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Sammanfattning

Trenden inom systemutveckling och programutveckling går mot ett mer användande av multi 
programmeringsparadigmer. Funktionell programmering har fått mer uppmärksamhet på senare tid 
och utvecklingen tycks över lag gå än mer åt det deklarativa hållet där programmeraren fokuserar 
mer på vad som skall utföras och inte lika mycket på hur. Under en tid har det objektorienterade 
paradigmet varit dominerande, kommer det vara så i framtiden? Funktionell programmering skiljer 
sig från imperativ programmering, speciellt i abstraktionsnivå. 

Microsoft har implementerat programmeringsspråket F# i Visual Studio 2010. F# är ett funktionellt 
programmeringsspråk som även stödjer objektorienterad och imperativ programmering. Kan F# få 
funktionell programmering som paradigm att växa? Kommer F# få något genomslag i 
programmeringsvärlden? Genom att höra experter och företags åsikter vill vi framställa en prognos 
för F#. Vi vill ta reda på vad erfarna programmerare tycker om F# och vad de tror om framtiden. 
Att förutsäga framtiden är något som är väldigt svårt, om inte omöjligt. Prognoser stämmer således 
nästan aldrig. Det kan dock fortfarande vara av värde och frambringa olika effekter på utvecklingen.

Resultaten av vår undersökning pekar på en ljus framtid för F# som programmeringsspråk och 
funktionell programmering som paradigm. F# är ett populärt språk, bland dem som provat på det 
och kan effektivisera verksamheten för många företag. I denna skrift undersöker vi F# som språk - 
med några av dess mest ansett användbara aspekter - och funktionell programmering i allmänhet.
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Abstract
The trend in systems- and program-development has changed direction towards an increase in the 
usage of multi-programming paradigms. The attention put on Functional programming have 
increased lately and the development seems to move towards a more declarative style, where the 
programmer focuses more on how something should be done, than on what should be done.
For awhile now, the objectoriented paradigm have been the dominant programming paradigm, but 
will this hold in the future? Functional programming differs from imperative programming, 
especially on the abstract level. 

Microsoft has implemented the programming language F# in Visual Studio 2010. F# is a functional 
programming language that also supports both objectoriented and imperative programming. Will F# 
cause the functional programming paradigm to grow? Will F# cause some sort of impact upon the 
programming world? By listening to the views of experts and businessmen alike we want to 
implement a prognosis about the future of F#. We want to know what experienced programmers 
think about F# and its future. Although, predicting the future is hard, if not impossible. Even though 
future predictions often are wrong, they can still bring forth important views and aspects, effecting 
the development, evolution or view on the target for the prediction.

The result of our research points to a bright future for F# as a programming language and function 
programming as a paradigm. F# is a very popular language amongst those that have tried it and it 
has the possibility to streamline the operations in many businesses. In this paper we investigate F# 
as a language – with some of it's most useful aspects – and functional programming in general.
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1 Inledning
Tecken visar på att ett paradigmskifte inom programmering har startat från ett imperativt 
programmeringsförförande till ett mer deklarativt. Det kanske mest anmärkningsvärda är att 
microsoft har implementerat språket F# i Visual Studio 2010. 

F# är ett multiparadigm språk med möjlighet att programmera strikt funktionellt såväl som 
objektorienterat. F# startades som ett projekt på microsoft research och togs senare över av 
microsoft developer division som för närvarande sköter utvecklingen av språket. 

Funktionella språk är inget nytt utan har funnits sedan 1950-talet parallellt med de mer kända 
imperativa (procedurella) språken. Det finns en förhoppning om att F# ska kunna bidra till att 
utvecklare börjar programmera mer funktionellt. Intressanta aspekter som gör F# attraktivt för den 
breda massan av utvecklare är främst dess funktionella egenskaper kombinerat med att det är ett 
fullfjädrat .NET-språk vilket ger F# en mängd fördelar i form av interoperabilitet med C#, VB.NET 
samt tillgång till .NET- klassbibliotek. 

F# gör det möjligt för mainstream-utvecklaren att på ett snabbt och enkelt sätt börja programmera 
funktionellt. F# har visat sig vara extra användbart i områden/brancher som tex: finansiella system, 
forskningsprojekt, områden som till sin natur är algoritmiska och matematiska. F# har fördelar som 
kan effektivisera verksamheten för många företag.

 1.1 Syfte
Denna uppsats ämnar att göra en framtidsprognos för programmeringsspråket F#, för att försöka 
förutse vilken roll språket kommer ha år 2020 inom olika branscher. Syftet är att redogöra för olika 
faktorer som spelar roll samt tala för och emot den givna hypotesen. 

Detta avses att presenteras med diverse kvalitativa metoder som litteraturstudier, dokumentstudier 
samt intervjuer. 

En aspekt vi kommer ha med som jämförelse är den Objektorienterade programmeringens 
etablering på 90-talet, för att kunna dra liknelser med den nuvarande situationen, där en övergång 
till ett mer deklarativt förhållningssätt nalkas.

Detta ämnas att framföras med ett kritiskt förhållningssätt utifrån etablerad forskning och erfarna 
utvecklares ("Mogna programmerare") tankar och teorier. Genom att ta upp viktiga faktorer som 
talar för och emot F#'s utveckling och etablering där ambitionen är att få en kvalitativt analyserad 
framtidsprognos för språket. 

 1.2 Frågeställningar och Hypotes

•Vilken roll kommer F# ha i framtiden?

•Hur snabbt kommer utvecklingen/etableringen ske? 

•Vilken inverkan kommer F# ha på programmeringsvärlden som en helhet? 

•Är det värt att lägga tid på? Finns det ett stort behov av funktionell programmering?
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Hypotes: F# och funktionell programmering kommer dominera år 2020.
Eftersom vi av uppenbara orsaker just nu inte kan undersöka om vår hypotes kommer slå in eller ej 
kommer vi basera resultaten från prognosen på de åsikter och antaganden intervjurespondenterna 
givit oss samt från aktuell forskning.

Detta betyder att svaren vi kommer ge på våra frågor är en kombination av vad majoriteten av 
respondenterna antar om F# och vad som är mest troligt, utefter iakttagelser och slutsatser som görs 
idag.

 1.3 Avgränsningar
Fokus kommer läggas främst på det icke-tekniska, som t.ex. företags åsikter och påverkan på 
omgivningen. Detta är eftersom denna uppsats ej är en heltäckande genomgång av F# i sig, utan en 
studie om vad programmeringsvärlden har för åsikter om språket, anledningar till deras uttalanden, 
antaganden och förhoppningar.

Vi kommer givetvis att ta med de viktigare tekniska aspekterna, men kommer inte gå in på det 
totala djupet. Även fast vi antar att de som läser denna uppsats känner till F#, kan vi inte lita på att 
läsaren faktiskt vet något om språket, vilket medför att vi åtminstone ger en grundläggande 
förklaring över språket och de olika programmeringsparadigmerna som är associerade till det.

Eftersom det är en framtidsprognos kommer vi inte kunna avgöra än om de slutledningar vi 
kommer fram till verkligen är sanna, bara om de verkar sannolika.

 1.4 Metod
Uppsatsen följer en kvalitativ och prediktiv metod där vi använder insamlad data för att dra 
slutsatser om framtidsscenarier. 

Ett företag som använder F# i programmering av flera av sina system kontaktades samt oberoende 
F# experter med hjälp av e-post.

Vi bokade en intervju med företaget på bestämd tid och plats medan vi skickade ett frågeformulär 
till experterna, eftersom vi ej kunde komma i direkt kontakt med dem.

Insamlad data kommer ifrån diverse faktaböcker om F#, Funktionell programmering med mera och 
från filmer med F# experter.  Data har också genererats från intervjuer med anställda 
programmerare på företag och från enskilda experter inom ämnet.

Utförligare metodbeskrivning finns under kapitel 2.

       1.5 Begreppsapparat

•REPL (Read-Eval-Print-Loop) – Interaktiv programmeringsmiljö

•.NET – Ett ramverk utvecklat av Microsoft som inkorporerar ett flertal programmeringsspråk som 
delar interoperabilitet.

•IDE (Integrated Develop Enviroment) - Utvecklingsmiljö
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•Visual Studio (VS) – En IDE utvecklad av microsoft

•Språk = programmeringsspråk om inget annat specificeras

•Mainstream-språk – etablerat, välkänt programmeringsspråk bland majoriteten av programmerare 

•Mainstream-utvecklare – ”den vanlige” utvecklaren, majoriteten av utvecklare.

 1.6 Disposition
Uppsatsen börjar med ett inledande kapitel där syfte, frågeställningar, hypotes,  metod och 
avgränsningar redovisas. 

Kapitel två ”Metod” som går in närmre på metoden som använts vid undersökningen. Därefter 
följer det tredje kapitlet ”Programmeringsparadigmer” där en grundläggande bakgrund ges till 
programmering och dess huvudparadigmer. Kapitel 4 ”F# som språk” ger en inledande bakgrund 
till F#, tar upp några av dess viktigaste funktioner. I kapitel 5 presenteras en prognos i form av 
antaganden och påståenden baserat på den data vi fått in från respondenterna. I kapitel 6 
”Avslutning” dras slutsatser och argument för och emot hypotesen diskuteras.

7



2 Metod

Som kort beskrivet i inledningen, kapitel 1, så bygger arbetet bygger på en kvalitativ prognos om 
F# som framställs med hjälp av experters åsikter inom området. Även litteraturstudier ligger till 
grund för arbetet.

Följande kapitel presenterar forsknings- och datainsamlingsmetoderna som använts.

Prognoser anses vara en av de mest klassiska forskningsmetoderna som existerar idag, den kan 
delas in i att vara kvalitativ eller kvantitativ beroende på vilken typ av data som majoriteten av 
prognosen innefattar.

Prognoser handlar om att göra förutsägelser om framtiden och bygger vanligtvis på observerade 
händelser eller trender.  Det används ofta inom Ekonomi vid förutsägelser om t.ex. räntor, skatten, 
pristoppar, osv, och är då ofta klassificerade som kvantitativa, för att de hanterar till större del bara 
statistiska tabeller och numeriska värden. Kvalitativa prognoser bygger däremot inte på numerisk 
data utan på uttalanden som enskilda experter uttrycker sig inom problemområdet, deras åsikter och 
tankar som har grundats ur egna observationer. 

Att göra prognoser betraktas som ett av de svårare forskningsmetoderna, prognoser har nästan alltid 
fel. Om de nästan alltid leder till fel, varför göra prognoser? 

Man gör prognoser eftersom de ändå vara av värde och kan leda till att ett visst utfall sker, 
prognoser kan påverka och framkalla effekter när de frambringar hur en viss trend ser ut att 
utvecklas. 

Eftersom bristen på historiska data och numeriska värden är väldigt begränsade så bygger denna 
uppsats på en kvalitativ prognos. 

Vi besökte ett ledande ekonomi företag och intervjuade tre av deras systemutvecklare och 
programmerare. Enkäter har även skickats till oberoende experter på området runt om i världen. Vi 
kan erkänna att experterna syn kan vara lite vinklad på grund av att de har jobbat med utvecklingen 
av F#, men detta balanseras dock av intervjun med systemutvecklarna.

Utöver den data som har samlats genom intervjuer och frågeformulär, har vi även sökt i fakta- och 
kurs-böcker samt sett ett par filmer om F#.

Referens: Vetenskaplig metod (Sid.42)

2.1 Datainsamlings metoder

Frågeformulär
En data-genereringsmetod som ofta används för att samla in data från folk man ej lätt kan nå i 
person, anser av någon anledning att det inte är värt att lägga ner tid och resurser på en intervju eller 
vid massutskick till ett flertal personer, folkgrupp eller område. 

Frågeformulär är uppsättningar av fördefinierade frågor och upplagda i en förbestämd ordning. 
Frågorna kan vara öppna eller stängda. Öppna betyder att de får svara vad de vill på frågan, medan 
stängda har ett par specifika svarsalternativ. Respondenterna bes att svara på frågorna på ett 
trovärdigt och uppriktigt sätt och sedan skicka tillbaka formuläret. Det returnerade formulären 
granskas av personen eller personerna som komponerade det och den data formuläret bidrar med 
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analyseras och tolkas. Förutom svaren,  brukar forskarna leta mönster och dra generaliserade 
slutsatser vid större undersökningar för att undersöka om det verkar vara en trend eller liknande på 
gång.  

Frågeformulär kan utföras på två sätt. Själv-administrerat och Forskar-administrerat. 
Vid användning av den första så är det upp till respondenten att svara på formulärets alla frågor utan 
att forskaren är närvarande, detta sätt används ofta vid post-baserade frågeformulär som skickas 
över land eller Internet. Den andra används vid mer styrda sammanhang och påminner mer om en 
intervju (strukturerad intervju för att vara exakt). Forskaren skriver ner svaren efter att han/hon har 
ställt en fråga till respondenten. Denna typ utförs med respondenten och forskaren närvarande eller 
över t.ex. telefon, skype eller video-chatt.

I vårat fall så utfördes frågeformulären själv-administrerat på grund av att experterna bodde och 
befann sig i länder andra än Sverige. Vi utformade frågeformuläret med öppna frågor om F# och 
deras åsikter kring språket och dess framtid. Frågeformulären skickades med e-mail över Internet 
till de experter som gått med på att besvara dem.

Referens: Researching informations systems and computing (Sid.219-231)

Intervjuer
En klassisk data-genererings metod. Används ofta för att få fram antaganden som inte brukar 
påpekas i normala diskussioner. Främst genomförs intervjuer för att få intervjuaren vill få verbal 
information ifrån enstaka personer eller grupper med folk. 

Konversationerna planeras och genomförs större delen av tiden utav personen som söker 
informationen. Intervjuaren har ett agenda, han/hon vill ta reda på något som inte går att få tag på i 
normala sammanhang. Diskussionen är ofta öppen, men styrs mer eller mindre synligt i den riktning 
som intervjuaren vill. 

En mycket viktig aspekt inom planering och uppbyggnad av en intervju är bakgrundsforskning om 
personen eller målgruppen i fråga. Det kan frambringa frågor man tidigare inte tänkt på, öka ens 
trovärdighet och professionalism, samt få dem att öppna upp mer för intervjun.

Ytterliggare en taktik är att skicka en lista med frågor eller ämnen man planerar att ta upp för att ge 
dem tid att överväga sina syner samt öka att de tar en seriöst.

Att genomföra en intervju är en möjlighet att samla detaljerad information om speciella, komplexa 
eller öppna frågor som kan ses på många olika sätt beroende på hur de intervjuades religiösa, 
politiska och sociala åsikter ligger. Man ges även chansen att utforska olika uttryck, upplevelser och 
känslor som kan vara svåra att observera eller beskriva i enkäter eller frågeformulär. Känsliga 
frågor av olika typer kan även behandlas på ett närmare och säkrare sett än på distans.

Intervjuer brukar delas in i tre olika klasser; Strukturerad, delvis-strukturerad och ostrukturerade 
intervjuer. Intervjuerna kan genomföras med enskilda personer eller i grupper med personer.

I vårat fall valde vi att genomföra en delvis-strukturerad grupp intervju, det vill säga, en intervju där 
man utgår ifrån en lista med frågor man vill ha svar på, men är också villig att ändra ordningen på 
frågorna och komma med extra frågor beroende på hur diskussionen flyter på och vad som sägs. De 
intervjuade tillåts även att prata med varandra och i mer detalj om frågorna, samt komma med egna 
frågor för att utveckla diskussionen.
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Referens: Researching informations systems and computing (Sid.186-199)

Litteraturstudier
Varierad litteratur har studerats inom områden relaterade till programmering. OOP, Imperativ, 
Funktionell, Forskningsmetoder och artiklar. Materialet kommer från källor som kan anses 
trovärdiga, författarna har stor erfarenhet av respektive ämnen.
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3 Programmeringsparadigmer
I detta kapitel tar vi upp de viktigaste programmeringsparadigmerna för att ge en övergripande bild 
över hur programmering i grunden fungerar och ser ut, samt för att ge något som läsaren kan 
relatera F# till. Läsaren som är insatt i ämnet kan utan förlust av sammanhang hoppa över detta 
kapitel.

Inledning
I grunden består alla program av numeriska kommandon uttryckta i binära tal som datorer kan 
tolka. Detta kallas för maskinspråk eller maskininstruktioner och räknas till första generationens  
programmeringsspråk. Kod på denna nivå är väldigt primitiv och består ofta av korta enkla 
kommandon som datorn skall utföra. På 1940-talet utvecklades assembler som gör det möjligt att 
uttrycka maskininstruktioner med ord istället för nummer. Detta var  så revolutionerande att 
assembler hör till andra generationens programmeringsspråk. Även om assembler var avsevärt 
mycket enklare att skriva än maskininstruktioner var det fortfarande beroende av att koda till en 
specifik maskin och väldigt omständigt. Detta ledde till att tredje generationens 
programmeringsspråk eller högnivåspråken, som vi är vana vid idag, utvecklades under 1950-talet. 
Dessa språk ligger på en högre abstraktionsnivå och liknar mer vårt vanliga talspråk. 
Programmering kan delas upp i två delar, imperativ och deklarativ. Vi börjar med att gå igenom 
imperativ programmering.

Referens: Computer Science – An overview

 3.1 Imperativ programmering

Imperativ programmering är en programmeringsstil där programmet utför uppgifter genom att 
förändra minnes data. Detta leder till mönster där program är skrivna i en serie av uttalanden eller 
kommandon.

Imperativ programmering anses vara närmare maskinens representation eftersom språken utför 
minnes hantering. I imperativ programmering beskrivs hur man vill att ett program ska utföra vissa 
åtgärder. Detta kan kräva högst detaljerade instruktioner i vissa fall, beroende på komplexiteten av 
programmet i fråga. Detta ger både större översikt över koden men också ökad risk för fel, på grund 
av den mänskliga faktorn. Desto större och mer komplex kod, desto ökad chans för slarvfel.

I detta del-kapitel kommer två imperativa programmeringsparadigmer tas upp, 
nämligen; Procedurell och Objektorienterad programmering, vilka båda når sina effekter genom att 
förändra värdena på variabler.

Referenser:  Programming F# (Sid.85), Comparative programming languages, 3rd Ed. (Sid.103)

 3.1.1 Procedurell programmering
Procedurella programmeringsspråk var något av de mest använda imperativa programmerings 
språken för några årtionden sedan. Man kan jämföra skrivandet av procedurell kod med skrivandet 
på ett blankt A4. Koden börjar skrivas uppe i vänstra hörnet och fortsätter sedan nedåt längs 
”pappers arket”. Koden man har skrivit utförs i tur och ordning, uppifrån och ner. Några av de mest 
kända procedurella programmeringsspråken är C, COBOL, Fortran. Språken är uppbyggda kring 
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elementen: statements, variabeltilldelning, iterationer och selektioner. 

Statements
Ett statement är ofta ett anrop man gör genom koden. Det kan innefatta bland annat variabel 
tilldelning, iterationer, anrop och uttryck. Man får koden att utföra en viss funktion. Ett program är 
egentligen bara en sekvens av en eller flera statements.

Variabeltilldelning
Det mest fundamentala elementet inom procedurell programmering är variabeltilldelning. Det sker 
genom att man tilldelar en variabel av fördefinierad datatyp någon form av värde. T.ex; ge variabel 
x värdet 7 eller variabeln namn värdet ”Johan”. Värdena som variablerna tilldelas lagras i datorns 
minne. De olika variablerna tilldelas även olika datatyper beroende på vilka värden de kan anta. Vid 
variabeltilldelning allokeras plats direkt i minnet.

Exempel; int (heltal) och float (decimaltal) kan anta numeriska värden. String och char antar 
uppsättningar av tecken. Bool antar värdena sant eller falskt.
Kodexempel 1
1    int x = 50;
2    int y = x*2;
3   x = y
Exemplet ovan visar två variabeltilldelningar i C#. Det ser ut på liknande sätt i de flesta imperativa 
språken. Variablen x får först värdet 50 och variabeln y får värdet 100. På rad 3 ändras värdet på 
variabel x till y, dvs 100.

Iteration
Iteration är möjligheten att skapa repeterande funktioner, sk. Loopar, som körs tills ett visst värde 
har uppnåtts. 

Exempel; En funktion som returnerar triangeltal. Triangeltal är summan av alla tal inom ett visst 
intervall till 1. Tex är Triangeltal 3 = 3 + 2 + 1 = 6 och Triangeltal 4 = 4 + 3 + 2 +1 = 10. En 
funktion som genererar triangeltal kan på ett imperativt sätt skrivas som följande:
Kodexempel 2
1   let ImpTriangleNumber x =
2       let mutable z = 0
3       let mutable y = x
4       while y > 0 do
5           z <- y + z
6           y <- y - 1
7       z

Exemplet ovan är skrivet i F# och visar hur funktionen ImpTriangleNumber tar värdet x som 
argument och returnerar variabeln z som efter körning innehåller triangeltalet för x. En while-loop 
används här. Loopen körs till villkoret y > 0 är uppfyllt, dvs när det boolska uttrycket returnerar 
sant. 

Selektioner
Selektioner används för att kontrollera flödet över hur statements exekveras. Det mest kända if-
selektionen. Logiken är enkel och kan illustreras på följande sätt.
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Kodexempel 3
1   IF villkor THEN
2                   statement1;
3               ELSE 
4                   statement2;
5               END IF

Exemplet är inte skrivet i något specifikt programmeringsspråk, men logiken är densamma i alla 
språk. Om det boolska villkoret är sant, så körs statement1 annars körs statement2. 

Även om procedurell programmering fungerade tämligen väl, kände programmerare sig begränsade 
av att bara kunna skriva uppifrån och ner och exekvera den på samma sätt. Detta orsakade ofta att 
kod långsamt blev mer komplex och komplicerad, desto längre man skrev och utvecklade 
programmet. 

Bara det att gå tillbaka i koden och köra en tidigare funktion krävde att man antingen tvingades att 
skriva extra komplicerade funktioner, redundant kod eller helt enkelt kopior av tidigare kod som 
man vill köra igen. Detta var ett par av anledningarna som ledde programmerare att börja utforska 
nya möjligheter för ett nytt programmerings språk som kunde underlätta eller helt av lösa dessa 
problem. Detta ledda till objektorienterad programmering. 

Många procedurella språk har idag konverterats till ett objektorienterat språk eller modifierats för 
att inkorporera objektorienterade funktioner. 

Uppkomsten av objektorienterad programmering har lett till att procedurell programmerings 
användare har minskar, det har inte försvunnit helt, men programmerare idag, särskilt den yngre 
generationen siktar in sig på nån form av objektorienterat språk

Referenser: Comparative programming languages, 3rd Ed. (Sid.5, 39, 42, 103, 106, 109-116, 193, 
320, 322), Computer Science – An overview

 3.1.2 Objektorienterad programmering
”Objektorienterad programmering, det nu dominerande paradigmet”
Objektorienterad programmering sköt i höjd under 1980-talet och vid 1990 var det en av de 
dominerande programmerings paradigmerna. Idag finns massor av objektorienterade språk, några 
av de största är; C++, C#, Java, Smalltalk, Python och Visual Basic (VB).

Övergången till objektorienterad programmering mer eller mindre revolutionerade 
programmeringen, det gav en helt ny nivå för organisering av kod som inte tidigare varit tillgängligt 
inom imperativ programmering. 

Objektorienterad programmering skiljer sig ifrån tidigare procedurella språk genom att istället för 
hantering av myriader med individuella funktioner och globala variabler, ge möjligheten att hantera 
ett föremål i taget (alla föränderliga tillstånd är överförda till så kallade objekt.). 

Det viktigaste som introducerats i och med objektorienterad programmering vilket lett till 
möjligheten att organisera kod på ett attraktivt sätt är; 

•Klasser, vilket kort förklarat är en konstruktion av data och dess åtkomlighets metoder. 

•Objekt, vilka är instanser av en klass som kan anta olika värden. 
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•Dynamiska kopplingar och möjligheten att ”ärva” objekts egenskaper (Arv.) 

•Möjligheten att kapsla in (enkapsulering) kod och göra den till ett objekt, vilket sparar tid eftersom 
objekten tillåter att koden återanvänds enkelt och snabbt. 

•Polymorfi, vilken är en annan form av kod återanvändning som gör det möjligt att skriva kod som 
hanterar en bas-typ av objekt, vilka accepterar specialiserade instanser av bas-typen.

Objektorienterade språk har funnits länge i form av experimentella prototyper med många 
kombinationer av både objektorienterad och funktionell programmering, men det var inte förrän C+
+ (Vilket är en hopslagning mellan procederuell programmering och objektorienterade funktioner. ) 
kom in i bilden som objektorienterad programmering drog till sig en ny bas av användare. 

Objektorienterad programmering handlar om att bryta ner problem i flera beståndsdelar och 
manipulera dessa. Grunden för objektorienterad programmering är att den ska spegla värden vi 
människor ser idag. Tanken bakom är att t.ex. ett program skrivet för att hantera en CD läsare, tar 
ideer från konceptet av en CD läsare i verkligheten och skapar en motsvarighet av dess 
huvudkomponenter i kod.  

Man börjar med att skapa en klass med t.ex. namnet ”OptiskLagringsEnhet”. Klassen tillförs sedan 
en metod med namnet ”Eject()”, som innehåller kod som matar ut CD/DVD skivan. CD eller DVD 
skivan kan även existerar som separata objekt som används när skivan har matats in och 
identifierats. Klassen ”OptiskLagringsEnhet” är en programmeringsabstraktion av en verklig CD 
läsare.

Genom att modellera världen i form av abstrakta objekt så kan man simplifiera den underliggande 
kodens komplexitet.

Klasser, Arv, Enkapsulering och Polymorfi kommer förklaras i mer detalj nedan.

Klasser
En av möjligheterna som objektorienterad programmering introducerade var klasser. Det ansågs 
stort då, men tas mer eller mindre för givet idag. Klasser ger möjligheten att dela upp programmen i 
mindre beståndsdelar. Detta ger programmeraren möjligheten att skapa större, mer organiserade och 
lätt hanterliga program. Det ger möjligheten att förenkla mindre program, inom viss begränsning, så 
de tar mindre plats och blir  lättare att förstå. Det som verkligen gav skillnad var att man nu kunde 
skriva mycket större program än förut just på grund av att koden i dessa program var mycket bättre 
organiserad i jämförelse med de helt procedurella motsvarigheterna.

Detta leder även till en av huvudfördelarna med objektorienterad programmering. Man kan nu, 
istället för att skriva ny program från grunden, samla en kollektion av redan existerande objekt från 
tidigare arbeten. Detta ger en möjlighet att både importera fler klasser och utöka de importerade och 
redan existerande klasserna med nya funktioner och sedan sätta i hopp allt för att ge ny 
funktionalitet.

Här ger ett exempel på en implementation av en klass skriven i C#. Klassen är i detta fall en 
abstract class vilket betyder att den är till för att andra klasser skall ärva dess egenskaper och 
metoder.
Kodexempel 4
1    public abstract class Lagringsenhet /*Exempel på en abstrakt klass som diverse egenskaper och metoder som 
barnklasserna måste implementera*/
2       {
3           protected int x, y; 
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4           protected int size;
5           public abstract void Play();
6       }

Arv
Arv inom objektorienterad programmering tillåter programmeraren att skapa en ”är en” relation 
mellan två olika klasser. Ett exempel är CD och DVD skivor, USB minnen och Hårddiskar. Alla är 
lagringsenheter men har olika egenskaper, även för fundamentala funktioner som stöden för 
filsystem och om instanser av median är skrivskyddad eller ej. 

Här skulle man kunna säga att CD, DVD, USB och Hårddisk är alla olika klasser eller objekt som 
ärver ifrån klassen lagringsenhet vilken ger de olika objekten ett par basegenskaper och metoder 
som barnklasserna kan använda sig av. Klasser kan ärva ifrån klasser som i sin tur ärver ifrån 
klasser. Desto längre ner i klass hierarkin desto mer specificerade blir de olika klasserna eller 
objekten, medan desto längre upp så blir de mer generella.

Ett exempel här är om man har ”Lagringsenhet” som basklass, där Hårddisk, Optisk lagringsenhet 
och Minneskort ärver ifrån lagringsenhet. CD och DVD ärver därefter ifrån Optisk lagringsenhet 
och USB ärver ifrån Minneskort. Vi illustrerar detta med ett klass-diagram. Klassen lagringsenhet 
ärver per automatik klassen object. Kort beskrivet är det superklassernas superklass i .NET, men vi 
går inte in på dess implementation i denna text.

Figur 1 – Exempel på arv
Att härleda eller ärva en annan typ är att ”specialisera” den typen, vilket menas att man justerar 
bastypen så den är anpassad för en specifik ändamål. Motsvarande så är bastypen en mer 
generaliserad implementation av de typerna som ärver ifrån den.

Detta har gett upphov till ett par namn som man kallar de mer generella typerna (basklass, 
superklass eller förälder) eller de mer specialiserade typerna (Ärvd klass, underklass eller barn).

Ett huvuddrag som definierar Arv är att alla undertyper ärver alla medlemmarna som finns i 
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bastypen. Implementationen av bas medlemmarna kan ofta modifieras, men oavsett vad så kommer 
undertyperna alltid innehålla bastypens medlemmar samt alla de medlemmar som undertypen 
innehåller explicit. 

Klassen DVD ärver ifrån Lagringsenhet, men har sin egna implementation av metoden Play()
Kodexempel 5
1   public class DVD :  Lagringsenhet
2       {
3           public DVD(int initX, int initY)
4               : base()
5           {
6               x = initX;
7               y = initY;
8           }
9           public override void Play()
10          {
11              //Innehåll för DVD play-metoden
12          }

Enkapsulering
Enkapsulering inom objektorienterad programmering innefattar antingen en mekanism för att dölja 
information, kombinera information eller båda.  

Programmeraren kan gömma de detaljerna och komponenterna som gör själva programmet. 
Detaljerna kan fortfarande nås efter behov och en intelligent programmerare kan enkapsulera koden 
på ett sådant sätt att större program blir enklare att förstå. Enkapsulering skyddar mot användare 
som oavsiktliga eller ej kan orsaka förändringar på koden. Det gör den även enklare att underhålla 
tack vare att förändringar i koden är knutna till enkapsuleringens översikt. 

Ett exempel på enkapsulering är metoder.  Även om det är möjligt att ta koden direkt från en metod 
och bädda in den direkt i linje med anropparens kod så ger disciplinerad om-strukturering av koden 
till en metod de enkapsulerings specifika förmånerna.

Enkapsulering döljer alltså den bakomliggande koden och visar bara upp ett gränssnitt med de 
funktioner som tillåts.

Polymorfi
Ordet polymorfi är ett grekiskt ord som betyder ”har många former” eller ”mång/fler-format”

Termen refererar till hjälpmedel som tillåter programmeraren att använda en variabel, ett värde eller 
ett under-program på två eller fler sätt. Detta betyder att en metod eller typ kan av ha ett flertal 
former av implementationer. Polymorfi anses vara en källa för många buggar, men dessa fall verkar 
grundade i inkorrekt användning, för polymorfi är svårt att greppa för vissa. Men bortsett från det, 
så är polymorfi ofta nödvändig och säker om det används på rätt sätt.

Principen bakom bygger på att en typ kan ta hand om de exakta detaljerna av en implementerad 
metod eftersom metoden visas på ett flertal härledda typer som alla delar en gemensam bastyp eller 
interface (det som specificerar vad en klass visar för omvärlden) som också innehåller samma 
metod signatur.

Som exempel så kan vi ta en media spelare. Den kan läsa både musik CD skivor och DVD skivor 
med mp3 filer. Mediaspelaren har en Play() metod i sin kod som används för att spela upp 
musikfilerna på skivorna. Det intressanta kommer vid implementationen av Play() metoden, för CD 
skivans Play() implementation är inte exakt densamma som DVD skivans Play() implementation, 
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utan Play() metoden kommer variera beroende på om det är ett CD objekt eller ett DVD objekt som 
används. Metoden får båda skivorna att spela musik men det enda Mediaspelaren vet om metoderna 
är att de härstammar från en gemensam bastyp (en klass i detta fall) och att denna bastyp definierar 
metod signaturen för Play(). 
Exempel kod:

Kodexempel 6
1   DVD.Play();
2   CD.Play();

BådeCD och DVD objekten implementerar Play() metoden från Mediaspelare klassen. CD objektet 
använder Play() metoden precis som den är i basklassen, medan DVD objektet tillför och förändrar 
ett par varaiblet för att mediaspelaren ska läsa mp3 filerna som om de vore filer på en musik skiva.

Polymorfi kan vara statisk eller dynamisk. 

I statisk polymorfi så löses de olika formerna vid kompileringen av programmet (Compile time) och 
lämplig maskinkod genereras, medan i dynamisk polymorfi så löses den strukturella osäkerheten 
inte förrän vid körningen av programmet (runtime). 

Exempel på statisk polymorfi är; Typ konvertering, ett värde konverteras från en typ till en annan. 
Overloading, samma namn används för två eller flera objekt eller subprogram (underprogram). 
Och Generics, en parametriserad mall av ett underprogram som används för att skapa flera instanser 
av underprogrammet. 

Exempel på dynamisk polymorfi är; Variant and unconstrained records, där en variabel kan 
tilldelas värden av olika typer. Och Run-time dispatching, där underprogrammen anropas under 
körningen av programmet.

Avslutande ord om Objektorienterad programmering
Medan objektorienterad programmering fungerar bra vid modellering av vissa koncept så är det 
långt ifrån en heltäckande paradigm. Detta är synnerligen uppenbart vid försök att koda algoritmer 
och abstrakta koncept. Man har delvis löst detta genom att införa ett antal design mönster där 
koncepten och dess möjliga abstraktioner läggs fram som objekt och deras relationer mellan 
varandra. 

Men medan design mönster är behändiga så kompenserar de bara en av objektorienterad 
programmeringens oförmågor att enkelt uttrycka vissa koncept. De är även en börda som tvingar 
programmeraren att skriva repetiv kod (Boilerplate code) för att definiera kontrakt och relationer 
mellan objekt.

Referenser:  Programming F# (Sid.115), C# for students, .NET Application Development (Sid.125), 
Understanding programming languages (Sid.168), Essential C# 4.0 (Sid.202-205), Comparative 
programming languages, 3rd Ed. (Sid.39)

 3.2 Deklarativ programmering
Det deklarativa paradigmerna har sin grund från matematiken. Programmeraren fokuserar här mer 
på Vad skall utföras/beräknas istället för hur det skall ske. De deklarativa paradigmerna är på en 
högre abstraktionsnivå än de imperativa. Under många år har programmeringen långsamt gått åt det 
deklarativa hållet, men nu på senare år tycks ökningen ha accelererat något, främst inom funktionell  
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programmering.
Detta kapitel tar upp de två stora deklarativa paradigmerna funktionell- och logik-programmering.

 3.2.1 Funktionell programmering
Historia
Funktionell programmering är inget nytt utan har funnits parallellt med imperativa procedurella 
språk. På 1930-talet utvecklade Alonzo Church den så kallade lambda-kalkylen vilken ligger till 
grund för funktionell programmering. Det kanske mest tidigt kända funktionella 
programmeringsspråket är LISP som designades av John McCartney och utvecklades under 1950-
talet. Sedan har det kommit många funktionella programmeringsspråk varav de mest kända är ML, 
Ocaml, Haskell, de utvecklades under 1970-80-talen.

Intressant att notera är att under 1980-talet så pågick vidare forskning inom funktionell 
programmering. Detta resulterade i funktionella språk som har en väldigt ren teoretisk bas, men 
även en mycket effektiv implementation. Huvudskillnaderna mellan modernare funktionella 
språken och LISP är att de har ökad pålitlighet och effektivitet tack vare att typer och typ checking 
används som basiska koncept av dessa språken/har implementerats och är en del av grundbasen.

Referens: Understanding programming languages (Sid 274)

Koncept
Funktionell programmering skiljer sig markant från procedurella språk i vissa avseenden, det finns 
tex inga variabler eller sidoeffekter inom ren funktionell programmering. Viktiga begrepp inom 
funktionell programmering är funktioner, sammansättning, rekursion, lat-utvärdering, oföränderliga 
värden. Funktioner är själva grundstenen inom funktionell programmering. Alla program består av 
funktioner och ett program ses som en funktion. En funktion måste alltid ta argument och returnera 
ett värde. En funktion kan bestå av andra funktioner och även ta funktioner som argument, dessa 
brukar kallas för funktioner av högre ordning. 

Referens: Programming F#  (Sid 47-83)

Rekursion
Iterationer sker inom funktionell programmering med rekursiva funktioner. Rekursion sker genom 
att en funktion anropar sig själv med ett visst förändrat värde tills ett basfall är uppnått. 
Triangeltalsfunktionen (Se 2.1.1) kan istället skrivas med en rekursiv funktion.
Kodexempel 7
1   let rec RecTriangleNumber x =
2       match x with
3       |0 -> 0
4       |_ -> x + RecTriangleNumber (x – 1)

Rec är ett nyckelord i F# för att definiera funktionen som rekursiv. Matchning sker genom raden 
match x with, då x jämförs med alternativen 0 eller _ också kallat Wildcard som i det här fallet 
representerar alla andra tal än 0. 

Rekursiva funktioner är ofta kortare och enklare att första än motsvariga imperativa loopar som lätt 
blir mer komplexa. När en rekursiv funktion körs, så lagras alla beräkningar temporärt i en stack. 

Referens: Programming F#  (Sid 53-55)
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Exempel stacken för triangeltalsfunktionen:
RecTriangleNumber 4 =

4 + (RecTriangleNumber 3) =

4 + (3 + (RecTriangleNumber 2)) = 

4 + (3 + (2 + (RecTriangleNumber 1))) =

4 + (3 +( 2 + (1 + (RecTriangleNumber 0)))) =

4 + (3 + (2 + (1 + 0))) =

4 + (3 + (2 + 1)) =

4 + (3 + 3) =

4 + 6 =

10

Vid stora beräkningar kan stacken snabbt växa och ta upp mycket minne. Ett sätt att undvika detta 
är att använda sig av tail recursion. Det är en särskild form av rekursion där kompilatorn kan 
optimera stackanrop till att inte uppta onödigt stackminne. Det går till så att stacken töms vid varje 
rekursivt anrop. Det finns ingen mening med att lagra hela stacken och ta upp onödigt mycket 
minne. Detta leder till avsevärda prestanda förbättringar vid krävande beräkningar.

Referens: Programming F#  (Sid 190-194)

Lat utvärdering
Det finns två huvudsätt att exekvera kod inom funktionell programmering. Ivrig utvärdering och 
Lat utvärdering. Vid ivrig utvärdering exekveras koden direkt när man har kompilerat och kört 
programmet eller när koden skickas till F# interactive(FSI). 

Vid Lat utvärdering så utvärderas koden bara vid behov, till exempel om man vill begränsa och bara 
köra dyra beräkningar när det är nödvändigt. Detta kan leda till en stor reduktion av minnes 
fotavtryck, tack vare att man bara skapar värden i minnet när det behövs.

Det finns även så kallade Lata typer, de används bland annat inom F# som ett av två sätt att stödja 
lat utvärdering. En Lat typ är en typ som vars struktur och beteende förändras och anpassas 
beroende på vilken data som introduceras. Inom F# när en lat typ har skapats så kan man skicka 
runt den som om den vore utvärderad även fast den inte har det. Det går bara att utvärdera en gång 
och bara om man tvingar den.

Referens: Programming F#  (Sid 79)

Oföränderliga värden
En intressant aspekt inom funktionell programmering är att alla variabler man deklarerar är 
oföränderliga, eller immutable som de kallas, som standard. Det går ej att förändra deras värde efter 
man har satt ett. Man måste specificera att en variabel ska vara mutable för att den ska kunna vara 
dynamiskt föränderlig. Om en funktion orsakar en förändring i programmet, till exempel; skriver till 
en fil, kontaktar en webb server eller skriver text till skärmen, med mera, så är det känt som en 
sidoeffekt. 
Sidoeffekter är kan både vara bra och dåliga, men oförutsedda sidoeffekter kan vara grunden till 
flertalet buggar. De kan få dem mest försiktiga och noggranna programmerarna att göra misstag om 
de inte känner till en specifik sidoeffekt. Immutable värden är till stor hjälp om man vill skriva 
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säker kod. Som Chris Smith uttrycker det i boken Programming F# (s.49); ”You can't screw up 
what you can't change.”
Oföränderliga värden ger ett par signifikanta fördelar vilket jämnar ut känslan av svårigheter som 
kommer ifrån att inte kunna använda variabler i ren funktionell programmering, speciellt uttryckt av 
de som är vana vid imperativ programmering.

För det första anses funktionell programmeringskod mer lättläst. I en imperativ stil så måste man 
följa koden för att förstå vad den gör, medan en funktionell stil är mer deklarativ och kartlägger 
klart och tydligt till vad man vill att koden ska göra.

För det andra om man vill köra kod parallellt så måste man detaljera varje steg för att göra det 
parallellt inom imperativ programmering, bara det att skriva om ett program till en version som körs 
parallellt med något, krävs en total revidering av koden. I funktionell kod så behöver man bara byta 
ut funktionerna map och sum till dess parallella motsvarigheter. Mer om parallell programmering 
senare.

Referens: Programming F#  (Sid 49)

Mönstermatchning
Mönstermatching eller pattern matching, används inom funktionell programmering för att ta sig 
igenom och granska data. Man kan dra paralleller till selektioner inom den imperativa 
programmeringen. En mönstermatchning är en serie av regler som testas och exekveras om 
mönstret (regeln) matchar input värdet. Alla reglerna måste returnera samma typ. Om ingen ”träff” 
sker vid matchning av reglerna kastas ett så kallat exception (Felmeddelande). Detta undviks genom 
att försäkra sig om att alla tänkbara fall är täckta. Ett enkelt exempel på mönstermatchning i F# kan 
se ut såhär:
Kodexempel 8
1   let VokalTest a =
2      match a with
3       |'a'|'e'|'i'|'o'|'u'|'y' -> true
4       |_ -> false

Funktionen kollar om input-värdet är en vokal. En bokstav (char) tas som argument och sant 
retuneras om det är en vokal, annars – för alla andra värden – falskt. Reglerna vid 
mönstermatchning undersöks av kompilatorn i den ordning de är skrivna. Skulle man byta plats på 
rad 3 och 4 i exemplet ovan skulle falskt returneras oavsett input-värde.

Referens: Programming F#  (Sid 62-70)

Ofullständiga funktioner
Ofullständinga funktioner, eller Currying, namngett efter matematikern H.B. Curry, handlar om att 
specificera ett subset av en funktions parametrar och sedan returnera en ny funktion som som tar 
färre parametrar.  Den mest uppenbara fördelen med currying är transformation av data görs mycket 
mer elegant. Det är upplagt så att varje föregående expression är en currierad funktion vars sista 
parameter är tillförd av den föregående kod raden. Denna typ av kod stil ger en möjligheten att 
skriva kod precis så som man konceptualiserar/visualiserar den. 

Funktions currying har även ett eget sätt att städa upp ens kod också. Genom att använda funktions 
currying så kan man eliminera behovet av lambda uttryck.

Referens: Programming F#  (Sid 50-52)
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Avslutande ord om funktionell programmering
Funktionell programmering har länge inspirerat forskare, studenter och ingenjörer med dess 
elegans, uttrycksfullhet och förmåga att på ett enkelt sätt lösa komplexa problem med väldigt basisk 
kod. Ändå har det inte fått något riktigt genomslag i den breda programmerarmassan utan har mest 
funnits i specifika branscher och inom den akademiska världen. Detta kan bero på att funktionell 
programmering vanligtvis är svårare för en individ att sätta sig in i speciellt om man är van vid 
imperativ programmering. Funktionell programmering kräver ett annat tankesätt. Vissa funktionella 
språk konstruktioner har implementerats i språk som C#, VB.NET och Python. 

Referens: Expert F# (Sid 1-2)
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 3.2.2 Logikprogrammering
Logikprogrammering är baserat kring tanken att logiska matematiska formler kan tolkas som 
beräknings specifikationer. Logikprogrammering är deklarativ och som ett deklarativt språk skriver 
man inte kod i form av order som säger vad datorn ska göra utan man skriver kod som beskriver 
relationen mellan input och output data. Man låter datorn själv komma på hur den ska få ett output 
från inmatad data. Detta ger logikprogrammering en mycket hög nivå av abstraktion, med fördelen 
med extremt koncisa program. 

Det finns två abstrakta huvuddrag som karaktäriserar logikprogrammering. 

Det första är att kompilatorn har en ytterst kraftfull kontroll mekanism som gör kontroll statements, 
sådanna som; for och if, överflödiga. Varför man valde en sådan mekanismen har att göra i att den 
enhetligt appliceras inom hela programmet. 

Det andra huvuddraget är att en mönstermatchningsmekanism, kallad unification, ersätter 
assignment statements och explicit pointers. Implementationer av unification skapar implicita 
pointers mellan komponenter och datastrukturer. 

För att exekvera ett logisk program så behövs en uppsättning logiska formler. 

Exempel, ” 'psa' C 'C-Uppsats' ”, vilket betyder ”är teckenuppsättningen 'psa' en del av ordet 'C-
Uppsats'?”. 

Denna uppställning av en algoritm kallas ”Pure logic programming”, och baseras på tankesättet om 
logiska relationer. Formlerna skickas till ett mjukvarusystem som kallas för en interference engine.  
Systemet kollar om mål formeln är möjlig att nå med de axioms som programmet har tillgängliga. 
Man får antingen en success eller failure som output. Antingen så var ord X en del av ord Y eller 
inte. Mer extrema fall som kan avgöra mellan success eller failure kan innefatta ett inkorrekt 
program, en eller flera formler har uteslutits eller så fastnar programmet i en oändlig loop där den 
aldrig kommer fram till ett svar.

Anledningen till att logikprogrammering inte är lika spritt som andra språk har grunden i att ren 
logik inte är effektiv nog för praktiskt programmering. Vill man öka intresset om 
logikprogrammering inom den breda massan måste man utveckla ett sätt att föra den teoretiska 
logiken på den applicerbara programmerings delen.

Prolog är det första logikprogrammeringsspråket det anses vara mycket praktiskt och är fortfarande 
väldigt populärt bland programmerare. Det är även ofta använt inom programmering och 
uppbyggnad av artificiella intelligenser, tack vare att det är relations baserat, samt språkteknologi.

Den enklaste typen av en relation är ett faktum. Exempel; En DVD-Skiva är en optisk 
lagringsenhet, Johan är en man, osv.

Skrivet i prolog skulle det se ut såhär;
1   optisk_lagringsenhet(DVD).

2   man(Johan).

För mer komplexa program så krävs en mer detaljerad beskrivning, även kallad regel (rule). 

Vi tar en syskon relation som exempel;

”X och Y är syskon om båda har samma föräldrar och om X och Y inte är identiska.”
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Skrivet i Prolog ser det ur såhär;

Kodexempel 9
1   sibling(X,Y) :-
2         parentS(F,M,X),
3         parentS(F,M,Y),
4         X \= Y.

Kommatecknet mellan vare tecken, kallat ett subgoal, indikerar ett samband. Regeln kräver att alla 
subgoals ska vara sanna för att programmet ska ge en sann utsaga. Den generella termen för ett 
faktum eller regel är en clause.

Grundläggande koncept inom logikprogrammering.
Ett program i logikprogrammering är deklarativt och består endast av formler uppbyggda av 
matematisk logik. 

Varje uppsättning av formler för samma predikat är tolkade som en, möjligtvis rekursiv, procedur.

En viss typ av beräkning definieras när man framlägger ett mål, vilken är en formel som ej har blivit 
undersökt av programmet och därav inte bevisats som sann eller ej.

Kompilatorn är en interference engine som söker efter möjliga bevis som kan avgöra målet med 
programmet.

Referens: Understanding programming languages (Sid.287-300) 
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4 F# som språk
Här ges en grundläggande bakgrund om F# med några av dess mest användbara aspekter. Kapitlet 
baseras främst på böckerna: Programming F#,  Expert F# och genomgången: An Introduction to  
Microsoft F#.

Inledning
F# kom 2002 som ett projekt på microsoft research och sedan dess har uppdateringar skett 
kontinuerligt. F# är influerat av en mängd andra funktionella såväl som obektorienterade språk som 
Haskell, ML, Ocaml, C#, F# delar kärna med Ocaml som är en dialekt av ML. F# är ett 
multiparadigm-språk vilket innebär att man kan använda det bästa från olika paradigmer på ett 
enkelt sätt i F#. Således stödjer F# funktionell programmering, objektorienterad programmering och 
imperativ programmering, betoningen ligger dock på funktionell programmering. Man kan alltså 
välja att programmera strikt funktionellt eller helt objektorienterat där det passar bäst, detta är en 
stor fördel med F#. 

F# är statically typed vilket betyder att typinformation om tex datatyper genereras under 
kompilering. Detta leder till ”typ-säker” kod, i kodexemplet nedan får värdet x datatypen integer, 
likaså variabeln y utan att det behövs specifieras någonstans. Eftersom F# är ett .NET-språk så körs 
det på en variant av CLI (Common Language Infrastructure) vilket är en – ISO standard – 
specifikation från microsoft som specifierar exekveringen av kod vid körning, CLR (Common 
Language Runtime) heter microsofts implementation av CLI. Vid exekvering översätter CLR all 
kod till Common Intermediate Language (CIL) kod innan det översätts till maskinkod. I och med 
CLR har F#  garbage collection som sköter minneshanteringen genom att automatiskt frigöra minne 
som inte längre är refererat tex. En variabel i en specifik funktion lever, har plats i minnet, endast 
när funktionen körs och minnes frigörs senare. Garbage collection tar bort onödigt allokerat minne 
vilket ökar prestandan och programmeraren behöver inte bry sig om det. Med .NET-plattformen 
kommer också ett stort klassbibliotek med som kan användas och vara skrivna i tex, C# eller 
VB.NET.  Likaså kan funktionella bibliotek skrivna i F# användas i C# och VB.NET.

En skillnad med F# mot vad programmerare vana vid språk som C# och Java är att det inte behövs 
skrivas lika mycket tecken och koden verkar ”renare”. Det behövs inga semikolon eller måsvingar 
för att indikera statements eller block av kod i funktioner. Detta gör koden mer lättläst. Istället 
använder kompilatorn mellan slag och radbryt för att identifiera kod-segment. Med F# kan 
komplexa problem ofta lösas med relativt simpel kod, vilket kan effektivisera verksamheten för 
många företag.

Referenser: Programming F#  (Sid xv), .NET Application Development(Kapitel 1)

Visual Studio har ett REPL-verktyg (read-evaluate-print loop) vid namn F# Interactive. Det tar 
emot F#-kod, kompilerar, exekverar och skriver ut resultaten. Detta är väldigt användbart om man 
snabbt vill testa kod-snuttar. I Visual Studio slipper man då skapa ett projekt och sedan kompilera 
och köra koden för att se resultaten. Det är dessutom ett bra verktyg för den som snabbt vill komma 
igång med språket.

Referens: Programming F#  (Sid 9-11)
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Let
Nyckelordet let används i F# för att binda symboler till ett värde vilket inte är samma sak som att 
tilldela en variabel ett värde.
Kodexempel 10
1  let x = 3
2  let mutable y = 3
3  let sqr x = x*x
4  let lista = [1 .. 10]

Om man vill tilldela en variabel ett värde, dvs skapa minnesplats till värdet används nyckelordet 
mutable, se rad 2 i exemplet. Detta gör så att variabeln kan ändra värde, standard i F# är att värdet, 
som i rad 1 i exemplet ovan, är immutable dvs värdet kan ej ändras. Med let är det enkelt att skapa 
funktioner (rad 3) och listor (rad 4).

Referens: http://channel9.msdn.com/Blogs/pdc2008/TL11 – An Introduction to Microsoft F#

Pipeline
Ett kraftfullt element vid sammansättning av funktioner i F# är Pipe-forward-operatorn. 
Kodexempel 11
1   let HalfSumSquare nums = 
2       nums
3       |> Seq.map sqr
4       |> Seq.map (fun a -> a/2)
5       |> Seq.sum

Exemplet ovan visar hur enkelt en funktion kan skrivas med Pipe-forward-operatorn i F#. 
Funktionen tar en lista med tal som input och generar summan av halva kvadrattalen. Exemplet 
visar på hur de flesta tänker kring problemet. Först har vi en lista med nummer (nums) som vi vill 
räkna ut kvadratalen för alla tal, sedan halvera alla tal, och till sist summera alla element.

Fun
Nyckelordet fun används i F# för att skriva lambda-uttryck (anonyma funktioner), dvs deklarera 
funktioner ”on the fly”. Det ger möjlighet att skapa funktioner endast där de behövs. Se kodexempel 
11 rad 4 där en funktion som halverar input-värdet skapas.

Referens: http://channel9.msdn.com/Blogs/pdc2008/TL11 – An Introduction to Microsoft F#

Active patterns
Mönstermatchning som togs upp i kapitel 2.2.1 om funktionell programmering är en väldigt 
kraftfull teknik i F#. En begränsning är dock att endast värden som strängar, arrayer och listor kan 
användas vid matchning. Ofta behöver man kunna utföra mönstermatchning med mer abstrakta 
typer. Detta går med en funktion i F# som heter Active patterns. Active patterns är egentligen bara 
funktioner som kan användas inuti mönstermatchningsregler. Det finns tre olika former av active 
patterns, Single-case, Partial-case och Multi-case. Single-case är som namnet antyder den simplaste 
formen och används för att konvertera input-värde till något nytt värde. Partial-case gör det möjligt 
att definiera mönster som inte alltid konverterar input-data, partial-case kan ses som en annan form 
av single-case. Multi-case kan transformera input-data till multipla typer. För att definiera ett active 
pattern döper man funktionen inom (| |). Ett exempel på ett partial-case active pattern ges nedan.
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Kodexempel 11
1   let (|ToInt|_|) x =
2       let sucess, result = Int32.TryParse(x)
3       if sucess then Some(result)
4       else           None
5    
6   let heltal s =
7       match s with
8       |ToInt d -> printfn "%s är en integer med värdet: %d" s d
9       |_ -> printfn "%s är ingen integer" s

I exemplet kommer regeln med active pattern ToInt endast köras om Some() returneras. Enda 
skillnaden i exemplet mot single-case är att han kan wildcard (_) användas för alla fall där regeln ej 
matchar input.

Referens: Programming F#  (Sid 168-178)

Scripting
F# kan även användas som ett scripting-språk. Ett script är ett program som inte har en 
användargränssnitt och är fokuserat på att lösa specifika uppgifter. Script, i jämförelse med 
exekveringsbara program, består oftast bara av kod och tolkas av en runtime motor.

Denna typ av programmering offrar exekverings hastighet i utbyte mot den bekväma möjligheten 
att enkelt kunna modifiera och implementera programmen. Med möjligheten att enkelt kunna flytta 
scriptet från maskin till maskin och bara modifiera det utefter behov, i motsats till vanligare 
exekverings bara program som kräver att skapar en komplex lösning som gör programmet multi-
kompatibelt.

Att använda F# för scripting av program, ger möjligheten att återanvända existerande kod och 
vetskap kring F# för snabbare och enklare implementation av funktioner. Och eftersom F# kod 
aldrig tolkas utan kompileras alltid först, så är det märkbart snabbare än rena scripting språk.

Referens: Programming F#  (Sid 229-239)

Asynkron- och parallell programmering
Utvecklingen av hårdvaran till datorer har skett snabbt och processorn idag i en vanlig dator består 
ofta av flera kärnor som arbetar parallellt. För att kunna utnyttja detta och maximera prestanda 
behöver utvecklare kunna behärska asynkron och parallell programmering. Asynkron och parallell 
programmering används genom trådar eller threads, vilket är exekveringsenheter inom en process. 
Alla trådar inom en process delar delar samma minne och kan enkelt kommunicera med varandra. 
Operativsystemet sköter hand om vilka vilka trådar som exekveras. På en en-kärnig processor kan 
endast en tråd exekveras i taget. 

Asynkron programmering beskriver program och operationer som utför uppgifter i bakgrunden som 
sedan utvärderas vid ett senare tillfälle och under tiden kan programmet utföra något annat 
meningsfullt. Många nätverks I/O operationer är asynkrona, till exempel e-post klienter där e-post 
kan anlända asynkront i bakgrunden utan att användaren behöver tvångsmässigt kolla efter ny e-
post. I F# är det smidigt att konstruera asynkrona program med hjälp utav F# asynchronous 
workflows library. Man kan skriva ett program synkront och sedan på ett enkelt sätt göra det 
asynkront. 

Parallell programmering är när en eller flera processer eller trådar exekveras samtidigt för att 
minska exekveringstiden. Parallella program kan exempelvis användas vid komprimering av en 
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bildfil genom att dela upp bilden i olika delar och komprimera varje del-segment parallellt eller vid 
skickande av meddelanden mellan datorer på nätverk.  Asynkron och parallell programmering är 
något som överlag går att applicera lättare med funktionell programmering än imperativ. 

Referenser: Programming F#,  Expert F#
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5 Prognos
Framtiden för F# är naturligtvis något som är väldigt svårt att orda om. Mycket tyder dock på att F# 
har en ljus framtid och att språket kommer att växa, bli mer etablerat, i framtiden. Följande kapitel 
ämnar att presentera en framtidsprognos för F# baserat på empiri-studier och experters åsikter.

Idag är F# ett språk som långt ifrån de flesta utvecklarna har erfarenhet av eller ens känner till. 
Inom vissa områden och branscher är det däremot mer välkänt och används också där i produktion. 
Innan F# fanns ej något väl etablerat multiparadigm-språk med bra utvecklingsverktyg som 
exempelvis Visual Studio. Detta är något som gör F# attraktivt för mainstream-utvecklare med 
möjligheten att kombinera F# med andra .NET-språk på ett enkelt sätt. Det finns ett behov av 
funktionell programmering och utvecklingen går mer åt det hållet i språk som C#, VB.NET, 
Python, Scala med fler. Vi kan se att F# har inspirerat utvecklingen av C# och vice versa. Det 
troliga är att det kommer fortsätta åt detta håll, att vi går mot mer multiparadigm-språk. 

Vad F# har tillfört
”F# has brought functional programming to the masses, and the changes that brings will be 
substantial.”
Låt oss börja med att titta på vad F# hittils har tillfört programmeringsvärlden. Tidigare fanns det 
inget mainstream funktionellt programmeringsspråk och konceptet funktionell programmering var 
okänt för många. F# har fört funktionell programmering till den breda massan av utvecklare, även 
om det fortfarande är relativt okänt för många. 

Som vi tidigare nämnt är funktionell programmering i sig inte något nytt, men integreringen i 
Visual Studio gör F# unikt. På den tekniska sidan har F# bland annat infört stöd för asynkron och 
parallell programmering till .NET-plattformen. Vi har sett hur C# och VB.NET har inspirerats av 
F# på detta område och även andra språk som C++ kan komma att inspireras av detta.

Vad gör F# attraktivt för programmerare, vad fångar utvecklarnas intresse? Detta är naturligtvis 
individuellt, men många finner F# vara elegant, effektivt och praktiskt. Många upplever också F# 
som ett roligt språk att jobba med, det har alla funktionella funktioner och fördelar samtidigt som 
det har bra verktyg och anses vara praktiskt. Inom vissa domäner där F# naturligt passar bra att 
använda, byter många från C#/VB.NET till F#. Många .NET-utvecklare med bakgrund från 
funktionella språk uppskattar ofta att byta till F#.  

Ett paradigmskifte, likt det när Objektorienterad programmering slog igenom, kommer ej ske
”I think the actual paradigmshift is from one-paradigm to multi-paradigm.”
Det talas mycket om ett paradigmskifte från imperativt till deklarativt och då kanske främst från 
objektorienterad till funktionell programmering. Sanningen ligger dock någonstans mitt emellan då 
utvecklingen går mot fler multiparadigmspråk, alltså språk som stödjer flera programmeringsstilar 
som objektorienterad och funktionell programmering. Objektorienterad programmering slog 
igenom stort i början på 1990-talet och ersatte till stor del de äldre procedurella språken. 
Övergången var stor och viktig då det ledde till en mängd förbättringar och effektiviseringar. 
Objektorienterad programmering grundar sig dock på procedurell programmering så det 
paradigmskiftet kan inte ses som lika stort som ett skifte till deklarativ funktionell programmering 
skulle innebära. Att programmera funktionellt kan vara väldigt utmanande speciellt om man strävar 
efter effektivitet, det kräver duktiga utvecklare. Objektorienterad programmering ligger på en lägre 
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abstraktionsnivå och kräver inte lika mycket av programmeraren, problem kan ofta lösas på en mer 
primitiv nivå med ett procedurellt tillvägagångssätt. Funktionell programmering tros bli mer 
mainstream i och med F#s etablering.

Synen på hur F# kommer utvecklas som språk
Hur kommer F# utvecklas som språk? Den nya versionen av F# kommer ha funktioner som Type 
providers vilket gör det väldigt enkelt att komma åt data i F#. Detta kan leda till att en ny målgrupp 
lockas till F#, människor som kanske inte i första hand är programmerare utan arbetar mycket med 
data. Integreringen i Visual Studio kommer troligtvis att förbättras genom bättre stöd för Silverlight 
och projekt i VS och verktyg som debugger-stöd. F# och C# kommer i den aspekten alltså närma 
sig varandra. Allt detta för att göra F# ännu mer praktiskt.

Referens: http://channel9.msdn.com/Events/PDC/PDC10/FT12 – Type Providers

F# kommer ej att bli ett mainstreamspråk
Det är inte särskilt troligt att F# kommer bli ett mainstream-språk i den bemärkelse att den breda 
massan utvecklare kommer använda det. Däremot inom specifika områden som dataprocessering 
och finansiella system kan det mycket väl bli dominant då F# lämpar sig väldigt bra inom sådana 
domäner. F# har inte kommit för att konkurrera ut språk som C#, VB.NET, utan snarare för att 
erbjuda något nytt främst genom dess funktionella egenskaper som ett funktionellt språk. Antalet 
C#-utvecklare är mycket större än F#-utvecklare och så kommer det fortsätta vara även i framtiden. 
Det finns heller ingen anledning för många C#-utvecklare att gå över till F#. Eftersom det är så lätt 
att kombinera de båda språken i projekt gör det inget att olika delar skrivs i olika språk. 

En minskning – på grund av F# – av mer klassiska funktionella språk som Lisp, ML och Haskell ser 
vi inte som särskilt troligt. Dessa är inte relativt stora idag, har funnits länge och inom specifika 
områden. Personer som använder de språken kommer troligtvis fortsätta med det och inom den 
akademiska världen samt för experimentella syften kommer de leva vidare.

Möjligheten att F# kommer bli ersatt i framtiden 
Det kan tyckas märkligt att F# skulle vara något nytt och unikt då koncepten och idéerna det bygger 
på har funnits ett tag. Det är dock inte dessa parametrar i sig som gör F# så pass speciellt det är 
snarare kombinationen med ett multiparadigm-språk och bra verktyg. Närmaste konkurrenten just 
nu är Scala, tillhörande java-plattformen. För tillfället anses F# ha bättre utvecklingsverktyg. 
Givetvis kommer F# någon gång i framtiden bli ersatt eller utkonkurrerat, men i den närmsta 
framtiden är det låg risk att det inträffar.

Områden man tror F# kommer få fäste och etablera sig i
Som vi nämnt flera gånger tidigare har F# sin styrka inom domäner som är mer matematiska och 
har och göra med storskaliga beräkningar, data analyser och algoritmer.  Därav är F# mycket 
lämpligt för finansiella system, data processering, teknisk beräkning, naturvetenskaplig forskning 
och affärsanalys. F# skulle även kunna vara tillämpningsbart inom områden som programmering av 
robotar, tack vara möjligheten att bygga metodiska funktioner, och programmering som har och 
göra med parallell utförning av funktioner, som till exempel Distrubuted programming. Som det ser 
ut idag kommer företag som vill investera i asynkron och parallell programmering samt data-rika 
domäner ha en stort övertag mot företag som bara använder C#. Man anser även att F# kommer 

29

http://channel9.msdn.com/Events/PDC/PDC10/FT12


vara inflytelserikt inom områden som innefattar skapandet av ”smarta applikationer”.

Hur F# kommer påverka språk i och utanför .NET-plattformen?
C# och VB.NET har påverkats av F# på flera håll bland annat som vi tidigare nämnt med stöd för 
asynkron och parallell programmering. Utanför .NET plattformen tror man att F# kommer påverka 
andra språk på liknande sätt som det redan har påverkat C#, men att det kommer ta längre tid att se. 
Stöd för asynkron och parallell programmering kan bli viktigt för C++ i framtiden. Även andra 
funktionella språk är mottagliga för vissa av funktionerna och stöden F# bidrar med, till 
exempelvis; Active patterns eller stödet för computation expressions. Största inverkan 
överhuvudtaget på programmeringsvärlden är att F# kommer lämna efter sig ett flertal kompetenta 
funktionella programmerare.

Tack vare att F# utmärker sig inom andra områden än C# eller VB.NET, så frambringar det .NET 
plattformens bild av att vara ett multi-language runtime. Det tros komma ske ytterligare positiv 
inverkan på språken inom .NET ramverket.

Referens: http://channel9.msdn.com/Events/PDC/PDC10/FT09 – Future for C# and VB.NET

Största bidragen F# tillför programmeringsvärlden
Om de mer specifika bidragen som tidigare påpekats är stödet för asynkron programmering som har 
implementerats i .NET plattformen en av de mest uppenbara fördelarna med F#, dess 
implementation har påverkat utformningen av C#, och tros även påverka fler språk inom 
plattformen.

Mönstermatchning och aktiva mönster ses som en av de största bidragen. Det uppmuntrar en mer 
deklarativ programmerings stil, som kombinerat med aktiva mönster, gör det väldigt enkelt att 
uttrycka komplexa koncept i kod.

Men utöver det, faktumet att F# är ett funktionellt programmerings språk som introducerats i .NET 
plattformen har betytt mycket för dess programmeringsvärld. Tack vare att F# är ett färdigpackat 
”ready-to-use” i Visual Studio kan många utvecklare introduceras till det på ett enkelt sätt. 
Förändringar som språket förutspås åstadkomma lär bli stora. 

Nätverken med utvecklare som grupperats under F# har visat sig vara mycket entusiastiska över 
språket. Vissa har försökt – och lyckats - introducera F# inom deras organisationer.
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6 Avslutning
I detta kapitel drar vi slutsatser, diskuterar och spekulerar kring olika framtidsscenarier. 
Argumentation kring hypotesen förs samt svar på frågeställningarna ges. 

En av våra frågeställningar var, vilken roll kommer F# ha i framtiden? Vi kan nu dra slutsatsen att 
F# i framtiden kommer ha en signifikant roll som ett - av microsoft - funktionellt språk i .NET-
plattformen. Hur stor marknadsandel F# kommer att få är till viss del beroende av hur stort 
microsoft och .NET kommer vara, klart är åtminstone att microsoft satsar på språket. Vi tror 
definitivt att F# kommer fortsätta öka speciellt inom de områden där det lämpar sig bäst. Framtiden 
för funktionell programmering som paradigm ser ljus ut då det växer, speciellt på senare år, i 
stigande takt. Hur snabbt etableringen kommer ske beror helt på hur många företag som intresserar 
sig för språket och framför allt att de ser fördelarna med F#. Om utvecklare inte tycker det är värt 
att lära sig F# eller kanske inte orkar lägga energi på det blir också avgörande. Lyckas microsoft nå 
ut till rätt företag och utvecklare är mycket vunnit.

Vi ser att det kan komma att ta ett tag till, några år, innan det verkligen har blivit ett välkänt språk 
för den breda massan utvecklare. Sedan om det ens kommer vara i närheten av så stort som C# är 
kommer ta lång tid att se, men det är inte ett särskilt troligt scenario. Tanken med F# är inte att ta 
över C#s roll, snarare att erbjuda funktionell programmering på .NET platformen.

Intrycket vi har fått från personer och företag är att personer som programmerar i funktionella språk 
som ex Haskell ML, kommer hålla sig kvar vid sina favoritspråk, medan tex .NET-utvecklare kan 
lockas att börja använda F#. F# kan relativt lätt ersätta C# och företag med system som lämpar sig 
väl till funktionell programmering lockas därför till att börja med F#. F# som språk anses i dessa 
kretsar vara överlägset C#. F# är då ett steg framåt, men om det jämförs med de mer klassiska 
funktionella språken ett steg tillbaka. Anledningen till att F# väljs framför de andra funktionella 
språken är på grund av dess praktiska aspekter, dels genom att stödja flera olika 
programmeringsstilar och vara ett .NET språk med bra verktyg i form av Visual Studio.

I uppsatsen har vi flertalet gånger berört relationen mellan objektorienterad och funktionell 
programmering. Det är viktigt att komma ihåg att bägge paradigmerna har sina respektive för och 
nackdelar. Det är inte på det viset att ett paradigm är överlägset det andra. I vissa fall är det bättre 
att programmera funktionellt i andra objektorienterat. Bägge paradigmerna har funnits länge och 
idag är objektorienterad programmering den största. Det tog dock många år innan OOP slog igenom 
på riktigt bland utvecklare.  Funktionella element har börjat dyka upp i objektorienterade språk som 
C# med LINQ. LINQ är en språkkonstruktion i C# som använder sig av lambda-uttryck för att 
hämta och modifiera data. Detta på ett deklarativt sätt där man specificerar vad som skall utföras 
och inte hur. Samma trend, med implementering av funktionella element, ser vi i flera andra språk 
som Python, Scala med fler. Vi tror inte majoriteten av utvecklare i framtiden kommer se sig som 
objektorienterade eller funktionella programmerare utan använda sig av koncept och verktyg från 
bägge paradigmerna. 

I inledningen ställde vi upp hypotesen:

- F# och funktionell programmering kommer vara dominerande 2020
Det som talar för detta är utvecklingen av språk som F# och Scala, samt införandet av 
språkkonstruktioner som LINQ. Fler programmerare lär sig funktionell programmering som 
paradigm och F#. F# har fört funktionell programmering till den stora massan utvecklare. Flera 
universitet väljer att introducera kurser med funktionell programmering och F#. Detta ger på sikt 
fler utvecklare som behärskar det funktionella paradigmet.
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Mycket mer argument talar mot denna hypotes. Det är naivt att tro att den hypotesen kommer slå in. 
Tidigare har inte funktionell programmering fått stort fortfäste främst för att det inte ansetts 
tillräckligt praktiskt att använda i bred produktion. Det har inte funnits bra verktyg och 
utvecklingsmiljöer. Nu kommer det att etableras inom vissa domäner, men det innebär inte att 
objektorienterad skulle minska kraftigt. Objektorienterad är så pass stort att det kommer finnas kvar 
som dominerande paradigm för överskådlig framtid. Utifrån vår prognos kan vi säga att funktionell 
programmering kommer fortsätta växa och bli större med eller utan F#. Men inte bli dominerande 
över objektorienterad programmering. Vi kan därmed förkasta vår hypotes.

Under lång tid har, som tidigare nämnt, utvecklingen gått åt ett mer deklarativt håll. Funktionell 
programmering är deklarativt, men det finns andra paradigmer som ligger på ännu högre 
abstraktionsnivå, tex logikprogrammering som togs upp i kapitel 2. Logikprogrammering har vunnit 
mest mark inom AI, artificiell intelligens. Steget över till logikprogrammering ses som mindre i och 
med att funktionell programmering etableras.
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Appendix
Här listas frågorna vi ställde i frågeformuläret och vid intervju.

Frågeformulär:

•What significant changes has F# brought to the programming branch/market so far?

•How do you think F# will evolve during the upcoming years?

•Do you think F# will be mainstream? And why? If yes, do you think it will be as successful as,  
lets say, C++ or Java?

•In which particular area(s) do you think F# will gain the most mark in?

•How do you think F# will effect other languages in the .NET framework? 
(If yes, do you see F# as a replacement for a previous language like C#, VB, etc?)

•What effect will F# bring to other programming languages outside the .NET framework?

•Looking at this ongoing paradigm shift in programming from an imperative point of view like  
Object Oriented programming to a more declarative point of view like functional  
programming.  

Do you think One paradigm will take over totally like object oriented "took out" procedural 
programming in the 90's? (If yes, do you think it will it be a slow or fast shift?)

•Which future programming challenges can be solved by F#? (Async programming,  
Parallelization etc.. )

Due to its easier way to handle multi-core programming, do you believe it will be taken on by 
computer companies, or will there suddenly be an influx in multi-paradigm languages to 
counter F#? Perhaps both?

•What factors do you personally believe is what caused so many to take such an interest in F#?

•Do you think there will be a decline in usage of other functional languages, or just other 
programming languages in general?
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•Do you think it will be exceeded by another competing language in the near future?

•What do you personally think is the most useful aspect of F#?

•What are your hopes and beliefs for the future of/within F#?

•Concerning an other declarative paradigm, logical programming.
Do you think such languages will increase in the near future and exceed functional  
programming?

Intervjufrågor

• Berätta öppet om er verksamhet?

• Vilka olika roller har ni?

• Har ni stor erfarenhet inom programmering?

• Hur använder ni F#, inom vilka områden/tillämpningsområden?

• Vi har sett att Ni erbjuder olika typer av system;

• Har ni skrivit de i F#?
alt; Vilka tjänster är konstruerade i F#?

• Hur har utvecklingen av dessa system varit? (Med hjälp av F#)
alt; hur stort är F# inom utvecklingen av system(en)

• Hur länge har ni använt F#?

• Hur använder ni F#, inom vilka områden/tillämpningsområden?
- Hur har det påverkat erat företag hittils?

• Vad har det som programmerar i språket utryckt för åsikter om det?

• Vad motiverade er till att börja använda F#?vilka faktorer spelade in?Tekniska aspekter?

• Vad har ni för åsikter om språket, nu när ni har använt det ett tag?Är det smidigare att arbeta 
med, mer tidseffektivt osv?

• Vilka andra språk använder ni?
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• Gör ni någon sammanslagning mellan språken?

• Har ni använt er av funktionell programmering tidigare? isf vilket språk?

• Vad fick er att byta? / Vad fick er att välja F#?

• Använder ni även andra språk?
 Om ja – Vilka språk? & Gör ni någon sammanslagning mellan språken?

Om nej - Varför valde ni att bara rikta in er på F#?

• Vad är den största vinningen med F# i er verksamhet?

• Vad tror du personligen om F#s framtid? hur stor spridning som kommer ske?

• Tror ni fler företag i Sverige kommer börja arbeta med F#?Vet ni andra företag som jobbar 
med F#?

• Kommer ni forsätta arbeta med F# i framtiden?

• Hur ser er rekrytering ut av F# utvecklare?
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