån datainsamlingen samt litteraturstudien.
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5 Slutsats och diskussion
Detta kapitel är där slutsatserna beskrivs samt diskuteras.
När det gäller iterationstider och antal personer i grupper, så är mitt resultat
ganska likvärdigt det som har kommits fram till i tidigare forskning, dock så visar
enkäten samt intervjuerna att något mindre antal personer i en grupp förespråkas
utav programmerarna och studenterna i min fallstudie, mot de tidigare studierna.
Vilket visas i figur 3.
Dock så är det medelvärde som är presenteras. Samt en del av de tidigare
studierna visar att både relativt höga och relativt korta iterationstider förespråkas,
eftersom det är få studier med, så spelar varje enskilt data stor roll för
medelvärdet, vilket gör att jag inte kan säga att mitt resultat är statistiskt
signifikant korrekt. Dock så tycker jag att mina resultat är likvärdiga den tidigare
forskningen gällande iterationstider och gruppstorlekar.

5.1 För- och nackdelar med mobprogrammering
Jag har i stort sätt fått fram samma fördelar med mobprogrammering som den
tidigare forskningen. Det är särskilt intressant att förutom att koden som
framställs är bättre då en innehåller färre buggar, så tycker personalen (se
intervjuerna med CGM) att det är ett kul arbetssätt, samt att de lär sig tekniska
saker bättre.
När det gäller nackdelarna, så är det nog svårt att komma bort ifrån att det kan
kännas som ett ineffektivt arbetssätt, vilket det säkert kan vara, i alla fall i kort
perspektiv, då personerna i mobben hade kunnat göra annat samtidigt. Även
Boekhout (2016) tar upp att det kan kännas som ineffektivt, vilket det gjordes av
en del av programmerarna vid CGM.
Att inte trivas att arbeta i grupp är inte heller en sak som förvånar mig, alla har
olika personligheter. Det har redan konstaterats att så kan vara fallet i teorin, och
jag tycker att min studie visar samma sak. Om det är så att man inte trivs i
grupper, så bör man nog inte heller arbeta med mobprogrammering. Men jag
tycker att man kan prova några gånger, och sedan besluta sig om man vill förkasta
det helt, eller om man vill fortsätta i någon form, exempelvis som parprogrammering istället.
De flesta verkar se en liknelse med parprogrammering, både i tidigare studier,
programmerarna vid CGM samt studenterna, vilket kanske inte är så konstigt,
upplägget är ju liknande, bara att man som grupp är flera.
En intressant observation är att flerparten av den tidigare forskningen. Boekhout
(2016) samt Wilson (2015) visar exempelvis att en kortare iterationstid är att
föredra, medans personalen på CGM har kommit fram till de tyckte en längre tid
var bättre för dem. Zuill (2014) är en tidigare studie som förespråkar en längre tid.
Mobprogrammering passar sig nog inte för allt, men det verkar vara mer
användbart på komplexa problem, i motsatts till svåra problem, där lösningen är
känd, men tidskrävande (Wilson, 2015). Vilket har konstaterats i den tidigare
forskningen samt i intervjuerna i datainsamlingen.
Studenterna var nöjda med testet, och tyckte arbetssättet var intressant, samt kom
fram till samma meningar som personalen på CGM, att det är bra när fler ögon
kommer in på koden. Nackdelarna som de främst kom fram till var att
erfarenheten av att skriva kod kan skifta, och vilken metodik man brukar använda
när man programmerar.
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”Det var intressant, gick betydligt fortare att lösa problemet än om man skulle
sitta själva och felsöka” är orden av en av studenterna. Överlag så
överensstämmer övrigas svar med det. Deltagarna tyckte om att prova på
mobprogrammering.
5.2 Kritik av studien

Här utför jag självkritik utav studien

5.2.1 Styrkor

En styrka är att studien tar upp ämnet mobprogrammering.

5.2.2 Svagheter
Som jag nämnde i metodkritiken så är jag osäker på om buggarna som
studenterna provade på var tillräckligt komplexa. Jag hade själv inte så stor
erfarenhet av programmering med JavaFx, utan följde Oracles guide för hur
tabeller fungerade, studenterna hittade liknande guider efter lite sökande på
Internet och kunde då relativt snabbt lösa problemen. Som man kan se i bilaga 3:
Enkätfrågor, så tyckte två av tre av studenterna att problemet var mer mot lätt än
komplext.

5.3 Förslag på vidare forskning
En enstaka fallstudie, är ju endast ett fall. Kanske kan det vara aktuellt att utföra
en liknande studie på ett annat företag.
Det hade nog varit spännande med ett experiment med, för då kan man göra upp
kriterium och försöka mäta och se om när och hur mobprogrammering är
effektivt.
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Bilagor
Bilaga 1: Intervjufrågor
Vad er dina arbetsuppgifter?
Hur länge du har jobbat?
Hur länge har du arbetat vid CGM?
Hur länge har ni arbetat med mobprogrammering?
Arbetar du med mobprogrammering?
Hur kom du i kontakt med mobprogrammering?
Kollegor,Internet,böcker/artiklar?
Vad har du för erharenhet av mobprogrammering?
Vilket arbete sker med mobprogrammering? Tydligare. Kanske ge exempel.
Felsökning/nyutväxkling.
Hur stor del av det totala arbetet sker med mobprogrammering?
Vilket arbete sker med mobprogrammering? Ex. är det felsökning, nyutveckling
osv.
Hur sker upplägget? Sitter samma person hela tiden vid kontrollen, eller byts man
av? Om man byter gör man det när en deluppgift är gjord (eller att man har
fastnat), eller byter man efter en viss tid, exempelvis timer? eller något annat sätt?
Ungefär hur länge brukar en person sitta vid kontrollen (innan nästa person tar
över)?
Vad tycker du är en bra tid? Korta ca 4 min, eller längre ca 10 min?
Hur många personen är med vid ett arbetspass med mobprogrammering?
Hur många varv/iterationer brukar det generellt vara på en arbetsdag.
Vilka fördelar kan du komma på med mobrogrammering? (mot att arbeta enskilt
exempelvis)
Vilka nackdelar finns med med mobrogrammering? Exempelvis tidsåtande, svårt.
Kan det vara en skilnad om man exemeplvis använder mobprogrammering på
komplexa arbeten?
Om ja, passar det bättre. Svårare eller mer lättare problem?
Vilken skillnad ser ni mellan parpgrogrammering och mobprogrammering?
Tror du att ni kommer att fortsätta använda mobrogrammering i framtiden? Till
vad i så fall? Varför ni har mob?
Hur många personer tycker du är det mest optimala en mob?
Känner du att mobprogrammering har lett till att din grupp eller du som individ
har utväxlat bättre av mobprogrammering? Exempelvis förmågan att skriva kod?
Utveckla gärna svaret.
Jag läste ifrån intervjusvaren att utvecklarna hade brutits ur mobben.
Tänkte fråga om det finns någon specifik anledning, som är relaterat till att arbeta
med mobprogrammering?
Gjordes någon bedömning om man borde köra exempelvis kort eller lång tid
mellan byten?

Bilaga 2: E-post intervjuer
Intervju 1:
1

Vad er dina arbetsuppgifter?
Systemutveckling.
Hur länge du har jobbat?
8 yrkesveksamma år (dock med andra arbeten än systemutvecklare).
Hur länge har du arbetat vid CGM?
9 månader.
Hur länge har ni arbetat med mobprogrammering?
Ca. 2 månader.
Arbetar du med mobprogrammering?
Inte så ofta idag.
Hur kom du i kontakt med mobprogrammering?
Kollegor,Internet,böcker/artiklar?
Via en kollega.
Vad har du för erharenhet av mobprogrammering?
Ingen tidigare erfarenhet.
Vilket arbete sker med mobprogrammering? Tydligare. Kanske ge exempel.
Felsökning/nyutväxkling.
Vi har experimenterat med att göra allt arbete i teamet i mobben. Utveckling,
utredning, felsökning, test och administration.
Hur stor del av det totala arbetet sker med mobprogrammering?
Det varierar. En stor del åtminstone.
Vilket arbete sker med mobprogrammering? Ex. är det felsökning, nyutveckling
osv.
Se ovan.
Hur sker upplägget? Sitter samma person hela tiden vid kontrollen, eller byts man
av? Om man byter gör man det när en deluppgift är gjord (eller att man har
fastnat), eller byter man efter en viss tid, exempelvis timer? eller något annat sätt?
Vi har använt oss av en timer.
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Ungefär hur länge brukar en person sitta vid kontrollen (innan nästa person tar
över)?
8 minuter.
Vad tycker du är en bra tid? Korta ca 4 min, eller längre ca 10 min?
Något längre tid är att föredra. 8 minuter har fungerat för oss.
Hur många personen är med vid ett arbetspass med mobprogrammering?
3-5.
Hur många varv/iterationer brukar det generellt vara på en arbetsdag.
Kring 30-50 om frågan avser hur många gånger personen som skriver byts av.
Vilka fördelar kan du komma på med mobrogrammering? (mot att arbeta enskilt
exempelvis)
Kunskapsspridning, kvalitetskontroll, samarbete, större gemensam kunskap.
Vilka nackdelar finns med med mobrogrammering? Exempelvis tidsåtande, svårt.
Nya arbetssätt kräver alltid en inkörningsperiod och att alla inblandade accepterar
arbetstättet.
Kan det vara en skilnad om man exemeplvis använder mobprogrammering på
komplexa arbeten?
Ja, vid komplexa arbeten har man möjlighet att verkligen dra nytta av all
gemensam kunskap och olika perspektiv och erfarenheter.
Om ja, passar det bättre. Svårare eller mer lättare problem?
Det fungerar för bägge men vinsten är tydligare vid komplexa problem.
Vilken skillnad ser ni mellan parpgrogrammering och mobprogrammering?
Den mest uppenbara skillnaden är att fler personer är involverade och att man
byts av att sitta vid tangentborder oftare. Andra skillnader är att när fler personer
är involverade kan de ha annat fokus än att skriva kod, exempelvis ta reda på
något mobben behöver veta, testa eller göra förarbete för nästa arbetsuppgift så
att mobben snabbt rör sig frammåt.
Tror du att ni kommer att fortsätta använda mobrogrammering i framtiden?
Det är inte omöjligt.

3

Till vad i så fall? Varför ni har mob?
Primärt utvecklingsrelaterade arbetsuppgifter.
Hur många personer tycker du är det mest optimala en mob?
Vi har inte provat med fler än 6 personer. Oftast 3-5 personer, vilket har fungerat
bra.
Känner du att mobprogrammering har lett till att din grupp eller du som individ
har utväxlat bättre av mobprogrammering? Exempelvis förmågan att skriva kod?
Utveckla gärna svaret.
Definitivt. Det är att bra sätt att kunna lära sig och bidra även om man inte har
full kunskap om området, språket, arkitetkutren. Vidare har samarbets- och
kommunikationsförmågorna utvecklats och blivit bättre.
Intervju 2:
Vad är dina arbetsuppgifter?
Supportera och förvalta produkten CGM Analytix med tillhörande AddOnsmoduler.
Hur länge du har jobbat?
Jobbat som sytemutvecklare i 8 år, sedan 2009
Hur länge har du arbetat vid CGM?
Sedan 2009
Hur länge har ni arbetat med mobprogrammering?
Sedan januari 2017
Arbetar du med mobprogrammering?
Till och från.
Hur kom du i kontakt med mobprogrammering?
Genom att följa Woody Zuills blogg ramlade jag in på ämnet. Hittade sedan sidan
mobprogramming.com och kände att det verkade spännande och valde då att
prova på det i mitt team.
Kollegor,Internet,böcker/artiklar?
Se ovan.
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Vad har du för erharenhet av mobprogrammering?
Har mobprogrammerat en del sedan januari 2017. Vi har siktat på att göra det
heltid en tid men efter detta blev det kanske totalt runt 8 timmar en bra vecka.
Vilket arbete sker med mobprogrammering? Tydligare. Kanske ge exempel.
Nyutveckling av nya funktionalitet, rättning av buggar, felsökning, testning.
Hur stor del av det totala arbetet sker med mobprogrammering?
Max 20%
Vilket arbete sker med mobprogrammering?
Mestadels nyutveckling och felsökning.
Hur sker upplägget? Sitter samma person hela tiden vid kontrollen,
eller byts man av? Om man byter gör man det när en deluppgift är
gjord (eller att man har fastnat), eller byter man efter en viss tid,
exempelvis timer? eller något annat sätt?
Ungefär hur länge brukar en person sitta vid kontrollen (innan nästa
person tar över)?
Man brukar bytas av ungefär var 10:e minut genom att använda en timer. Vi
använder programmet MobTime för ändamålet.
Vad tycker du är en bra tid? Korta ca 4 min, eller längre ca 10 min?
10 minuter brukar vara lagom långt.
Hur många personen är med vid ett arbetspass med mobprogrammering?
Vi har i snitt varit 3 personer.
Hur många varv/iterationer brukar det generellt vara på en arbetsdag.
Dålig koll på det. Vi brukar glömma timerna ibland så är svårt att svara på.
Vilka fördelar kan du komma på med mobrogrammering? (mot att arbeta
enskilt exempelvis)
+ Sprider kunskap om program, verksamheten, kortkommandon osv.
+ Bättre samarbete
+ Roligare att jobba, får en bättre relation till kollegorna
+ Bättre kod, upptäcker fel tidigare när flera ser koden
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+ Ger nya idéer och fler förslag på möjliga lösningar
+ Snabbare att få svar, slipper sitta och fundera på sig egen kammare och kan bara
slänga ur sig frågan och få ett svar
+ Problem blir tydligare, .t.ex. att vi har ett långsamt bygge då måste alla vänta på
det när man mobbar.
+ Arbetet blir mindre personberoende, det går framåt även fast man måste gå iväg
en stund på ett möte eller om man skulle bli sjuk
+ Finns alltid någon att bolla med
Vilka nackdelar finns med mobrogrammering?
- Ineffektivt om man inte tydlig planerat arbetet, kräver bra planering och
samförstånd
- Får inte vara själv, måste "umgås" med människor hela tiden
- Omgivningen uppfattar det som ineffektivt
Kan det vara en skilnad om man exemeplvis använder mobprogrammering
på komplexa arbeten?
Om ja, passar det bättre. Svårare eller mer lättare problem?
Känns att det är en fördel på komplexa arbeten då man hela tiden har någon att
bolla med

Vilken skillnad ser ni mellan parpgrogrammering och mobprogrammering?
De känns ganska liknande. Kan bli lite trögt i par och man kör fast, upplever det
problemet mindre i en mobb.
Tror du att ni kommer att fortsätta använda mobrogrammering i
framtiden?
Till vad i så fall? Varför ni har mob?
Absolut. Är ett bra sätt att sprida kompetens och komma igång med en ny teknik i
ett team. Så kanske inte att vi alltid kommer jobba i mobb men absolut en
komplement som vi använder då och då.
Hur många personer tycker du är det mest optimala en mob?
Svårt att säga men 4-5 är nog en bra storlek.
Känner du att mobprogrammering har lett till att din grupp eller du
som individ har utväxlat bättre av mobprogrammering? Exempelvis
förmågan att skriva kod? Utveckla gärna svaret.
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Man lär sig om olika delar av systemet man jobbar med, man lär sig
kortkommandon, man lär sig skriva bättre kod. Så det har absolut gett mycket och
varit utvecklande.
Intervju 3:
Vad er dina arbetsuppgifter? Support dvs utredning av fel + rättningar,
kundkontakt och kundmöten
Hur länge du har jobbat? Snart 17 år
Hur länge har du arbetat vid CGM? Snart 17 år
Hur länge har ni arbetat med mobprogrammering? Ett par månader av och till

Arbetar du med mobprogrammering? Av och till
Hur kom du i kontakt med mobprogrammering? Via en kollega som testade det i
teamet
Kollegor,Internet,böcker/artiklar? Kollega
Vad har du för erharenhet av mobprogrammering? Endast det vi testat i teamet
Vilket arbete sker med mobprogrammering? Tydligare. Kanske ge exempel. Vi
hade både utredning/felsökning, kodning/rättning och test i mobben.
Felsökning/nyutväxkling.
Hur stor del av det totala arbetet sker med mobprogrammering? Under perioden
vi körde så var det nog 75% av tiden
Vilket arbete sker med mobprogrammering? Ex. är det felsökning, nyutveckling
osv. se svar ovan, detta känns som samma fråga

Hur sker upplägget? Sitter samma person hela tiden vid kontrollen, eller vid bytte
plats var 10e minut så vem som skrev roterade mellan alla deltagare i mobben
byts man av? Om man byter gör man det när en deluppgift är gjord (eller
att man har fastnat), eller byter man efter en viss tid, exempelvis
timer? eller något annat sätt?
Ungefär hur länge brukar en person sitta vid kontrollen (innan nästa
person tar över)?
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Vad tycker du är en bra tid? Korta ca 4 min, eller längre ca 10 min? Testade endast
10 min och det kändes som en bra tid
Hur många personen är med vid ett arbetspass med mobprogrammering? 2-5
personer

Hur många varv/iterationer brukar det generellt vara på en arbetsdag. många

Vilka fördelar kan du komma på med mobrogrammering? (mot att arbeta
enskilt exempelvis) kunskapsöverföring, bra för nya att komma in i arbetet, flera
ögon på samma lösning ger förhoppningsvis färre fel
Vilka nackdelar finns med med mobrogrammering? Exempelvis tidsåtande,
svårt. Man måste kunna samarbeta, hade man inte tydliga mål var man var på väg
så blev det gnissel i mobben, kändes tidskrävande, kändes som vi kunnat hinna
med mycket mer men svårt att bevisa om vi släppte ut färre fel tack vare mobben,
hur kan man mäta kunskapsöverföring?

Kan det vara en skilnad om man exemeplvis använder mobprogrammering på
komplexa arbeten? Ja det tror jag
Om ja, passar det bättre. Svårare eller mer lättare problem? Lätta saker är mer
tidseffektivt att göra på egen hand alternativt parprogrammering.

Vilken skillnad ser ni mellan parpgrogrammering och mobprogrammering? Jag
ser parprogammering som mer effektivt men oftast sitter man vid samma skärm
då vilket gör att den som inte skriver blir mer av en granskare. Mobben går ju ut
på att flera jobbar samtidigt dvs nån/några förbereder eller letar mer info medan
andra skriver och funderar. Om man inte bidrar eller lär sig något ska man kliva
ur mobben.

Tror du att ni kommer att fortsätta använda mobrogrammering i framtiden?
Tveksamt om vi kommer göra det i vårt team då vi brutit ut utvecklarna ur teamet.
Kvar finns utredare och vi kommer nog försöka utreda tillsammans. Om det blir
mob eller pararbete är svårt att säga. Kan det vara mob på 2 personer?
Till vad i så fall? Varför ni har mob? Se ovan svar
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Hur många personer tycker du är det mest optimala en mob? 2-3 för våra
arbetsuppgifter

Känner du att mobprogrammering har lett till att din grupp eller du som
individ har utväxlat bättre av mobprogrammering? Exempelvis förmågan att
skriva kod? Utveckla gärna svaret. Jag har lärt mig mer om kodning, mest vilka
komponenter som finns färdiga att användas i företaget.
Intervju 4:
Jag läste ifrån intervjusvaren att utvecklarna hade brutits ur modden.
Tänkte fråga om det finns någon specifik anledning, som är relaterat
till att arbeta med mobprogrammering?
Gjordes någon bedömning om man borde köra exempelvis kort eller lång tid
mellan byten?
Ingen specifik anledning bara något vi valda.
Vi började med 7 och tyckte det var kort och provade sedan 10 vilket vi landade
och och alla tyckte det var bra. Ingen större analys gjordes.
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Bilaga 3: Enkätfrågor
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Bilaga 4: Etisk egengranskning
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor
Projekttitel: För- och nackdelar med mobprogrammering
Student/studenter: Robert Andersson
Handledare: Mathias

Hatakka
Ja

Tveksamt

Nej
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1 Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s.
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt
personer i beroendeställning i förhållande till den som utför
studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och
elever)?

2 Innebär undersökningen att informerat samtycke inte
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna
kommer inte att få full information om
undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett
deltagande)?

3 Innebär undersökningen någon form av fysiskt
ingrepp på forskningspersonerna?

4 Kan undersökningen påverka forskningspersonerna
fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen
till liv)?

5 Används biologiskt material som kan härledas till en
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)?

6 Avser du att behandla känsliga personuppgifter som
ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur (till
exempel ett register)?

X

X

X

X

X

X

Med känsliga personuppgifter avses, enligt
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller
sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller
filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening

7 Avser du att behandla personuppgifter som avser
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i
brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller
administrativa frihetsberövanden, och som ingår i eller

X
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är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett
register)?

Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23

Bilaga 5: Minnesanteckningar, genomförande av fall 2
Programmet startades och problemen förklarades. Först så kollar man igenom
koden samt första felet i fellistan (stack). Man använder metoden Replace() för att
byta ut ’,’ till ’.’. Kör sedan och testar programmet. Nu problem 1 åtgärdat och
programmet kraschar ej längre. Man går nu vidare till problem 2. Man börjar med
att dölja/inaktivera koden för instanssiering av ett listobjekt. Man testar och det
fungerar inte. Man provar debuggningsläge och kollar på textinmatningen. Men
får det inte att fungera riktigt. Man provar sedan att specificera klassen/datatypen
Vara, tabellobjektet. Man testar igen, det fungerar ej. Man skriver sedan en
kodrad för att få en utskrift i datorkonsollen av innehållet i listan. Man ser att det
finns ett innehåll, men innehållet kan ej tydas, så man låter utvecklingsverktyget
generera en metod för att konvertera till textsträng i datahållningsklassen
(toString()). Nu testas programmet igen och man kan se i konsollfönstret att
korrekta värden är lagrade i listan (de värderna som deltagarna fyllde i
textfälten). Man läser sedan på om metoden setItem(). Man provar
debuggningsläget textinmatningen igen, och nu får de debuggningsläget att
fungera, och de kan se att korrekta textvärden hämtas ifrån textfälten, och att
korrekta värden lagras i listan. Man läser sedan på om setCellValueFacory(New
PropertyValueFactory<>) och ändrar för varje argument, id, text och pris. Det
fungerar dock ej. Man flyttar sedan setItems() ifrån läggatillMetoden. Man
upptäcker sedan att man som argument ska citattecken runt argumentet
PropertyValueFactory och lägger till det på samtliga och flyttar sedan tillbaka
setItems() till läggatillMetoden. Nu testas programmet igen och problem 2 är
åtgärdat.
Bilaga 6: Källkod. Javaprogram, genomförande av fall 2
package sample;
import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;
public class Main extends Application {
@Override
public void start(Stage primaryStage) throws Exception{
primaryStage.setTitle("Hello World");
primaryStage.setScene(new Scene(new MyGUI(),500,500));
primaryStage.show();
}
public static void main(String[] args) {
launch(args);
}
}
package sample;
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import
import
import
import
import
import
import

javafx.collections.FXCollections;
javafx.collections.ObservableList;
javafx.event.ActionEvent;
javafx.event.EventHandler;
javafx.scene.control.*;
javafx.scene.control.cell.PropertyValueFactory;
javafx.scene.layout.FlowPane;

/**
* Created by robba on 2017-05-04.
*/
public class MyGUI extends FlowPane {
private ObservableList<Vara> list =
FXCollections.observableArrayList();
// list = FXCollections.observableArrayList();
private String id, info;
private
private
private
private

TextField tfID, tfINFO, tfPRIS;
Label labelId, labelInfo, labelPris;
Button exe, clear;
TableView<Vara> table;

private double pris;
//Metod för att lägga till i tabellen
private void addToTable() {

id = tfID.getText();
info = tfINFO.getText();
pris = Double.parseDouble(tfPRIS.getText());
list.add(new Vara(id, info, pris));
table.setItems(list);

//återställer textfälten efter det att användaren raderar tecken
if (tfID.getText() instanceof String) {
} else {
tfID.clear();
tfINFO.clear();
tfPRIS.clear();
}
}
public MyGUI() {
tfID = new TextField();
tfID.setPromptText("ID");
tfID.setFocusTraversable(false);
tfINFO = new TextField();
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tfINFO.setPromptText("Någon text");
tfINFO.setFocusTraversable(false);
tfPRIS = new TextField();
tfPRIS.setPromptText("PRIS");
tfPRIS.setFocusTraversable(false);
labelId = new Label("idnummer");
labelInfo = new Label(null);
labelPris = new Label("kr,öre");
exe = new Button("Kör programmet");
clear = new Button("Rensa");
table = new TableView<Vara>();
TableColumn colID = new TableColumn("ID-nummer");
colID.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<Vara,
String>("idnummer"));
TableColumn colInfo = new TableColumn("Random vara");
colInfo.setCellValueFactory(new
PropertyValueFactory<Vara,String>("infoText"));
TableColumn colPris = new TableColumn("pris");
colPris.setCellValueFactory(new
PropertyValueFactory<Vara,String>(String.valueOf("priset")));

colID.setMinWidth(150.0);
colInfo.setMinWidth(175.0);
colPris.setMinWidth(150.0);

//Lyssnare för läggatill knapp
exe.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {
@Override
public void handle(ActionEvent event) {
//Lägger till om textfälten är ifyllda.
if (!tfID.getText().equals("") &&
!tfINFO.getText().equals("") && !tfPRIS.getText().equals("")) {
addToTable();
}
}
});
//Lyssnare rensa knapp
clear.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {
@Override
public void handle(ActionEvent event) {
list.clear();
tfID.clear();
tfINFO.clear();
tfPRIS.clear();
}
});
table.getColumns().addAll(colID, colInfo, colPris);
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getChildren().add(tfID);
getChildren().add(labelId);
getChildren().add(tfINFO);
getChildren().add(labelInfo);
getChildren().add(tfPRIS);
getChildren().add(labelPris);
getChildren().add(exe);
getChildren().add(clear);
getChildren().add(table);
}
}
package sample;
import javafx.beans.property.SimpleDoubleProperty;
import javafx.beans.property.SimpleStringProperty;
/**
* Created by robba on 2017-05-04.
*/
public class Vara {
private SimpleStringProperty id,info;
private SimpleDoubleProperty pris;
public Vara(String id, String info, double pris) {
this.id = new SimpleStringProperty(id);
this.info = new SimpleStringProperty(info);
this.pris = new SimpleDoubleProperty(pris);
}
public String getId() {
return id.get();
}
public SimpleStringProperty idProperty() {
return id;
}
public String getInfo() {
return info.get();
}
public SimpleStringProperty infoProperty() {
return info;
}
public double getPris() {
return pris.get();
}
@Override
public String toString() {
return "Vara{" +
"id=" + id +
", info=" + info +
", pris=" + pris +
'}';
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}
public SimpleDoubleProperty prisProperty() {
return pris;
}
}
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