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SAMMANFATTNING

Tecken finns på att det objektorienterade paradigmet börjar tappa sin 
status som den oomstridda lösningen inom systemutveckling. Nya idéer 
kommer  in  och  ställer  grundläggande  programmeringsprinciper  på 
ända. Vad kan ett deklarativt förhållningsätt tillföra och vad innebär det 
att programmera funktionellt? Variabler är en viktig komponent i den 
programmering som huvudsakligen bedrivs idag. Variabler tillhör det 
imperativa paradigmet  i  vilket  programmeraren i  hög grad beskriver 
hur  beräkningar  skall  utföras av datorn.  Detta  står  i  kontrast  till  det 
deklarativa paradigmet  – i  vilket  funktionell  programmering normalt 
placeras – där man har en högre abstraktionsgrad, saknar variabler och 
endast  beskriver  att något  skall  göras  –  inte  hur.  I  funktionell 
programmering  kan  inte  något  tillstånd  i  samma  bemärkelse  som  i 
imperativ – procedurell eller objektorienterad – programmering finnas. 
Upprepningar  måste  göras  med  rekursion  och  program  är 
determinerade.  Både fördelar och nackdelar finns med detta,  det blir 
lättare att resonera kring ett program men samtidigt kan sidoeffekter, 
som  att  skriva  något  till  en  fil,  inte  förekomma  i  rent  funktionella 
program.  Eftersom  detta  är  en  vanligt  förekommande  uppgift  i 
datorprogram idag  måste  det  hanteras  på  något  sätt.  Att  kombinera 
funktionella  och  objektorienterade  språk  innebär  visserligen  en 
kompromiss där man förlorar en del av de fördelar som finns med rent 
funktionella program men är samtidigt en naturlig utveckling från det 
objektorienterade  arbetssätt  vilket  för  närvarande är  så  dominerande. 
Följande uppsats ämnar att förklara den funktionella programmeringen, 
redogöra för de aspekter som gör den intressant och beskriva dess plats 
i framtidens program- och systemutveckling.
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ABSTRACT

There are signs that the object-oriented paradigm is beginning to lose its 
status as the undisputed answer in system development. New ideas are 
arriving  and  they  are  flipping  fundamental  programming  principles 
upside down. What can a declarative approach bring and what does it 
mean to program in a functional fashion? Variables are an important 
component  in  the  type  of  programming  that  is  generally  conducted 
today.  Variables  belong  to  the  imperative  paradigm  in  which  the 
programmer  to  a  large  extent  describe  how calculations  are  to  be 
preformed  by  the  computer.  This  is  in  contrast  to  the  declarative 
paradigm – in which functional programming is usually placed – where 
the level of abstraction is higher, variables are missing and where you 
only describe that something is to be performed – not how. In functional 
programming  there  cannot  be  any  state  in  the  same  sense  as  in 
imperative – procedural or object-oriented – programming. Repetition 
has  to  be  performed  with  recursion  and  programs  are  deterministic. 
There are both benefits and disadvantages with this, reasoning about a 
program is easier but at the same time there cannot be any use of side-
effects, like writing something to a file, in a purely functional language. 
Since that is a common task in computer programs today the dilemma 
has to be dealt with in some way. Combining functional and object-
oriented languages does mean making a compromise where some of the 
benefits of purely functional programs are lost but it is also a natural 
evolution  from  the  object-oriented  methods  that  are  currently 
dominating.  The  following  thesis  will  show  what  functional 
programming is, explain which aspects make it interesting and describe 
its place in the program and system development of the future.
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INLEDNING

1 INLEDNING

Funktionell  programmering  har  sina  rötter  i  lambda-kalkylen  som  utvecklades  av  Alonzo 
Church redan på 30-talet. Det skiljer sig från den programmering som vanligen utförs idag på så 
sätt att program ses som en serie matematiska beräkningar i motsats till den vanligare synen att  
program är en mängd data som kan förändras över tid. Trots att funktionell programmering har 
funnits  sedan datorernas barndom så har det inte fått  något  stort  genomslag.  Idag sker den 
största  mängden  programutvecklingsarbete  på  ett  objektorienterat  vis.  De  objektorienterade 
tankegångarna har växt fram ur kunskapen om vad en maskin kan göra, hur den ser ut inuti och 
hur  beräkningar  kan  utföras  maskinellt.  Det  är  ett  sätt  att  hantera  skillnaden  mellan  hur 
människor  normalt  resonerar  kring ett  problem och det  som faktiskt  utförs  av  datorn.  Den 
funktionella  programmeringen har  gått  den motsatta  vägen.  Den tar  sin utgångspunkt  i  hur 
problem löses matematiskt och gör resonemanget hanterligt utifrån datorns perspektiv.

På senare tid har den funktionella programmeringen fått alltmer uppmärksamhet. Språk som 
Haskell och Erlang bygger på dess idéer och de har funnit en marknad inom vissa tillämpningar. 
Huvudsakligen har detta varit nischade områden där dess fördelar blir som tydligast.  Under 
våren 2010 uppgraderar Microsoft statusen på sitt funktionella forskningsprojekt kring språket 
F# så att det får samma stöd och uppbackning som företagets objektorienterade språk. Detta 
innebär  att  den  funktionella  programmeringen  tar  ett  kliv  in  i  den  vardagliga  praktiska 
tillämpningen och blir betydligt mer tillgängligt för den stora massan av utvecklare.

Vad  som  skyndar  på  detta  förlopp  är  det  faktum  att  arkitekturen  för  den  genomsnittliga 
persondatorn har genomgått en signifikant förändring under senare år. Vi ser idag datorer med 
fler processorer och processorer med flera kärnor. Detta innebär ytterligare en komplikation när 
program  skall  skrivas.  Det  finns  olika  sätt  att  hantera  det  men  den  funktionella 
programmeringen  som  utgår  från  matematisk  problemlösning  har  en  fördel  då  dess 
abstraktionsgrad befriar den från detaljerade instruktioner om hur fördelningen av beräkningar 
skall gå till.

Den funktionella programmeringen är ett välstuderat ämne. Den har utvecklats under många 
årtionden ända sedan de första programmeringsspråken såg dagens ljus. Beskrivningar av hur 
det i praktiken fungerar är dock generellt svårtillgängliga och antingen tekniskt invecklade eller 
matematiskt avancerade. Detta hämmar läsare som saknar kunskap inom dessa områden i deras 
förståelse av texten. Ofta är förklaringen av de funktionella idéerna framställda med hjälp av ett 
specifikt programmeringsspråk men de funktionella principerna är inte bundna till ett specifikt 
språk och förståelsen för dem borde således inte heller vara knutet till språkliga detaljer. I andra  
fall beskrivs berörda koncept med en matematisk notation som inte är naturlig för den gemene 
programmeraren.

1.1 SYFTE

Detta arbete ämnar att redogöra för de vinster som finns med att programmera funktionellt såväl 
som för de nackdelar det innebär att  arbeta enligt funktionella principer. Målet är  att ge en 
tydlig beskrivning av principerna, förklara varför de uppmärksammats i högre utsträckning på 
senare tid samt att reflektera över den funktionella programmeringens plats inom program- och 
systemutvecklingsarbete i den närstående framtiden.
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SYFTE

Intentionen är inte att övertyga läsaren om att ett funktionellt förhållningsätt till programmering 
är det enda rätta eller ens att fördelarna överväger nackdelarna. Snarare vill detta arbete upplysa 
om skillnaderna och därefter lämna läsaren med kunskap nog att fatta egna beslut om hur kod 
skall skrivas från fall till fall. 

1.2 AVGRÄNSNING

Att programmera funktionellt är inte knutet till användningen av en viss typ av språk. Det går 
att  anamma de  funktionella  idéerna  även om man arbetar  i  ett  språk  som inte  är  anpassat 
specifikt  för  det.  Följande text  kommer således inte  gå igenom syntaktiska egenskaper  hos 
något specifikt språk. Att ett språk anses funktionellt innebär att det underlättar problemlösning 
enligt detta koncept; inte att det nödvändigtvis kräver, eller är en förutsättning för, ett sådant 
tänkande. Det finns stora skillnader även inom gruppen språk som anses funktionella men i 
detta arbete kommer vikten ligga på det som förenar dem.

Följande text är inte på något sätt en genomgång av alla aspekter som berör den funktionella 
programmeringen. En uppsättning av grundläggande punkter har valts ut för att få en logisk 
följd av förklaringar och resonemang på väg mot det som ofta anses vara de största fördelarna 
med  att  programmera  funktionellt,  tillämpningen  på  parallella  system  och  asynkrona 
utföranden. Varje bit information som presenteras bygger på argumentation tidigare i texten och 
avhandlingen börjar därför i botten med frågan om vad programmering egentligen innebär.

Tekniska detaljer  skalas av och förenklas i  så hög grad som möjligt.  Detta innebär att  viss 
information kan gå förlorad men i de fall då så skett har en utvärdering gjorts i fråga om vilken  
betydelse  förlusten  hade  för  uppsatsens  syfte.  Detaljer  som  inte  alls  påverkar  syftet  har 
utelämnats medan övriga har hållits så enkla som möjligt.

1.3 METOD

Det är viktigt att teori kopplas till verklighet och att hänsyn tas till det vetenskapliga arbete som 
gjorts  på  området  under  många  år.  En  litteraturstudie  ligger  således  till  grund  för  fakta  i 
uppsatsen som är svår att logiskt slutleda och för annan information som växt fram ur praktisk 
och vetenskaplig  erfarenhet  hos  de  som tidigare  berört  ämnet.  Trovärdigheten  i  litteraturen 
utvärderas utifrån flera faktorer. Först och främst står frågan om hur kunskapen i litteraturen har 
framkommit. Här är vetenskapliga arbetsmetoder en viktig faktor. I de fall då fakta i litteraturen 
med  enkelhet  går  att  empiriskt  testa  eller  kontrollera,  såsom  funktionalitet  i  olika 
programmeringsspråk eller  hur  mekaniska komponenter  fungerar,  har  läroböcker  och annan 
branschspecifik litteratur ansetts trovärdig. Obestridda fakta som är vedertagna inom området 
eller fakta som inte är av vikt för analysen av detta arbete har även utvärderas med denna lägre 
grad av kritik.

Litteraturen kommer huvudsakligen från vetenskapliga artiklar i databaser såsom IIIE Explore 
eller ACM Digital Library men även från läroböcker på området. Många tips och en överblick 
av ämnesområdet har också kommit från icke-vetenskapliga artiklar publicerade på Internet och 
från de programspråksspecifika resurser som också finns där.

Som utgångspunkt i arbetet måste finnas en väldefinierad grund att bygga på. Det är viktigt att  
redogöra för vad programmering är och vad det  innebär.  Ett  induktivt  tillvägagångssätt  har 
använts i bildandet av denna grundläggande kunskap, där den empiriska basen består av både 
egna erfarenheter från olika programspråk och tillgodogörelse av andras erfarenheter genom 
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METOD

litteraturstudien.  Den  induktiva  metoden  valdes  för  att  uppsatsen  skulle  knyta  an  till  den 
praktiska  verklighet  som  program-  och  systemutveckling  bedrivs  i.  Användandet  av  ett 
deduktivt  tillvägagångssätt  i  detta  första  skede  av  arbetet  hade  riskerat  att  skapa  en  klyfta 
mellan  uppsatsens  teoretiska  form  av  programmering  och  tillämpningen  av  de  praktiska 
programmeringsmetoder  som  används  i  branschen  idag.  Detta  eftersom  de  premisser 
deduktionen  byggt  på  inte  hade  kunnat  garanteras  vara  i  total  samstämmighet  med 
branschspecifika  metoder  och  teorier.  Däremot  har  sedan,  utifrån  denna  empiriska  grund, 
begrepp utforskats med en logisk drivkraft på ett deduktivt sätt. Att denna metod valts beror på 
uppsatsens syfte – att visa på de teoretiska fördelarna med funktionell programmering – och 
målet att undvika inlåsning i språkspecifika eller praktiska tillämpningar. Det skall samtidigt 
vara  tydligt  varför  den  bas  som  definierats,  i  form  av  programmeringsparadigmens 
grundläggande premisser och datorns arkitektur, leder till att man kan dra slutsatser om övriga 
saker som presenteras i texten.

Då  oklarheter  finns  i  fråga  om  språkbruk,  inom  det  vetenskapliga  området  eller  i  den 
branschspecifika diskussionen, strävar detta arbete efter att använda en konsekvent terminologi. 
Detta kan till exempel gälla tolkning och nyttjande av olika termer som används överlappande i 
andra  texter.  Vad  som  åsyftas  gestaltas  i  dessa  fall  tydligt  för  läsaren.  Terminologin  har 
utvecklats utifrån det språk som används i berörd litteratur och diskussioner i branschen. Målet 
är att språket skall vara tydligt, konsekvent och så enkelt som möjligt att sätta sig in i, även utan 
tidigare erfarenhet av liknande litteratur. I de fall då passande term inte finns presenteras en 
sådan  utifrån  vad  som  kan  anses  som  lämpligt  språkbruk  i  den  givna  kontexten.  Egna 
översättningar görs också av engelska termer utan svensk motsvarighet i sammanhanget.

Det  tekniska  som  tas  upp  skall  vara  lättförståeligt  och  skall  inte  kräva  några  speciella 
förkunskaper.  Inte  heller  skall  några  programspråkliga  kunskaper  krävas.  Exempelkod skall 
skrivas på ett sådant sätt att innebörden blir uppenbar även för en läsare som inte är insatt i 
något liknande programmeringsspråk.

1.4 DISPOSITION

Avhandlingen inleds med en beskrivning av vad programmering är (Vad är programmering) 
och  hur  den  förhåller  sig  till  den  fysiska  konstruktionen  av  en  dator.  De  övergripande 
skillnaderna i tankesätt på vilket olika programspråk baseras tydliggörs också. En förklaring av 
de grundläggande komponenterna i det, historiskt sett, vanligaste programmeringsparadigmet – 
det  imperativa  –  följer  sedan  (Imperativ  programmering).  Detta  kopplas  även  till  hur 
beräkningar  utförs maskinellt  i  en dator.  Förklaringen går vidare med att  utveckla tankarna 
kring  –  och  motivationen  bakom  –  objektorienterad  programmering  (Objektorienterad 
programmering), vilket är det sätt på vilket det mesta av systemutvecklingsarbetet sker idag. 
Därefter  bestäms  grunden  för  det  som  arbetet  huvudsakligen  skall  avhandla,  funktionell 
programmering  (Ett  steg  mot  det  deklarativa).  Vilka  begränsningar  som  sätts  och  vilka 
konsekvenser det får för allt som beskrivits fram till denna punkt i texten går att läsa i detta  
avsnitt.  Vidare  behandlas  funktionell  programmering (Det  funktionella  paradigmet)  och hur 
denna  hanterar  de  begränsningar  som  tillfördes  i  föregående  avsnitt.  Begrepp  utreds  och 
följande  underrubriker  förklarar  specifika  egenskaper  och  uttrycksmöjligheter  i  funktionell 
programmering:  Ofullständiga funktioner,  Lat utvärdering,  Rekursion,  Funktionella tillstånd, 
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DISPOSITION

Parallella  system och  Asynkron  programmering.  Arbetet  avslutas  med  en  diskussion 
(Diskussion) kring de fördelar och nackdelar som finns med funktionell programmering. Här 
diskuteras  också  tillämpningen  av  denna  typ  av  programmering  i  program-  och 
systemutveckling, hur det skall gå till och exempel på tillämpningar som redan finns.
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2 VAD ÄR PROGRAMMERING

Datorer utför beräkningar utifrån instruktioner den får. Instruktionerna är i from av elektriska 
signaler, serier av impulser som antingen är av eller på. Impulsserierna kan beskrivas som tal 
med basen två – binära tal  – då  av är  noll  och  på är  ett.  Detta kallas  maskinkod.  Att  som 
människa ge instruktioner eller tolka resultat i denna form blir snabbt ohanterligt och därför har 
med åren lager av översättningar från detta binära system till  något som ligger närmare de 
skriftspråk vi människor använder i kommunikation med varandra byggts upp. Fortfarande är 
det  så  att  det  görs  en  översättning  av  instruktioner  i  människans  språk  –  det  vi  kallar 
programmeringsspråk eller programspråk – till maskinkod innan dessa kan tolkas av en dator.1 
Ett programspråk är således endast en abstraktion av de binärt uppbyggda instruktionerna, en 
kommunikationslänk mellan maskinen och människan. För varje abstraktionsnivå som läggs på 
de maskinspecifika instruktionerna lämnas mer och mer makt åt den som utför tolkningen att 
översätta dessa instruktioner till den detaljerade nivå vilken krävs för mekanisk behandling på 
ett sätt som är i enlighet med vad programspråket åsyftat.  Översättningen sker alltid via på 
förhand  definierade  regler  och  mönster.  Vid  abstraktion  går  därmed  vissa  möjligheter  att 
bestämma  hur någonting  skall  utföras  förlorade  och  det  enda  som  kan  styras  av 
programmeraren är att det skall utföras. Tolken är i sammanhanget datorn själv och reglerna har 
bestämts  i  en  programtolk – i  sig är en serie instruktioner för denna form av översättning. 
Antingen kan  programtolken instrueras  att  göra  sin  översättning  varje  gång instruktionerna 
används  eller  en  gång  för  alla  då  resultatet  sparas  som  en  serie  instruktioner  med  lägre 
abstraktionsnivå.  Det  senare  alternativet,  som  kallas  kompilering,  resulterar  generellt  i  att 
instruktionerna går snabbare att utföra då datorn slipper en del eller hela översättningsarbetet 
vid följande utföranden.2 I denna text kommer en serie instruktioner som hör ihop och utför 
delar i en gemensam uppgift refereras till som ett program. 

Av ovanstående beskrivning går att  utläsa att  vad ett  program kan göra i  grund och botten 
endast begränsas av vilka instruktioner maskinen kan utföra. Därmed inte sagt att frågan om 
vilket programspråk som används inte spelar någon roll. Det finns trots allt, som detta arbete 
skall visa, avgörande skillnader i resultat beroende på vilket språk som används. Redan tidigare 
har  nämnts  att  språk  med  lägre  abstraktionsnivå  ger  större  frihet  åt  programmeraren  att 
bestämma  hur något  skall  utföras,  vilket  kan  vara  nog  så  viktigt  men  det  ger  också  både 
fördelar och nackdelar. Vi återkommer till detta senare då det är en av de viktiga skillnaderna 
mellan  imperativ programmering,  som de flesta programmerare är vana vid,  och  deklarativ 
programmering. En annan viktig skillnad mellan programspråk är hur väl de passar in i den 
specifika användarens tankesätt  – hur väl språket stämmer överens med vad människan vill 
säga åt  maskinen att göra.  Detta handlar i  mångt och mycket om personlig preferens – hur 
programmeraren tänker och vad som känns naturligt för denne. Utöver det varierar vad som är 
naturligt såklart även beroende på situation – vad personen för tillfället vill lösa för uppgift. 
Vissa språk stämmer bättre överens med en speciell domän eller typ av problem.3

Programspråken kan delas upp i  olika paradigm beroende på vilket  tankesätt  som krävs av 
programmeraren.  Det  finns  många  tankesätt  att  gruppera  på,  vilket  ger  upphov  till  många 
paradigm. Ofta är grupperingarna överlappande och saknar väldefinierade gränser. Det är sällan 
ett  språk  passar  perfekt  in  i  definitionen  av  ett  paradigm  och  för  att  kunna  utföra  en 
klassificering måste man därför göra vissa generaliseringar. Denna texts huvudsakliga fokus 
1 Sammet and Hemmendinger, “Programming languages,” 1470.
2 Ousterhout, “Scripting: Higher-level programming for the 21st century,” 7.
3 Moström and Carr, “Programming paradigms and program comprehension by novices,” 2.
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ligger i att placera ut tankesätt och språk på en skala i fråga om hur hög abstraktionsnivå de har.  
De språk som ligger närmast maskinkod kommer kallas  imperativa och i dessa beskrivs hur 
utförandet skall gå till.  På andra änden av skalan finner vi språk med hög abstraktionsnivå, 
vilka är deklarativa. Dessa språk beskriver vad man vill ha gjort men inte hur det skall gå till 
(se förhållandet i illustration 1).4

Programmeringen har genom åren gått alltmer mot det deklarativa.5 Graden av abstraktion har 
hela tiden byggts på i förhållande till föregående generation av språk.

4 Van-Roy and Haridi, Concepts, techniques, and models of computer programming, 406.
5 Ibid.

6

Illustration 1: Förhållandet mellan imperativt och deklarativt. Ju längre bort från 
det imperativa man kommer och ju mer deklarativt det blir finns färre 
beskrivningar av hur något skall utföras och en högre grad av abstraktion.

   Imperativt Deklarativt

Abstra
ktion    

     
     

     
     

     
     

     
     

”Hur”                                                  
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3 IMPERATIV PROGRAMMERING

Ordet imperativ kan tolkas som ”att ge kommandon”.6 Det är just detta som är signifikant för 
imperativ programmering – programmeraren bestämmer vilka steg som behöver tas för att nå 
ett mål och ger datorn i uppgift att utföra varje steg så som beskrivits. Rent uttrycksmässigt 
betyder  detta  att  de  maskinnära  språken  ofta  har  fler  och  mer  exakta  termer  för  olika 
instruktioner som ges till datorn.7 De kan på så sätt ses som mer komplexa än de deklarativa 
språken.  Med  det  synsättet  ter  det  sig  kanske  märkligt  att  i  denna  text  börja  med  det 
komplicerade imperativa för att sedan gå över till det enklare deklarativa. Motivet för denna 
ordning är att de flesta som någon gång programmerat har gjort det på ett sätt vilket är mer 
imperativt än det som framställs i huvuddelen av detta arbete. Samtidigt är ordningen naturlig 
om, istället  för att  ha människans synvinkel,  utgångspunkt  tas i  det  datorerna förstår,  deras 
språk. Denna text inleds i det som ligger datorerna närmast till hands – maskinkod – och bygger 
upp  lager  av  abstraktion  mot  mänsklig  skrift  vilket  ligger  till  synes  långt  ifrån  binära 
instruktioner.

Den grundläggande arkitekturen för en dator har stått  sig sedan 40-talet.  I  den har man en 
matematisk enhet som utför beräkningar och ett utrymme för gemensam lagring av data och 
instruktioner.8 I modernt vardagligt tal säger man att processorn utför beräkningarna och syftar 
då på datorns centralprocessor eller CPU. Den hämtar instruktioner och data från arbetsminnet 
eller, kort och gott,  minnet. Både data och instruktioner är serier av binära tal och processorn 
skiljer på dem genom det sammanhang de används i, väntar den sig en instruktion tyder den 
nästa bit maskinkod som en instruktion och tvärtom. Processorn måste hela tiden veta var i  
minnet den ska hämta nästa kod och var den ska göra av resultaten av de beräkningar som 
gjorts. Vid den lägsta abstraktionsgraden krävs således att programmeraren beskriver detta för 
datorn. Det är inte svårt att se hur detta tillåter programmeraren att göra fel i dessa sammanhang 
– då denne måste veta exakt var ett värde ligger lagrat – och generellt överlåts åt programtolken 
att  hålla  reda  på  den  fysiska  plats  i  minnet  där  instruktioner  och  data  finns.  För  att 
programmerare ändå skall kunna hantera och modifiera data i program namnges instruktioner 
och data för senare åtkomst. Redan nu har ett litet steg tagits i riktning mot det deklarativa på 
den imperativa/deklarativa skalan – programmerare kan inte länge tala om för datorn hur data 
och instruktioner skall hanteras utan kan bara säga att det skall göras.

Minnet i en dator är sådant att det går att skriva till och läsa från om och om igen, vilket betyder 
att de platser som en programmerare namngett kan komma att skrivas över med ny information. 
Programtolken ser till att det inte sker utan att någon sådan instruktion specifikt har getts men 
det intressanta är att programmeraren har möjlighet att ge den instruktionen. Detta föranleder att 
man talar  om dessa  kopplingar,  mellan namn och platser  i  minnet,  som  variabler i  många 
imperativa programspråk. Ordet  variabel ger en fingervisning om att  värdet  i  en sådan kan 
variera  över  tid.  En  variabel  är  inget  annat  än  en  adress,  eller  pekare,  till  en  specifik 
minnesplats. Vilken plats det är behöver inte programmeraren bekymra sig om men det är ändå 
alltid ett specifikt utrymme. Det kan låta som en obetydlig sak, att variablerna kan hålla olika 
värden över tid, men det får långtgående konsekvenser både för programmerare och för hur 
program skrivs. I många fall kan man inte på förhand räkna ut vad värdet i en variabel kommer 
att vara – det kan exempelvis bestämmas utifrån användarens agerande när programmet körs. 
Variabler är något som huvudsakligen ses som en imperativ egenskap hos ett programspråk.
6 Ibid.
7 Sammet and Hemmendinger, “Programming languages,” 1470.
8 Ben-Ari, Understanding programming languages, 2.
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Eftersom variablerna kan byta värde säger man att ett programs tillstånd är värdet på var och en 
av dess variabler vid ett givet tillfälle tillsammans med en pekare mot nästa instruktion som 
skall utföras.9 I minnet finns alltså, vid en given tidpunkt, den samlade bilden av vilket tillstånd 
programmet är i just då. Det är svårt att resonera om ett program utan att ta hänsyn till dess 
tillstånd eftersom samma instruktioner kan få olika resultat beroende på när de utförs och vad 
värdet på variablerna som ingår i instruktionerna är vid utförandet.10 Tillståndet kan samtidigt 
sägas ge programmet tillgång till en oändlig historia. Datorns minne är ändligt, det finns alltid 
en på förhand bestämd mängd data som får plats i där. Om det inte gick att beskriva tillståndet i 
ett  program skulle  dess historia endast  kunna sträcka sig så långt  som det finns plats  för i 
minnet. Med tillstånd kringgås denna begränsning eftersom man kan återuppta en körning i 
vilket  tillstånd som helst  genom att  sätta  variablernas  värde till  vad de var  vid en speciell  
tidpunkt i historien.11

Tilldelning  av  värden  till  variabler  är  det  viktigaste  verktyget  programmeraren  har  i  den 
maskinnära koden.12 Programmets flöde, vad programmet gör, styrs av  villkorssatser,  slingor 
och  procedurer. De första två är abstraktioner av instruktionsserier som är mycket vanliga i 
körningen av ett program. Den sista är en konstruktion för att få struktur i koden. Vi skall strax 
gå igenom var och en av dessa men till att börja med kan konstateras att i de fall då resultaten  
av dem inte är förutbestämda styrs deras utförande av variabler.

Man skiljer i imperativ programmering på värden och flödeskontroll. Villkorssatserna skapar 
vägval  i  programmet  genom  att,  till  exempel,  låta  pekaren  till  nästa  instruktion  eller 
tilldelningen  av  en  variabel  bero  på  värdet  i  en  eller  flera  variabler  då  utförandet  av 
villkorssatsen  inträffar.  Det  finns  olika  syntaktiska  implementationer  av  detta  i  diverse 
programmeringsspråk och ofta finns även flera varianter i ett och samma språk. Den enklaste 
implementationen är av följande typ:

Om A är ett större tal än B så utför C annars utför D.

eller

Om A är lika med noll så tilldela A värdet ett annars tilldela A värdet noll.

Här är A och B variabler som innehåller tal och C och D är pekare till instruktioner. Villkoret 
står först i meningen och måste beräknas innan programmet kan gå vidare. Kombinerar man 
villkorssatser  med  upprepning  av  en  viss  bit  kod  får  man  istället  en  slinga,  vilket  är  en 
upprepning.  Liksom villkorssatser  finns slingor  i  olika syntaktiska former men de bygger  i 
grunden på samma idé.

Så länge A är mindre än tio utför C och öka värdet i A med ett.

9 Ibid., 20.
10 Van-Roy and Haridi, Concepts, techniques, and models of computer programming, 411.
11 Ibid., 405.
12 Ben-Ari, Understanding programming languages, 22.

8



IMPERATIV PROGRAMMERING

Först i satsen står ett villkor och om det är uppfyllt utförs ett block med instruktioner. I det här  
fallet utförs dels instruktionen som C pekar på en gång och dels ökas A med ett en gång. Sedan 
utvärderas villkoret igen och så länge det är uppfyllt fortsätter slingan. Det är viktigt att de 
variabler  villkoret  bygger  på  förändras  i  blocket  med  instruktioner  och  att  villkoret  därav 
slutligen kommer bli ouppfyllt. I annat fall får man en oändlig slinga och programmet kommer 
inte vidare. Om C leder till instruktionen ”tilldelning av variabel A” behövs detta inte uttryckas 
explicit i blocket med instruktioner eftersom det ändå utförs under slingans gång.

Villkorssatser,  slingor  och  tilldelningar  kan  grupperas  till  segment  som  utför  en 
sammanhängande uppgift. Segment är på så vis, enligt vår tidigare definition av ett program 
som en serie instruktioner vilka utför en gemensam uppgift, ett program i programmet. Man 
namnger dessa segment för att kunna komma åt dem senare utan att berätta vilken minnesplats 
de  ligger  i.  Därmed  kan  de  upprepas  vid  olika  tidpunkter  i  programmet  utan  att  samma 
instruktioner behöver skrivas om och om igen.13 Sådana namngivna programsegment kallar vi 
hädanefter för procedurer och den huvudsakligen imperativa programmeringsstil vi sysslar med 
nu kallas  således  också  för  procedurell  programmering.  En  procedur  kan ta  ett  eller  flera 
argument – värden som skall behandlas i proceduren – men behöver inte ta något. Procedurer 
kan också returnera ett resultat av beräkningen men den kan aldrig returnera mer än ett resultat. 
Vad detta betyder är inte att endast ett värde kan komma som resultat ur en procedur utan att  
endast en enhet, som till exempel kan vara en lista med flera värden lagrade, kan returneras. Det 
är viktigt att komma ihåg att en procedur inte behöver returnera något värde alls. Detta kan 
tyckas  märkligt;  vad  finns  det  för  mening  att  utföra  en  beräkning  om man  inte  får  något 
resultat?  Svaret  ligger  i  programmeringens  möjlighet  att  hantera  variabler  och  tillstånd.  En 
procedur kan, om inga begränsningar har tillförts i språket, när som helst tilldela ett nytt värde 
till en variabel. Det betyder att en procedur kan påverka ett programs tillstånd utan att returnera 
något, genom att ändra värdet på en variabel. Om variabeln är tillgänglig utanför proceduren 
som utför beräkningen, det vill säga; om andra procedurer kan läsa av värdet i variabeln, så har  
en sidoeffekt uppstått.

Sidoeffekter är i många fall svåra att hantera då det enda sättet för programmeraren att säkert 
veta  hur  användningen  av  en  procedur  påverkar  tillståndet  i  programmet  är  att  gå  igenom 
proceduren steg för steg.14 Detta är inte bara tidsödande utan i vissa fall till och med omöjligt. 
Om  proceduren  tillhandahålls  av  någon  annan  kan  i  värsta  fall  programmeraren  stå  utan 
möjlighet att få reda på dess exakta innehåll. 

Procedurer är ett sätt att dela upp programkod så att den blir överskådlig. Att skriva ett program 
som en  enda  lång  sekvens  av  instruktioner  är  möjligt  –  och  man  gjorde  det  i  datorernas 
barndom med maskinnära kod – men ju större ett program blir desto svårare blir det att hålla 
reda på vad man har gjort och vad man ska göra. Små förändringar i sådan kod kan få drastiska 
konsekvenser eftersom tillståndet ändras och det blir svårt att hålla reda på vad det får för effekt 
på efterföljande instruktioner.

Generellt sägs att  procedurer som är längre än 50 rader kod är svåra att  förstå eftersom en 
programmerare inte kan hålla så pass mycket information i huvudet samtidigt. Med procedurer 
kan programmerare strunta i  hur instruktioner utförs så länge vetskapen om hur proceduren 
påverkar programmets tillstånd finns, vilket är en betydligt mindre uppgift. Denna idé kan dock 
bara skalas upp till den grad att en programmerare istället håller reda på 50 procedurer, mer än 
så är även det en större mängd information än vad som kan hanteras på en gång. Detta innebär 

13 Ibid., 24.
14 Van-Roy and Haridi, Concepts, techniques, and models of computer programming, 411.
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att  ett  program maximalt  kan vara 2500 rader om det skall  vara hanterbart.  Idag är många 
program mångdubbelt större än så och det krävs ytterligare sätt att överblicka så stora mängder 
instruktioner.15 I  denna text  definieras  kod av denna storleken som  system och metoden att 
skapa dem för systemutveckling.

15 Ben-Ari, Understanding programming languages, 25.
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För att hantera system kan kod delas upp på samma sätt som tidigare med ytterligare en nivå. Vi 
skulle kunna gruppera procedurer och variabler i moduler. Det är så man gör inom procedurell 
programmering. Frågan är vilket kriterium grupperingen skall baseras på för att det skall bli 
naturligt. Om det inte finns något samband hos innehållet i en modul blir programmeraren ändå 
tvungen att hålla reda på delarna inom den och uppdelningen blir meningslös.

I objektorienterad programmering grupperar man variabler och procedurer efter hur de hör ihop 
i verkligheten. Idén bygger på att man inom systemutveckling försöker skapa programmoduler 
efter hur motsvarande funktionalitet ser ut i den värld man försöker automatisera.16 Genom att 
identifiera vilka objekt från världen som ingår i systemet får man fram de grupperingar koden 
skall ha. Ett objekt kan exempelvis vara ett bankkonto, en anställd eller en bil. Var och ett av 
dessa objekt har sina egna  attribut – värden som tillhör just det objektet – och egenskaper – 
saker som objektet kan göra. Attributen är variabler. Ett bankkonto har ett kontonummer och ett 
saldo,  en  anställd  har  ett  namn och ett  anställningsnummer  och en bil  har  en  färg  och ett 
registreringsnummer. Egenskaperna är procedurer. På ett bankkonto kan man sätta in pengar, en 
anställd kan ta semester och en bil kan tuta.

Varje objekt är en instans av en viss klass, en mall från vilken man skapar objekt. Klassen 
behöver inte vara en fullständig mall av verkligheten, endast de attribut och egenskaper som är 
intressanta för systemet ingår i dess definition. Man kan skapa ett oändligt antal objekt av en 
klass och dessa kan ha olika värden på sina attribut. Kalle Olsson och Katrin Karlsson tillhör 
båda klassen anställda, men de är inte samma objekt. De har sina egna anställningsnummer, 
namn  och  jobbar  måhända  inte  ens  på  samma  företag.  Många  objekt  delar  attribut  och 
egenskaper. Trots detta kanske de inte kan stöpas från samma mall. En moped och en bil är 
båda objekt av klassen motorfordon, de har båda en färg och ett registreringsnummer, de drivs 
av en motor, kan tuta och båda används för att transportera människor. Ändå är de så pass olika  
att man i vissa fall måste skilja på dem. En bil har fler hjul, den har en ratt och dess passagerare  
blir  inte blöta när det regnar.  En cabriolet  då? Den delar onekligen nästan alla attribut och 
egenskaper med bilen men med skillnaden att dess passagerare faktiskt kan bli blöta om det 
regnar.  Att  skriva  dessa  klasser  så  att  alla  attribut  och  egenskaper  bevaras  blir  tröttsamt  i 
längden. Det är inte speciellt roligt eller effektivt att skriva samma kod gång efter gång och 
sedan fylla i de små skillnader som finns. Naturligtvis är det ganska enkelt att med dagens 
datorer kopiera koden och klistra in i varje klass, det skulle vara betydligt mer effektivt än att 
skriva allt för hand, men vad händer om formen för ett registreringsnummer behöver ändras? Vi 
blir  då  tvungna  att  gå  igenom  varje  klass  igen  och  se  till  att  alla  har  rätt  form  för 
registreringsnumret. I den objektorienterade programmeringen försvinner detta behov då vi kan 
skapa hierarkier av klasser – vi kan låta dem ärva attribut och egenskaper från varandra. I och 
med arvet kan egenskaper och attribut läggas till eller ändras.17 En bil kan ärva de egenskaper 
som ett  motorfordon  har  men  kan samtidigt  lägga  till  det  som är  specifikt  för  en  bil.  En 
cabriolet  kan  sedan  ärva  från  bil  och  blir  då  både  ett  motorfordon  och  bil  men  med  den 
specifika egenskapen att taket går att fälla ner. Samma kod behöver nu inte skrivas om flera 
gånger  och  om mallen  för  ett  motorfordon  ändras,  om vi  till  exempel  bestämmer  att  alla 
motorfordon har strålkastare, kan detta tillföras i motorfordonsklassen varvid både mopeden, 
bilen och cabrioleten direkt får attributet.

16 Ibid., 26.
17 Van-Roy and Haridi, Concepts, techniques, and models of computer programming, 502.
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Varje objekt innehåller de attribut och egenskaper den behöver. Egenskaperna kan påverka de 
interna attributen, vilka i sin tur kan sägas representera ett objekts tillstånd vid ett givet tillfälle. 
Två objekt kan vara i samma tillstånd, om de har samma värden på sina attribut, men de är ändå 
inte  samma  objekt  eftersom  en  förändring  i  det  ena  inte  påverkar  det  andra.  Objekt  är 
byggstenar  i  ett  program och  de  tillhör  programmets  tillstånd.  De  håller  utöver  sina  egna 
attribut och egenskaper också kontrollen över hur man kommer åt dessa. De enskilda objektet 
kan, och bör, hålla så mycket kontroll som möjligt internt för att undvika att bli beroende av 
andra objekt.18 Ett bakkonto som har attributet saldo bör exempelvis själv ha kontroll över hur 
saldot ändras. Detta kan det ha genom egenskaper som påverkar saldot på ett kontrollerat sätt. 
Använder man egenskapen ”Ta ut pengar” och ger det 100 kronor som argument skall saldot 
minska med just 100 kronor. Låter man tillgången till attributet vara fritt kan vilket objekt som 
helst  uppdatera  saldot  i  vilket  bankkonto  som helst,  utan  någon  kontroll.  Föreställ  dig  till 
exempel att ett bil-objekt i en sådan situation drar av 100 kronor från ett bankkontos saldo varje 
gång den tankas. Vad händer om saldot är mindre än 100 kronor? Är det verkligen tillåtet att ta 
ut 100 kronor från ett konto med endast 30 kronor i saldot och är det i så fall, nästa gång bilen 
tankas, tillåtet att ta ut 100 kronor från ett bankkonto som har -70 kronor i saldot? Låter man en 
egenskap ha kontroll  över  uttagen kan man göra dessa kontroller  och utföra rätt  åtgärd då 
reglerna håller på att brytas. 

Att hålla den interna strukturen av ett objekt hemligt för omvärlden kallas inkapsling och det är 
vad som gör att objektorienterade program är hanterbara långt över de 2500 rader kod som vi 
tidigare  hade  som begränsning.19 Genom att  objekten  innehåller  både  funktion  och  data  – 
egenskaper och attribut – slipper programmeraren hålla reda på var ”Ta ut pengar”-proceduren 
finns eftersom den hänger ihop med det bankkonto den ska användas på. Ett bankkonto-objekt 
är också skiljt från övriga så när pengar tas ut från ett konto påverkas inte något annat. Det kan 
tyckas självklart men i vanlig procedurell programmering är det upp till programmeraren att 
kombinera proceduren som önskas användas med den data som skall modifieras, det finns ingen 
naturlig koppling mellan de två.

Den objektorienterade programmeringen är imperativ till sin natur. Den liknar den procedurella 
men bygger på en uppdelning av program i klasser och objekt. Det innebär att utförandet är 
sekventiellt – beräkningar måste utföras i en specifik ordning för att garantera ett visst resultat. 
Klasser skiljer sig också från moduler eftersom objekt skapas av dem och varje sådant objekt 
har ett eget tillstånd.

18 Cooper, Beginning Ruby: from novice to professional, 147.
19 Ben-Ari, Understanding programming languages, 25.
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Än så länge har vi talat om hur utveckling huvudsakligen ser ut idag. Binära maskinkoder har 
abstraherats bort men fortfarande måste vi tala om hur datorn skall utföra sitt arbete. Låt oss nu 
införa en begränsning i  vårt  programmerande – låt  oss förbjuda variabler.  Vi får alltså inte 
längre ha bestämda platser i minnet där vi kan manipulera innehållet. Tilldelade variabler kan 
inte längre byta värde och hela definitionen av vad en variabel är faller därmed samman. Hur 
skall vi kunna utföra något utan variabler? Det kan vara svårt att tänka sig, speciellt för en 
person som är  van  vid  imperativ  programmering där  variabeltilldelning  utgör  den absoluta 
grundbulten.  Det  sägs  ibland  att  över  90  procent  av  ett  imperativt  program  utgörs  av 
variabeltilldelning.20 Trots det skall vi se att det går att klara sig helt utan variabler men först 
kommer en genomgång av vad begränsningen innebär för vad vi redan lärt oss.

Det är, inledningsvis, inte längre intressant att tala om ett programs tillstånd utifrån definitionen 
att det är värdet av dess variabler och en pekare till nästa instruktion. Senare visas att det ändå i 
vissa fall är möjligt att simulera detta i ett program, även med vår begränsning, men tills vidare  
finns  inget  som  kan  kallas  tillstånd.  Detta  föranleder  att  man  talar  om  tillståndslös 
programmering och det är en av huvudpunkterna i det funktionella paradigm som behandlas i 
detta arbete framöver.

Utan  tillstånd kan heller  inte  några  sidoeffekter  skapas.  Om ingen lagringsplats  för  värden 
existerar kan resultat från en procedur endast direkt skickas som argument till nästa procedur. 
Vi kan inte stanna upp och lagra något i variabler för användning senare. Vad det här innebär är 
att en procedur vilken inte returnerar något blir meningslös. Utan sidoeffekter är resultatet det 
enda intressanta som  kan fås av en procedur.

Existerar inga variabler kan heller inte de slingor vi hittills har använt oss av nyttjas. Slingorna 
vi skapade byggde på utvärdering av en variabel utifrån ett villkor. Kan inte värdet ändras i 
variabeln  kommer  slingan  antingen  inte  utföras  alls,  om den  inte  uppfyller  villkoret,  eller 
utföras  ett  oändligt  antal  gånger,  om den gör  det.  Detta  eftersom värdet  som utvärderas är 
samma varje gång.

Slutligen förlorar vi möjligheten att skapa objekt eftersom ett objekt endast är en gruppering av 
variabler  och  procedurer  som  namngivits  och  sparats  i  minnet.  Att  programmera 
objektorienterat är således även det oförenligt med begränsningen.

Ovanstående beskrivning gäller för det funktionella paradigmet – vilket kan sägas vara mer 
deklarativt än det procedurella eller objektorienterade eftersom det inte i lika hög utsträckning 
beskriver hur beräkningar skall utföras och eftersom det har en högre abstraktionsgrad.

20 Pickering, Foundations of F#, 2.
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– Hur man skall kunna skapa program utan att använda variabler?
Har man en gång programmerat med variabler kan det vara svårt att se hur något kan utföras 
utan  dessa  behållare  att  lagra  värden  i  men  det  är  möjligt  och  på  sätt  och  vis  mindre  
komplicerat. I grund och botten ligger svaret i ett enda uttryck:

– Det enda som behövs är möjligheten att skapa och anropa funktioner.
För  en  imperativ  programmerare  kan  det  låta  löjligt  men  för  en  matematiker  känns  det 
förmodligen helt naturligt.21

Vad  är  då  en  funktion?  En  funktion  är  det  funktionella  paradigmets  motsvarighet  till  en 
procedur. Anledningen till att de i denna text inte kallas samma sak är att det är viktigt att skilja 
på  en  procedur som kan ha  sidoeffekter  och  en  funktion som inte  kan det.  Dessutom kan 
funktioner  innehålla  andra  funktioner,  detsamma  gäller  generellt  inte  för  procedurer.  Att 
funktioner kan byggas upp av andra funktioner blir tydligt då man funderar över innebörden i 
ovanstående citat. För att det skall gälla att funktioner är det enda som existerar eller behövs så 
måste ett program självt vara en funktion. Så är också fallet i funktionell programmering.22

Funktioner kan ta argument,  precis  som procedurer.  Det  är  till  och med så att  de måste ta 
argument. Om viljan fanns att skapa ett helt konsekvent språk skulle vi dessutom kunna säga att 
de  måste  ta  just  ett argument,  inte  två  eller  flera  utan  exakt  ett.23 Detta  är  ytterligare  en 
begränsning men det finns ingen anledning till oro, vi skall snart se att det i praktiken inte får så 
stor effekt. Vidare måste, eftersom det inte finns några variabler att modifiera, funktioner alltid 
returnera ett värde. Även här gäller att det är just ett värde, aldrig två eller flera. Eftersom det 
inte finns något tillstånd, inga variabler som kan påverka beräkningen av en funktion, så är alla 
funktioner i grunden  deterministiska – de ger alltid samma resultat då funktionen matas med 
samma argument.24

Funktioner är den grundläggande byggstenen i paradigmet, det är också därför det kallas just 
funktionell programmering. Eftersom de alltid returnerar något kan man använda dem på alla 
platser där man kan använda rena värden. Språk som baseras på paradigmet gör därför generellt 
ingen skillnad mellan värden och funktioner.  Det betyder bland annat  att  funktioner  kan ta 
andra funktioner som argument. Detta manar oss att tala om funktioner av högre ordning. 

En funktion är av högre ordning om den tar en annan funktion som argument eller returnerar en 
funktion som resultat.25 I  vissa  imperativa  språk  kan man utföra samma sak genom att  till 
exempel placera en procedur, eller pekare till en sådan, i en variabel som sedan hanteras likt 
vilket annat värde som helst. Man kan med andra ord skicka det som argument till en procedur 
eller ändra dess innehåll.26 Skillnaden är att det är en naturlig del av funktionell programmering 
men det är en konstruktion utanpå kärnan i imperativ programmering.

21 Laufer and Thiruvathukal, “Scientific Programming: The Promises of Typed, Pure, and Lazy Functional 
Programming: Part II,” 75.

22 Hughes, “Why functional programming matters,” 98.
23 Ben-Ari, Understanding programming languages, 275.
24 Van-Roy and Haridi, Concepts, techniques, and models of computer programming, 111.
25 Hinsen, “The promises of functional programming,” 88.
26 Kimmel, LINQ Unleashed for C#, 88.
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6.1 OFULLSTÄNDIGA FUNKTIONER

Låt  oss  nu  blicka  tillbaka  på  begränsningen  som sa  att  funktioner  endast  kan  ta  emot  ett 
argument för att se hur vi kan kringgå detta. Säg att vi skall skapa en funktion vilken adderar 
två tal, χ och γ. Funktionen får bara ta ett argument men måste lägga ihop två värden – det går 
väl inte? Jo, det går eftersom vi kan skapa två funktioner och låta den ena bygga på den andra. 
Funktionen Ɠ tar ett argument, γ, och ger som resultat detta värde utan förändring. Funktionen 
Ƒ tar ett argument, χ,  och ger som resultat summan av χ och Ɠ(γ).

Ƒ(χ) = χ + Ɠ(γ)
Ɠ(γ) = γ

Det är såklart aningen omständligt att  skapa funktioner för alla argument som hanteras och 
därför är det syntaktiskt möjligt att låta funktioner ta flera argument på en gång i de flesta 
funktionella språk. Under ytan sköter dock programtolken den uppdelning i olika funktioner 
som behövs för att var och en av dem endast skall ha ett argument. Innebörden blir att när en 
funktion vilken adderar två tal  tyds av programtolken så skapas två funktioner där den ena 
bygger på svaret av den andra. Det finns en intressant konsekvens av detta – utnyttjandet av 
ofullständiga funktioner.
Ofullständiga funktioner  kallas på engelska ofta för  ”curried functions” efter  matematikern 
Haskell Curry som beskrev tekniken.27 I  denna text kallar vi dem ofullständiga eftersom de 
saknar ett direkt värde som resultat. Tidigare sas att funktioner måste ge ett resultat för varje 
värde som tilldelas dem. Detta gäller även om funktionen inte får samtliga argument som den 
behöver för att utföra beräkningen. När en funktion som kräver flera argument saknar ett eller 
flera  av  dem  returnerar  den  ändå  någonting;  nämligen  en  funktion  som kräver  de  övriga 
argumenten.  Åter  till  vårt  tidigare  exempel  där  vi  adderade  χ och  γ.  Om  ”addera” är 
funktionen med två argument  som ger summan av de båda som resultat  så är resultatet  av 
”addera” med tio som argument en funktion, ”adderaTio”, som kräver det andra argumentet, 
γ, och returnerar tio plus γ.

6.2 LAT UTVÄRDERING

Eftersom det inte finns sidoeffekter och funktioner är deterministiska, så spelar det ingen roll 
när en funktion beräknas. Det måste vara så av den orsaken att resultatet av en funktion endast 
beror på dess argument, inte på dess omgivning vid utförandet. Om det inte spelar någon roll 
när  en  funktion  utförs  så  spelar  det  heller  ingen  roll  i  vilken  ordning  utvärderingen  av 
funktionerna utförs. Naturligtvis måste funktion Ɠ beräknas innan Ƒ om den senare är beroende 
av svaret i Ɠ men man kan i funktionella språk låta programtolken bestämma hur körningen av 
ett program ska gå till. Mer specifikt kan programtolken välja att inte beräkna något innan det 
är absolut nödvändigt. Det betyder att en funktion endast behöver beräknas om dess resultat 
ligger till grund för resultatet i en annan funktion. Då ett funktionellt program är en funktion 
beräknas alltid bara det absolut nödvändiga. Detta kallas lat utvärdering, från engelskans ”lazy 

27 Laufer and Thiruvathukal, “Scientific Programming: The Promises of Typed, Pure, and Lazy Functional 
Programming: Part II,” 71.
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evaluation”. Motsatsen, som används inom imperativ programmering, är  ”eager evaluation” 
eller ivrig utvärdering. Vid ivrig utvärdering är ordningen på utförandet av programmets delar 
mycket viktig eftersom ett stycke instruktioner kan påverka programmets tillstånd och på så sätt 
även resultatet av övriga beräkningar i programmet.28

Med lat utvärdering kan vissa teoretiska beräkningar, vilka inte är praktiskt möjliga att utföra i 
sin helhet, utföras. Ett exempel på detta är att man i sin kod kan definiera oändliga talserier och 
utföra beräkningar på dessa.29 Givetvis är det praktiskt omöjligt att utföra beräkningar på hela 
talserien om det inte finns något slut på den. Även om man bortser från det logiskt otänkbara i 
att få ett svar från en uträkning som aldrig tar slut så blir det praktiskt omöjligt då det ändliga 
utrymmet  i  datorns  minne  förr  eller  senare  kommer  bli  fullt.  Vad  som  kan  beskrivas  är 
instruktioner  för  att  utföra beräkningen på en del  av den ändlösa talserien,  till  exempel  att 
endast svaren för de första  1000 talen ges.  Det är  omöjligt  med ivrig utvärdering eftersom 
programmets  tillstånd,  och  därmed  datorns  minnesutrymme,  skulle  behöva  innehålla  den 
praktiska tillämpningen av en  talserie som fortsätter för evigt. Med lat utvärdering räcker det 
med att vi definierar vad en oändlig talserie är, det vill säga hur man från ett tal kan räkna ut 
vad nästa i serien skall vara. Beräkningen utförs sedan på utvärderingen av just de tal vi är 
intresserade av. Om det inte vore för att lat utvärdering endast utförs en gång skulle vinsten med 
detta inte vara speciellt stor. I så fall kunde en procedur ges i uppgift att utföra beräkningen på 
den talserie som den fått som argument men om vi senare vill gå ett steg längre i beräkningen 
skulle  hela  proceduren,  och utvärderingen av alla  tal  i  serien,  behöva utföras  från början.30 
Resultatet av en lat utvärdering kan sparas i minnet eftersom vi med säkerhet vet att resultatet  
kommer vara samma oavsett när beräkningen utförs; det finns inget tillstånd som kan påverka 
utgången.

6.3 REKURSION

Hur skall då upprepningar utföras i funktionella program? Imperativ programmering har slingor 
men dessa styrs av variabler och är således inte tillämpbara här. Faktum är att vi redan har 
svaret på denna fråga. Tidigare hävdades att det enda som behövs är möjligheten att skapa och 
anropa funktioner. Detta gäller naturligtvis även vid upprepningar. Vi har redan sett hur vi inom 
funktioner kan utföra andra funktioner. Tillåter vi oss att spinna vidare på denna tanke inser vi 
snart att en funktion inom sig kan utföra samma funktion – det vill säga anropa sig själv – igen. 
Detta kallas rekursion.31 Vid exemplifieringen av slingor fanns följande exempel:

Så länge A är mindre än tio utför C och öka värdet i A med ett.

Med rekursion kan samma sak utföras – utan att  något  värde sparas i  variabel  A – genom 
upprepning av en enkel procedur:

Om argument A är mindre än tio utför C och utför denna
procedur igen då argumentet är A ökat med ett.

28 Pickering, Foundations of F#, 50.
29 Laufer and Thiruvathukal, “Scientific Programming: The Promises of Typed, Pure, and Lazy Functional 

Programming: Part II,” 72.
30 Van-Roy and Haridi, Concepts, techniques, and models of computer programming, 331.
31 Hinsen, “The promises of functional programming,” 87.
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Tillståndet i denna upprepning finns inte representerat i en specifik minnesplats i datorn. När 
rekursionen har avslutats finns inget spår av dess utförande, utöver resultatet, kvar i minnet. 
Man kan direkt låta utföra rekursionen en gång till utan något oväntat resultat. Slingan däremot 
är beroende av variabel A, vilken efter utförandet har värdet tio eller mer än tio om A redan 
innan utförandet hade ett högre värde. Om man skulle köra samma slinga igen utan att specifikt  
minska värdet i A till ett tal under tio skulle inte C utföras en enda gång. En sidoeffekt har då 
styrt utfallet av upprepningen. Med funktionell programmering kommer inte programmet ihåg 
sitt tillstånd eftersom det saknar sidoeffekter.

Vi har visat vad rekursion är men exemplet uppfyller fortfarande inte kraven för en funktion. 
Detta eftersom inget returneras från proceduren. Faktum är att om inte C har någon sidoeffekt, 
vilket det inte får ha i funktionell programmering, så kommer upprepningen inte att leda till 
någonting utöver bortkastat arbete för processorn.32 Om upprepningen istället skall utföra en 
beräkning så kan vi få en rekursiv funktion. Som ett exempel kan vi summera alla tal från χ till 
γ . Om χ är noll och γ är tio skall alltså datorn utföra följande beräkning:

0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

Att skriva in ovanstående är fullt möjligt i de flesta programspråk men det är inte speciellt  
intressant. Så fort svaret har beräknats kan vi, för att minnas, skriva ner det på ett papper och 
därefter radera programmet. Poängen med att använda datorer och skriva program till dem är att 
de ska utföra något signifikant arbete åt oss. Vi vill att våra instruktioner skall vara tillämpliga 
på vilken talserie som helst och vill endast ge programmet två tal, det första och sista i serien,  
resten skall det sköta på egen hand. Eftersom beräkningen skall kunna utföras flera gånger, med 
varierande  första  och  sista  tal,  så  bakar  vi  in  instruktionerna  i  en  procedur  respektive  en 
funktion.

För att göra detta tydligare skall vi se hur det skulle kunna se ut i programkod:

procedur summeraTalXtillY(χ, γ)
   ȥ ← 0
   sålänge(χ < γ  + 1)
      ȥ ← ȥ + χ
      χ ← χ + 1
   ȥ

funktion summeraTalXtillY(χ, γ)
   om(χ > γ)
      0
   annars
      χ + summeraTalXtillY(χ + 1, γ)

Pilen  i  exemplet  ovan  betyder  variabeltilldelning;  värden  skickas  i  pilens  riktning  in  i  en 
variabel, en bestämd minnesplats. Pilen får alltså inte förekomma i det funktionella alternativet. 
Det som står inom parentes är argument till den procedur eller funktion som namngivits just 
före. Det finns naturligtvis flera sätt att göra denna beräkning men exemplen har tagits fram för 
att belysa de grundläggande idéerna med imperativa tillstånd och tillståndslös rekursion. I det 
procedurella exemplet finns svaret i variabel ȥ efter att slingan har gått så många varv att χ är 
större än γ. Variabeln ȥ kan då ges som svar av proceduren. Funktionen har två möjliga svar, 
antingen är  χ större än  γ – varpå det inte finns några tal att  summera – eller så är svaret 
summan av χ och summan av talen från χ plus ett till γ. Det första fallet är ett basfall, en grund 
på vilken alla andra resultat bygger. I detta exempel ger basfallet resultatet noll eftersom det 
inte finns något att summera, om χ är större än γ finns inga tal att räkna upp från χ till γ. Det 
andra fallet är ett rekursivt anrop då svaret från funktionen är  χ plus summan av tal som är 
högre än χ men inte högre än γ.

32 Ibid., 88.
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Ett problem med ovanstående rekursion är att varje omgång, i vilken χ inte är större än γ, är 
beroende av svaret från ett anrop som inte utförts ännu för att ge sitt resultat. Vad detta betyder 
är att inget av de rekursiva anropen kan avslutas innan  χ är större än  γ. En serie av anrop 
kommer således byggas på efter varandra så länge basfallet inte är uppfyllt. Vid en praktisk 
tillämpning av en sådan algoritm i en dator, vilken har ett  ändligt minnesutrymme, riskerar 
storleken på serien av rekursiva anrop att överstiga kapaciteten hos minnet. Om detta inträffar 
kan  beräkningen inte  avslutas  och både  funktionen och de  funktioner  som bygger  på  dess 
resultat  – i  slutändan gäller  detta  hela  programmet – avbryts  i  ett  ofullständigt  utförande.33 
Denna begränsning finns inte hos den imperativa varianten eftersom varje addition där avslutas 
mellan slingans omgångar. Detta är möjligt eftersom variabeln  ȥ ger, som tidigare förklarats, 
proceduren ett obegränsat minne i tiden.

Det tycks således att tillstånd ändå behövs för att kunna skapa pålitliga program.

6.4 FUNKTIONELLA TILLSTÅND

I  funktionell  programmering finns inget  tillstånd. Ett  program är en funktion,  uppbyggd av 
andra funktioner, som alla tar ett värde som argument och ger ett värde som resultat.  Ingen 
funktion får göra någonting mer än att  utföra beräkningar och ge det svar som bestäms av 
argumentet och instruktionerna. Den kommer således alltid att ge samma svar för ett specifikt 
argument.  Detta  gör  att  funktioner  är  förutbestämda,  de  har  endast  ett  möjligt  svar  för 
beräkningen av ett givet värde. Eftersom ett funktionellt program i sig är en funktion så är alla 
program inom paradigmet förutbestämda eller determinerade. Kan det finnas någon nytta med 
program  där  svaret  är  förutbestämt?  Naturligtvis  kan  samma  beräkning,  för  olika  värden, 
utföras mycket snabbt och i en fantastisk omfattning men när väl svaret är uträknat för ett värde 
finns det ingen anledning att utföra samma beräkning igen om vi bara kan minnas svaret. 

Program bör vara mer anpassningsbara än så. Världen är föränderlig, världen har både tillstånd 
och sidoeffekter och vi vill kunna ta hänsyn till detta i våra program. Mellan två utföranden av 
en funktion vill vi spara svaret just för att beräkningen utförts som en uppdatering av tillståndet 
hos den värld som funktionen är tänkt att imitera. Ta en bank som exempel. Banken har kunder 
som sparar pengar i konton. Ett konto har ett värde – en mängd av pengar som kunden lånat ut 
till  banken.  Detta  är  en  tjänst  som kunden  tillhandahåller  banken  eftersom den  senare  får 
tillgång till kapital. Därför ges med jämna mellanrum en liten summa från banken till kunden 
för att uppmuntra detta beteende – det är principen  för ränta. När räntan betalas ut uppdateras 
värdet av kontot. Det är inte ett nytt konto utan samma konto med ett nytt värde. Det gamla 
värdet är därefter ointressant och ersätts av det nya. Detta går inte ihop med avsaknaden av 
tillstånd. Någonstans måste kontots värde sparas mellan beräkningarna av ränta. Vi får inte göra 
det inom ett funktionellt program så det enda alternativet är att spara det utanför programmet, 
exempelvis i en databas. Beräkningen kan då sägas vara skiljd från tillståndet och programmet 
kan användas för att utföra beräkningar på värden som vi hämtar ur databasen.

Det  finns  sådana användningsscenarier,  då man startar  ett  program och går och tar  en fika 
medan  svaret  beräknas,  men  det  är  inte  så  vi  normalt  tänker  oss  datoranvändande  idag. 
Interaktion är en viktig del i vårt datoranvändande och det går inte på naturlig väg hand i hand 
med deterministiska funktioner. Beräkningar kan göras med funktioner men interaktion kräver 
tillstånd.  Ska  vårt  program  självt  sköta  kontakten  med  databasen  måste  det  utföra  en 
sidoeffekt.34

33 Van-Roy and Haridi, Concepts, techniques, and models of computer programming, 124.
34 Hinsen, “The promises of functional programming,” 88.
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I  funktionell  programmering  kan  tillstånd  simuleras  genom att  skicka  med  de  värden  som 
behövs genom hela programmet.  Om vi i  ett  program vill  hålla  reda på hur många gånger 
funktion Ƒ utförs måste uppräkningen samlas någonstans. I imperativ programmering definierar 
man  generellt  en  variabel,  χ,  som håller  värdet  och  låter  proceduren  Ƥ –  som motsvarar 
funktionen  Ƒ – tilldela  χ värdet  χ plus ett vid varje utförande. Antalet utföranden av  Ƥ finns 
således  alltid  att  utläsa  i  variabeln  χ.  Utan  tillstånd blir  vi  tvungna att  skicka  med  χ som 
argument till funktionen och låta Ƒ svara med χ plus ett. Vid första anropet av Ƒ ges argumentet 
noll och Ƒ svarar med ett. Utförs samma sak flera gånger skickas detta argument med så att ett 
blir  två och två blir  tre.  På så sätt  har ett  tillstånd skapats men det finns inte uttryckt i  en 
minnesplats utan det är upp till programmeraren att hålla ordning på denna siffra. Vi har i detta 
exempel,  med  förhållandevis  liten  arbetsinsats,  skapat  en  sorts  tillstånd  i  ett  funktionellt 
program. Det enda som krävdes var ett extra argument till funktionen. 

För att återknyta till föregående rekursiva exempel kan vi nu skapa en funktion vilken räknar 
summan av talen från  χ till  γ och som inte på samma sätt riskerar att översvämma datorns 
minneskapacitet.

funktion summeraTalXtillYiZ(χ, γ, ȥ)
   om(χ > γ)
      ȥ
   annars
      summeraTalXtillYiZ(χ + 1, γ, ȥ + χ)

Uppräkningen av summan finns nu hela tiden i  argumentet  ȥ,  vilket returneras då basfallet 
nåtts. Detta är likvärdigt med den imperativa lösningen då svaret fanns i variabel ȥ. Då behovet 
av addition mellan  χ och  summeraTalXtillY från vår tidigare algoritm har eliminerats kan 
beräkningen  lämna  funktionen  och  endast  hänvisa  till  svaret  av  det  rekursiva  anropet. 
Programmet går vidare istället för att fastna i en funktion som byggs på med additioner vilka 
väntar på att kunna avslutas.

Denna lösning skalar dock inte upp särskilt väl i fullstora program eftersom argumentet måste 
skickas genom programmets alla funktioner – även om de inte påverkas av dess innehåll.35 
Skulle vi i någon av programmets funktioner glömma eller helt enkelt strunta i att skicka med 
antalet anrop av Ƒ i svaret så går hela uppräkningen förlorad. Låt oss vidare tänka att vi har tre 
funktioner, Ƒ, Ɠ och H, vilka vi för var och ett vill hålla reda på antalet utföranden. Då behövs 
tre extra argument till var och en av programmets alla funktioner. Detta gör ganska snart vårt  
program krångligt  och svårt  att  förstå.  Vi måste  även förlita  oss på att  varje  funktion som 
hanterar argumenten gör det på ett sådant sätt att svaret blir begripligt och konsekvent. Om Ƒ 
svarar med att ge ackumuleringarna av funktionernas utföranden i ordning med antalet för  Ƒ 
först och sedan Ɠ och H medan Ɠ ger svaret i ordning med antalet utföranden av Ɠ först följt av 
Ƒ och  H – hur vet vi då hur resultatet av programmet skall tolkas och hur vet vi att de tre  
summorna är korrekta? Variabler ger en möjlighet att minska förvirringen genom att definiera 
ackumulatorer på en plats i koden och med tydliga namn såsom ”antalet_utföranden_av_F”. 
Med den funktionella konstruktionen blir det dessutom mycket omständligt om vi vid ett senare 
tillfälle även tvingas lägga till möjligheten att hålla koll på antalet utföranden av funktionen Ɨ. 
Programmets samtliga funktioner måste då gås igenom igen och ytterligare ett argument läggas 
till. Med en variabel krävs inget mer än att vi definierar variabeln och låter den räknas upp i 
funktionen Ɨ.

35 Van-Roy and Haridi, Concepts, techniques, and models of computer programming, 138.
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Funktionella  programmeringsspråk  har  generellt  konstruktioner  som på  ett  eller  annat  sätt 
tillhandahåller  sidoeffekter och tillstånd men alltid på bekostnad av ren funktionalism.  Den 
enklaste, och kanske den vanligaste, lösningen är att helt enkelt tillåta sidoeffekter. Funktionella 
språk som använder sig av den här taktiken överlåter åt programmeraren att avgöra i vilka fall 
det  är  befogat  att  avvika  från  det  deklarativa.  Andra  språk,  exempelvis  Haskell  som  ofta 
beskrivs  som  strikt  funktionellt,  tillåter  sidoeffekter  endast  inom  vissa  speciella 
programkonstruktioner, kallade monader. Vad en monad är ligger utanför detta arbetes omfång 
men  kan  beskrivas  som en  datatyp  med  ett  bundet  värde  som används  för  att  binda  ihop 
beräkningar i en följd. Monaden tillåts i Haskell att utföra vissa sidoeffekter medan all annan 
kod kontrolleras så att den är strikt funktionell.36

Om det nu är så mycket mer praktiskt att tillåta sidoeffekter, varför gör vi inte bara det? För att 
tydliggöra en av de främsta anledningarna till att sidoeffekter och tillstånd skapar problem i 
modern programutveckling ska vi närmast tala om parallella system.

6.5 PARALLELLA SYSTEM

Datorernas utveckling har gått i en rasande takt under många årtionden och vi har, i enlighet 
med Moores lag, sett en fördubbling av deras kapacitet vartannat år sedan 60-talet. Det har på 
senare tid  blivit allt tydligare att processorer som kan utföra beräkningar snabbare än de gör 
idag  är  svåra  att  framställa  eftersom  en  sådan  processor  skulle  drabbas  av  för  stora 
störningsfel.37 Istället  för  att  göra snabbare processorer  går  utvecklingen nu istället  mot  att 
använda  flera  processorer  i  samma  dator.  Arbetet  fördelas  mellan  processorerna  så  att  de 
tillsammans kan utföra fler beräkningar på lika lång tid genom parallell exekvering. Det här 
innebär i teorin att två program skulle kunna köras samtidigt, på var sin processor, med en 
halvering av tiden för utförandet, förutsatt att de båda programmen tog exakt lika lång tid att 
köra. I praktiken är det inte så enkelt eftersom datorn innehåller andra resurser som måste delas 
mellan  programmen  men  låt  oss  för  enkelhetens  skull  endast  slå  fast  att  beräkningar  har 
potential att utföras i dubbel frekvens.

Detta gäller för två program som är lika beräkningskrävande eftersom de är skilda enheter vars 
utförande inte  är  beroende av varandra.  De kan köras  antingen samtidigt  eller  i  följd  med 
samma utgång av de båda. Om de två programmen inte är likvärdigt beräkningskrävande så går 
en  del  av  tidsvinsten  förlorad  eftersom den  ena  processorn  efter  ett  tag  blir  arbetslös  och 
väntande  på  att  den  andra  ska  slutföra  sin  uppgift.  Säg att  CPU1 och  CPU2 är  de  bägge 
processorerna och de får i uppdrag att beräkna summan av varsin serie tal. CPU1 får serien 
mellan ett och två medan CPU2 summerar alla positiva tal lägre än 100000. CPU1 kommer av 
uppenbar anledning att slutföra sitt arbete långt innan CPU2 och den totala tiden för utförandet 
blir  helt  beroende av CPU2. CPU1 utför  endast  1/100001 av det  totala  arbetet.  Här är  det 
naturligt att tänka sig att CPU1 hjälper CPU2 med de övriga beräkningarna men det är inte så  
självklart som det kan verka. Var ska CPU1 ta över beräkningen? I de tidigare algoritmerna för 
att  summera  talserier  blir  detta  ett  problem  eftersom  ett  tal  hela  tiden  adderas  till  den 
ackumulerade summan. Således måste summan av talen från ett till två ges innan summan av 
talen ett till tre kan beräknas. Ingen av processorerna kan beräkna något i förväg åt den andra 
eftersom summeringarna har en bestämd följd. Detta gäller för både proceduren och funktionen. 
Om vi istället tänker oss en instruktion där talserien delas upp i två delar innan beräkningen så 
får vi en potentiell tidsvinst. Vi tittar först på en imperativ lösning:

36 Hinsen, “The promises of functional programming,” 88.
37 Kish, “End of Moore's law: thermal (noise) death of integration in micro and nano electronics,” 144.
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procedur arbetsfördeladSummering(χ, γ)
   ɳ ← (γ - χ) / 2 + χ
   ɱ ← { summeraTalXtillY(χ, ɳ) }
   ɵ ← { summeraTalXtillY(ɳ + 1, γ) }
   ɱ + ɵ

Med rätt instruktioner till datorn tillåts variabeln ɱ beräknas av CPU2,  ɵ av CPU1 och sedan 
läggs de två svaren ihop i det totala resultatet. Instruktionerna för att fördela arbetet över flera 
processorer fungerar som så att det som står innanför klammerparentes ({}) lämnas åt datorn att  
hantera som ett eget program, varifrån svaret lämnas tillbaka till  den plats där instruktionen 
gavs. Programmeraren måste specifikt ange vad som kan utföras som ett eget program eftersom 
det  i  imperativ  programmering  inte  finns  några  garantier  för  att  summeraTalXtillY inte 
påverkar programmets tillstånd. Skulle proceduren göra det kan det hända att två eller flera 
serier av instruktioner som utförs samtidigt skriver över varandras tillståndsförändringar eller 
på annat sätt stör varandras utföranden.38 En enkel illustration av detta följer:

procedur vadBlirSvaret( )
   χ ← 1
   { χ ← χ + 2 }
   { χ ← χ * 3 }
   χ

Vad finns  i  χ och  returneras  vid  procedurens  slut?  På  denna  fråga  finns  inget  säkert  svar 
eftersom tilldelningen av värden till χ utförs i egna program av vilka ingen garanti kan ges om 
vilket som avslutas först. Det här illustrerar ett av problemen med uppdelning av programkod 
under  ett  imperativt  paradigm.  Kod måste  utföras  som den är  skriven av  programmeraren. 
Koden  säger  hur  instruktionerna  skall  utföras,  inte  vad  svaret  skall  bli.  Körs  programmet 
sekventiellt, som en serie instruktioner utförda i följd, är det oftast enkelt för programmeraren 
att tänka sig hela händelseförloppet från början till slut och att därmed se vad resultatet blir. 
Införs  däremot  parallell  exekvering  kan  programmeraren  inte  veta  i  vilken  ordning 
instruktionerna  utförs  och  slutförs,  något  som  kan  ha  stor  betydelse  för  utgången  av 
programmet. Om endast addition hade förekommit i exemplet ovan hade det varit lätt att tro att 
ordningen inte spelade någon roll, eftersom addition kan göras i vilken ordning som helst med 
samma resultat. Det hade dock varit ett felaktigt antagande då de två inläsningarna av χ mycket 
väl, men inte garanterat,  kunde ha inträffat före båda tilldelningarna. I så fall hade den ena 
additionen skrivit över den andra och svaret hade varit antingen tre eller fyra men inte, som 
man kunde tro, sex. För att komma runt sådana problem blir man ofta tvungen att införa lås på 
de variabler man hanterar i en förgrening, så att ingen annan kan uppdatera värdet under tiden. 
En del av vinsten med att låta beräkningen ske på flera processorer går då samtidigt förlorad.39 

Den senaste algoritmen för att summera en talserie går snabbare för två processorer att utföra 
tillsammans  jämfört  med  tiden  det  tar  för  en  ensam  processor.  Det  handlar  dock  om  två 
processorer, finns flera i datorn kan de inte hjälpa till eftersom beräkningen delats i just två 
delar.  Vi  kan  göra  om algoritmen  så  att  talserien  delas  i  tre  separata  program.  Då  skulle 
ytterligare en processor kunna hjälpa till. Algoritmen kan även skrivas för fyra, fem eller tolv 
processorer  men  vad  vi  egentligen  vill  är  att  dela  upp  beräkningen  på  ett  okänt  antal 
processorer. Arbetsbördan skall fördelas så att de processorer som finns i datorn, oavsett antal, 

38 McCool, “Scalable Programming Models for Massively Multicore Processors,” 819.
39 Van-Roy and Haridi, Concepts, techniques, and models of computer programming, 582.
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har  möjlighet  att  hjälpa  till.  Att  hjälpas  åt  med att  summera  talen  från  ett  till  tio  är  dock  
meningslöst  eftersom  uppdelningen  av  arbetet  tar  långt  mycket  längre  tid  än  själva 
summeringen  för  en  ensam  processor.  En  gräns  för  hur  små   talserier  som  är  värda  att 
arbetsfördela  skulle  behöva  sättas.  Med  en  modern  dator,  vilken  utför  många  miljoner 
beräkningar varje sekund, är denna gräns hög men för att fortsätta hålla exemplen enkla och 
tydliga bortser vi från detta faktum och säger istället att ingen processor skall summera fler än 
två tal i taget. Hur kan en sådan uppdelning se ut i kod? Att imperativt beskriva exakt hur detta 
skall gå till är inte en enkel uppgift. Vi måste räkna ut hur många processorer som kan dela på 
arbetet, fördela talsekvenser att beräkna, samla in svaren och summera dem. Dessutom måste 
potentiellt arbetet med att summera svaren från varje del av talserien fördelas eftersom ingen 
processor skulle summera fler än två tal i taget. Det omständliga i att beskriva hur man vill ha 
nånting gjort gör sig nu påmint. Med rekursion är algoritmen förvånansvärt lätt att skriva. 

funktion arbetsfördeladSummering(χ, γ)
   om(χ = γ)
      χ
   annars
      ɳ = (γ - χ) / 2 + χ
      arbetsfördeladSummering(χ, ɳ) + arbetsfördeladSummering(ɳ + 1, γ)

Om χ och γ är lika måste svaret vara χ eller γ, de har ju samma värde och det finns inga tal att 
summera mellan dem. Ingen vidare uppdelning är i så fall nödvändig eller ens möjlig. I alla 
andra fall gäller att funktionen svarar med addition mellan summorna av undre och övre halvan 
i talserien. Notera i exemplet att scenarion där χ redan på förhand är större än γ har ignorerats. 
Beräkningen av talserien noll till sex sker på följande sätt (illustration 2):
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Viktigt att notera är att vad som ser ut som tilldelning av variabeln ɳ endast är en matematisk 
beskrivning –  ɳ är  en symbol för beräkningen av mitten av talserien.  Det  betyder  att  ɳ är 
likvärdigt med det värdet genom hela beräkningen. Detta låter oss förtydliga koden på sista 
raden då vi slipper blanda in uträkningen i det rekursiva anropet. ɳ refererar således inte till en 
plats i minnet i vilken vi kan placera något annat värde.

I exemplet har basfallet satts till χ lika med γ men skulle vi vilja ändra så att talserier med färre 
än tio tal beräknas direkt kan detta göras med en liten ändring av basfallet och användande av 
vår tidigare algoritm, summeraTalXtillYiZ.

funktion arbetsfördeladSummering(χ, γ)
   om(γ - χ < 10)
      summeraTalXtillYiZ(χ, γ, 0)
   annars
      ɳ = (γ - χ) / 2 + χ
      arbetsfördeladSummering(χ, ɳ) + arbetsfördeladSummering(ɳ + 1, γ)

Vad har vi då vunnit på att använda detta mer deklarativa sätt att ge instruktioner? Rekursion 
har införts, vilket vi tidigare visat innebär vissa problem med överdriven minneskonsumtion, 
och  hur  arbetet  skall  fördelas  över  processorerna  har  inte  ens  beskrivits.  Vi  har  inte  gett 
instruktioner för hur arbetet skall fördelas eftersom det går emot vad som kan kallas deklarativt. 
I  enlighet  med  detta  paradigm  har  endast  resultatet,  som  antingen  är  svaret  av 
summeraTalXtillYiZ eller  addition  av  två   anrop  till  arbetsfördeladSummering, 
beskrivits. Hur skall då datorn, eller programtolken, förstå hur arbetet kan fördelas? Svaret är 
att den kan fördela arbetet bäst den vill. Som vi tidigare sagt måste en funktion ge ett svar, den 
måste dessutom ge exakt samma svar för två eller flera anrop med samma argument eftersom 
sidoeffekter inte är tillåtna. Ett funktionellt program består enbart av funktioner, det är till och 

23

Illustration 2: Utförandet av arbetsfördeladSummering(0, 6). Talserien delas upp tills 
ingen serie innehåller mer än ett tal, då basfallet gäller. Svaren från de olika serierna 
adderas sedan ihop två och två tills alla tal har summerats.
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med så att ett funktionellt program  är en funktion. Det här går även att se från det motsatta 
hållet, varje funktion är potentiellt ett eget program. Nu börjar det bli tydligt var vi är på väg 
med resonemanget. Om varje funktion potentiellt är ett eget program, då kan de också utföras 
som egna program av första bästa lediga processor.

Det  finns  ytterligare  ett  område  där  denna  fördel  lyser  igenom  nämligen  asynkron 
programmering som vi ska titta på härnäst.

6.6 ASYNKRON PROGRAMMERING

I vissa typer av program går mer tid åt att hämta in data än att faktiskt utföra beräkningar på 
den. Detta gäller i synnerhet program som kommunicerar över nätverk, till exempel på Internet. 
Att ladda ner en webbsida till en dator tar allt som oftast längre tid än själva arbetet att visa  
sidan på användarens skärm. I ett program som utförs i en sekvens från början till slut måste 
väntetiden räknas in i programmets utförande eftersom inget kan hända medan datorn är i steget 
att  hämta hem data.  Nedladdningen kan förstås  instrueras att  ske som ett  eget  program, på 
samma sätt som i förra avsnittet men det löser inte det grundläggande problemet. Om vi gjorde 
så skulle en processor ändå stå och vänta medan informationen färdades över nätverket. Har 
datorn  två  processorer  så  innebär  detta  att  halva  datorkraften  går  förlorad.  Istället  bör 
processorn släppa beräkningen när begäran om data har skickats från datorn och återuppta den 
igen när svaret kommer tillbaka. Detta kallas asynkron programmering. Problemet är att vi inte 
vet när svaret kommer, det kan dröja en tiondels sekund eller en minut. 

Det behövs, oavsett programmeringsstil, en konstruktion i programmet som håller reda på när 
svaret kommer och som koordinerar arbetet i vänteperioderna. Det är inte en enkel sak att lösa 
men det går. I detta arbete nöjer vi oss dock med att säga att konstruktionen finns och istället 
kollar vi på vad det funktionella paradigmet erbjuder i övrigt.

Tidigare talade vi om funktioner av högre ordning, dessa kan vi nu använda oss av. Samtidigt 
som begäran om data skickas iväg ges även den funktion som skall använda sig av svaret till  
koordinatorn.  Datorns  resurser  är  nu  fria  att  användas  till  annan  beräkning  och  när  svaret 
kommer släpper koordinatorn in den ursprungliga beräkningen igen genom att ge den mottagna 
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Illustration 3: Skillnaden mellan sekventiellt och asynkront utförande. I det sekventiella utförs hela 
Beräkning 1 innan Beräkning 2 påbörjas. Med ett asynkront utförande utnyttjas den tid i Beräkning 1 som 
går åt att vänta på svar från databasen till att utföra Beräkning 2.

Databas

Beräkning 1Beräkning 2

Väntetid                       

Dator

Databas

Beräkning 1Beräkning 2

Dator AsynkrontSekventiellt



ASYNKRON PROGRAMMERING

informationen  till  den  funktion  vi  angett  (se  illustration  3).  Samma  princip  fungerar  med 
procedurell programmering om språket tillåter pekare, vilka vi nämnde tidigare. Funktionell 
programmering har dock den bonusen att man inte behöver kontrollera ordningen på det som 
utförs och den asynkrona koden blir således mycket lik den sekventiella.40

40 Petricek and Skeet, Real-world functional programming : with examples in F# and C#, 353.
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7 DISKUSSION

Det  funktionella  paradigmet  har  både  fördelar  och  nackdelar  i  förhållande  till  det 
objektorienterade. Vissa skillnader gäller  just dessa två paradigm medan andra kan ses i ett 
större perspektiv där deklarativt ställs mot imperativt. En sådan generell distinktion har att göra 
med  hur  lätt  det  är  att  göra  misstag  som  programmerare.  Att  människor  gör  misstag  är 
ofrånkomligt, det enda sätt på vilket man kan garantera att fel inte uppstår i program är att låta 
bli att programmera dem. Ett sådant förhållningsätt skulle med all säkerhet ha en hämmande 
effekt  på  teknikutvecklingen.  Deklarativ  programmering tar  dock bort  möjligheten  att  göra 
vissa typer av misstag. Förklaringen till det ligger i definitionen av paradigmet – vad som skall 
göras beskrivs men inte  hur det skall göras. Ges programmerare inte rätten att beskriva  hur 
berövas de också möjligheten att göra fel i detta moment. Därmed inte sagt att det är lättare att 
programmera deklarativt, det kan vara nog så svårt att få den effekt man vill ha i ett program 
ändå. Vad som dock är typiskt för fel i programmeringen av hur är att de ofta är små och svåra 
att  upptäcka. De hindrar inte programmets körning men påverkar dess resultat.  I  den första 
procedur där vi summerade en talserie ställdes vi inför ett sådant problem.

procedur summeraTalXtillY(χ, γ)
   ȥ ← 0
   sålänge(χ < γ  + 1)
      ȥ ← ȥ +  χ
      χ ← χ + 1
   ȥ

I  slingor  är  det  inte  alltid  självklart  vad villkoret  skall  vara eller  hur  uppräkningen av den 
styrande variabeln  skall  ske.  I  exemplet  ovan har  vi  flera  möjligheter.  Ett  alternativ  är  att  
slingan skall utföras så länge χ är mindre eller lika med γ; ett annat är att göra som koden är 
skriven ovan då slingan utförs så länge χ är  mindre än γ plus ett. Risken är emellertid att ett 
enkelt misstag görs och att slingan tillåts gå endast så länge  χ är mindre än  γ, varpå  γ inte 
räknas  till  summan.  Programmet  fungerar  fortfarande och det  ända  sätt  på vilket  felet  kan 
upptäckas är att kontrollsummera talserien och jämföra med resultatet av proceduren. Fel av 
denna typ är mycket vanliga och benämns med engelsk terminologi som ”off-by-one” – fel med 
ett.  De  förekommer  inte  med  samma  frekvens  i  funktionell  programmering  eftersom 
programmeraren inte i lika hög utsträckning kontrollerar utförandet av upprepningar där. Fel i 
detta paradigm tenderar istället att vara större och mer uppenbara.

Det  funktionella  paradigmet  har  sina  egna  problem.  Om slingor  är  källan  till  många  små 
problem så innebär istället rekursion potentiellt bekymmer med sällsynta men allvarliga fel. Vi 
har redan talat om att rekursiva anrop riskerar att översvämma minnesutrymmet i en dator. I 
vissa fall går det att avhjälpa med extra argument men det är inte praktiskt genomförbart i alla  
situationer. Sidoeffekter är till stor hjälp men på köpet kommer också de imperativa egenskaper 
som  vi  försökt  undvika.  Om  program  skall  utföra  någon  vettig  uppgift  måste  dock  detta 
dilemma hanteras. Att skriva ut text till skärmen eller att läsa information från en fil är båda 
exempel  på  sidoeffekter.  För  att  undvika  programmets  fullkomliga  stopp  vid  rekursiv 
översvämning kan någon form av felhantering, som skall ta över kontrollen när beräkningen 
inte kan fortsätta, implementeras. Felhantering innebär även det en sidoeffekt eftersom det inte 
är svaret av en funktion och dess uppkomst inte är förutsägbar (uppkomsten är beroende av den 
fysiska tillgängligeten av minne, vilken kan variera). Som utvecklare måste man i grund och 
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botten fundera över vilka delar av ett program som kan implementeras rent deklarativt och i  
vilka fall detta inte räcker. De imperativa inslagen bör noga kontrolleras så att de inte kommer i  
vägen för  eller  påverkar  annan kod.  Detta  gäller  speciellt  inom de  områden där  deklarativ 
programmering har en uppenbar  fördel  – exempelvis i  parallella  system och vid asynkrona 
utföranden. Det är upp till implementationen av varje språk att styra ifall kontrollen skall ligga 
hos programtolken eller  hos den enskilde programmeraren.  Allt  större vikt  måste läggas på 
dessa frågor när vi går mot en framtid där de övergripande paradigmen tenderar att mötas och 
vävas  samman.  Tecken på det  finns  bland annat  i  utvecklingen av .NET-plattformen under 
senare år.  När man programmerar  på denna plattform kan man använda ett  av flera  språk. 
Oavsett  vilket man väljer så kompileras koden till  något vilket kan tolkas av en dator som 
förstår .NET. Det är ett populärt sätt att utveckla men de tillgängliga, officiella, språkvalen har 
hittills  varit  imperativa  och  objektorienterade.  Under  våren  2010 tillkom F#  till  samlingen 
officiella .NET-språk. F# är ett funktionellt språk som ger programmeraren möjlighet att välja 
när sidoeffekter och objektorienterade inslag skall förekomma.41 Samtidigt har i plattformens 
imperativa  språk  också  deklarativa  inslag  presenterats.  LinQ är  en  språkkonstruktion  i  det 
objektorienterade C# som tillhandahåller ett sätt att hantera data där man inte preciserar  hur 
utan bara vad man vill ha fram. 

F# och LinQ ger en lösning på ett problem för de deklarativa förespråkarna. Det imperativa –  
och på senare år huvudsakligen objektorienterade – paradigmet har i åratal varit så dominerade 
att  utvecklare  mer  eller  mindre  tvingats  in  i  ett  sådant  arbetssätt.  Att  programmeringens 
utveckling har byggt på högre och högre nivå av abstraktion förklarades tidigt i detta arbete. 
Desamma gäller på sätt och vis även utvecklingen av program. Snickare vill inte börja med att  
uppfinna hjulet varje gång de skall bygga en vagn och desamma gäller vid programutveckling – 
programmerare vill  kunna återanvända det  som gjorts  tidigare.  På den deklarativa sidan av 
skalan har detta varit ett bekymmer eftersom det mesta av vad som gjorts under decennier av 
programmerande har varit imperativt. Hur bygger man något deklarativt på en imperativ grund? 
Detta  kan vara en förklaring till  att  funktionella språk,  som till  exempel  Erlang, har funnit 
uppskattning inom vissa begränsade och speciella områden – där man samtidigt tvingats börja 
från grunden – men har haft svårt att nå ut till den stora marknaden.42 .NET kan här ses som 
limmet vilket fogar samman imperativa idéer med deklarativa. Med all sannolikhet kommer 
mer av denna sammanvävning av paradigm synas framöver, även på andra plattformar och i 
flera språk. Språken kommer på så sätt tillhöra ett multiparadigm bestående av bitar från flera 
andra paradigm.

Tiden är mogen att införa fler deklarativa inslag i programmeringen. Det behövs ständigt nya 
nivåer av abstraktion för att förenkla och snabba upp utvecklingen av ny programvara. Kraven 
på de språkliga verktygen blir  högre allteftersom den senaste  nivån blir  en naturlig  del  av 
utvecklingsarbetet och strävan efter att ta det till en ny nivå ökar. När blickfånget redan ligger 
på det  funktionella paradigmet för dess egenskaper vid utveckling av parallella  system och 
asynkrona utföranden så får fler också upp ögonen för den abstraktion av hur som det innebär. 
Kraven  på  programspråk  att  införa  dessa  konstruktioner  ökar  och  programmeringen  tar 
ytterligare ett steg mot det deklarativa.

I fråga om arbetsmetoder finns det stora skillnader men också många gemensamma nämnare 
mellan objektorienterad och funktionell programutveckling. En av de stora fördelarna – vilken 
har gjort  objektorientering till  det dominerande sättet  att  utveckla – är  modularitet.  Kod är 
modulär  om det  är  möjligt  att  välja  ut  och  sätta  samman  delar  till  en  fungerande  helhet.  

41 Syme, Granicz, and Cisternino, Expert F#, 69.
42 Meijer, “Confessions of a used programming language salesman,” 690.
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Objektorienterad  kod  uppfyller  detta  krav  genom  klasser  vilka  kan  användas  i  olika 
sammanhang. Dessa kan även byggas på och förändras genom arv – utan att den ursprungliga 
koden påverkas. Behovet av att skriva om samma sak flera gånger minskas då färdiga klasser 
kan  kombineras  och  vidareutvecklas  efter  den  funktionalitet  programmet  kräver.  Det 
funktionella  paradigmet  stödjer  också  modularitet  men genom  komposition.  Funktioner  kan 
både innehålla, använda sig av och returnera andra funktioner. På så sätt kan de kombineras till  
större  enheter  istället  för  att  utföra  samma  beräkning  på  flera  ställen  i  koden.  Att  utföra 
summering av en talserie genom funktionskomposition kan se ut på följande sätt:

funktion summera(χ, γ)
   χ + γ

funktion fAvTalXtillY(Ƒ, χ, γ)
   om(χ = γ)
      χ
   annars
      Ƒ(χ, fAvTalXtillY(Ƒ, χ + 1, γ))

funktion summeraTalXtillY(χ, γ)
   fAvTalXtillY(summera, χ, γ)

Tre funktioner samarbetar här för att addera talen från χ till γ. Den mellersta funktionen tar en 
funktion som första argument och använder den på varje tal i  serien. Den första funktionen 
adderar två tal men eftersom detta är en kunskap som finns i alla programspråk (kunskapen om 
hur två tal adderas) kan koden förenklas något genom att bestämma syntaxen för operanden 
”+” så  att  den stämmer överens  med ett  vanligt  funktionsanrop:  ”+(χ, γ)”.  Detta  är  en 
vanligt  förekommande  möjlighet  i  funktionella  språk.  Den  sista  funktionen  utnyttjar 
komposition genom att ta den första funktionen och kombinera den med den andra.

Att  istället  multiplicera  talen  i  serien  kan,  tack  vare  komposition  och  vår  nya  syntax  för 
operander, enkelt utföras med:

funktion multipliceraTalXtillY(χ, γ)
   fAvTalXtillY(*, χ, γ)

Utförandet får ett kanske oväntat resultat om talserien inleds med noll eftersom multiplikation 
med noll alltid resulterar i noll, oavsett hur många tal som multipliceras därtill, men för att hålla  
exemplet så enkelt som möjligt har detta ignorerats. 

Funktionell  programutveckling  bygger  på komposition  av funktioner  och det  går  att  göra  i 
större utsträckning än föregående exempel visar.43 För systemutveckling räcker dock detta inte 
till och ytterligare strukturer är nödvändiga. Att organisera funktioner i moduler är ett sätt att ta 
kontroll och underlätta hanteringen av stora mängder kod men det var inte tillräckligt för den 
procedurella programmeringen så varför skulle den funktionella klara sig bättre? Procedurell 
systemutveckling blev med åren till objektorienterad på grund av de bättre möjligheterna att 
organisera kod.

43 Hughes, “Why functional programming matters,” 99.
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Objekt är inkapslade enheter av egenskaper och attribut. Varje sådan kapsel interagerar på ett 
kontrollerat sätt med övrig kod och andra objekt. Detta är en stor fördel vid systemutveckling 
där  koden  är  omfattande,  har  komplexa  samband  och  skrivs  av  många  programmerare 
samtidigt. I ett sådant sammanhang är en tydlig struktur och väl uppdelad kod är av högsta vikt.  
På så sätt kan uppkomsten av konflikter mellan olika delar i ett program och risken för att en 
utvecklares  förändringar  stör kod på ett  sätt  som denne inte  är  direkt  medveten om lättare 
undvikas. I multiparadigm är kraven på uppdelning större eftersom behovet av att hantera kod 
med och utan sidoeffekter ytterligare ökar komplexiteten i utvecklingen. 

Att  det  deklarativa  paradigmet  skulle  innebära  slutet  för  den  imperativa,  objektorienterade, 
programmeringen  är  knappast  troligt.  Under  många  år  framöver  kommer  de  funktionella 
idéerna samexistera med de objektorienterade, inte minst på grund av behovet av sidoeffekter – 
för  vilka  objektorientering  visat  sig  fungera  väl  –  och  de  funktionella  fördelarna  vid 
parallellism.  Objektorienterade  program  med  funktionella  beräkningar  som  kan  delas  upp 
mellan processorer är ett troligt första steg i utvecklingen de närmaste åren och är också det vi 
ser inom de imperativa .NET-språken idag. Det finns även mycket att vinna på att tillföra objekt 
till  funktionella språk. Objekt har ett eget inkapslat tillstånd och det blir således möjligt att  
hantera  detta  fenomen  inom objekt  medan  funktioner  sköter  det  övergripande  flödet  inom 
programmen.

Samtidigt  är  inte  de funktionella  idéerna slutet  på utvecklingen.  Ännu längre bort  från det 
imperativa finns fler paradigm som står för mer radikala förändringar av programmeringen. 
Vissa av dessa har funnit sitt tillämpningsområde och används redan idag. SQL är ett sådant 
exempel. Det är en språkstandard för att hantera information i databaser som under lång tid 
varit dominerande men dess tillämpningsområde är begränsat just till detta. Prolog är ett logiskt 
programmeringsspråk i vilket programmeraren beskriver vilka fakta och regler som gäller i ett  
program. Datorn använder  sedan denna grund för  att  logiskt  härleda svaren  på  frågor  som 
ställs.44 Inom artificiell intelligens passar ofta denna programmeringsstil bra men den används 
sällan inom vanlig programutveckling. Om och när logikprogrammeringen är redo för ett mer 
allmänt bruk kan vi inte svara på i denna text men när väl den funktionella programmeringen 
vunnit full acceptans bland utvecklare är steget mot ytterligare deklarativa abstraktioner mindre.

44 Van-Roy and Haridi, Concepts, techniques, and models of computer programming, 663.
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