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Abstract 

In 2014 Java, that is in its foundation an object oriented language, got an update to Java 8 which 

meant that lambda-expressions were made possible to use. The update meant that Java is 

transforming from a strictly object oriented language to a multiparadigm-language. Research on the 

usage of lambda-expressions in object oriented languages shows that lambdas affects the quality of 

the code negatively. What the available research does not show is the users experiences on the usage 

of lambda-expressions in object oriented languages. The purpose of this paper is therefore to 

research the users attitudes towards lambda-expressions in Java to understand what effects lambda-

expressions can have in the development of Java as a programming language. 

To research this the Technology Acceptance Model has been used. It is a model that is used to 

understand users attitudes towards a certain technological change. The attitudes consists of 

perceived usefulness and perceived ease of use; which has been the key factor to research when 

gathering empirical data.  

 

To study the users attitudes an interview study has been carried through with 3 Java developers that 

are using lambda-expressions. The results show that developers use lambda-expressions a lot and 

that the developers have a good understanding of how to use lambda-expressions. Furthermore the 

study shows that the developers attitudes towards lambda-expressions are positiv from a perceived 

usefulness and ease of use perspective. Lambda-expressions are experienced to contribute to time 

saving, shorter code, code that is more quick to maintenance and code that is easier to read; which 

helps when working in teams and with the codes sustainability. At the same time the study shows 

that it is of importance that the management in corporations offer both establishment of the positive 

sides of lambda-expressions as well as support when it comes to learning lambda-expressions. 

The results show that Java developers positive attitudes towards lambda-expressions will develop 

Java from an object oriented language towards a more and more multi-paradigm language. 

Keywords: Lambda expressions, Java, Object-oriented programming, Functional programming, 

Multi-paradigm Language, TAM, Technology Acceptance Model  



Sammanfattning 

Java, som i grunden är ett objektorienterat språk, fick vid uppdateringen till Java 8 år 2014 stöd för 

funktionell programmering och därmed stöd för användning av lambda-uttryck. Uppdateringen 

innebar att Java allt mer börjar dra gå från ett renodlat objektorienterat språk till så kallat 

multiparadigm-språk. Forskning på användning av lambda-uttryck i objektorienterade 

programmeringsspråk visar på att kodkvalitén påverkas negativt när utvecklare börjar implementera 

lambda-uttrycken. Det den befintliga forskningen inte berör är användarnas upplevelser kring 

användningen av lambda-uttryck i objektorienterade språk. Denna uppsats ämnar att undersöka just 

det den befintliga forskningen inte undersöker. Syftet med denna uppsatsen är därmed att undersöka 

utvecklarnas attityder till lambda-uttryck i Java för att förstå vilka effekter lambda-uttryck kan få 

för utvecklingen av Java som programspråk. För att undersöka attityderna har jag använt 

Technology Acceptance Model, vilken kan användas när användares attityder gentemot användning 

av en ny teknik ska undersökas. Attityderna utgörs av faktorerna upplevd användbarhet och upplevd 

användarvänlighet, vilka varit centrala under insamlingen av empiri.  

 

För att undersöka utvecklarnas attityder har en intervjustudie genomförts, vilken riktats till  3 

Javautvecklare som använder sig av lambda-uttryck. Resultaten av undersökningen visade att 

utvecklarna använder lambda-uttryck i stor utsträckning samt att utvecklarna har en god förståelse 

för hur man bör använda lambda-uttryck. Vidare kan man se att utvecklarnas attityder till lambda-

uttryck är positiva utifrån den upplevda användbarheten och användarvänligheten. Lambda-uttryck 

upplevs bidra till tidsbesparingar, kortare kod, kod som går snabbare att underhålla och kod som är 

lättare att läsa vilket underlättar arbete i team och kodens långsiktiga hållbarhet. Samtidigt påvisas 

att det är centralt att företagsledningen erbjuder både förankring kring lambda-uttryckens fördelar 

samt stöd när det kommer till att lära sig att använda lambda-uttryck. 

Resultaten tyder på att Javautvecklarnas positiva attityder till lambda-uttryck kommer innebära att 

Java i framtiden kommer fortsätta utvecklas från ett objektorienterat språk till ett multi-

paradigmspråk.


Nyckelord: Lambda-uttryck, Java, Objektorienterad programmering, Funktionell programmering, 

Multi-paradigmspråk, TAM, Technology Acceptance Model  
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Begreppsförklaring 

Collections: Ett programbibliotek i Java som tillhandahåller en samling klasser och interfaces som 

används när man vill iterera genom en samling.  

Design Lead: Beskrivs som en chef över utvecklare, men utvecklar även till stor del själv. Design 

Lead har ett övergripande personalansvar samt ansvar för införandet av nya tekniker. Design Lead 

håller sig uppdaterad på vilken teknik som bör tillföras till arbetsgruppen, men ansvarar också för 

att driften fungerar i arbetsteamet.  

Javautvecklare: En person som jobbar med programmering, och i programspråket Java.  

Lambda-uttryck: Används för att utveckla funktionellt i bland annat Java, som är ett objektorienterat 

språk. Enkelt förklarat så hjälper lambda-uttryck till med att hantera data och behandla 

funktionalitet som ett metodargument. Det är en sätt att skapa anonyma klasser, som implementerar 

ett funktionellt interface. Utan lambda-uttryck behöver metoder deklareras med ett namn, en 

returtyp, parametervärden och en kropp till metoden - men lambda-uttryck kan all information 

samlas i ett enda uttryck. Lambda-uttryck bidrar med mindre kodrader, ett enklare sätt att iterera, 

filtrera och extrahera data från biblioteket Collections. 

Kärnutvecklare: Utvecklare som bär högsta ansvaret för koden. 

Utvecklare: En person som jobbar som programmerare/systemutvecklare.  

TAM-modellen: En modell som utvecklats för att mäta användares attityder gentemot att använda en 

viss teknik. 

Team: Arbetslag. 



1 Inledning 

I följande kapitel kommer bakgrunden, problembeskrivningen, syfte och frågeställning, 

kunskapskaraktäriseringen samt uppsatsen avgränsning gås igenom. 

1.1 Bakgrund 

Denna studie kommer att se närmre på programspråket Java och dess utveckling från ett 

objektorienterat språk till ett objektorienterat språk med stöd för funktionell programmering. 

Grunden i objektorienterad programmering är enligt Horstman (2012, s 362) att utforma objekt som 

beskriver vad som är av betydelse i programmet som utvecklas. Att programmera objektorienterat 

innebär egentligen att strukturera koden på ett visst sätt för att göra koden mer lättförståelig och 

enklare för utvecklaren att hantera. 

I funktionell programmering skrivs program istället med funktioner. Programmet går att se på som 

en större funktion, där de implementerade funktionerna är matematiska vilkas värden i sin tur inte 

går att förändra. Har en variabel inuti en funktion tilldelats ett värde så kan detta värde aldrig 

ändras, då funktionella program i sig inte kan tilldela variabler värden. Beräkning av funktionerna 

sker istället vid exekvering av funktionen. Detta innebär att det inte krävs struktur i koden på 

samma sätt som inom objektorienterad programmering, och i och med att funktionerna inte är 

beroende av varandra så minskar risken avsevärt för exempelvis buggar. (Hughes, 1989, s 98) 

Användning av funktionell programmering i Java möjliggjordes i samband med uppdateringen till 

Java 8 och det nya stödet för användning av lambda-uttryck. Med lambda-uttryck kan man skapa 

anonyma funktioner, och användning av dessa funktioner kan bidra till mindre och mer 

lättförståelig kod. Enligt Oracle (2013) så möjliggör lambda-uttryck dels ett enkelt och snabbt sätt 

att med ett funktionellt uttryck representera en hel metod, men erbjuder även en förbättring av 

programbiblioteket Colletctions då det blir enklare att iterera genom, sortera och extrahera data från 

biblioteket. 

Även om Java idag har ett växande stöd för lambda-uttryck så vet man inte i vilken utsträckning 

lambda-uttryck används av utvecklare, varför eller varför inte man använder sig av lambda-uttryck 
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eller hur de används och det är delar av dessa kunskapsluckor denna studie ämnar att rikta sig mot. 

(Mazinanian et al, 2017, s 85:2) 

1.2 Problembeskrivning 

I en studie av Mazinanian, Ketkar, Tsantalis och Dig (2017) ville man svara på när, vad, vem, hur 

och varför Javautvecklare väljer att använda lambda-uttryck. I studien fick man reda på att 

utvecklarna använder funktioner på ett ineffektivt sätt samt att mer än hälften av alla använda 

lambda-uttryck är definierade av utvecklarna själva istället för att utvecklarna använt Javas 

inbyggda funktionella gränssnitt. Man konstaterar också att det är av stor vikt att användning av 

lambda-uttryck kräver förståelse för varför man använder uttrycken, då man menar att uttrycken 

annars inte kommer tillföra koden något. (ibid) 

Av forskning som gjorts på användning av lambda-uttryck i Java så vet vi att det hittills varit 

otydligt för en del utvecklare hur det ska användas i språket; så pass otydligt att användningen av 

lambda-uttryck i vissa fall inte ens tillför koden något. Vi vet att det finns ett syfte med 

implementeringen av lambda-uttryck i Java, det vi däremot inte vet är vad utvecklarna anser om 

skiftet från att vara ett objektorienterat språk till att vara ett objektorienterat språk med stöd för 

funktionell programmering. 

1.3 Syfte och forskningsfråga  

Oracle (2013) har lagt till stöd för lambda-uttryck i Java, som i ett led i att effektivisera och 

förbättra kodkvalitén. Men av tidigare forskning kan vi se att kodkvalitén varierar när man tittat på 

utvecklare som implementerat funktionell programmering i andra objektorienterade språk. Denna 

uppsats syftar till att få en inblick i utvecklarnas attityder till implementeringen av lambda-uttryck i 

Java för att kunna analysera vilka effekter lambda-uttryck kan ha för utvecklingen av 

programspråket Java på lång sikt. Jag har med min uppsats som avsikt att besvara följande fråga: 

- Hur kan Javautvecklares attityder till lambda-uttryck påverka utvecklingen av programspråket 

på lång sikt? 
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1.4 Kunskapskaraktärisering 

Med uppsatsen ämnar jag att bidra med prospektiv kunskap för att undersöka framtidsutsikterna för 

användning av funktionell programmering i Java. Prospektiv kunskap definieras av Goldkuhl 

(2011) som kunskap som bidrar till kunskap om vad som är möjligt. Med prospektiv kunskap kan 

man måla upp tänkbara framtidsscenarion, vilka inte behöver anknyta till tidigare händelser, utan 

snarare generera nyskapande och innovativ kunskap inom fältet man studerar. 

1.5 Avgränsning 

En del av avgränsningen är att jag dels enbart tittar på utvecklarnas perspektiv. Jag har också valt att 

i min undersökning enbart använda annan forskning som berör objektorienterade 

programmeringsspråk som haft stöd för lambda-uttryck i mer än fem år. Anledningen till att jag 

gjort denna avgränsning är för att jag vill titta på forskning som kan ge en bild av hur utvecklare 

inom liknande språk påverkats av samma typ av implementering. 
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2 Teori 

I följande kapitel kommer det hållas en genomgång av Techonology Accepteance Model, vilket är 

den modellen som används som uppsatsens teoretiska ramverk. Vidare kommer tidigare forskning 

på användning av lambda-uttryck i Java och andra objektorienterade språk att presenteras.  

2.1 Technology Acceptance Model 

I och med att den här uppsatsen syftar till att undersöka Javautvecklares attityder till lambda-

uttryck, och hur attityderna i sin tur påverkar utvecklingen av programspråket så kommer 

Technology Acceptance Model av Davis (1986, s 24) att användas. Modellen, som hädanefter 

kommer refereras till som TAM-modellen, skapades i syfte för att beskriva användares attityder till 

användning av ett specifikt informationssystem. Då denna studie kommer undersöka en teknik 

(lambda-uttryck), så kommer informationssystem i fortsättningen benämnas som användning av en 

specifik teknik. Attityderna till att använda en specifik teknik består av faktorerna Perceived 

Usefulness (upplevd användbarhet) och Perceives Ease of Use (upplevd användarvänlighet).  

Davis (1989a, s 320) definierar upplevd användbarhet som i vilken grad användaren tror att 

användning av en teknik kommer att förbättra utförandet av arbetsuppgifterna. Ett system som 

användaren tror kommer vara användbart är också en teknik som användaren tror kommer bidra till 

en positiv användarupplevelse. Upplevd användarvänlighet definieras av Davis (ibid) som i vilken 

grad en användare tror att användningen av en viss teknik kommer innebära frihet från 

ansträngning. Där “Ease” i sig definieras som frihet från svårigheter eller stora ansträngningar. En 

teknik som användaren tror kommer vara enklare att använda än andra tekniker, kommer troligtvis 

bli mer accepterat av användaren. Vidare visar TAM-modellen även på att upplevd 

användarvänlighet har en påverkan på upplevd användbarhet. Dessa två faktorer utför tillsammans 

vilken attityd en användare har till tekniken, vilket har stor påverkan på den faktiska användningen 

av tekniken. 

Upplevd användbarhet och användarvänlighet styrs i sin tur av X (externa faktorer). Externa 

faktorer utgörs av en mängd olika saker som är kopplat till allt från arbetsmiljöfrågor till helt 

personliga attribut. Exempel på externa faktorer är egen initiativtagningsförmåga, personliga 
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preferenser kring förändringar, arbetslivserfarenhet, dålig introduktion till tekniken etcetera. (Davis, 

1986, s 24., Schepers, et al., 2006, s 91) 

2.1.1 Andra versionen av TAM-modellen 
TAM-modellen kom att utvecklas, och 1989 kom Davis ut med en utvecklad modell där hänsyn 

togs till Behvaioral Intention to Use (beteendemässig avsikt till användning) som en faktor. Den 

beteendemässiga avsikten beskriver användarens positiva eller negativa känsla inför att använda 

den nya tekniken och består av en sammanvägning mellan tidigare förklarade attityder och en 

användares påverkan utifrån. Den beteendemässiga avsikten tar alltså höjd för att en användares 

attityder påverkas av utomstående aktörers förväntningar på hur användaren ska reagera. Detta 

skulle exempelvis kunna öka det faktiska användandet av en teknik om användarens kollegor är 

positivt inställda till förändringen. Men likväl skulle den beteendemässiga avsikten kunna minska 

det faktiska användandet om exempelvis användarens närstående var negativa till det förändringen 

skulle innebära. Hur utfallet blir är helt beroende av vem eller vilkas åsikter varje enskild användare 

prioriterar. (Davis et al., 1989, s. 983f) 

 

Figur 1. Andra versionen av TAM-modellen (Davis, Bagozzi, Warsaw., 1989, s 985). 

Att undersöka den beteendemässiga avsikten till att använda en teknik är av vikt då det påverkar 

användarens avsikt att använda eller inte använda tekniken i framtiden samt vilka faktorer som 

påverkar det valet. (Warshaw et al, 1985) Samtidigt menar Davis et al. (198, s. 984ff) att 

beteendemässiga avsikter måste generaliseras över en större population för att förstå dess innebörd 
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över ett helt system. Davis et al. (1989, s 986) menar vidare att, i en organisation så väger 

möjligheten att effektivisera arbetet tyngre än påtryckningar utifrån. De initiala attityderna kring 

huruvida tekniken effektiviserar arbetet eller inte väger alltså tyngre än andra utomstående 

påverkansgruppers tyckande. Metodvalet för den här uppsatsen passar inte för att generalisera olika 

typer av påverkan utifrån som inverkar på användarnas inställning till lambda-uttryck. Därmed 

kommer uppsatsen fokusera på attityderna och deras beståndsdelar: upplevd användbarhet och 

upplevd användarvänlighet. 

2.1.2 Användning av Upplevd användbarhet och Upplevd användarvänlighet 

Upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet av består av en rad faktorer. I en artikel 

presenterar Davis (1989, s 330ff) de faktorer som svarar mot användarnas upplevda användbarhet 

och användarvänlighet av ett system. Faktorerna som utgör upplevd användbarhet och 

användarvänlighet presenteras i tabellerna nedan. Skillnaden mellan studien som Davis genomförde 

och min studie är att Davis studie genomfördes på ett system som ännu inte var implementerat, och 

personerna som ingick i studien fick testa systemet och sedan svara på frågorna. I min studie är 

intervjupersonerna redan bekanta med tekniken som intervjuerna fokuserar på. 

Figur 2. Faktorer som enligt Davis (1989, s 331; 340) kan svara på grad av upplevd användbarhet. 

Användbarhet Begreppsförklaring

1. Arbeta snabbare Användning av tekniken hjälper mig att utföra mina arbetsuppgifter 
snabbare

2. Prestation Användning av tekniken förbättrar mitt arbete

3. Ökad produktivitet Användning av tekniken ökar min produktivitet

4. Effektivisering Användning av tekniken effektiviserar mitt arbete

5. Förenklar arbetet Användning av tekniken  gör det lättare för mig att utföra mitt jobb

6. Användbart Generellt så är tekniken användbar i mitt arbete
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Figur 3. Faktorer som enligt Davis (1989, s 331; 340) kan svara på grad av upplevd  

användarvänlighet. 

Samtliga av ovanstående faktorer kommer användas under utformningen av intervjuguiden samt 

under empiridiskussionen tillsammans med tidigare forskning. 

För att svara till uppsatsens syfte “att få en inblick i utvecklarnas attityder till implementeringen av 

lambda-uttryck i Java för att kunna analysera vilka effekter lambda-uttryck kan ha för utvecklingen 

av programspråket Java på lång sikt” kommer studien undersöka hur de intervjuade Java-

utvecklarna upplever lambdas användbarhet och användarvänlighet. Genom att förstå vad 

utvecklarna upplever som positivt respektive negativt gällande användbarhet och 

användarvänlighet, ska studien förhoppningsvis kunna bedöma lambda-uttrycks potentiella 

påverkan på Java som programspråk. 

2.2 Tidigare forskning 

Följande avsnitt kommer utgöra en överblick av vad tidigare forskning kommit fram till. Den 

tidigare forskningen kommer också vara ett underlag till att diskutera den insamlade empirin.  

Som nämndes i bakgrunden finns det inte mycket forskning på implementering av lambda-uttryck i 

Java, anledningarna till att man använder sig av lambda-uttryck och hur utvecklarna använder dem. 

Mazinanian, Ketkar, Tsantalis och Dig (2017, 85:2) har däremot gjort en omfattande undersökning 

som mynnat ut i artikeln Understanding the Use of Lambda Expressions in Java. Författarna har 

gått igenom 241 javaprojekt för att studera hur utvecklarna använder sig av lambda-uttryck och se 

om man kan se några trender i hur de används.  

Användarvänlighet Begreppsförklaring

1. Enkelt att lära Tekniken är lätt att lära sig

2. Enkelt att kontrollera Det är lätt att få tekniken att göra det jag önskar

3. Tydligt och lättförståligt Tekniken är tydlig och lätt att förstå

4. Flexibelt Tekniken är enkel att interagera med

5. Lätt att bli bra Det är enkelt att bli duktig på att använda tekniken

6. Enkelt att använda Generelt så är tekniken användbar i mitt arbete
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Mazinanian et al (2017) studie visar på att utvecklare behöver ha en god insikt i varför lambda-

uttryck implementeras i koden. Att inte veta varför lambda-uttryck används menar författarna kan 

medföra negativa aspekter för såväl forskare, utvecklare i språket och språkdesigners. Forskarna 

behöver underlag för att undersöka eventuella brister som kan dyka upp för utvecklarna i framtiden,  

utvecklarna behöver veta hur man på ett effektivt sätt kan använda lambda-uttryck i språket och 

personerna som utvecklar språket behöver veta om implementerade funktioner används, missbrukas 

eller underanvänds av utvecklarna. Därmed behöver språkdesignerna ha en god inblick i vilka 

behov utvecklarna har när dom använder lambda-uttryck. (Mazinanian et al, 2017, 85:2)  

Resultaten av Mazinanian et al (2017) studie visar också på att kärnutvecklarna skriver fler lambda-

uttryck än andra utvecklare i samma fil, samt att användningen av lambda-uttryck i Java har ökat 

med mer än 200% mellan 2015 och 2016. Att användningen av lambda-uttryck ökat är intressant att 

jämföra med resultaten som framkommit i en studie av Nielebock, Heumüller och Ortmeier (2018, s 

119). I Nielebock et al (2018) studie studerades användningen av lambda-uttryck i tre 

objektorienterade språk: C#, C++ och Java - där Java var språket som visade sig använda minst 

lambda-uttryck. Förutom att Javautvecklare skriver få lambda-uttryck, så visade Nielebock et al 

(2018) studie också på att lambda-uttrycken nyttjades dåligt när dom väl hade implementerats. Det 

man däremot såg var att C#-utvecklare använde lambda-uttryck mer frekvent och nyttjade dess fulla 

potential i högre utsträckning än vad exempelvis Javautvecklare gjorde.  

Sett till studierna av både Mazinanian et al (2017)  och Nielebock et al (2018), så går det att säga att 

Javautvecklare i regel skriver färre lambda-uttryck än utvecklare i andra objektorienterade språk. 

Det går också att se att Javautvecklare använder lambda-uttrycken ineffektivt när uttrycken väl 

implementerats. Vidare visar forskning på att det under de senaste åren skett en stor ökning av 

användningen av lambda-uttryck i Java.   

Förutom att man kan se skillnad i användning av lambda-uttryck beroende på vilket programspråk 

som studeras, så visar forskningen också att utvecklarnas erfarenhetsnivå en faktor till hur 

utvecklare generellt implementerar lambda-uttryck. Uesbeck, Stefik, Hanenberg, Pedersen och 

Daleiden (2016) beskriver detta närmre i artikeln An Emperical Study on the Impact of C++ 

Lambdas and Programmer Experience. Uesbeck et al (ibid) har genomfört en studie  där både 

juniora och seniora Javautvecklare fick ingå i ett test där utvecklarna delades upp i två likvärdiga 
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grupper. Man lät sedan ena gruppen lösa fyra stycken programmeringsproblem med vanliga 

iterationer, den andra gruppen fick lösa samma problem fast med hjälp av lambda-uttryck. 

Resultaten visar på att lambda-uttryck tog längre tid att skriva, att det bidrog till fler 

kompileringsfel, att utvecklingstiden förlängdes samt att lambda-uttryck hade en negativ påverkan 

på tiden det tog att slutföra programmeringsuppgifter. Vidare visade resultaten från Uesbeck et al 

(2016) studie på att samtliga av dessa faktorer också påverkades av utvecklarnas erfarenhetsnivå, 

där mer erfarna Javautvecklare presterade bättre vid användning av lambda-uttryck. (ibid)  

Att erfarenhet är en viktig faktor till hur väl lambda-uttryck implementeras av utvecklarna är något 

som också stödjs av Mazinanian et al (2017, 85:3). Mazinanian et al (2017) nämner nämligen också 

vikten av att utvecklarna lär sig hur lambda-uttryck på ett effektivt sätt ska implementeras i koden, 

vilket kräver att utvecklarna har god insikt i vilka eventuella konsekvenser lambda-uttryck kan ha 

för kodens prestanda. I Mazinanians et. al. (ibid) studie framkommer det att Javautvecklare 

använder lambda-uttryck på ett ineffektivt sätt och att uttrycken snarare bidrar till 

prestandaförsämringar i programmet som utvecklas.  

Förutom att erfarenhet som utvecklare påverkar användningen av lambda-uttryck, så kunde 

Nielebock et al (2018) se att Javautvecklare använde färre lambda-uttryck än utvecklare i språken 

C# och C++. Det gick inte att svara på varför användningen av lambda-uttryck skiljde sig mellan 

språken, men Nielebock et al (ibid) menade på att en förklaring kan vara att Javautvecklare helt 

enkelt inte haft tillgång till lambda-uttryck lika länge som utvecklare i C# och C++.  

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat på att kärnutvecklare i regel skriver fler lambda-

uttryck än andra utvecklare i samma fil. Vidare visar forskningen att tidigare erfarenhet påverkar 

hur väl lambda-uttrycken implementeras, där det går att se att både erfarenhet i språket påverkar - 

men även hur länge språket haft stöd för lambda-uttryck. Det har också framgått att Javautvecklare 

inte använder lambda-uttryck optimalt, utan att lambda-uttrycken både kan bidra till sämre 

prestanda samt att utvecklarna använder uttrycken i liten utsträckning när dom väl implementerats. 

9



3 Metod 

I följande kapitel kommer jag presentera vald forskningsdesign, forskningsstrategi, 

datainsamlingsmetodik, urvalsprocess, etiska överväganden samt kritik mot metoden. 

3.1 Val av forskningsstrategi och design 

För att svara mot mitt syfte  att skapa kunskap kring hur Javautvecklares attityder till lambda-

uttryck kan komma att påverka utvecklingen av programspråket Java i längden så är det centralt att 

förstå utvecklarnas subjektiva upplevelser av lambda-uttryck. Förståelsen av attityderna skapas 

genom användning av den tidigare presenterade TAM-modellen (Davis, 1989). Attityderna består 

enligt TAM-modellen av två saker, dels av användarnas upplevelser kring användbarhet och 

användarvänlighet samt alla typer av möjliga externa faktorer. 

Det faktum att uppsatsen försöker förstå olika människors attityder (det vill säga upplevelser och 

externa faktorer) av samma fenomen, och vad dessa attityder får för påverkan på deras framtida val, 

gör att en kvalitativ forskningsstrategi lämpar sig bäst. Detta då forskning som ämnar att beskriva 

en annan persons upplevelse i regel utförs kvalitativt snarare än kvantitativt. Vidare baserar sig 

denna studie på en färdigutvecklad modell, något som är mycket vanligare i kvalitativ forskning än 

kvantitativ - där teorier snarare genereras ur den insamlade empirin (Bryman 2012, s 399f; 408) 

En kvalitativ forskningsstrategi begränsar delvis valet av forskningsdesign. Bryman (2012, s 50) 

pekar på fem centrala, möjliga, designer: experimentella, survey, longitudinella, fallstudie och 

jämförande designer. Då denna studie är inriktad på att beskriva ett nuläge där olika människors 

attityder används för att förstå Javas utveckling så lämpar sig en survey-undersökning (Bryman 

2012, s 59). Survey-undersökningar är dock ofta knutna till kvantitativa studier, men Bryman (2012, 

s 62) menar att det även är en av de vanligare forskningsdesign i kvalitativ forskning; speciellt vid 

ostrukturerade och semi-strukturerade intervjustudier. Den kvalitativa surveyns konversations-

inriktade utformning minskar förvisso möjligheten (och kraven) på surveystudiens interna och 

externa validitet. Men samtidigt som möjligheten till kontrollerad validitet minskar så möjliggör en 

kvalitativ survey-undersökning belysning av olika personers upplevelser kring ett fenomen som 

kvantitativ forskning har svårare att belysa. (Bryman, 2012, s 62f) 
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Med ovanstående argument så kommer forskningsstrategin med andra ord vara kvalitativ, samtidigt 

som forskningsdesignen kommer vara en surveystudie. Dessa två val utgör enligt Bryman (2012, s 

76) ett typfall för sammanlänkning mellan forskningsdesign och forskningsstrategi. 

Huvudargumenten för att denna studie är en surveystudie är att den: 

1. Beskriver en nulägesbild 

2. Flera källor används för att skapa empirin; i det här fallet flera intervjupersoner 

3. Studien är inriktad mot orsaker och effekter; i det här fallet utvecklarnas attityder och vad de 

består av (orsaker) och vad attityderna har för långsiktig inverkan på Javas utveckling. 

(effekter) (Bryman, 2012, s 62f) 

Studien utformades enligt Brymans (2012, 184f) guide till surveystudier, som presenteras nedan 

med förklaringar kring mina avvägningar i varje steg. 

Problemformulering: Här identifierade jag att det fanns oklarheter angående vilka effekter lambda-

uttryck kan ha på programspråket Javas långsiktiga utveckling. 

Utvärdera befintlig forskning: I detta steg blev det klart för mig att det inte finns mycket forskning 

att tillgå, samt att den forskning som finns framförallt är inriktad på befintlig kodkvalité snarare än 

användarnas upplevelser av lambda-uttryck. 

Överväg survey-designens lämplighet: I detta steg så handlade det framförallt om att hitta en 

forskningsdesign som lämpar sig väl för att beskriva en nulägesbild, använda flera olika 

utvecklares upplevelser i empirin samt att förstå orsaker till och effekterna av en utveckling. 

Bestämma vilken population som är relevant: Vilken typ av population definierades som utvecklare 

som jobbar i Java och har erfarenhet av användningen av lambda-uttryck. Storleken på 

populationen begränsas av tidsaspekten och sattes till tre utvecklare. 

Bestäm hur intervjuerna ska gå till: I detta fall så valde jag, då möjlighet fanns, att möta varje 

utvecklare enskilt. 

Utveckla intervjufrågor: Detta gjordes utifrån den TAM-modellen som utgör min teori. 
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Utvärdera frågornas validitet, gör en pilotstudie, omformulera frågor, färdigställ frågor: Med 

hänvisning till tidsaspekten så hann jag inte utföra dessa steg. Ett val hade i detta steg varit att 

diskutera frågorna med personer som har inblick i TAM-modellen. 

Inhämta data: Detta gjordes vid tre intervjutillfällen. 

Analysera data: Detta steg görs genom att diskutera den insamlade empirin i relation till annan 

relevant forskning. 

En kommentar på ovanstående forskningsschema är att några steg utelämnats då dom berör 

kvantitativa surveystudier. Då detta är en kvalitativ surveystudie så är det inte relevant, eller 

möjligt, att diskutera dessa steg. 

3.2 Datainsamlingsmetodik 

Med grund i både mitt syfte att förstå utvecklarnas attityder till lambda-uttryck och min 

forskningsstrategi och -design, så menar Bryman (2012, s 62f; 76) att antingen ostrukturerade eller 

semistrukturerade intervjuer är att föredra. Dessa metodval är båda relevanta för mig då fokus ligger 

på utvecklarnas upplevelser och externa faktorer som, enligt TAM-modellen, utgör deras attityder. 

Metodvalet blir än mer relevant då det finns en avsaknad av forskning på ämnet, vilket gör det svårt 

att på förhand ha hypoteser om vad som påverkar attityderna; samt till och med om attityderna 

kommer vara positiva eller negativa. Avsaknaden av forskning och det faktum att jag inte har några 

tydliga hypoteser utesluter strukturerade intervjuer. Detta då det är svårt att ställa på förhand 

formulerade frågor om vilka beståndsdelar som utgör de faktorer som enligt TAM-modellen 

påverkar upplevd användbarhet och användarvänlighet. En kvalitativ intervju erbjuder, till skillnad 

från en strukturerad intervju, flexibilitet i relation till vad de svarande säger, samt att de skapar 

förutsättningar för att få mycket detaljerade svar. (Bryman, 2012, s 470ff) 

Då min studie ämnar undersöka just attityder utifrån TAM-modellen så finns det ett visst fokus 

kring vad som initialt är intressant att undersöka. Detta är ett argument för att använda semi-

strukturerade intervjuer snarare än ostrukturerade intervjuer. Vid en potentiell användning av 

ostrukturerade intervjuer så finns risken att vissa delar av TAM-modellen inte berörs. Det finns 
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förvisso inte några tydliga riktlinjer mellan vad semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer är. 

Men då denna studie kommer att använda en intervjuguide med ett antal relativt öppna, men på 

förhand definierade frågor, så kommer den intervjuteknik som används i studien definieras som 

“semi-strukturerad”. (Bryman, 2012, s 471f) 

Det finns inga specifikt utformade sätt att skapa en intervjuguide på. Men med stöd av Bryman 

(2012, s 474) är denna studies intervjuguide och intervjuer utformade på följande sätt: 

- Intervju guiden har två delar Upplevd användarvänlighet och Upplevd användbarhet i enlighet 

med vad Davis (1989) menar utgör en attityd. 

- Varje del har en fråga riktad mot varje separat underliggande påverkansfaktor enligt Davis 

(1989) TAM-modell. 

- Språket i frågorna är anpassade för yrkesverksamma snarare än personer med insikt i ämnet från 

en akademisk synvinkel. 

- Frågorna är utformade för att inte vara ledande mot en positiv eller negativ attityd. 

- Intervjuerna spelas in, med intervjupersonernas medgivande, för att kunna analyseras mer 

noggrant i efterhand. 

- Intervjupersonerna får gott om tid att beskriva sin yrkesverksamma roll och sitt företag för att 

bättre kunna kontextualisera sina svar. 

- Intervjuerna hålls i möteslokaler där vi inte riskerar att bli störda, med gott om tid bokat så att 

inte tidspress blir en faktor. 

Vidare är det också centralt att belysa att jag i den mån det gått försökt förhålla mig till de av 

Steinar Kvale (1996) utpekade kriterierna för hur en intervjustudie bäst leds: Intervjupersonerna har 

blivit insatta i sakfrågan samt strukturen på intervjun; frågorna har hållits korta och enkla; 

intervjupersonerna tillåts avsluta sina meningar och bygga vidare på dom; uppmärksamhet har lagts 

vid sättet intervjupersonerna svarar på för att bättre kunna ställa motfrågor; intervjuerna har hållits 

öppna och flexibla; kritiska frågor har ställts när intervjupersonerna varit otydliga; vissa följdfrågor 

har relaterat bakåt i intervjun; klargöranden har frågats efter när det behövts. 

3.3 Urvalsprocess 
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Det centrala med urvalet för den här studien var att få tillgång till utvecklare som dels jobbar i 

programspråket Java men som också har erfarenhet av att jobba med lambda-uttryck. I det första 

steget gällande vilken urvalsteknik som skulle användas måste en avvägning ske mellan att göra ett 

probabilistiskt eller icke-probabilistiskt urval. Då det inte går att nå hela den definierade 

populationen på något bra sätt passar sig ett icke-probabilistiskt urval bättre än ett probabilistiskt. 

(Bryman, 2012, s 187f) 

Bland de icke-probabilistiska urvalen finns det enligt Bryman (2012, s 201f) i regel tre huvudtyper: 

convenience sampling, snowball sampling och så kallat quota sampling. Med respekt för 

tidsaspekten och uppsatsens omfattning så tillämpades convenience sampling. Denna urvalsmetod 

är särskilt vanlig när det gäller forsknings tidiga stadier, exempelvis, som i mitt fall, när det inte 

finns mycket forskning på ämnet ännu. Vidare används denna metod när personerna i urvalet finns 

nära till hands, exempelvis när en population är svår att nå, något som var fallet i min studie. Ett 

convenience sample innebär dock att resultaten inte går att generalisera till en större population. 

Detta är dock inte syftet med denna studie, utan studien syftar snarare till att vara grund till annan 

mer omfattade forskning. 

Det urval som gjordes till den här studien innebar, utifrån ovanstående förklaringar, att utvecklare 

som jobbar i Java och har erfarenhet av lambda-uttryck som jag hade möjlighet att kontakta i min 

närhet valdes för att delta i studien. Antalet personer i urvalet begränsades både av tidsaspekten men 

också av hur många tillgängliga utvecklare med rätt erfarenheter som var villiga att ställa upp i 

intervjustudien. Det slutgiltiga antalet i urvalet var 3 utvecklare. 

3.4 Etiska överväganden 

Flera av de intervjuade har bett om att inte behöva namnges i studien, varken som personer eller 

vilka företag de jobbar på. Då detta inte är av vikt för studien har detta respekterats. Personerna 

kommer istället sammanfattas utifrån arbetslivserfarenhet, erfarenhet av lambda-uttryck i Java, 

yrkestitel och företagets storlek. Sammanfattningen presenteras i den empiriska genomgången. 

3.5 Metodkritik 
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Den mest centrala kritikpunkten mot denna studie är det icke-probabilistiska urvalet, eller rättare 

sagt användningen av convenience sampling. Detta val skapar problem kring studiens 

generaliserbarhet. Samtidigt var detta val centralt för att kunna utföra studien. Vid en mer omfattade 

studie med framförallt mer tid hade både ett större och mer generaliserbart urval kunnat utföras. 

Exempelvis hade ett icke-probabilistiskt kvoturval kunnat användas för att plocka upp utvecklare av 

olika erfarenhetsnivåer, ålder, roller, kön etcetera (jfr Bryman 2012, 203).  

Det också problematiskt att jag har en redan etablerad relation till de personer som intervjuas, vilket 

skulle kunna färga både deras svar och min tolkning av resultatet. Detta problem kunde dock inte 

avhjälpas då detta var den formen av inhämtning av empiri som var tidsmässigt möjligt för denna 

studie. 

Studien är i viss mån också svår att replikera, men det faktum att studien fokuserar på TAM-

modellen och använder densamma som grund för intervjuguiden avhjälper delvis det här problemet. 

(jfr Bryman 2012, 405) 

15



4 Forskningsparadigm 

Uppsatsen kommer tillhöra ett alternativt filosofiskt paradigm, och vad Oates (2006, s 292) 

benämner som interpretivism. Med interpretiv forskning menas att forskaren försöker att förstå de 

bakomliggande sociala aspekterna och hur de sociala aspekterna påverkar det som undersöks, vilket 

i mitt fall är utvecklares attityder till lambda-uttryck.  

Interpretiv forskning har karaktärsdrag (ibid) som stämmer överens med karaktärsdragen i denna 

uppsats, vilket man bland annat kan se då man inom interpretiv forskning talar om att det finns flera 

subjektiva verkligheter. Detta stämmer överens med karaktärsdragen i denna uppsatsen då det 

behandlar hur man tolkar resultat och att olika personer kan uppleva samma fenomen på olika sätt. 

Ytterligare ett karaktärsdrag som nämns är forskar-reflexivitet vilket innebär att personenen som 

står bakom uppsatsen behöver vara självkritisk under samtliga processer, då det inom paradigmet är 

svårt att inte påverka resultaten. Detta är en central punkt att vara uppmärksam på i denna uppsats 

då forskningen dels bedrivs och analyseras kvalitativt vilket innebär att resultaten tolkas och färgas 

av en forskare och dels att forskarens, det vill säga mina, relationer till intervjupersonerna kan 

komma att påverka resultatet. Att forskningen är just kvalitativ och att datan kommer analyseras 

kvalitativt kopplar också an till karaktärsdraget kvalitativ dataanalys i interpretivismen. Ett 

karaktärsdrag som tydligt inte passar in är dock det faktum att interpretivismen ofta studerar 

människor i sin naturliga sociala miljö; något som denna studie inte gör då den använder sig av 

intervjuer som forskningsmetod. 
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5 Empiri 

Min intervjuguide bygger på dom två faktorerna upplevd användbarhet och upplevd 

användarvänlighet, vilka enligt Davis (1989) styr användares attityder till användning av teknik.  

Intervjufrågorna är formulerade så att uppsatsen ska kunna svara mot frågorna som Davis själv 

använde i en av sina studier (se Figur 5), vilka tidigare är presenterade i teorikapitlet. Då resultaten 

för de olika frågorna lätt glider in i varandra så kommer resultaten presenteras som en helhet, men 

jag kommer presentera resultaten efter en uppdelning utifrån faktorerna upplevd användbarhet och 

upplevd användarvänlighet.  

Figur 4. Faktorer som enligt Davis (1989, s 331; 340) kan svara på grad av upplevd användbarhet 

och upplevd användarvänlighet. 

Tre utvecklare har deltagit i studien och de presenteras nedan: 

Intervjuperson 1 jobbar som utvecklare på ett företag med cirka 2600 anställda. Företaget jobbar 

med detaljhandel och personen har tre års arbetslivserfarenhet. Vidare har personen jobbat två år 

med lambda-uttryck i Java. 

Intervjuperson 2 jobbar som utvecklare på ett företag med cirka 25 anställda. Företaget är ett 

konsultbolag inom it-branschen. Personen har en arbetslivserfarenhet på tre år och har jobbat med 

lambda-uttryck i Java i ett år. 

Intervjuperson 3 har jobbat som utvecklare men jobbar idag som design lead. Personen jobbar på 

idag har cirka 10 000 anställda och är en svensk myndighet. Personen har jobbat i cirka 40 år och 

har lite mer än ett års erfarenhet av lambda-uttryck i Java. 

Användbarhet Användarvänlighet

1. Arbeta snabbare 1. Enkelt att lära

2. Prestation 2. Enkelt att kontrollera

3. Ökad produktivitet 3. Tydligt och lättförståligt

4. Effektivisering 4. Flexibelt 

5. Förenklar arbetet 5. Lätt att bli bra

6. Användbart 6. Enkelt att använda
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5.1 Upplevd användbarhet 

Sett till hur lambda-uttryck påverkar tiden det tar att utveckla så menar intervjupersonerna att det 

till en början tar mer tid att utveckla med lambda-uttryck - däremot ser man att lambda-uttryck i det 

långa loppet bidrar till att utvecklingstiden minskar. Intervjupersonerna menar på att det är till egen 

vinning att använda lambda-uttryck då det medför mindre utvecklingstid, men att det också medför 

mindre tid för kollegor vid kodgranskning. Vidare tillägger intervjuperson 3 att när koden fungerar 

är felfri så kan lambda-uttryck också ha en positiv inverkan om man ser på kodmassans livscykel, 

och att en mer kompakt kod bidrar också till färre fel vilket i längden genererar kod som bidrar till 

ett system som i längden har lång livslängd. En generell tanke som tas upp under intervjuerna är att 

införandet av lambda-uttryck i ett arbetslag kräver mycket planering och att lambda-uttryck till en 

början kan ha en negativ inverkan på tiden det tar att utveckla då olika utvecklare upplever 

uttrycken olika lätta eller svåra. Har arbetsplatsen tydligt uppsatta riktlinjer för hur lambda-uttryck 

ska användas, så menar intervjupersonerna på att det finns mycket att vinna på att använda lambda-

uttryck sett till tid det tar att utveckla.  

Intervjuperson 1 tillägger att lambda-uttryck i teorin bidrar till effektivisering, men att det också kan 

skapa stora problem om uttrycken används på fel sätt. Stora fel i koden innebär att resurser behöver  

läggas på att gå tillbaka och felsöka i kod, som i värsta fall kan vara väldigt svårtolkad.  

Intervjuperson 3 lyfter under sin intervju vikten av att hålla utbildningar innan den här typ av 

förändring som påverkar arbetssättet införs, och berättar om hur dennes arbetsplats påverkats då 

man behövt förändra hela organisationens arbetssätt vid införandet av lambda-uttryck. Anledningen 

till att hela organisationen påverkats är då det är vanligt att utvecklarna byter team och avdelningar 

beroende på var det behövs arbetskraft. Där är det inte möjligt att ett fåtal utvecklare anammar ett 

nytt sätt att skriva kod, då det bidrar till mer röra än nytta. Intervjuperson 2 nämner att det i 

projekten personen arbetar i sällan finns tid till att utbilda, och att upplevelsen är att det inte går att 

använda lambda-uttryck i fall där andra utvecklare inte anammat lambda-uttryck. Intervjuperson 2 

pratar utifrån hur lång tid det tar att lära sig något och om det skulle ta ett team en månad att lära sig 

en ny teknik så är det sällan effektivt på kort sikt. I hens fall är det av vikt att se till den närmaste 

tiden då hen ofta byter projekt och jobbar i dessa under en begränsad tid, och poängterar att när man 

fakturerar per timme så finns det inte alltid incitament för att göra så stora förändringar i 

arbetssättet. En uppfattning som delas av intervjupersonerna är att lambda-uttryck bidrar till 
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effektivisering både på ett personligt plan och för kollegorna som kommer arbeta med koden. Detta 

då lambda-uttryck anses bidra till resurseffektivisering, givet att alla inblandade är väl insatta i vad 

lambda-uttryck kan bidra till.  

Sammantaget menar intervjupersonerna att bara för en ny teknik utnyttjas, så betyder det inte att 

tekniken bidrar till bättre kod. Om det finns personer i ett arbetslag som inte använder lambda-

uttryck, så kommer lambda-uttryck att vara svårt att använda i praktiken. Det finns olika tankar om 

hur man löser detta, där intervjuperson 3 pratar mycket om att utbilda och att ge stöd till utvecklare 

som behöver mer tid att lära sig. Personen pratar om det som en stor förändring, där beslutet inte 

fattas på individnivå, utan kommer vara något som genomsyrar hela utvecklingsavdelningen på 

kontoret.  

Intervjuperson 2 jobbar ofta i projekt där tiden inte finns, och där personen uppfattar att det inte 

läggs resurser på den här typen av förändring, då kunden inte ser en nytta i det. Detta är främst en 

påverkansfaktor i projekt hen sitter under en kortare tid. Både intervjuperson 1 och 2 upplever att 

det är svårt att hitta tid till att lära nya kollegor hur lambda-uttryck ska användas, vilket 

intervjuperson 3 lyfter som något som är av stor vikt att lägga resurser på i form av utbildningar och 

fria dagar där utvecklarna får testa på nya tekniker som ligger utanför projektets ramar. 

Intervjuperson 3 nämner vidare att det på dennes arbetsplats varit av vikt att jobba med att inspirera 

och väcka nyfikenhet hos utvecklarna innan beslutet tagits, då det inte är ett beslut som enbart ska 

komma från ledningen.  

Intervjupersonerna menar vidare att lambda-uttryck har en positiv inverkan på tid då det går 

snabbare att skriva, läsa och därmed underhålla. Prestationen kan till en början påverkas negativt, 

där man menar på att utvecklare presterar olika till en början när man implementerar lambda-uttryck 

och att det beror på erfarenhetsnivå och eget intresse. Vidare pratar man om “nördighet” som en 

faktor som bidrar positivt, då det bidrar till att man lättare kan applicera lambda-uttryck i sitt arbete. 

På frågan om hur lambda-uttryck påverkat prestationen på arbetsplatsen säger intervjuperson 3:  

“Först var det en negativ faktor, ett nytt sätt att arbeta […] i början hamnar man på minussidan, 

men vi har haft utbildningar och tillåtits försöka (försöka använda lambda-uttryck) […] 

produktiviteten sjunker till en början, sedan kan man skörda framgångarna.” 

19



Intervjuperson 1 pratar även om att all form av “sugar coding” (en förenkling av sättet att 

programmera på, gör koden mer koncis och lättare att läsa - men funktionaliteten är densamma) så 

blir det vad man gör det till. Personen menar på att lambda-uttryck kan vara användbart om 

utvecklarna använder det korrekt, men att det viktigaste är att koden är okomplicerad. En person 

som inte är lika duktig på att använda eller läsa lambda-uttryck ska kunna arbeta i en fil där det 

används mycket lambda-uttryck, och ska därmed inte behöva ställa frågor om koden, utan det ska 

framgå tydligt för samtliga utvecklare i teamet vad en kod är menad till att göra. Det råder delade 

meningar om vad prestation är, där intervjuperson 1 säger: 

“Så som jag värderar prestation är hur ren koden är […]. Men om du använder det (lambda-

uttryck) fel kan det också bli väldigt mycket fel, vilket gör att du måste gå tillbaka och ändra för att 

du tänker fel.” 

Han menar på att lambda-uttryck kan användas för att uttrycken ser renare ut och för att det blir 

mindre kod, men att det också en är bidragande faktor till att utvecklarna måste gå tillbaka och 

skriva om koden. Bilden av vad prestation i förhållande till lambda-uttryck är skiljer sig mellan 

intervjupersonerna. När intervjuperson 1 pratar om ren kod så pratar intervjuperson 2 om 

effektivisering med tid som mått, och där snabbare kodning påverkar synen på personen som 

konsult. Intervjuperson 2 nämner att det i konsultrollen anses attraktivt om jobb utförs snabbt, vilket 

i sin tur påverkar både konsulten och konsultbolaget positivt och därmed gör bolaget mer attraktivt 

på konsultmarknaden.  

Sammanfattning 

Generellt sett till användbarhet så anser intervjupersonerna att lambda-uttryck bidrar till färre 

kodrader och till kod som är lättare att läsa. Det upplevs också att lambda-uttryck kortar ner tiden 

det tar att skriva kod, men inte i början då inlärningskurvan ökar tiden det tar att skriva kod. 

Implementeringen anses vara användbar, men det är inte användbart om det anammas av ett fåtal 

utvecklare på arbetsplatsen, utan man måste se till alla på arbetsplatsen som berörs av den nya 

standarden. Intervjupersonerna nämner bland annat att det är viktigt att det inte bara är själva 

utvecklingen som påverkas, utan att personerna som testar och underhåller koden kommer också 

behöva en stor förståelse för vad lambda-uttryck kan bidra till. Man bör se till lambda-uttryckens 

fördelar och för att det ska vara användbart så behöver man också ha en god insikt i vilka fördelar 

det kan ge.  
20



5.2 Upplevd användarvänlighet 

Sett till hur användarvänligt lambda-uttryck uppfattas, så är den allmänna uppfattningen att det är 

väldigt användarvänligt. Vidare finns det faktorer som påverkar hur användarvänligt uttrycken kan 

vara, där användarvänligheten till stor del hänger på hur kollegor väljer att skriva sina lambda-

uttryck. En allmän åsikt är att intervjupersonerna tycker att sina egna lambda-uttryck är lätta att 

förstå och använda, men att det kan skilja sig från utvecklare till utvecklare. Det lyfts att det är av 

vikt att man följer originalfilen och “dialekten” som används i den, alltså behåller den struktur och 

det sätt som man skriver kod på i just den filen. Med det sagt så innebär det inte att lambda-uttryck 

är användarvänliga bara för att utvecklarna fortsätter använda uttrycken bara för att det gjorts 

tidigare i en fil - utan att användarvänligheten i detta fall hänger på att samtliga utvecklare följer 

designen av koden. Välstrukturerad kod medför hög grad av användarvänlighet. Detta innebär också 

att alla utvecklare behöver vara av åsikten att lambda-uttryck är enkla att använda, annars brister 

användarvänligheten. Intervjuperson 1 och 3 upplever inte att det uppstår problem på deras 

arbetsplatser utifrån att utvecklare skriver kod på olika sätt. Detta då man till stor del programmerar 

i par eller i större grupper. Intervjuperson 2 lyfter däremot upplevelsen att den egna koden är 

användarvänlig, och att andras kod i vissa fall kan vara svåra att jobba i. Personen tror att det beror 

på vilken erfarenhet utvecklarna har av att jobba med lambda-uttryck.  

Vidare är intervjuperson 2 den enda utvecklaren som tagit eget initiativ till att lära sig att skriva 

lambda-uttryck. Personen upplever att det är dennes erfarenhet av att använda flera olika 

programmeringsspråk som har varit lätt att lära sig lambda-uttryck utan stöd. En stor faktor till att 

personen intresserade sig för att lära sig lambda-uttryck var för att det “är på modet” att använda. 

Personen beskriver sig själv som drivande och att hen gillar ny teknik och nya utmaningar, och 

menar att det i regel inte var någon större utmaning att lära sig att använda lambda-uttryck. Dom 

andra två intervjupersonerna har blivit introducerade till lambda-uttryck på jobbet, där 

intervjuperson 1 har lärt sig det av kollegor när dom utvecklat tillsammans. Personen uttrycker att 

man bör välkomna ny teknik med öppna armar, och tycker att det varit lätt att lära sig. 

Intervjuperson 3 har fått utbildning på sin arbetsplats och upplever att implementeringen har 

påverkat stora delar av organisationen; Organisationen har lagt mycket resurser på att få lambda-

uttryck att fungera effektivt och det är inget beslut som tagits på individnivå. Detta har bidragit till 

att det varit lätt att lära sig, då utvecklarna innan implementeringen fått möjlighet till att 

experimentera med den nya tekniken under utbildningen och successivt börjat applicera det i 
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arbetslagen. Det viktigaste har varit att teamen haft en sammantagen positiv känsla inför 

användandet av lambda-uttryck.  

Alla tre intervjupersonerna lägger stor vikt vid att användarvänligheten också handlar om hur lätt 

man tycker att det är att förstå lambda-uttryck, och ser både till sig själva men också sina kollegor.  

Det centrala är att alla som jobbar med koden ska känna sig bekväma med hur den skrivs, vare sig 

det sker med eller utan lambda-uttryck. Intervjuperson 2 säger: 

“Jag läser hellre en bra strukturerad kod utan lambda-uttryck, än en dålig kod med lambda-

uttryck” 

Vidare menar intervjuperson 1 att det på dennes arbetsplats är av vikt att samtliga i teamet kan 

använda lambda-uttryck, och att lambda-uttryck inte används bara för att andra utvecklare gör det. 

Intervjuperson 3 säger i sin intervju att utvecklare måste förstå den inneboende kraften i lambda-

uttryck, och förmedlas det rätt så tycker inte utvecklarna att det är särskilt svårt att förstå. En 

bidragande faktor är att utvecklingschefen ger det stöd som krävs under implementeringen, då både 

erfarenhetsnivå och intresse kan skilja sig mellan utvecklarna på en arbetsplats. Intervjuperson 2 

och 3 upplever inte att lambda-uttryck påverkar kodens flexibilitet något märkbart, däremot nämner 

intervjuperson 1 att flexibiliteten ökar då lambda-uttryck upplevs som enkla att använda. 

Som med alla nya arbetssätt så tycker intervjupersonerna att det är individuellt hur bra man blir på  

att använda lambda-uttryck, där avgörande faktorer är bland annat intresse och erfarenhetsnivå. 

Intervjuperson 2 säger “Med tid och tanke sätter sig allt”, intervjuperson 1 menar på att man bör 

som utvecklare hålla sig uppdaterad på nya tekniker, annars är det svårt att effektiviseras och 

utvecklas. Vidare nämner intervjuperson 3 att utvecklares förståelse för ny teknik är normalfördelat 

på en arbetsplats, där vissa har haft lättare för att arbeta med lambda-uttryck, andra haft det svårare. 

Men intervjupersonen upplever att de flesta ligger i mitten och upplever det därför som varken mer 

eller mindre svårt. Med andra ord menar alla intervjupersoner att det är fullt möjligt att lära sig 

lambda-uttryck men att det givetvis finns faktorer för varje person som påverkar hur lätt eller svårt 

det är. 
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Sammanfattning 

Generellt om användarvänligheten så uttrycker intervjupersonerna att lambda-uttryck är 

användarvänligt när utvecklarna skriver uttrycken korrekt. Att skriva uttrycken korrekt kräver att 

man vet vad man gör, och det är en förutsättning för att koden ska vara lätt för andra utvecklare att 

läsa. En användarvänlig kod innebär att flera utvecklare ska kunna arbeta med samma kod, och 

därmed förstå vad som har skrivits innan utan att behöva ställa frågor kring det. Förstår man inte 

funktionaliteten bakom lambda-uttrycken så uppfattas det ofta som komplicerat. Intervjuperson 3 

har tryckt mycket på behovet av stöd och utbildning, något som intervjuperson 2 inte får på sin 

arbetsplats. För intervjuperson 2 varierar användandet av lambda-uttryck, trots att personen är 

motiverad och vill använda det i sitt arbete. En av de bidragande faktorerna till att intervjuperson 2 

inte kan använda lambda-uttryck är att andra kollegor inte har erfarenhet av att använda uttrycken. 

Intervjuperson 1 har blivit introducerad till lambda-uttryck av kollegor, och upplever att det bidragit 

till användarvänligheten då samtliga i teamet utvecklar på samma sätt. Däremot har inte personen 

fått någon direkt utbildning, men programmerar mycket i par eller i grupp på jobbet och förklarar 

att om lambda-uttryck används i ett projekt så ska det vara allmänt vedertaget för samtliga 

utvecklare att använda det. Om en person inte använder det så bör personen motiveras till 

användning.  
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6 Analys 

Uppsatsen syftar till att få en inblick i utvecklarnas attityder till implementeringen av lambda-

uttryck i Java, och därmed kunna analysera vilka effekter lambda-uttryck kan ha för utvecklingen 

av programspråket Java på lång sikt. Analysen kommer därför först diskutera empirin från 

intervjuerna utifrån tidigare forskning och TAM-modellens två huvudfaktorer: Upplevd 

användbarhet och Upplevd användarvänlighet. Tanken med detta är att se vilka likheter och 

olikheter som finns mellan min presenterade empiri och tidigare forskning på ämnet. Därefter 

kommer identifierade externa faktorer diskuteras. De externa faktorerna är centrala att belysa då de 

påverkar upplevelsen av användbarhet och användarvänlighet, vilket i sin tur utgör utvecklarnas 

attityder till användning av lambda-uttryck. Målet med analysen är att förstå vilka effekter 

utvecklarnas attityder till lambda-uttryck kan ha på programspråket Javas långsiktiga utveckling. 

6.1 Upplevd användbarhet 

  

Resultaten av samtliga intervjuer visar på att utvecklarna anser att lambda-uttryck är tidsbesparande 

på lång sikt, även om viss extra utvecklingstid kan tillkomma inledningsvis. Intervjupersonerna 

upplever inte bara att dom själva som spar tid, utan att det även genomsyrar hela teamet som arbetar 

med koden. Ställer vi intervjustudiens resultat gentemot TAM-modellen så går det att säga att 

lambda-uttryck anses användbara utifrån att uttrycken bidrar till att utvecklare kan utföra sina 

arbetsuppgifter snabbare. De faktorer som intervjupersonerna menar spelar in för att användningen 

av lambda-uttryck ska vara tidsbesparande är planering, tydliga regler kring användning och stöd 

för utvecklare med stödbehov. Utvecklarna i min studie pekar på att lambda-uttryck används just för 

att uttrycken upplevs som tidsbesparande. Resultat som går att se i denna intervjustudie är motsätter 

sig resultaten från Uesbecks et. al. (2016) tidigare forskning, då deras resultat visar att 

användningen av lambda-uttryck bidrar till längre utvecklingstider. 

Utifrån den insamlade empirin finns det flera potentiella förklaringsfaktorer angående varför denna 

studies resultat delvis skiljer sig från den studie som Uesbeck et al (2016) genomförde. Utvecklarna 

som intervjuades i min studie hade flerårig erfarenhet av lambda-uttryck och var väl införstådda 

med potentiella risker som kan komma med användning av lambda-uttryck. Dessa två faktorer är en 

stark indikator på att utvecklarna i min studie är skickliga på att använda lambda-uttryck. I Uesbeck 

et al (2016) studie framkommer det att erfarenhetsnivå är en indikator på tiden det tar, men även att 
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mer erfarna utvecklare presterar sämre när lambda-uttryck används jämfört med när utvecklarna 

inte använder uttrycken. Det centrala problemet i resultaten från Uesbeck et al (2016) är att 

erfarenheten baseras på erfarenhet i Java, snarare än erfarenhet med lambda-uttryck. I min 

intervjustudie framkommer det att erfarenhet med lambda-uttryck är det som är centralt för att 

arbetet ska bli effektivt och tidsbesparande; inte erfarenhet i Java. Det kan mycket väl vara så att 

utvecklarna som medverkade i Uesbeck et al (2016) undersökning inte hade tillräckligt mycket 

erfarenhet av lambda-uttryck. En central faktor för detta är att Uesbecks et al (2016) studie 

genomfördes 2016, vilket är två år efter Oracle gav stöd för lambda-uttryck i Java. Det skiljer med 

andra ord nästan fyra år mellan deras undersökning och min undersökning och under den tiden bör 

utvecklarna blivit mer erfarna i användningen av lambda-uttryck.  

Utifrån resultaten i intervjuerna går att utläsa att användning av lambda-uttryck förbättrar arbetet 

givet att kollegorna arbetar på samma sätt. Att använda lambda-uttryck på individnivå är inte ett 

alternativ för personerna som varit med i mina intervjuer, då samtliga jobbar i team där det krävs att 

man förhåller sig till att utveckla utefter en stil som är allmänt vedertagen i teamet. I fall där det 

finns mindre förståelse för lambda-uttryck så kan användning av lambda-uttryck till och med 

försämra arbetet. Samtidigt råder det delade meningar om vad lambda-uttryck kan förbättra i kod. 

En intervjuperson benämner att förbättring kan utgöras av “ren kod”, och en annan pratar om 

förbättrat arbete i form av tidseffektivisering.  

Intervjupersonerna tycker med andra ord att lambda-uttryck förbättrar deras egna arbete, men att 

dom snarare ser en försämring av arbetet om lambda-uttrycks implementeras fel eller av personer 

med för lite erfarenhet. Såtillvida att hela arbetslaget vet hur lambda-uttryck ska användas, så 

förenklas arbetet med lambda-uttryck. Detta går i linje med en av faktorerna som beskriver 

användbarhet enligt TAM-modellen. Intervjupersonerna nämner däremot att kollegors 

erfarenhetsnivå som en av faktorerna till ineffektiv implementering av lambda-uttryck. 

Vidare pekar resultaten av min undersökning på att produktivitet ökar vid användning av lambda-

uttryck sett till ett långtidsperspektiv. Sett till produktivitet så pratar intervjupersonerna även om 

vikten av att veta vad man gör, att visa intresse, ge det tid och att skriva tydlig kod. Även punkterna 

rörande ökad produktivitet och prestation, som går att återfinna i Davis (1989) lista för kriterier för 

användbarhet, uppfylls på lång sikt sett till användning av lambda-uttryck. På kort sikt är samtliga 

intervjupersoner överens om att det kan minska produktiviteten och prestationen. Däremot visar 
25



resultaten på att intervjupersonerna skiljer mellan egen produktivitet och egen prestation, och hur de 

ser på arbetslagets anpassning till lambda-uttryck. Den egna produktiviteten och prestationen anses 

bli bättre medan arbetslagets produktivitet och prestation kan sjunka till en början. Samtidigt visas 

det hänsyn till att det är individuellt hur lång tid det tar innan lambda-uttrycken börjar ge positiv 

utdelning och att det för vissa kollegor kan ta längre tid att sätta sig in i det nya sättet att 

programmera på.  

Med det sagt så visar resultaten från min undersökning att produktiviteten minskar till en början. 

Precis som Uesbeck et al (2016) kom fram till i sin studie, är alla faktorer som undersökts (tid att 

skriva, antal kompileringsfel, hela utvecklingstiden) beroende av erfarenhetsnivå. 

Intervjupersonerna i min studie menar på att mer erfarna utvecklare skriver bättre lambda-uttryck, 

vilket går i linje med vad Uesbeck et al (2016) kom fram i sin undersökning. Detta problemet 

minimeras, enligt denna studies intervjupersoner, genom att arbetsplatsen anpassar sig med att 

exempelvis hålla utbildningar, programmera i par, ge stöd till nya utvecklare och motivera 

utvecklarna till att använda lambda-uttryck.  

Sett till TAM-modellen och faktorn effektivisering gällande användbarhet, så visar resultaten av 

intervjuerna att hela teamet måste vara med på att implementera lambda-uttrycken. Om inte alla i 

teamet använder lambda-uttryck så kan man inte effektivisera arbetet med hjälp av uttrycken. 

Samtidigt kommer arbetsplatsen inte effektiviseras om lambda-uttryck används utan att alla 

anställda har samma grundförutsättningar för att arbeta med lambda-uttryck - detta då 

implementeringen av lambda-uttryck kräver förkunskap från utvecklarna sida om de ska vara 

effektiva. Anledningarna till att intervjupersonerna använder lambda-uttryck stämmer till viss del 

överens med anledningarna som Mazinanian et al (2017) kom fram till i sin undersökning. Där 

kunde man också se att lambda-uttryck används för att öka läsbarheten och göra koden mer 

kompakt, vilket också framkommit från mina intervjuer; där man inte bara pratar om läsbarhet för 

en egens vinning, utan även för att kollegor lättare ska kunna tyda koden.  

Intervjupersonerna jobbar på olika arbetsplatser och det framkommer tydligt att ledningen på 

respektive arbetsplats har olika insyn i vad lambda-uttryck skulle kunna bidra med och då kanske 

främst hur det skulle kunna effektivisera arbetsplatsen. Om alla utvecklare använder lambda-uttryck 

bidrar det, enligt intervjupersonerna, också till att arbetet blir enklare att utföra. I intervjuerna 

framgår det att på arbetsplatsen där man har mest rutin på att använda lambda-uttryck, sett till hur 
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utvecklarna introduceras till att jobba med lambda-uttryck, är de arbetsplats där ledningen beslutat 

om utbildning och gett arbetslagen god tid till att lära sig den nya tekniken. Det är intressant att 

jämföra intervjun med personen som vill men inte kan använda lambda-uttryck i den utsträckning 

personen vill till följd av kollegornas kompetensnivå, och personen som fått stöd från ledningen när 

lambda-uttryck började användas på arbetsplatsen. Personen som inte har möjlighet använda 

lambda-uttryck upplever att dennes egna arbete förenklas med lambda-uttryck och upplever det 

mycket enklare generellt att arbeta i egna projekt. Men då kollegorna inte har samma kunskap så 

uteblir de positiva effekterna av lambda-uttrycken. Den intervjuperson som fått stöd från ledningen 

upplever inga stora hinder eller skillnader kring olika kollegors förmåga att implementera lambda-

uttryck. 

Mazinanian et al (2017) nämner att dom i sin undersökning kunde se att utvecklarna inte var 

medvetna om att kodens prestandakvalité kan påverkas negativt av att använda lambda-uttryck. 

Detta skiljer sig från upplevelsen som intervjupersonerna i min undersökning beskriver, speciellt 

hos intervjupersonen vars kollegor inte vill använda lambda-uttryck. Man ser hellre en bra kod utan 

lambda-uttryck, än en dålig kod med lambda-uttryck.  

6.2 Upplevd användarvänlighet 

I intervjustudien framkommer det att alla intervjupersoner tycker att lambda-uttryck är enkla att 

använda, något som direkt kan ankytas till en av TAM-modellens faktorer för upplevd 

användarvänlighet. Enkelheten är dock framförallt kopplade till intervjupersonernas egen förmåga 

att använda uttrycken - något som blir tydligt när intervjupersonerna beskriver potentiella 

svårigheter gällande användarvänligheten. De intervjuade uppger att kollegors kod kan vara 

ostrukturerad vilket försämrar läsbarheten. De upplever alla att läsbarheten står i relation till 

kollegornas erfarenhet av lambda-uttryck.  

Vi kan alltså från intervjuerna se två typer av användarvänlighet, dels intervjupersonernas egna 

upplevelser av hur svårt det var att lära sig att lambda-uttryck och dels hur användarvänligt de 

upplever att det är att jobba i andra människors kod. Det är tydligt att de intervjuade tycker att 

lambda-uttryck är användarvänligt när det kommer till att lära sig det, men att det finns uppenbara 

problem med att jobba i mindre erfarna kollegors kod. För att öka erfarenheten och därmed förenkla 

användningen av lambda-uttryck så framgår det av intervjupersonerna att det på arbetsplatsen bör 
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hållas utbildningar och ges stöd till mindre erfarna utvecklare. Men Intervjuperson 2 uppger att 

tidsbrist i projekt bidrar till att det ibland kan vara omöjligt att använda lambda-uttryck, då det helt 

enkelt inte finns resurser till att lära upp alla i teamet. Enkelhet att använda lambda-uttryck kan 

därmed handla om vilka förutsättningar man har för att använda uttrycken - där både egen 

motivation, tidigare erfarenhet och vilka förutsättningar arbetsgivaren ger sina anställda till att 

använda lambda-uttryck spelar in.  

Ingen av den tidigare forskningen som undersökts har behandlat hur lätt utvecklarna upplever att 

det är att lära sig använda lambda-uttryck. Detta är dock en faktor som Davis (1989) menar spelar 

in på hur användarvänlig en teknik uppfattas av utvecklaren. Utifrån intervjuerna som hölls i den 

här undersökningen, går det att sammantaget säga att lambda-uttryck är enkla att lära sig använda - 

förutsatt att utvecklarna får rätt förutsättningar. Rätt förutsättningar kan handla om faktorer som 

diskuterats tidigare såsom utbildning, stöd och tid. Utvecklarna som intervjuats i denna studie 

upplever däremot att dom själva haft goda förutsättningar då dom haft ett eget intresse i att lära sig 

att programmera med lambda-uttryck. Intervjupersonerna svarar liknande när vi diskuterat 

användarvänlighet i termer av hur enkla lambda-uttrycken är att kontrollera - vilket också är en av 

faktorerna som enligt TAM-modellen spelar in på upplevd användarvänlighet. Personligen upplever 

intervjupersonerna inte att det är svårt att använda lambda-uttryck, och upplever att lambda-

uttrycken bidrar med mycket till koden, exempelvis färre kodrader. 

Det faktum att alla intervjupersoner upplever lambda-uttrycken som enkla att kontrollera står i stark 

kontrast till resultaten av Mazinanians et al (2017, s 85:2) undersökning som visar att utvecklarna 

inte tycker att lambda-uttryck är kontrollerbara. Ett av Maziananians et al (2017) huvudargument 

för att lambda-uttryck upplevs som svårkontrollerat är att utvecklarna definierar egna funktionella 

gränssnitt även då det inte nödvändigt. Detta resultat kan tyda på att respondenterna i Maziananians 

et. al. (2017) studie saknar tillräcklig erfarenhet då utvecklarna inte kan kontrollera den inbyggda 

funktionaliteten i lambda-uttryck. Ytterligare ett spännande resultat är att Maziananian et. al. (2017) 

sett att kärnutvecklarna i regel använder lambda-uttryck mer än andra utvecklare i samma projekt. 

Det här är problematiskt i flera avseenden om man relaterar detta till Maziananians et. al. (2017)  

resultat om bristande kodkvalité. Det finns nämligen två möjliga förklaringar i mitt intervjumaterial 

till varför skillnaden i användning av lambda-uttryck mellan kärnutvecklarnas och andra utvecklare 

kan påverka kodkvalitén: 
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Den första förklaringen är att kärnutvecklarna är de enda i projektet som har tillräcklig erfarenhet 

för att använda lambda-uttryck på ett effektivt sätt. Därmed påverkas både vilka som använder 

lambda-uttrycken och den slutliga kodkvalitén. 

En annan förklaring kan vara att lambda-uttrycken redan från start brister i kvalité, och att övriga 

utvecklare helt enkelt beslutar sig för att inte fortsätta använda lambda-uttryck. 

Båda dessa förklaringsfaktorer är troliga då det under intervjuerna som hölls i min studie framkom 

att intervjupersonerna anpassade sin utveckling efter sitt team, och att vikt läggs vid att kod ska vara 

lätt att läsa. Kod som är lätt att läsa kräver att alla utvecklare som jobbar i koden ska kunna förstå 

vad koden gör, utan att behöva fråga runt. Om stora delar av teamet använder en viss teknik så 

förväntas det att nya kollegor lär sig den nya tekniken och ges det stöd som krävs för att lära sig.  

Intervjupersonerna vittnar om att projekt där lambda-uttryck har anammats av hela teamet innebär 

en stor flexibilitet när det kommer till att jobba med lambda-uttryck. Därmed går svaren i linje med 

faktorn rörande flexibilitet sett till användarvänlighet i TAM-modellen. Däremot kan flexibiliteten 

bli lidande i fall där ett team besitter olika erfarenhet gällande lambda-uttryck. För att lambda-

uttryck ska vara användbart i större projekt, räcker det inte med att en individ ser nyttan i att 

använda uttrycken - utan det handlar återigen om att hela teamet förstår nyttan som kan komma med 

att utveckla med lambda-uttryck. En likhet mellan intervjumaterialet och Mazinanians et al (2017, s 

85:9ff) resultat är att lambda-uttryck anses vara flexibelt då: utvecklarna slipper skapa nya klasser, 

för att lättare kunna återanvända kod och för att lambda-uttryck ökar läsbarheten. 

Samtidigt diskuteras lambda-uttryck som något som intervjupersoner upplever vara tydligt och 

lättförståeligt, vilket också är faktorer som nämns i TAM-modellen kopplat till användarvänlighet. 

Sett till resultaten som Mazinanian et al (2017, s 85:9ff) fick fram i sin undersökning, så kan den 

varierande graden användning av lambda-uttryck mellan kärnutvecklare och andra utvecklare vilket 

vittnar om att lambda upplevs som otydligt och svårförståeligt, det vill säga motsatsen till det som 

framkom i mitt intervjumaterial. Som intervjupersonerna nämner under intervjuerna i denna studie 

så är det viktigt att all kod som skrivs i ett projekt ska vara lätt att läsa och att koden följer en viss 

struktur. En intressant fråga är varför koden i projekten som Mazinanian et al (2017) undersökt inte 

följer samma struktur. Enligt intervjuperson 1 och 3 så läggs stor vikt vid att anpassa sin kod till 
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filen man skriver i och att ens egen syn på hur bra kod bör designas blir något sekundärt. Större vikt 

läggs istället vid att koden ska bli enkel för alla att arbeta med. Mazinanians et al (2017) resultat 

påminner mer om de svar som framkom i intervjun med intervjuperson 2, där olika personers 

förmåga att förstå lambda-uttryck skiftade stort inom företaget då det inte fanns några 

stödstrukturer. Svaret på frågan om varför koden inte har en given struktur i de projekt Mazinanian 

et al (2017) skulle alltså kunna vara en produkt av bristande stödstrukturer. 

Den sista faktorn som enligt Davis (1989) påverkar hur användarvänlig en teknik anses vara är hur 

lätt man uppfattar att det är att bli bra på att använda. Detta går att koppla dels till viket stöd en 

användare får på sin arbetsplats, men framförallt också till de externa faktorerna som ingår i TAM-

modellen. Alltså de externa faktorerna som påverkar hur användbar eller användarvänlig en teknik 

uppfattas; vilket i sin tur kan hjälpa till att svara på vilka attityder användarna har.  De externa 

faktorerna som framkommit i intervjuerna kommer presenteras nedan. 

6.3 Externa faktorer 

En extern faktor kan enligt Davis (1989) vara i regel vad som helst. Det kan kopplas till allt från 

tidigare kunskap till generell inställning mot förändringar. Det är därför omöjligt att ge en 

helhetsbild av vad som utgör dom externa faktorerna som påverkar både den upplevda 

användbarheten och den upplevda användarvänligheten då de skiljer sig kraftigt mellan varje 

person. Samtidigt är de externa faktorerna en viktig del av att förstå vad som utgör grundstenarna i 

utvecklarnas attityder gentemot implementeringen av lambda-uttryck i Java.  

De vanligast förekommande externa faktorerna som framkom under intervjuerna var exempelvis: 

vilken utbildning som erbjuds inom företaget, andra former av stöd som oerfarna utvecklare 

erbjuds, vilka tidigare erfarenheter utvecklarna besitter, hur motiverade utvecklarna är att använda 

tekniken samt hur intresserade utvecklarna är av teknik och av att använda nya tekniker privat. Till 

detta kommer det också givetvis många andra externa faktorer som utvecklarna själva inte berörde 

under intervjuerna. 

Det centrala att förstå är att attityderna är högst subjektiva och även om attityderna är riktade mot 

samma sak, i det här fallet lambda-uttryck, så är upplevelserna kring uttrycken starkt färgade av 

tidigare erfarenheter - både utifrån utvecklarnas yrkesprofessionella roller men även utifrån deras 
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privata intressen. Ett tydligt exempel på det är att intervjuperson 1 och 3 har fått en positiv bild till 

lambda-uttryck huvudsakligen genom starka stödstrukturer och incitament från företagsledningen 

medan intervjuperson 2s positiva bild snarare är baserad i ett personligt intresse i ny teknik. 

Dessa skillnader innebär exempelvis att det som företag givetvis går att skapa mer positiva attityder 

genom att till exempel skapa incitament för en viss typ av utveckling - men personliga preferenser 

kommer fortfarande alltid att väga tungt. 
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7 Slutdiskussion 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka vilka effekter lambda-uttryck kan ha på utvecklingen av 

Java som programspråk. För att förstå detta så har intervjuer gjorts med tre utvecklare angående 

deras attityder till just lambda-uttryck i Java. Intervjuerna har ämnat att besvara hur användbara och 

användarvänliga lambda-uttryck anses vara. Utifrån TAM-modellen är upplevd användbarhet och 

upplevd användarvänlighet de två faktorer (tillsammans med en rad externa faktorer) som utgör en 

persons attityder. Attityder påverkar, enligt TAM-modellen, starkt den faktiska användningen av ett 

system eller en teknik. Förståelse över användarnas tankar kring lambda-uttryck kopplat till dessa 

två faktorer kan därmed svara på hur deras attityder ser ut och således också skapa kunskap över 

lambda-uttrycks framtida påverkan av programspråket Java. 

Frågeställningen som denna uppsats ämnar att besvara är:  

- Hur kan Javautvecklares attityder till lambda-uttryck påverka utvecklingen av programspråket 

på lång sikt? 

Min analys av resultaten från intervjustudien i relation till tidigare forskning visar på att det går att 

jämföra hur användbara och användarvänliga lambda-uttryck anses utifrån ett individuellt 

perspektiv och utifrån ett team-perspektiv. Utvecklarna i denna intervjustudie anser att lambda-

uttryck för egen del är användbara och användarvänliga. Om lambda-uttryck däremot ska användas 

på en arbetsplats menar utvecklarna att det är viktigt att kollegorna i samma team har samma eller 

liknande attityder kopplat till användbarhet och användarvänlighet. Om en individ i ett team inte ser 

nyttan, och inte upplever användbarhet eller användarvänlighet kopplat till lambda-uttryck, menar 

intervjupersonerna att det kommer vara svårt att använda - detta då man jobbar såpass mycket i 

varandras kod. Att alla utvecklare ser fördelarna med lambda-uttryck är av särskild vikt då koden 

inte bara kommer användas under utvecklingsarbetet, utan i vissa fall kommer vara brukbar i många 

år framöver och då ofta utvecklas av användare som inte var med och skrev den ursprungliga 

koden.  

För att summera uppsatsen resultat behöver vi återkoppla till TAM-modellen (se figur 6).  
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Figur 5. TAM-modellen, (Davis, 1986) 

För att återkoppla till modellen så är förståelsen för externa faktorer det första steget i att förstå i 

vilken utsträckning en ny teknik kommer användas eller inte. 

 

Ett antal externa faktorer är frekvent återkommande och har identifierats i intervjustudien. Dessa 

faktorer är utvecklarnas möjlighet till utbildning, tidigare erfarenhet, stöd av kollegor, eget intresse 

och hur nyfiken individen är på ny teknik. Intervjupersonerna besitter en nyfikenhet gentemot ny 

teknik och visar på ett stort eget intresse för att använda lambda-uttryck, två av intervjupersonerna 

har även på arbetsplatsen fått utbildning och stöd från kollegor. De externa faktorerna har visat sig 

vara starkt bidragande till att intervjupersonerna upplevt stor användbarhet och användarvänlighet 

vid användning av lambda-uttryck. 

När det gäller den upplevda användbarheten och användarvänligheten har den här studien visat på 

att lambda-uttryck upplevs bidra till tidsbesparingar, kortare kod, kod som går snabbare att 

underhålla och kod som är lättare att läsa vilket underlättar arbete i team och kodens långsiktiga 

hållbarhet. Två negativa aspekter lyfts av intervjupersonerna: Implementeringen av lambda-uttryck 

betyder länge utvecklingstider i början av implementeringen, men detta anses inte vara något större 

problem då tidsbesparingar förväntas i längden. Den kanske större negativa aspekten är att 

kodkvalitén kan bli lidande i dom fall där utvecklarna inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap 

om lambda-uttryck. 

De nästan uteslutande positiva upplevelserna av användbarhet och användarvänlighet utgör den här 

uppsatsens huvudargument för att attityderna som framkommit i intervjuerna är positiva till lambda-

uttryckens påverkan på Java som programspråk. 
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Positiva attityder tyder enligt TAM-modellen på att faktisk användning är att förvänta sig i 

förlängningen. Detta får exempelvis stöd i Mazinanians et al (2017) forskning där användningen av 

lambda-uttryck i Java ökat med över 200% mellan 2015 - 2016. Utifrån attityderna är det därför 

troligt att Java i framtiden kommer skrivas mer och mer funktionellt. Detta ska också enligt 

intervjupersonerna innebära att kod skriven i Java i framtiden blir kortare, mer lättläst, lättare att 

underhålla, mer effektiv och mer hållbar över tid. 

En potentiell risk som kan försvåra lambdas-uttrycken forsatta implementering i Java som pekas ut 

är som tidigare nämnt bristande kodkvalité när användare utan erfarenhet skriver lambda-uttryck. 

Detta kan dock enligt intervjupersonerna avhjälpas med stöd av kollegor och utbildningar på 

arbetsplatsen. Bristande kunskap bör också ses som en allmängiltigt risk för all typ av teknisk 

utveckling. Oavsett om en utveckling gäller objektorienterad Java eller lambda-uttryck så kommer 

kvalitén bli lidande om de anställda inte har den efterfrågade kunskapen. Det centrala blir således 

att se till att utvecklarna får det stöd dom anser sig behöva. 

Resonemanget om att behovet av stöd stark påverkar hur lambda-uttryck faktiskt kommer att 

användas går att koppla in i TAM-modellens sista steg innan implementering, den beteendemässiga 

avsikten till att använda en teknik (BI). BI:s är som beskrivet i teorikapitlet utomståendes påverkan 

på en individs val att använda eller inte använda en teknik. Davis (1989, s 986) beskriver att BI , när 

det har att göra med ett företags förändring, framförallt påverkas av möjligheten till att effektivisera 

arbetet. En central roll för att driva igenom en implementering av lambda-uttryck är med andra ord 

företagets förmåga att förmedla nyttorna med förändringen. En annan central roll företaget har, som 

rör sig i gränslandet mellan att vara en del av BI eller en extern faktor, är att tillhandahålla det stöd 

som behövs för att faktiskt kunna dra nytta av lambda-uttrycken och således effektivisera. Dessa 

resultat stärks i alla intervjuer, där företagens ledningar för intervjuperson 1 och 3 lyckats erbjuda 

stöd och förankring vilket har lett till effektiv implementering; eller som i intervjuperson 2s fall, där 

varken stöd eller förankring erbjudits vilket lett till att implementeringen uteblivit eller inte blivit 

varken kvalitativ eller effektiv. 

Som slutsats kan det sägas att alla intervjupersoner upplever en stor nytta med lambda-uttryck och 

deras attityder är positiva. Deras attityder tyder på att lambda-uttryck kommer driva Javas 

utvecklingen från ett uteslutande objektorienterat språk till ett språk som i allt större utsträckning 
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drar nytta av funktionell programmering; ett så kallat multi-paradigmspråk. En avgörande faktor för 

att lambda-uttryck ska fortsätta upplevas som någonting positivt är dock att stöd och förankring 

erbjuds under hela implementeringen, något som alla intervjupersoner menar måste initieras av 

företagsledningar snarare än av individer på olika arbetsplatser. 

7.1 Vidare forskning 

Det finns många vägar att forska vidare på gällande Javas potentiella utveckling. En intressant 

aspekt gäller skillnaden mellan mina resultat och de resultat som presenterats i den tidigare 

forskningen som berörs i denna uppsats. Varför skiljer sig utvecklarnas upplevelser av att använda 

lambda-uttryck mot de mer kvantitativa analysresultat som presenterats av Mazinanian, et al (2017),  

Nielebock, et al (2018) och Uesbeck, et al (2016)? Att skapa förståelse för skillnaden mellan 

upplevd kvalité hos utvecklarna och den kvalité som bedömts av Mazinanian, et al (2017),  

Nielebock, et al (2018) och Uesbeck, et al (2016) är centralt för att nå bra arbetsförhållanden 

tillsammans med högkvalitativ kod. 
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9 Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Inledande frågor: 

- Hur lång erfarenhet har du som utvecklare? 

- Vad är det för typ av företag du är anställd på? 

- Hur många anställda har företaget? 

- Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med lambda-uttryck i Java?  

Frågor som rör upplevd användbarhet: 

- Har lambda-uttryck en positiv eller negativ påverkan på tiden det tar för dig att utveckla? 

- Har lambda-uttryck en positiv eller negativ påverkan på din prestation när du utvecklar? 

- Har lambda-uttryck en positiv eller negativ påverkan på din produktivitet när du utvecklar? 

- Har lambda-uttryck en positiv eller negativ påverkan på effektivisering när du utvecklar? 

- Upplever du att lambda-uttryck försvårar eller förenklar din utveckling? 

- Vad tycker du generellt om användbarheten kopplat till lambda-uttryck? 

Frågor som rör upplevd användarvänlighet: 

- Hur uppfattade du att det var att lära sig skriva lambda-uttryck? Vad upplevdes svårare? Vad 

upplevdes enklare? 

- Hur upplever du att lambda-uttryck presterar? Tillför uttrycken det du vill i koden? 

- Hur upplever du att lambda-uttryck är att förstå? 

- Vad kan du att säga om lambda-uttryck och flexibilitet? Går flexibiliteten att att jämföra med hur 

det är att utveckla utan lambda-uttryck? 

- Hur enkelt eller svårt upplever du att det är att bli bra på att använda lambda-uttryck? 

- Upplever du att lambda-uttryck är enkla/svåra att bli bra på? 

- Vad tycker du generellt om användarvänligheten kopplat till lambda-uttryck?
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