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Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar programmeringsspråket F# med mål att undersöka hur 

användbart det är för företag idag jämfört med andra språk. Arbetet är uppdelat i två 

delar. En teoretisk del redogör for språkets upplägg som hybridspråk och undersöker 

fördelarna hos den funktionalitet som hämtats från det objektorienterade samt det 

funktionella paradigmet respektive. Den andra delen består av en enkätundersökning 

som utförts där vi frågat systemutvecklare i Sverige om användandet av F# i deras 

verksamhet, samt vilka tankar de har kring språkets upplägg och framtid inom 

arbetsmarknaden. Slutligen jämförs vår teoretiska slutsats med resultatet från vår 

undersökning för att kunna avgöra om F# är något som är värt för företag att investera i, 

eller om det inte bidrar tillräckligt för att vara värt besväret. 

 

Resultatet blev att trots att det ger ett antal nya möjligheter i teorin då man kombinerar 

objektorienterad och funktionell programmering, så innebär detta i praktiken bara att slå 

ihop två komponenter som redan kunde kopplas samman sedan innan. Inget 

revolutionerande presenteras i F# och därför finns det heller ingen anledning för företag 

att bygga om sina existerande system - även om många respondenter i undersökningen 

fann konceptet intressant. 

 

Abstract 

This essay processes the programming language F# in an attempt to discover its 

usefulness within companies today compared to other languages. The work is split into 

two parts. A theoretical part examines the structure of F# as a hybrid language and 

assesses the benefits of the functionalities that has been implemented from both the 

object oriented as well as the functional paradigm respectively. The second part 

presents the results of a performed survey where we have asked system developers in 

Sweden regarding the use of F# in their company, along with their thoughts regarding 

the structure and future of the language. Lastly, our theoretical analysis is compared 

with the results from our survey to determine whether F# is worth company’s 

investments, or contributes too little to be worth the hassle.  
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The results showed that despite combining object oriented and functional programming 

in theory opens up a number of new possibilities, it practically just means making a new 

language from two components which could already be connected. No revolutionary 

aspects are presented along with F# and therefore there is no reason for companies to 

rebuild their existing systems for this - even though many respondents of the survey 

found it an interesting concept. 
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Ordlista 
Denna uppsats går in på djupet inom F# och tar även upp kringliggande relevanta 

ämnen. Texten är skriven på en sådan nivå att du som läsare förväntas ha 

grundläggande förståelse för vad ett programmeringsspråk är och hur den logiska 

följden inom programmering beter sig. Här nedan finns en ordlista över uttryck som 

dyker upp under uppsatsens gång, och för att undvika förvirring förklaras dem här. 

 

 

.NET: Ett ramverk av programmeringsspråk utvecklat av Microsoft där språken kan 

kommunicera med varandra. 

 

Asynkron programmering: Operationer körs i bakgrunden för att sedan avslutas vid 

ett senare tillfälle. 

 

Back-end: Den delen av systemet som sköter den bakomliggande logiken. 

 

Fibonaccis talföljd: En följd av heltal där varje tal räknas ut genom att summera de två 

föregående fibonaccitalen. Det första fibonaccitalet är noll och det andra talet är ett. 

 

Input: Argument som skickas med till en funktion eller metod. 

 

Instansiera: Att utifrån en klass skapa ett objekt. 

 

Konstruktor: En speciell metod som körs när ett objekt skapas. 

 

Källkod: Den kod som programmeraren skriver för att bygga en applikation. 

 

Loop: Låter oss upprepa en serie satser ett flertal gånger. 

 

Multiparadigm: Då ett språk tillhör flera programmeringsparadigm. 
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Parallell programmering: Parallell programmering innebär att arbetet delas upp till 

processorns olika kärnor. 

 

Programmeringsparadigm: En teori om hur program bör organiseras och struktureras. 

 

Quicksort: En sorteringsalgoritm som baseras på att rekursivt dela upp en lista i två 

mindre listor om tal större eller mindre än ett utvalt värde i listan. 

 

Selektion: Möjligheten att utföra olika saker i olika situationer. 

 

Symbol: En behållare av ett statiskt värde.  

 

Variabel: En behållare av ett dynamiskt värde. 
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1 Inledande del 

 

1.1 Bakgrund 

Programmering används för att skapa alla digitala applikationer vi använder idag - allt 

från en simpel timer till ett avancerat affärssystem måste programmeras för att utföra 

uppgifter korrekt. Detta kan ge oss kraftfulla verktyg som många företag inte skulle klara 

sig utan, och låter datahantering nå en ny nivå gentemot eran av papper, böcker och 

arkivering. Men det finns naturligtvis mer än ett sätt att åstadkomma dessa tekniska 

lösningar. 

 

Olika programmeringsspråk löser problem på olika sätt och detta leder till att vissa 

språk lämpar sig bättre än andra för ett specifikt problem. De skillnader som råder 

mellan språken gör att man omöjligt kan implementera dem alla samtidigt och detta 

leder till att såväl företag som utvecklare måste specificera sig inom en delmängd av 

alla de språk som finns tillgängliga. Att välja den lösning som kostar minst resurser är 

att föredra - men detta innebär att både personal och hårdvara utformas efter den 

lösning man väljer så det är viktigt att välja det som även lönar sig i längden och har 

god framtidsutsikt. 

 

Att välja vilken typ av programmering som företaget skall inrikta sig mot är ett viktigt 

beslut då utvecklingen av systemet tar tid, inlärningen hos personal tar tid och tid är 

pengar - det blir kostsamt att ändra sig. Därför vill vi bidra till den kunskap som finns 

kring detta val idag genom att gå igenom språket F# som är ett relativt nytt språk, 2005, 

(Don Syme’s WebLog, 2013-06-17) och som ger en ny infallsvinkel då det blandar flera 

typer av språk till ett så kallat multiparadigm (Smith, 2010). 

 

1.2 Frågeställning 

Vi har valt att fördjupa oss inom F# - ett multiparadigmspråk med aspekter från både det 

objektorienterade och det funktionella paradigmet. Detta presenterar nya möjligheter då 

fördelar från båda dessa typer av programmering kan utnyttjas i samma lösning och 
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dess respektive svagheter kan kompletteras (Smith, 2010). För att ta reda på om denna 

typ av kombination har potential att bli ett framgångsrikt språk inom arbetsmarknaden 

så har vi undersökt dessa frågeställningar: 

 

● Huruvida hybridlösningar som F# i teorin har en teknisk fördel 

● Om dessa lösningar faktiskt efterfrågas i verkligheten 

 

Den första frågeställningen syftar till huruvida multiparadigmspråk teoretisk sett kan lösa 

problem på ett mer optimerat sätt än varje paradigm var för sig, om vi bara granskar de 

tekniska verktyg som språken erbjuder. Men teori och verklighet kan visa sig vara 

mycket olika när de väl appliceras, så vi har även genomfört en enkätundersökning där 

vi frågar svenska systemutvecklare bland annat hur F# används och om det är 

eftertraktat. Med båda dessa infallsvinklar undersökta kan vi sedan ge svar på hur 

aktuellt F# faktiskt är och om det är något man som företag borde satsa på att 

implementera. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att bidra till den kunskapsbas som finns kring olika typer av 

programmering - vilka styrkor och svagheter de har samt vilka typer som är värda för 

företag och utvecklare att investera i - genom att undersöka ett specifikt språk och 

jämföra dess för- och nackdelar med andra aktuella paradigm. Med detta som grund 

kan andra intressenter öka sin förståelse för programmering, ta utvecklingsbeslut med 

god grund eller genom fortsatt forskning bygga vidare på de teorier som behandlas i 

denna uppsats. Uppsatsen är även tänkt att användas som ett allmänt kunskapsbidrag 

till den som intresserar sig för ämnet och söker svar på samma frågeställning. 

 

1.4 Metod 

Frågeställningen berör programmeringsspråket F#:s användbarhet hos företag jämfört 

med andra aktuella programmeringsspråk. Med mål att få ett detaljerat resultat grundat i 

flera aspekter har arbetet utförts i två steg. 
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Det första steget är en litteraturstudie. Denna har utförts genom att studera böcker och 

artiklar för att hitta relevanta fakta kring olika programmeringsspråk som ger förståelse 

för dess olikheter. Baserat på detta kan vi sedan undersöka om språket F# i teorin har 

fördelar gentemot andra språk och baserat på detta är ett optimalt val för företag att 

implementera i sina system. För detta har främst läroböcker och liknande litteratur 

undersökts som förklarar de funktioner som finns i de olika språken och som lyfter fram 

dess tillämpningsområden, fördelar och nackdelar. Dessa läroböcker är inriktade mot till 

exempel F#, funktionell programmering, objektorienterad programmering eller C#. 

 

Även artiklar som behandlar ovan nämnda språk har undersökts, till exempel 

undersökningar eller andra typer av diskussioner som kan undersökas vidare i övrig 

litteratur för att finna ytterligare kunskap att grunda slutsatsen på. Med hjälp av dessa 

artiklar och böcker så har de för- och nackdelar som F# och andra typer av språk har 

sammanställts, vilket gett möjlighet att analysera och jämföra dem. Detta leder slutligen 

till en teoretisk slutsats av F#:s nytta hos företag jämfört med andra språk. 

 

Ett problem med en litteraturstudie är att det kan vara svårt att hitta litteratur som är 

relevant, innehåller väl grundad och riktig information, samt är fokuserad nog på ämnet 

så att den kan användas till att dra slutsatser. För att uppnå detta har urvalet av 

litteratur skett kritiskt då flera källor alltid sökts för att till exempel stödja ett påstående 

och författarnas trovärdighet har ifrågasatts genom att undersöka om de har publicerat 

övriga verk och hur populära dessa är (Oates, 2006). 

 

Nästa steg i arbetet är en enkätundersökning som utförts. Denna består av ett antal 

frågor kring F# där respondenterna ombeds svara på om F# är en del i deras 

arbetssituation idag, vad de anser om det hybridupplägg av funktionell och 

objektorienterad programmering som språket erbjuder, samt vad de tror om F# på 

arbetsmarknaden idag och i framtiden. Undersökningen har utförts som komplement till 

den teoretiska slutsats som genereras av litteraturstudien, då det kan finnas kunskap 

och insikt i språkets egenskaper på arbetsmarknaden som inte nämns i litteraturen. 
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Enkätundersökningen har utförts via e-post till 93 systemutvecklare i Sverige, varav 30 

har svarat. Systemutvecklarna valdes utifrån en samlingssida med kontaktuppgifter till 

utvecklingsföretag inom varierande arbetsbranscher. En enkätundersökning låter oss 

samla in data från många människor på ett strukturerat och standardiserat sätt vilket 

låter oss se mönster och få en översikt i ett område. Ett problem med en 

enkätundersökning är att det ofta är kvantitativ data som genereras vilket innebär att 

svaren kan sakna djupare förklaringar. Detta löstes genom att ställa öppna frågor där 

svaren måste formuleras och motiveras, vilket genererar den kvalitativa data som var 

undersökningens syfte (Oates, 2006). 

 

Analys av svaren som genererats från undersökningen har skett dels genom att föra 

statistik, såsom hur många som använder sig av F# i sitt arbete eller inte och statistik på 

vilka språk de använder istället, och dels genom att gruppera olika typer av svar för att 

bilda en generell uppfattning om vad som sägs. Till exempel så grupperas alla positiva 

påståenden för att se vad som anses vara bra med språket och dessa jämförs med 

gruppen av negativa påståenden. Genom detta uppnås en god insikt i de åsikter som 

finns kring F# hos de som detta arbete främst berör – de som arbetar med 

programmering. 

 

Följaktligen så har både en teoretisk och empirisk slutsats uppnåtts då vi kan se både 

F#:s teoretiska förhållanden till andra språk, samt huruvida detta reflekteras i dagens 

arbetsverksamhet eller inte. Detta används för att dra en slutsats om F#:s nuvarande 

situation och hur denna kan komma att ändras i framtiden. 
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1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen förutsätter att du som läsare har grundläggande förståelse för 

programmering och dess logiska steg, samt i teori vilka skillnader som uppstår då man 

byter programmeringsspråk då det inte är uppsatsens syfte att lära ut detta. 

 

Då det inte har funnits tillräckligt med tid och kunskap för att gå igenom alla aspekter av 

flera programmeringsspråk så gäller att den teori som presenteras i arbetet endast 

fokuserar på olika språk ur en programmerares perspektiv och inte tar i beaktning saker 

som tillhör “back-end”, det vill säga till exempel prestandaskillnader och hastighet eller 

effektivitet i algoritmer och sökningar.  

 

Under den begränsade mängd tid som arbetet utförts under så har också 

undersökningen som utförts endast varit i kontakt med systemutvecklare. Dessutom har 

undersökningen endast utförts i Sverige och vi har inte kommit i kontakt med personer 

ur alla typer av arbetsbranscher. De som kontaktats är dock tillräckligt för att se ett 

mönster och dra en grundlig slutsats. 

 

1.6 Disposition 

Arbetet är uppdelat i två delar enligt metodens upplägg. Först presenteras den teori 

som behandlats under litteraturstudien och en slutsats presenteras om huruvida F# i 

teorin ger betydligt bättre lösningar än ett objektorienterat språk eller inte. I uppsatsens 

andra del presenteras resultatet av enkätundersökningen där det framgår hur F# 

verkligen ligger till i dagens marknad, där de kan vara mycket populärt och ökande i 

spridning i detta nu - eller vara helt okänt. 

 

Till sist presenteras vår slutsats kring ämnet - hur teorin och arbetsmarknaden stämmer 

överens eller inte, språkets faktiska tillstånd, varför det är så och om det är värt att 

implementera.  
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2 Teoretisk genomgång 

 

Detta kapitel går igenom funktionalitet hos språket F# med mål att undersöka hur stor 

fördel det ger och vilka utökade möjligheter inom programmering som uppstår jämfört 

med till exempel andra objektorienterade språk. Först presenteras de två paradigm som 

ligger som grund för språket F#. Sedan presenteras språket i sig, följt av funktionalitet 

det erbjuder. Dessa funktioner har delats upp i två avsnitt baserat på vilket paradigm de 

är hämtade ifrån. 

 

 

2.1 De två Paradigmen 

Språket F# är ett så kallat hybridspråk, det vill säga ett programmeringsspråk vars 

funktionalitet är hämtad ur flera programmeringsparadigm (Smith, 2010). Ett paradigm 

är en teori som talar om hur en typ av programmeringsspråk struktureras. Detta gäller 

inte i exakthet för syntax, utan är snarare en uppsättning större riktlinjer för hur program 

är uppbyggda och vilken funktionalitet som finns tillgänglig för alla språk inom samma 

paradigm (Programmeringsparadigm, 2013-06-16). F# är grundat på funktionell och 

objektorienterad programmering så innan vi går in på mer detaljerade funktioner så 

redogörs här vad dessa paradigm i stort innebär. 

 

Objektorienterad Programmerings största kännetecken är möjligheten att skapa så 

kallade klasser. Dessa klasser är en mall som kan innehålla både värden och variabler. 

Dessa klasser kommer till användning då de “instantieras”, vilket innebär att ett virtuellt 

objekt skapas som tilldelas dessa värden och funktioner som lagras i programmets 

minne. Detta låter oss ha flera uppsättningar, eller instanser, av samma kod med olika 

tillstånd (Michaelis, 2010). 

 

Detta är ett effektivt sätt att strukturera kod och hantera kollektioner av flera liknande 

instanser, till exempel en telefonbok där varje inlägg i telefonboken representeras med 

ett objekt som innehåller värdena “Namn”, “Nummer” och liknande (Michaelis, 2010). 
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Funktionell Programmering är ett paradigm vars fokus ligger mer hos prestanda och 

optimerade algoritmer än det objektorienterade paradigmets hierarki- och 

strukturinriktade klasser. Funktioner som Asynkron programmering, Pattern matching 

och Lazy evaluation (dessa förklaras mer djupgående senare) ger många möjligheter till 

att optimera exekvering. Något som också gör funktionell programmering speciell är 

dess något abstrakta upplägg - medan du i objektorienterade programmeringsspråk 

måste definiera relativt exakt hur allting ska utföras steg för steg, så räcker det i 

funktionell programmering att man talar om vad som i slutändan ska hända. Detta 

istället för att tala om alla exakta steg för hur det ska utföras (Smith, 2010). 

 

Funktionell programmering saknar dock några funktioner vilket har både positiv och 

negativ inverkan - det funktionella paradigmet stödjer till exempel inte variabler, vilket 

gör hantering av värden en aning omständigare - och en stor avgörande faktor är att 

man inom funktionell programmering undviker så kallade “sidoeffekter”. Detta kommer 

också förklaras ytterligare senare, men innebörden av detta är att programmets 

förmåga att påverka andra delar av både programmet i sig och hela systemet det 

befinner sig i begränsas, vilket gör det svårt att utveckla fulla applikationer i endast 

funktionell programmering (Smith, 2010). 

 

 

2.2 Inledande om F# 

F# utvecklades först av Don Syme i Cambridge, USA vid Microsoft Research. Det han 

ville åstadkomma var ett programmeringsspråk som låter programmeraren kombinera 

funktionell och objektorienterad programmering (multiparadigm), som dessutom 

fungerar i .NET ramverket. “Less is more” - man behöver inte lära sig lika mycket som i 

C# - vilket betyder att han ville åstadkomma ett enkelt programmeringsspråk. Senare 

blev F# ett Open Source-projekt som idag i huvudsak utvecklas av Microsoft, som även 

infört det i Visual Studio (About F#, 2013-05-17). 

 

F# är inte det första hybridspråket och heller inte det första att kombinera just dessa 

paradigm - C# är också ett objektorienterat programmeringsspråk med några 
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funktionella inslag, men F# tar detta längre då fler funktioner implementerats. Då det 

även är kompatibelt med .NET så uppstår många möjligheter då F# kan interagera med 

övriga programmeringsspråk i utvecklingsmiljön, vilket dessutom gör det lättare att 

implementera funktionella komponenter i ett redan existerande system baserat på .NET. 

 

I följande två kapitel presenteras ett antal funktioner som har ursprung i respektive 

paradigm och är implementerade i F# för att i slutet kunna dra en slutsats om F#:s 

teoritiska styrka. 

 

 

2.3 Objektorienterad funktionalitet 

Detta kapitel presenterar en del av den funktionalitet i F# som hämtats från det 

objektorienterade paradigmet, deras fördelar förklaras och deras implementation visas 

med kodexempel skrivna i F#.  

 

 

2.3.1 Klass 

Det första exemplet på objektorienterad funktionalitet som återfinns i F# är “Klasser” - 

ett kännetecknande koncept för paradigmet. Program kan delas in i ett antal klasser 

vilka definierar en mall bestående av attribut och metoder som sedan kan instansieras, 

det vill säga att ett objekt med dess egenskaper skapas. Ett objekt låter oss gruppera 

och länka samman flera värden och funktioner då de alla kopplas till samma objekt 

(Michaelis, 2010). Klasser och objekt är ett kraftfullt sätt att strukturera upp program då 

det låter oss ha kollektioner av objekt, det vill säga flera uppsättningar av samma 

variabler och funktioner, med olika värden lagrade i minnet.  

 

Objekt kan inte bara innehålla värden utan också hela metoder vilket innebär att objekt 

kan kallas på av programmet för att utföra uppgifter - såsom att utföra fördefinerade 

beräkningar på ett tal. Klasser har även minst en konstruktor, vilken är en metod som 

körs när ett objekt skapas. Med flera konstruktorer kan objektets egenskaper ändras 
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direkt baserat på vad som skickas med som input till konstruktorn vid skapandet av 

objektet (Michaelis, 2010). 

 

Exempel 1 visar en klass som ska efterlikna en rektangel: 

 

Exempel 1 

1. type Rectangle(width : int, height : int, depth : int) = 

2.    class 

3.        let mutable _width = width 

4.        let mutable _height = height 

5.        let mutable _depth = depth 

6.        member this.Width 

7.            with get () = _width 

8.            and set value = _width <- value 

9.        member this.Height 

10.            with get () = _height 

11.            and set value = _height <- value 

12.        member this.Depth 

13.            with get () = _depth 

14.            and set value = _depth <- value 

15.        member this.GetArea() = 

16.            _width * _height 

17.        member this.GetVolume() = 

18.            _width * _height * _depth 

19.        new() = Rectangle(0,0,0) 

20.    end 

 

Här har vi en klass, Rectangle, som definierar ett antal egenskaper och metoder som 

ska gälla för alla objekt som instansierar klassen. Baskonstruktorn tar in en bredd, en 

höjd och ett djup på din rektangel som sedan lagras i klassens egenskaper. Om man 

inte vill skicka in några värden finns det en till konstruktor som sätter alla egenskaper till 

siffran noll. 
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2.3.2 Metod 

Metoder finns i klasser för objekt att använda sig av till att utföra uppgifter. Dessa kan 

variera mycket i storlek, allt ifrån att ändra ett värde till att i sin tur kalla på ytterligare 

metoder för att uppdatera något grafiskt på skärmen. Detta är ett sätt att skapa struktur i 

källkoden och undvika upprepning då samma metod kan tillkallas med flera olika in-data 

från olika platser i programmet, samt flera uppgifter kan bindas till ett enda anrop 

(Michaelis, 2010). 

 

Exempel 2 visar en metod som returnerar volymen av en rektangel (som skickats som 

in-data) med egenskaperna bredd, höjd och djup: 

 

Exempel 2 

1. member this.GetVolume() = 

2.            this.Width * this.Height * this.Depth 

 

 

2.3.3 Arv 

Med arv avses möjligheten för en klass att ärva egenskaper och metoder från en annan 

klass. Genom arv kan vi återanvända redan befintlig källkod och även efterlikna den 

fysiska värld vi lever i genom att gruppera liknande typer av objekt och ge dem 

gemensamma attribut (Michaelis, 2010). 
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Figur 1 visar exempel på arv i den fysiska världen: 

 

 

 

Figur 1; En illustration av Arv i den fysiska världen 

 

I vår fysiska värld finns objekt som Motorcykel, Bil och Lastbil. Dessa objekt är ett 

Fordon och man kan i och med det säga att de ärver ifrån objektet Fordon då de alla 

delar de egenskaper som ett fordon har - bränsledrivet, transporterar människor et 

cetera. På samma sätt är objektet Honda en motorcykeltyp och man kan i och med det 

säga att den ärver från objektet Motorcykel då den precis som alla andra motorcyklar 

har två hjul (Michaelis, 2010). 

 

Exempel 3 visar hur arv kan gå till: 

 

Exempel 3 

1. type Shape(width : int, height : int, depth : int) = 

2.    class 

3.        let mutable _width = width 

4.        let mutable _height = height 

5.        member this.Width 

6.            with get () = _width 

7.            and set value = _width <- value 
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8.        member this.Height 

9.            with get () = _height 

10.            and set value = _height <- value 

11.    end 

12. type Rectangle(width : int, height : int, depth : int) = 

13.    class 

14.        inherit Shape(width, height, depth) 

15.        member this.GetArea() = 

16.            this.Width * this.Height 

17.    end 

 

Ovan ser vi två klasser: Shape och Rectangle. Rectangle ärver de egenskaper som 

Shape har (i det här fallet har Shape ingen metod) och använder sig av dessa 

egenskaper, både metoder och konstruktor. Eftersom Shape redan har definierat tre 

egenskaper behöver inte Rectangle göra det, vilket leder till att vi slipper upprepande 

källkod. 

 

2.3.4 Iteration 

Iteration innebär att en uppgift repeteras tills ett visst villkor har uppfyllts. Iteration kan 

utföras i objektorienterad programmering med hjälp av en så kallad loop (Wilson & 

Clark, 2001). 

 

Exempel 4 visar en loop som summerar alla positiva heltal inom ett specifikt intervall: 

 

Exempel 4 

1. let sumNumbersBefore x = 

2.    let mutable sum = 0 

3.    let mutable i = 0 

4.    while i<x do 

5.        sum <- sum + i 

6.        i <- i + 1 

7.    sum 
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Detta kan användas på flera sätt, till exempel att antingen behandla ett objekt tills det uppnåt ett 

specifikt tillstånd, eller utföra en uppgift ett visst antal gånger baserat på någon annan del av 

programmet som ett fast värde eller en variabel. 

 

2.4 Funktionell funktionalitet 

Vidare presenteras här några av de funktionella aspekter som F# implementerat. Det är 

här som F# skiljer sig mest från till exempel C# då betydligt mycket mer funktionalitet 

från det funktionella paradigmet inkluderats.   

 

 

2.4.1 Pipeline 

Detta är en funktion som inte finns i övrig funktionell programmering, men som  kan 

kallas för en implementation av funktionell logik och är en grundläggande del av 

programmeringsspråket. I F# finns tillgång till en funktion som heter pipeline och 

betecknas |>. Uttrycket tar det som står till vänster som input till vald metod som skrivs 

till höger om uttrycket. Detta kommer att returneras “till höger om uttrycket”, vilket ger 

möjlighet att brygga med en till pipeline. Pipeline ger ett mycket enkelt sätt att behandla 

kollektioner då behandlingar på denna utförs stegvis och med mycket enkel syntax, 

men det kan även användas på andra typer av input, till exempel en textsträng (An 

introduction to F#, 2013-05-17). 

 

Exempel 5 visar en lösning med pipeline i F#: 

 

Exempel 5 

1. let multiplyAllWith5F listOfInts = 

2.    listOfInts 

3.    |> Seq.map (fun x -> x*5) 

4.    |> Seq.sum 

 

En funktion definieras som tar in en lista av tal. Varje tal i listan multipliceras med fem 

och läggs in i en ny lista. Sedan summeras alla element i den nya listan och returneras. 
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Exempel 6 visar en objektorienterad lösning på exempel 5: 

 

Exempel 6 

1. let multiplyAllWith5I listOfInts = 

2.    let mutable sum = 0 

3.    for element in listOfInts do 

4.        sum <- sum + element * 5 

5.    sum 

 

Här har vi en variabel som för varje tal i listan ökar med talets värde multiplicerat med 5.  

 

Skillnaden mellan de två exemplen ovan är visserligen bara en rad kod i ett sådant 

simpelt exempel, men grundidén är att man med pipeline endast behöver ange simpla 

kommandon för varje steg som utförs. 

 

2.4.2 Pattern matching 

Pattern matching i F# innebär selektivt utförande av uppgifter baserat på data som tas 

in. Ett antal påståenden skapas och om datan som skickas in matchar påståendet 

kommer ett värde att returneras. I F# går det även att returnera ett tomt resultat, vilket 

kan behövas till exempel då programmet ska skriva ut något på skärmen. Pattern 

matching kan liknas med nyckelordet switch i C++ och C#, men den skiljer sig bland 

annat genom att pattern matching kan ta in flera olika värden (Smith, 2010).  

 

För att utföra pattern matching i F# används nyckelorden match och with, exempel 7 

visar hur det kan se ut: 

 

Exempel 7 

1. let isFalse x = 

2.    match x with 

3.    | true -> false 

4.    | false -> true 
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Ovan ser vi en funktion som tar in en boolean, ett värde som kan vara sant eller falskt. 

Om värdet är sant kommer falskt att returneras, och vice versa. 

 

I och med att flera olika värden kan tas in i pattern matching så kan data sorteras och 

väljas ut på ett mer komplext sätt än i det objektorienterade paradigmet. 

 

2.4.3 Variabler 

Funktionell programmering tillåter inte tilldelning av variabler. Detta gör att om ett värde 

binds till en symbol så kan detta värde sedan inte ändras, vilket kallas för immutable 

types. I och med att inte tillåta tilldelning av variabler blir källkoden mer läsbar och 

lättare att expandera (Smith, 2010). 

 

I F# används nyckelordet let för att skapa en symbol och här behöver man, till skillnad 

från variabeltilldelning i en del objektorienterade programmeringsspråk, inte definiera 

vilken typ av värde symbolen ska innehålla utan detta räknas i F# ut automatiskt. 

Symboler kan inte enbart innehålla värden utan även hela funktioner, vilket ger 

möjlighet att återanvända algoritmer (Smith, 2010). 

 

Exempel 8 visar hur en symbol definieras med let: 

 

Exempel 8 

1. let number = 10 

 

Nyckelordet let binder värdet 10 till symbolen number. 

 

F# tar dock den objektorienterade sidan i detta fall och erbjuder funktionalitet för att 

tilldela variabler, vilket är behållare av värden som får ändras genom programmets 

gång. För att skapa en variabel används let mutable och för att ändra värdet på 

variabeln används <- (Smith, 2010). 

 

Exempel 9 visar hur värdet på en variabel definieras och ändras med “let mutable”: 
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Exempel 9 

1. let mutable number = 10 

2. number <- 20 

 

En variabel med namnet number skapas och tilldelas värdet 10. Sedan ändras dess 

värde till 20 med hjälp av <-. 

 

Fördelen med att endast kunna skapa symboler och inte variabler är att programmet 

inte blir påverkat av så kallade sidoeffekter (nästa rubrik), och att det är lättare att förstå 

sig på ett programs källkod då ett värde binds till ett och samma namn. Däremot blir det 

i teorin mer krävande att behöva skapa nya symboler för alla värden som skall 

behandlas, dock troligen marginellt då vi inte stött på argument om detta i litteratur. 

 

 

2.4.4 Sidoeffekter 

En sekvens av källkod kan påverka andra delar av programmet, såsom att generera ett 

felmeddelande, ändra värden på andra variabler, spara ned något på en fil, eller visa 

något på en display. Dessa extra åtgärder kallas för sidoeffekter och möjliggör olika 

typer av interaktion mellan användaren och systemet (Hughes, 1989). 

 

Det finns medvetna sidoeffekter, såsom dem som nämndes ovan, men även gömda 

sidoeffekter. De gömda ligger på en mer teknisk nivå och kan handla om till exempel 

minneshantering. Om många olika sidoeffekter ständigt uppdaterar samma sekvens i 

minnet kan detta sänka programmets prestanda. 

 

I funktionell programmering undviker man sidoeffekter så långt det går. Sidoeffekter gör 

att en funktion kan köras vid olika tillfällen med samma input och ändå påverka 

programmet annorlunda vid de separata körningarna. Detta på grund av att 

omkringliggande faktorer påverkats av tidigare sidoeffekter vilket gör att förhållandena 

inte är desamma trots samma input - om sidoeffekter undviks så kommer funktionen att 
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arbeta likadant vid varje körning. Programmet blir dessutom mer överskådligt då det 

skapar färre möjliga tillstånd i applikationen då inga sidoeffekter påverkar andra delar 

än den som körs just nu (Principles of Programming Languages, 2013-05-17). 

 

Avvarandet av sidoeffekter i funktionell programmering har både för- och nackdelar. 

Sidoeffekter är ofta källan till många exekveringsfel, vilket innebär att applikationen blir 

stabilare utan dem. Dessutom innebär detta ett mindre komplext program än den 

objektorienterade programmeringen, vilket lämpar sig väl för parallell och asynkron 

programmering (nästa avsnitt) (Smith, 2010). 

 

Att programmet inte kan påverkas av sidoeffekter för även med sig nackdelar eftersom 

funktionalitet som att skriva ut något på skärmen eller ändra ett värde i minnet uteblir. 

Dessa funktioner används i stor utsträckning i dagens applikationer och eftersom 

funktionell programmering har denna begränsning så tappar vi viktig funktionalitet.  

 

F# tillåter sidoeffekter vilket är mycket betydelsefullt för programmeringsspråket. 

Begränsningen hos det funktionella paradigmet beror mycket på detta - undvikandet av 

sidoeffekter hindrar utvecklandet av ett helt system funktionellt, vilket gör att språken 

bara kan användas i moduler bryggade till större system. F# låter oss fritt använda 

funktionella aspekter utan dessa begränsningar så att funktioner från båda paradigmen 

kan samarbeta i samma språk. 

 

 

2.4.5 Parallell och asynkron programmering 

 

Asynkron programmering: Innebär att program låter operationer köras i bakgrunden 

för att avslutas vid ett senare tillfälle. Detta gör att det slipper vänta på svar från 

operationen, utan programmet kan fortsätta med att utföra andra uppgifter medan det 

väntar på svar (Smith, 2010). 
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Parallell programmering: Handlar om att utnyttja processorns olika kärnor, så att flera 

olika saker kan utföras samtidigt. Detta gör att stora beräkningar kan delas upp och på 

så sätt optimera applikationen (Smith, 2010). 

 

Parallell och asynkron programmering låter oss optimera applikationer på en djup 

teknisk nivå och göra dess exekvering snabbare. Både parallell och asynkron 

programmering går att utföra i det objektorienterade paradigmet, men eftersom 

programmeraren där specificerar hur allt ska lösas blir det komplext att införa. Eftersom 

syntaxen hos det funktionella paradigmet inte går in lika detaljerat i genom vilka steg 

någonting skall lösas, utan istället vilket resultat som ska genereras, så krävs mindre 

arbete av programmeraren för att lösa en sådan uppgift i funktionell programmering 

(Smith, 2010). 

 

Då F# erbjuder både den objektorienterade metodiken såväl som den funktionella så är 

det simplare att implementera asynkron programmering och parallell programmering i 

detta än andra objektorienterade språk som C# (Smith, 2010). 

 

2.4.6 Anonyma funktioner 

Istället för att behöva skapa funktioner manuellt så kan programmeraren i funktionell 

programmering skapa temporära funktioner, så kallade anonyma funktioner. Anonyma 

funktioner skapar en temporär funktion som endast kommer gälla där denna definieras 

(Smith, 2010). 

 

I F# kan anonyma funktioner skapas med nyckelordet fun. Exempel 10 visar en anonym 

funktion som tar in ett tal och returnerar talet i kvadrat: 

 

Exempel 10 

1. (fun x -> x*x) 

 

Detta är något som har uppmärksammats av de objektorienterade 

programmeringsspråken - C# och Visual Basic har implementerat anonyma funktioner 



23 
 

med så kallade lambdauttryck (Michaelis, 2010) och Java kommer att införa 

lambdauttryck i version 8 (JDK 8 features).  

 

 

2.4.7 Rekursion 

Ett alternativ till att använda iteration i F# är rekursion. Rekursion är ett vanligt begrepp 

inom matematiken och en rekursiv funktion kommer fram till ett resultat genom att kalla 

på sig själv, vilket innebär att samma uträkning utförs flera gånger. Detta pågår tills ett 

specifikt tillstånd uppstår, vilket kallas Basfall. I F# utförs rekursion med hjälp av 

nyckelordet rec (Smith, 2010). 

 

Exempel 11 använder sig av rekursion för att multiplicera alla tal i en lista med fem och 

sedan addera dem: 

 

Exempel 11 

1. let rec multiplyAllWith5R listOfInts = 

2.    match listOfInts with 

3.    | [] -> 0 

4.    | h::t -> (h*5) + multiplyAllWith5R t 

 

Funktionen börjar med att ta ut det första elementet ur listan, som skickas in som in-

parameter, och multiplicerar det med fem. Sedan tillkallas rekursivt samma funktion 

igen med resterande element. Funktionen har ett basfall som returnerar siffran noll när 

listan är tom, vilket förhindrar funktionen från att anropa sig själv i evighet. 

 

Om vi skickar in listan: [1;2;3] till funktionen multiplyAllWith5R kommer detta att ske: 

 

multiplyAllWith5R([1;2;3]) = 

(1*5) + multiplyAllWith5R([2;3]) = 

(1*5) + ((2*5) + multiplyAllWith5R([3])) = 

(1*5) + ((2*5) + ((3*5) + multiplyAllWith5R([]))) = 

(1*5) + ((2*5) + ((3*5) + 0)) = 

http://openjdk.java.net/projects/jdk8/features
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(1*5) + ((2*5) + (15 + 0)) = 

(1*5) + ((2*5) + 15 = 

(1*5) + (10 + 15) = 

(1*5) + 25 = 

5 + 25 = 

30 

 

Några klassiska rekursiva funktioner är fibonaccitalen och Quicksort. Exempel 12 visar 

hur en funktion som returnerar ett specifikt fibonaccital kan skrivas: 

 

Exempel 12 

1. let rec fibonacciNumber x = 

2.    match x with 

3.    | 0 -> 0 

4.    | 1 -> 1 

5.    | n -> fibonacciNumber(n-1) + fibonacciNumber(n-2) 

 

Funktionen tar in ett tal x och returnerar det x:te fibonaccitalet. Funktionen anropar sig 

själv och hämtar de två tidigare fibonaccitalen och summerar dem. Eftersom funktionen 

letar efter de två tidigare fibonaccitalen behövs två basfall. 

 

2.4.8 Lazy evaluation 

Motsatsen till lazy evaluation är eager evaluation. Eager evaluation innebär att en 

symbols värde skapas direkt när symbolen definieras, vilket innebär att alla värden 

räknas ut direkt. I vissa fall är det bäst att vänta med dessa uträkningar av 

prestandaskäl, lazy evaluation låter då programmeraren definiera värden till symboler 

utan att värdet skapas  förrän symbolen faktiskt anropas. Det kan vara användbart i de 

fall där det är osäkert om värdet kommer att behövas (Smith, 2010). 

 

F# låter oss utföra lazy evaluation med nyckelordet lazy och exempel 13 är en funktion 

som tar in ett namn och sedan skriver ut en hälsningsfras: 
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Exempel 13 

1. let printHello name = 

2.    let first = "Hej " 

3.    let second = lazy(first + name) 

4.    printfn ""; second.Value 

 

Funktionen använder sig av nyckelordet lazy i symbolen second. Om vi istället hade bytt 

ut rad 4 mot “printfn ""; second” hade vi fått ett felmeddelande som säger att seconds 

värde ännu inte har skapats. Värdet till second skapas inte förrän när vi kallar på 

second.Value (Smith, 2010). 

 

 

 

2.5 Teoretisk slutsats 

Vi har nu sett exempel på både objektorienterade och funktionella egenskaper som F# 

levererar och kan dra en slutsats kring språkets teoretiska användbarhet.  

 

Då de objektorienterade funktioner som implementerats i F# är grundläggande för hela 

det objektorienterade paradigmet så presenteras ingen ny funktionalitet ur detta 

paradigm. Klasser och objekt låter oss skapa god struktur av källkod genom hierarkier 

och kollektioner av värden, men detta är i slutändan bara ett effektivare sätt att utföra 

samma uppgift. Den hanterbarhet som erbjuds genom dessa funktioner underlättar 

mycket både för programmerare och läsare av källkoden, men då dessa funktioner även 

ingår i alla andra objektorienterade språk så innebär det att F# inte lyfter fram något 

unikt och i och med det heller ingen anledning att använda det för dess 

objektorienterade aspekter. 

 

Det intressanta börjar då vi tittar på F#:s funktionella komplement. Något som 

presenteras i undersökningen i nästa del är att C# var det näst populäraste språket att 

använda hos systemutvecklare i Sverige, så låt oss jämföra det med F#. C# är ett 

hybridspråk mellan det funktionella och det objektorienterade paradigmet precis som F# 
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och implementerade funktionalitet från det funktionella paradigmet redan innan F# blev 

tillgängligt. Dessa inkluderar bland annat anonyma funktioner vilket gett nya möjligheter 

för hantering av kollektioner, samt möjligheten att lagra funktioner som värden – 

funktioner som visat sig användbara. Det som gör F# unikt från C# är däremot alla 

funktioner utöver detta, vilket kan ses som en liknande ansats men med en utökning av 

det funktionella inslaget. Med detta kan vi anta att de utökade funktionerna hos F# 

måste visa tydliga besparingar i resurser för att kunna rivalisera med det redan 

etablerade C# på marknaden. 

 

Utöver de funktioner som C# implementerat så inkluderar F# till exempel Pattern 

matching och Lazy evaluation som är sätt att effektivisera de processer som utförs i ett 

program. Parallell och asynkron programmering, som ger möjlighet att bättre utnyttja 

flerkärniga processorer och utföra operationer i bakgrunden, är mindre komplexa att 

införa i funktionella språk än objektorienterade. I och med detta har F# ett flertal 

funktioner som teoretiskt sett ger möjlighet att utföra operationer på ett effektivare sätt 

än C#. F#:s implementation av pipeline är ett simpelt sätt att hantera kollektioner genom 

att tala om för programmet vilket resultat man söker så får det på egen hand lista ut hur. 

Dessa utökningar både underlättar arbetet för programmeraren och låter oss utnyttja 

hårdvaran bättre och med detta kan vi anta att F# i teorin är mer användbart än C#. 

 

Problemet hos F# är att det inte heller från det funktionella paradigmet har några 

revolutionerande egenskaper. Med undantag från pipeline så finns alla dessa funktioner 

som integrerats redan i andra funktionella språk och det existerar redan lösningar för att 

brygga funktionella komponenter till objektorienterade system. Detta innebär för 

utvecklare att om de är vissa funktionella aspekter de vill använda sig av så går det 

redan - utan F#. Det är smidigt med en sammanslagning av paradigm som denna och 

kanske om alla system skulle byggas från grunden idag så skulle man överväga F# för 

enkelhetens skull, men i dagens redan etablerade system så synes i denna studie ingen 

vinst i att byta till det för dess funktionalitet.  

 



27 
 

F#:s brist på revolution innebär däremot inte att ingen vinst alls skulle genereras vid en 

ombyggnad av ett system till F#. Detta arbete går inte igenom hur mycket resurser som 

F# potentiellt kan spara jämfört med andra språk i form av prestanda och effektivitet vid 

exekvering. Dessutom, även om vi förutsätter att det inte finns några 

prestandaskillnader mellan ett system byggt i F# och ett motsvarande i ett annat språk, 

så kan F# i vissa fall använda färre rader källkod för samma process vilket visades i 

exempel 5 och 6. Om vi antar att mängden källkod i hela systemet byggt i F# precis 

som i exemplen är tjugo procent mindre än det motsvarande systemet så innebär detta 

tjugo procent mindre arbete vid underhållsarbete. I ett system som uppdateras ofta kan i 

och med detta större eller mindre vinst genereras baserat på hur mycket pengar som för 

närvarande spenderas på underhåll av ett system.  

 

Litteraturstudien tyder på att F# inte är ett värdelöst språk - korsningen av de två 

paradigmen samt att det är integrerat i .NET lyfter fram många sätt att dra nytta av dess 

fördelar i ett och samma språk. Den teori som presenteras i arbetet visar dock inga 

tydliga och säkra sätt att spara pengar på genom implementation av just F#. För att få 

tydligare värden på hur mycket språket kan spara genom applicering av dess 

funktioner, såsom underhållsarbete, hastighet vid körning, slitage av hårdvara och tid 

för utveckling krävs vidare studier som inriktar sig mot att undersöka dessa aspekter. 
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3 Empirisk Del 

En teoretisk slutsats visar på ett programmeringsspråks styrkor och svagheter jämfört 

med andra språk, men ger ingen insikt i om och hur det används i dagens 

arbetsmarknad eller inte och anledningarna till detta. För att komplettera dessa brister 

hos den teoretiska slutsatsen har även en enkätundersökning utförts där vi skickat e-

post med frågor till systemutvecklare i Sverige. Frågorna berör de tillfrågades relation till 

språket F# - om de använder det i sitt arbete, vad de tycker om hybridspråk samt vad 

de tror om F#:s möjligheter inom arbetsmarknaden nu och framöver. Exakta frågor finns 

som bilaga i slutet av arbetet.  

 

Målet med denna undersökning är att få en insikt i hur F# faktiskt används på 

marknaden och vilka åsikter och tankar som finns kring det. Det är den målgrupp 

arbetet riktar sig mot och är därför där det finns värdefull kunskap att hämta. Slutsatsen 

vi kunnat dra från detta resultat är huruvida teorin reflekteras hos de som faktiskt skulle 

jobba med språket eller inte och hur detta kommer sig, vilket ger kunskap kring F# i sin 

helhet. 

 

3.1 Utförande 

Frågorna skickades via e-post och av 100 tillfrågade svarade 30 systemutvecklare på 

undersökningen. De som svarat jobbar inom helt olika brancher, såsom telekom, 

hälsovård, konsulting och app-utveckling. Då avsikten var att få en grundlig översikt 

över användningen av F# så hölls frågorna få och simpla. Svaren som erhölls varierade 

i längd och detaljrikhet, men resultatet är mycket intressant och undersökningen har 

lyckats ge den insikt som avsågs. Svaren har analyserats och sammanställts till 

slutsatser och diagram.  

 

3.1.1 Användning 

Den första frågan som deltagarna presenterades för berör deras nuvarande 

arbetsuppgifter, det vill säga om de använder sig av F# i sitt arbete och hur de kommer 

sig att de gör detta eller inte gör det. Detta är den fråga som mest påverkar uppsatsens 
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slutsats och vi fick ett ur vår synpunkt intressant resultat - av 30 tillfrågade svarar alla att 

de inte använder F# över huvud taget. Detta trots att personer från olika branscher 

tillfrågats. Endast en person talar om att han använt det tidigare, och tre personer har 

aldrig hört talas om F#. 

 

Det efterfrågades även att personerna förklarade varför det kommer sig att de, i det här 

fallet, inte använder sig av F#. Svaren skiljer sig en aning men följer ändå samma tema 

- systemplattformarna inom olika branscher är redan etablerade och det är av många 

olika anledningar inte av intresse att byta. Några personer förklarade att de inte 

använder sig av .NET ramverket och Windows-plattformen och att F# har dåligt stöd för 

andra plattformar. Inom app-utveckling dominerar Objective C, Java och 

HTML5/CSS3/JavaScript. Som standard inom sjukvården används Visual Basic (VB), 

C# och Java medan konsulter använder det som finns hos kund (som i princip aldrig ber 

om F#) och får de välja själva är det även här C# som är aktuellt. Vad gäller telekom så 

rör sig allting väldig långsamt och det tar lång tid innan nya språk kan implementeras i 

sådana system, berättade en respondent som arbetar i den branchen. 

 

Många specificerade vilka språk som istället används, och detta har sammanställts i ett 

diagram: 

 

 

Tabell 1; Vilka programmeringsspråk som används av systemutvecklare 
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I tabell 1 ser vi att Java är det populäraste språket för systemutveckling bland de 

tillfrågade, tätt följt av C#. En uppfattning var att det helt enkelt inte finns något 

dokumenterat fall där F# skulle spara tid eller pengar, vilket inte hjälper dess tillväxt. 

 

 

3.1.2 Åsikter kring hybridlösnignar 

Nästa fråga behandlade huruvida de tillfrågade anser det hybridupplägg som F# 

erbjuder är önskvärt och om så vilka funktionella delar de vill komma åt. Här kom vi åt 

utvecklarnas personliga åsikter och fann genast ett ökat intresse för de funktionella 

aspekterna. En tredjedel av respondenterna anser att det på olika sätt är intressant och 

positivt och ger exempel på funktionalitet som de uppskattar i hybridlösningen. 

 

De tillfrågade talar om att F# är mycket användbart då man vill skapa egna 

kompilatorer. De säger även att det är ett praktiskt språk som kräver förhållandevis få 

rader källkod för sina lösningar och presenterar intressanta möjligheter som 

komplement i större program. De uppskattar alla olika typer av funktionalitet och dessa 

är exempel: 

 

● Rekursion 

● Pattern matching 

● Immutable types 

● Parallell och asynkron programmering 

● Att kunna lagra funktioner i en symbol, skicka in dem som argument till andra 

funktioner eller returnera dem som svar från andra funktioner 

 

 

Men det talas inte bara om fördelar, respondenterna påpekar även vilka brister och 

problem de ser hos F#. Några anser att F# är litet, föga använt, ointressant och ser 

inget speciellt behov av det. Det har enligt en av utvecklarna en begränsad area av 

tillämpbarhet och är mest användbart för programmerare genom att lära sig tänka 
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funktionellt och sedan tillämpa detta i C#. Ytterligare en kommentar talar om att det 

skapar problem att hålla struktur i en så stor kodbas då flera paradigm kombineras. Det 

intressantaste svaret på frågan var kanske uttrycket “risk för ‘kodonani’”, vilket innebär 

att språket är kraftfullt men slår negativt då programmeraren blir fascinerad av språket 

och frestas till att göra mer komplicerade lösningar än vad som krävs. 

 

3.1.3 F#:s potential 

Den tredje och sista frågan berör F#:s potential på arbetsmarknaden nu och i framtiden, 

samt gav utrymme att motivera övriga tankar kring språket. Vad gäller dess framtid så 

ser några personer större potential än andra, men ingen är övertygad om att det 

kommer slå stort. De som talar för dess utveckling säger bland annat att det faktum att 

F# är så integrerat med en stor aktör som Microsoft, att det finns med i Visual Studio 

och att det kan samverka med hela .NET ramverket kan leda till att språket blir 

populärare. De säger också att F# är ett kraftfullt språk och programmerare som söker 

sig till F# är ofta mycket duktiga. Funktionella språk är oftast mindre, lättare att förstå 

och lättare att testa, förklarar en respondent. 

 

Men även vad gäller detta så finns det många som inte tror på F# inom 

arbetsmarknaden. En del har inte ens stött på språket och andra ser ingen anledning till 

att byta då det enligt dem inte finns något behov det kan uppfylla och undrar vad dess 

syfte faktiskt är. De ser det som svårläst och med en mycket dålig kunskapsbas i 

Sverige vilket leder till att det kommer fortsätta vara ett “nisch-språk” med en liten 

användargrupp. Det är helt enkelt för litet, outforskat och utan tillräckligt starka fördelar 

för att slå igenom på arbetsmarknaden. 

 

Något som också nämns är att språkets nuvarande situation i sig gör det nästan 

omöjligt att växa, vilket gäller för alla språk och inte bara F#. Med detta menas att i en 

sådan marknad som systemutveckling är, där företag investerar 15 år framåt, så är det 

ingen som satsar på ett litet och osäkert språk som F#. Marknaden är konservativ och 

val av språk inom företag blir ofta politik, nyheter välkomnas sällan. F# beskrivs av flera 
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personer som “moment 22”, det vill säga att ingen vill satsa på något outforskat, vilket 

innebär att vi aldrig kan utforska det. 

 

3.2 Analys 

Undersökningen anser vi vara lyckad då det som presenterades i föregående avsnitt är 

precis den typ av insikt som söktes för att avgöra F#:s sanna plats på arbetsmarknaden. 

Dessvärre för språkets del så visar det sig att det inte används alls hos respondenterna. 

Det var bara 30 personer som svarade, men några nämnde att de inte känner till något 

företag alls i Sverige som använder F# vilket tyder på att det inte används i stor 

utsträckning. 

 

Undersökningen tyder på att F# har kända fördelar då de som svarat nämner att de 

finner ett flertal av dess funktioner intressanta, naturliga och givande. De säger att 

hybridupplägget erbjuder intressanta möjligheter och lämpar sig speciellt väl vid 

utveckling av systemkomponenter som behandlar algoritmer och beräkningar då många 

av den funktionella programmeringens funktioner är inriktade mot detta. F#:s 

funktionella inslag uppfattas även ge praktiska lösningar och kräver ofta mindre mängd 

källkod än helt objektorienterade språk. Detta visar att F# som språk har flera 

användbara aspekter och att dess hybridlösning uppskattas från vilket vi kan anta att 

det finns specifika situationer och miljöer där F# passar utmärkt och gör stor skillnad 

från vad som använts innan. 

 

Men det verkar som att dessa fördelar helt enkelt inte är tillräckliga ur ett 

företagsperspektiv. Då ingen känner till ett tydligt företagsfall där F# skulle spara så 

mycket resurser jämfört mot andra lösningar att det är värt besväret, så får vi anta att 

inget intresse för språket föds. Då de flesta företag redan har en etablerad plattform 

sedan tidigare blir behovet av F# ännu mindre och då det redan finns andra sätt att ta 

vara på det funktionella paradigmets fördelar i de delar av systemet där de behövs, utan 

att bygga om resten av systemet till .NET, så finns ingen anledning att implementera F# 

nu heller. Av undersökningen kan vi uppfatta att det råder brist på tillräcklig kunskap 

kring språket - få programmerare är nog insatta för att dra full nytta av F# och det finns 
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få implementationer sedan tidigare. Detta gör det naturligt för företag att välja mer 

etablerade lösningar. Det verkar som att F# inte uppfyller ett tydligt och unikt behov - 

och med detta som grund kan vi överväga möjligheten att det inte ligger i språkets natur 

att användas i riktigt stor utsträckning. 

 

Men Microsoft står bakom F# och det är implementerat i .NET vilket ger språket en 

slags trygghet, då det kommer fortsätta att utvecklas framöver oavsett framgång. Det är 

möjligt att ytterligare aspekter och funktioner kommer läggas till som gör att F# kan 

leverera något helt unikt - detta i kombination med dess kompabilitet med existerande 

.NET-plattformar skulle kunna göra språket mycket mer åtråvärt än vad det verkar vara 

idag och möjligen lyfta det ur sitt “moment 22”. Om detta inträffar skulle några företag 

behöva göra de första implementationerna av detta relativt outforskade språk och inte 

förrän då kan F# etablera sig ordentligt på marknaden. 
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4 Avslutande Del 

 

4.1 Slutsats 

Vi har nu fått insikt i både den teoretiska möjlighet som F# presenterar och den faktiska 

efterfrågan som råder på arbetsmarknaden här i Sverige. Det visar sig att F# inte 

används alls inom systemutveckling hos de tillfrågade - respondenterna i 

undersökningen använder inte F# och de känner heller inte till några andra som gör det. 

Då man först hör talas om F# och den sammanslagning av två 

programmeringsparadigm som det levererar så kan det låta väldigt användbart, men 

efter undersökningen och litteraturstudien har vi ännu inte stött på något som talar för 

att en investering i språket skulle kunna ge stor vinst. 

 

F# slår samman objektorienterad programmering med funktionell och detta för med sig 

funktionalitet från dem båda som i viss utsträckning kan komplettera varandras 

svagheter och skapa unika lösningar. Resultatet blir ett objektorienterat språk med 

funktionella aspekter, liksom C#, men med ett antal nya funktioner att utnyttja som till 

exempel mer lättillgänglig asynkron programmering och pipeline. Detta ger möjlighet att 

använda många fler funktioner från paradigmen tillsammans i ett och samma språk, 

men ingen helt ny funktionalitet som erbjuder något unikt. Detta leder i sin tur till att F# 

baserat på sin funktionalitet inte visar på ett tydligt tillämpningsområde då det inte 

erbjuder något som inte redan kan utföras av andra språk. 

 

Denna brist på tydlig tillämpbarhet hos F# återspeglas både i litteraturstudien och 

enkätundersökningen. I teorin syns ingen ny funktionalitet som inte redan kunde uppnås 

på andra sätt och respondenterna från undersökningen uttrycker bland annat att F#:s 

syfte är oklart. Detta gör att företag heller inte får en tydlig bild av hur F# skulle kunna 

innebära en besparing vilket kan antas leder till att mer etablerade typer av system 

prioriteras.  
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Det som detta arbete inte tar upp är vilken vinst som potentiellt skulle kunna genereras 

från implementation av F# baserat på hur det hanterar kombinationen av funktionella 

och objektorienterade funktioner. Med detta avses, i jämförelse med andra språk, hur 

mycket effektivare samma uppgift utförs i F# än ett motsvarande system - körtid för en 

uppgift, skillnad i slitage på hårdvaran, mängd exekveringsfel samt skillnad i 

underhållsarbete och tid för systemutvecklingsfasen - dessa är exempel på aspekter 

som potentiellt kan leda till besparingar för företag vars system skulle dra stor nytta av 

denna typ av förbättringar. Om detta bekräftades i vidare undersökning skulle det kunna 

visa sig vara en stor styrka hos F# och språket skulle troligen övervägas och testas 

mer. 

 

Utifrån det som undersökts ges intrycket att F# inte har tillräckligt med nya och unika 

egenskaper för att bli mer än ett litet språk utan tydlig användbarhet och med en 

begränsad användargrupp som faktiskt förstår sig på och kan hantera det väl. Då den 

funktionalitet som F# för med sig presenteras förmedlas en bild av att detta i sig inte är 

tillräckligt för att slå undan till exempel C# och Java. Något som troligen skulle ge 

språket större framgång är om det utfördes ytterligare undersökning kring hur mycket 

resurser F# kan spara, samt om ny funktionalitet implementerades som gav det något 

unikt och i och med detta en tydligare roll inom systemutveckling. 

 

Med teorin och undersökningen som grund får vi uppfattningen att F# inte är något för 

företag att satsa på än, då inga tydliga och stora vinster har stöts på varken i teori eller 

hos utvecklarna själva. Det vi har undersökt visar dock på intressanta möjligheter 

genom korsningen av paradigm och med detta sammankoppling av programmering 

som skiljer sig mycket i grunden. Många respondenter finner språket intressant så det 

är troligt att med lite mer uppmärksamhet har F# potential att bli något unikt, kraftfullt 

och populärt - även om både språket och kunskapen kring det idag fortfarande har en 

bit att gå för att nå dit. 
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4.2 Diskussion 

Arbetet har ett par brister. Teorin behandlar endast F# ur en programmerares 

perspektiv samt några av de funktioner som kan utnyttjas. Då det kommer till prestanda 

och faktisk nytta som språket gör i “back-end” så har vi inte alls kollat upp till exempel 

hur mycket effektivare F# kan utföra sökalgoritmer än andra språk, eller hur mycket 

fortare stora beräkningar kan utföras. Här kan det finnas mycket att upptäcka som ger 

F# fördel - men det kan också vara så att precis som i den aspekt vi har gått igenom så 

är F# inget fantastiskt. 

 

Vad gäller undersökningen så skulle nog ett mycket bättre svar uppnås om fler resurser 

utnyttjades. Vi är två studenter och har en begränsad slagkraft jämfört med om ett riktigt 

företag skulle ta tag i detta och utföra en fullskalig undersökning och kontakta väldigt 

många fler företag i Sverige än vad vi gjort, samt stora aktörer inom andra länder för att 

få en ordentlig bild av språkets spridning. Det finns trots allt branscher vi inte har 

kommit i kontakt med och det kan ju hända att det finns många som använder F#, 

kanske i lite mindre lösningar. Det känns dock som att vi fick en god representation av 

den allmänna uppfattningen kring F#. 

 

Vi tycker ändå att multiparadigm är ett spännande och intressant koncept som ger nya 

möjligheter till effektiva lösningar. Det känns på ett sätt som att det är där framtiden 

ligger inom programmering, men F# har helt enkelt förlorat mot C# som gjorde jobbet 

bättre genom att bara ta små saker med stor inverkan. Går vi ifrån F# och över till 

programmering i allmänhet så kommer det med all säkerhet dyka upp nya spännande 

tekniker vilket kommer fortsätta att föra paradigmen samman. 

 

Vi är i slutändan nöjda med arbetets utförande och resultat och vi anser att vi lyckats 

göra det som angavs i inledningen - behandlat både teori och praktik för att få en insikt i 

F#:s möjligheter till storhet inom dagens arbetsmarknad som är så nära sanningen som 

möjligt. En vidare studie ser vi gärna riktad mot högre teknisk nivå och intervjuer med 

experter inom det området för att få se om F#:s plats helt enkelt ligger på annan plats 

än den vi undersökt!  
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Bilagor 

 

Frågeformulär 

Fråga1: 

Använder du dig av F# i ditt arbete?  

- Om Ja, i vilken utsträckning? Motivera gärna varför ni använder just F#. 

- Om Nej, hur kommer det sig? Används det i något annat sammanhang inom er 

organisation? 

 

Fråga 2: 

Anser du att F#:s hybridupplägg är önskvärt? Vilka delar av den funktionella 

programmeringen vill ni i sådana fall åt? 

 

Fråga 3: 

Vad anser/tror du om F# inom arbetsmarknaden? Fördelar, nackdelar, dess användning 

just nu och i framtiden? Motivera gärna dina åsikter kring språket! 

 

 


