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Sammanfattning:
IT-projekt misslyckas ofta för att de blir sena och dyrare än planerat, och i många fall
är det tidsfaktorn som är begränsande för projekten. Det existerar många olika programspråk och behov att dela konstruktioner mellan dessa. Idag använder applikationer inom
samma system ofta olika terminologi och behovet av konverteringar uppkommer. Det existerar standardiserade språk som till exempel märkspråket XML men då organisationer
väljer att skapa sin egen syntax för att formatera publiceringar kan ett motstånd urskiljas.
Uppsatsen kan användas som underlag för vidare forskning inom programspråk. Denna
studie fokuserar på att jämföra om val av syntax har någon betydelse för tidsåtgången vid
uppmärkning av dokument. Den valda forskningsstrategin är experiment. En pilotstudie
utfördes och med resultatet från studien gjordes en hypotesprövning i form av ett t-test.
Analysen av resultatet antydde att användandet av valfri syntax implicerade en mindre
tidsåtgång vid uppmärkning av dokument än vid användandet av XML. Från analysen
konstateras det att ämnet bör undersökas vidare och att studien bör genomföras i större
omfattning.
Nyckelord:
Experiment, Kompilering, Märkspråk, Pilotstudie, Programspråk specificerad av nyttjare,
Syntax, XML
Abstract:
IT projects often fail because they are late and more expensive than planned, and in many
cases it is the time factor that is limiting for projects. There exist many different programming languages and the need to share structures between them. Applications within
the same system often uses different terminology and the need for conversions occurs.
Standardized languages such as XML exist but when organizations choose to create their
own syntax for formatting publications instead a resistance can be distinguished. The
paper can be used as basis for further research in the area of programming languages.
This research focuses on comparing if the choice of syntax affects expenditure of time
when marking document. The selected research strategy is experiment. A pilot study has
been done and based on the results of the study a hypothesis testing (t-test) was made.
The analysis of the results indicated that the use of optional syntax implied that less time
was spent at marking document than the use of XML. The conclusion from this was that
this area should be further explored and that the study should be done on a larger scale.
Keywords:
Experiment, Compiling, Markup Language, Pilot study, Programming lanugaue specified
by the occupant, Syntax, XML

Begreppslista:
• AST: Abstract Syntax Tree, trädrepresentation av programtexts syntaktiska struktur skriven i ett programspråk. Benämns i uppsatsen även som syntaxträd.
• Element: I märkspråket XML sker uppmärkningen med element. Ett element
består av allt mellan dess starttagg och sluttagg.
• Flexup: Ett koncept inom grenen märkspråk, som möjliggör att användaren definierar sin egen syntax istället för att använda ett befintligt märkspråk. Tanken att det
i senare led ska förenkla konverteringar mellan olika dokumentformat.
• Grammar: De regler som definierar syntax för ett programspråk.
• HTML: Hyper Text Markup Language, märkspråk som används för att beskriva
webbsidor.
• Kompilering: Den process då programtext skriven i ett programspråk tolkas och
översätts så att en dator kan utföra programtextens instruktioner.
• Konvertera: Att byta format på något. Till exempel byta filformat på ett dokument från .doc till .pdf.
• Märkspråk: Märkspråk skapar ett system för att märka upp dokument. Med
uppmärkningen ges dokument en logisk struktur och en beskrivning på hur det ska
formges.
• Nod: Träd som datastruktur är uppbyggt av en eller flera noder. En nod är således
en del av ett träd.
• Programspråk: De språk som används för att kommunicera med en dator.
• Programspråk specificerade av nyttjare: Språk vars syntax specificeras av
nyttjare. Denna syntax specificeras i ett dokument så programspråket kan förstås
av en dator.
• Syntax: Sammanfattande beteckning för de regler som bestämmer hur uttryck i
ett språk kan se ut, reglerna för ”välformade uttryck”.
• Verksamhetsspråk: Språk som specificeras utifrån och används inom en viss verksamhet. Vanligt använda begrepp kräver detaljerade definitioner inom verksamhetsspråk.
• XML: Ett märkspråk och en förkortning av Extensible Markup Language. XML
är ett textbaserat format som används för att strukturera information i exempelvis
dokument och data. Ett av de mest använda formaten för att dela strukturerad
information idag.
• XSLT: En formatmall för att definiera XML-dokument med rekommendationer för
konvertering och presentation.
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2.3.5 Tillvägagångssätt . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.5.1 Enkätens struktur . . . . . . . . . .
2.3.5.2 Dokumentets struktur och motivering
2.3.5.3 Deltagare . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.5.4 Genomförande . . . . . . . . . . . .
2.3.5.5 Rättning . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Dataanalysmetod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.1 T-test för beroende mätningar . . . . . . . . .
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1

Inledning

Det inledande avsnittet tar upp verksamhetsspråk och existerande motstånd som finns
mot redan utvecklade koncept. Utifrån detta presenteras en problemformulering och
därefter redogörs motiv och syfte för uppsatsen. Avsnittet avslutas med att specificera
uppsatsens omfattning i form av frågeställning och de avgränsningar som valts.

1.1

Verksamhetsspråk

Alla språk innehåller sina specifika regler och tecken (Pinker, 1999, s. 1). Men ett
språk styrs inte endast av dessa utan också av situation. Språk varierar och variationen definierar den sociala situationen. Det finns ett samband mellan språk och samhälle
(Einarsson, 2009, s. 15–17). För allmänheten gäller att samma språk inte används vid
formella sammanhang som i vardagssituationer. Inom organisationer används till exempel verksamhetsspråk. Det betyder att olika verksamheter använder sig av specifika
språk. Dessa språk kräver detaljerade definitioner av vanligt använda begrepp, till exempel behövs en exakt definition på vad som menas med ”kurs” inom skolverksamhet
(Beynon-Davies, 2009, kap. 3). Digitaliserade verksamhetsspråk kräver mer detaljerade beskrivningar av begrepp jämfört med verksamhetsspråk där kommunikationen sker
på papper eller muntligt. Med datoriseringen följer därav att formalisering av verksamhetsspråk ökar (ibid).
E-delegationen har gett ut en vägledning för digital samverkan för att på lång sikt
främja och öka samhällets digitala samverkan. De pekar på vikten av en gemensam
förståelse för begrepp och informationsbeskrivningar, att etablera en gemensam begreppsapparat. Ett problem som beskrivs är att det idag saknas standardisering och istället
utvecklas nya beskrivningssätt och integrationsformer (E-delegationen, 2015).
1.1.1

Existerande motstånd

För företag som kommunicerar med datorer blir syntax en del av verksamhetsspråket.
Syntax för märkspråket XML är standard för strukturmärkningen av elektroniska textbaserade dokument (Nationalencyklopedin, 2016e). Men varken webbhotellet Github eller encyklopedin Wikipedia använder ett etablerat märkspråk som exempelvis XML för formatering av artiklar på deras respektive hemsidor. Nyttjare av Github och Wikipedia skapar
och publicerar dessa artiklar med verksamhetspråk som organisationerna nämnda ovan
själva har skapat. Ur detta kan ett motstånd urskiljas mot att använda redan utvecklade
koncept, som XML och HTML, då de istället väljer att utveckla egna koncept för formatering. De har egna webbsidor där de förklarar vilken syntax som gäller för formatering
på just deras hemsida (Wikipedia, 2015), (Github, 2016).
För att formatera fri text eller programtext på Github används något som kallas
Github Flavoured Markdown (Github, 2016). Markdown är ett konverteringsverktyg för
att från ren text skapa HTML (Hyper Text Markup Language) (Gruber, 2004). Github
har tagit denna teknik och lagt till några fler funktioner (Github, 2016). Figur 1 visar en
tabell över hur text kan få olika stil med hjälp av Github Flavored Markdown på Githubs
hemsida.
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Figur 1: Tabell över Github Flavored Markdown (Github, 2016) (Hämtad 2016-05-06).
Även Wikipedia använder sig av sitt egna märkspråk som kallas wikitext. Figur 2 visar
en tabell över hur text kan få olika stil med hjälp av wikitext på vid skapandet av en
artikel på Wikipedia.

Figur 2: Tabell över wikitext (Wikipedia, 2015) (Hämtad 2016-05-06).
Språk varierar utefter situation och organisationer använder specifika språk, verksamhetsspråk, som är anpassade för just dem. Med exemplet från de två organisationerna ovan kan tydas att även delen av verksamhetsspråket för kommunikation med datorer anpassas utefter situation och kräver en specifik utformning. De organisationsskapta
lösningarna kan peka på att existerande språk inte är tillfredsställande nog, då organisationerna implementerar egna lösningar.

1.2

Problemformulering

Trots att XML är standard för elektroniska dokument och dess strukturmärkning, väljer
vissa organisationer att skapa sina egna verksamhetspråk där de själva specificerat syntax. Ur det kan tydas ett behov att anpassa verksamhetsspråk för organisationer även i
kommunikationen med datorer.
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1.3

Motiv och frågeställning

Behoven och problemen nämnda i 1.2 motiverar tillsammans denna uppsats. Studien
fokuserar på att jämföra om val av syntax har någon betydelse för tidsåtgången vid
uppmärkning av dokument. Denna jämförelse görs mellan XML och programspråk specificerade av nyttjare, se 2.1.3. Att en dokumentkreatör får möjlighet att skriva programtext samt definition för sitt programspråk innebär att en grammar för programtexten
kan skapas. Denna grammar används som input för de verktyg som i sin tur skapar en
kompilator för dokumentkreatörens programtext. Denna kompilator kan sedan ta emot
dokumentkreatörens programtext, tolka dess syntax och ge output. Det innebär att de
som normalt inte skapar programspråk enklare får tillgång att göra detta.
Syftet med uppsatsen är att ta fram ett underlag för vidare forskning inom programspråk. Den valda aspekten för denna studie är tidsåtgång. Underlaget kommer att vara
en pilotstudie och kan användas till ett mer omfattande experiment kring tidsåtgång vid
uppmärkning av dokument. Om det mer omfattande experimentet visar att programspråk
specificerade av nyttjare är likvärdiga eller rent av snabbare än XML vid uppmärkningen av dokument har en fördel identifierats med programspråk specificerade av nyttjare
och forskning för identifiering av fler fördelar kan underbyggas och motiveras. Följande
frågeställning har formulerats:
”Skiljer sig tidsåtgången, när dokument märks upp, vid användandet av XML jämfört
med programspråk specificerade av nyttjare?”

1.4

Kunskapskaraktärisering

Resultatet kan klassificeras som förklaringskunskap, kunskap om vad något leder till. När
experimentet utförts i större skala kommer kausalförklaringar kunna göras vilket går i linje
med förklaringskunskap. Eftersom urvalsgruppen för studien kan kritiseras kan kunskapen
från denna studie istället tolkas som vägledande då studien kan användas som pilotstudie
och ett liknande studie i större skala kan baseras på denna. Vägledande kunskap ska
tolkas som råd, riktlinjer eller regler, ”hur en bör göra” (Goldkuhl, 2011, s. 11-14).
Även om studien görs i större omfattning undersöker den endast en tidsaspekt och inte
helheten. Resultatet av studien i större omfattning kan motivera att konceptet bör undersökas ur andra aspekter. En annan aspekt skulle exempelvis kunna vara att undersöka
användarnas upplevelse vid användning av programspråk specificerade av nyttjare. Resultatet skulle även ur ett framtidsperspektiv kunna leda till kritisk kunskap mot konceptet
med fördefinierad syntax.

1.5

Avgränsning

I denna uppsats kommer endast tidsaspekten behandlas, närmare bestämt den tid det tar
vid uppmärkning av dokument. Därmed avgränsas studien från alla andra aspekter som
exempelvis hur användarna upplever uppmärkningen av dokumentet eller hur en lösning
för att i praktiken skapa programspråk specificerade av nyttjare skulle kunna se ut.
Ska programspråk specificerade av nyttjare användas uppstår faktumet att nyttjaren
också måste skapa sitt eget definitionsdokument. Det här är något som inte skapas
automatiskt och upptar därför rimligtvis nyttjarens tid. Eftersom jämförelsen endast
kommer göras i tid mellan programspråk specificerade av nyttjare och XML vid just
3

uppmärkningen av dokument kommer tiden detta skulle ta hamna utanför ramarna för
studien. Avgränsningar sker även från det faktum att uppmärkningar kan ha nästlade strukturer, det vill säga markeringar som innehåller markeringar, och uppmärkta
ordföljder. Detta för att hålla uppsatsen så konkret och koncis som möjligt.

1.6

Disposition

I avsnitt 1 Inledning beskrivs verksamhetsspråk och existerande motstånd. Här finns
även problemformulering, motiv och frågeställning, kunskapskaraktärisering, avgränsning
och dispositionen för uppsatsen. I avsnitt 2 Forskningsstrategi och metod inleds med bakgrund innehållande bland annat kompilering och märkspråk, sedan beskrivs och motiveras
den valda forskningsstrategin samt de valda insamlingsmetoder som används i uppsatsen.
Dessa är litteraturgranskning, experiment, pilotstudie och förtest med ostrukturerade intervjuer. Även en beskrivning av tillvägagångssätt finns här. Avsnittet fortsätter med motivering av de valda dataanalysmetoderna, t-test för oberoende mätningar och lådagram,
och forskningsparadigm. I avsnitt 3 Teori presenteras den teori som är relevant för uppsatsen. Resultatet av den genomförda litteraturgranskningen visar sig i form av teori om
tidaspekt i systemutveckling, programmeringsfel, fel i förhållande till tid och Flexup. I
avsnitt 4 Resultat presenteras resultatet från den genomförda pilotstudien. Resultatet är
visualiserat tabeller och varje enskild deltagares resultat är beskrivet. I avsnitt 5 Analys
analyseras det resultat som är presenterat i avsnitt 4. Bortfall och resterande resultat
analyseras samt är visualiserade i stapeldiagram, lådagram samt t-test. Här finns också
en analys utifrån bakgrunden och teorin. I avsnitt 6 Avslutning presenteras den slutsats som dragits av den genomförda studien och frågeställningen besvaras. Det förs en
diskussion om pilotstudien och till sist diskuteras möjligheter till framtida forskning.
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2

Forskningsstrategi och metod

Avsnittet inleds med en bakgrund och beskriver och motiverar sedan den forskningsstrategi
som använts för uppsatsen. Valet av metoder för uppsatsen beskrivs och motiveras vidare
i detta avsnitt.

2.1

Bakgrund

Språk är medel för överföring av information, en sådan överföring är gemensamt för bland
annat det svenska språket, skriftspråk och konstgjorda språk (Ahlsén, 1995, s. 1). För
att människor ska kunna kommunicera med datorer används programspråk (exempelvis
Java, C#, Ruby). Programspråk, programmeringsspråk, definieras som språk använt för
att uttrycka beräkningar som en dator ska utföra (Nationalencyklopedin, 2016d). Ett val
av programspråk måste göras vid skapandet av program eller uppmärkning av dokument.
Det finns inte ett programspråk som är lämpligt för alla uppgifter (Kaisler, 2005, s. 28).
Hänsyn måste tas till flera faktorer som lämplighet, integration och standarder (Morley
& Parker, 2012, s. 520).
2.1.1

Kompilering

En dator förstår endast maskinkod som består av ettor och nollor, där ettor betyder ”på”
och nollor betyder ”av”. Därför måste programspråk översättas till maskinkod (Torczon
& Cooper, 2011, s. 2). Översättningen görs med något som kallas kompilator (Microsoft,
2016). En kompilator är ett program som konverterar programtext till maskinkod som
en dator kan förstå, se figur 3. En dator kan därför utföra instruktioner utifrån ett
programspråk (EngineersGarage, 2012).

Figur 3: Konceptuell bild över en kompilator.
En kompilator är uppdelad i två delar, en front-end och en back-end. Denna design är för att särskilja uppgifter då front-end fokuserar på att förstå den programtext
som kompilatorn tar emot och back-end fokuserar på att, från resultatet av front-end,
sammanställa maskinkod (Torczon & Cooper, 2011, s. 6), se figur 4. Den tolkning av
programtexten som front-end gör och som back-end tar emot kallas mellanliggande kod
och kan förekomma i olika former (Grune, Van Reeuwijk, Bal, Jacobs, & Langendoen,
2012, s. 9), i denna uppsats kommer endast annotated abstract syntax tree (syntaxträd)
behandlas. Ett syntaxträd är en datastruktur som beskriver exakt hur en programtext
ska tydas (ibid).
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Figur 4: Syntaxträd mellan front-end och back-end av en kompilator. Baserad på (Torczon
& Cooper, 2011, s. 6).
Front-end för en kompilator analyserar programtext i tre olika steg. Stegen är den lexikala
analysen, syntaktiska analysen och semantiska analysen, se figur 5. Tillsammans avgör
dessa steg om den programtext som kompilatorn tar emot är korrekt i förhållande till såväl
syntax som semantik (Torczon & Cooper, 2011, s. 10–11). En kompilators back-end kan
vara implementerade som antingen en kodgenerator eller tolk. Oavsett implementation
använder back-end det syntaxträd som front-end producerar, se figur 4. Utifrån syntaxträdet producerar en kodgenerator maskinkod som kommer exekveras i ett senare steg
och en tolk utför omedelbart dessa instruktioner (Grune et al., 2012, s. 12).

Figur 5: Översikt av uppdelningen i front-end och back-end för en kompilator. Baserad
på figur 1.8 (Grune et al., 2012, s. 12).
2.1.1.1

Front-end för en kompilator

En kompilators front-end är uppdelad i tre komponenter som kallas scanner, parser samt
context handler och de är placerade i den följden, se figur 6. En scanner genomför den
lexikala analysen, en parser genomför den syntaktiska analysen och context handler tar
hand om den semantiska analysen (Torczon & Cooper, 2011, s. 11–13).
Den programtext som en kompilator tar emot är uppbyggd av tecken (Grune et al.,
2012, s. 59). En scanner är den enda komponenten i en kompilator som hanterar alla
tecken i programtexten den tar emot (Torczon & Cooper, 2011, s. 25). En scanners
uppgift är att ta emot dessa tecken och konvertera dem till en ström av ord. Orden kallas
även tokens (Torczon & Cooper, 2011, s. 11). Varje token som en scanner producerar
är märkt med dess syntaktiska kategori som är detsamma som en ordklass i exempelvis
engelska språket (Torczon & Cooper, 2011, s. 26). Enligt Nationalencykolpedin så är
ordklass ”grupp av ord med likartade morfologiska och syntaktiska egenskaper” samt ges
exempel som verb, adjektiv och substantiv (Nationalencyklopedin, 2016c). En scanner tar
alltså emot tecken och sammanställer dessa till tokens, dessa tokens har en viss betydelse
(Torczon & Cooper, 2011, s. 26).
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Nästa steg är den syntaktiska analysen och den komponent som genomför detta steg
kallas parser (Grune et al., 2012, s. 10). En parser är en del av en kompilator som
kontrollerar att programtext är syntaktiskt korrekt (Torczon & Cooper, 2011, s. 12).
En parser tar emot den ström av tokens, vilka är syntaktiskt katogoriserade, som har
producerats av en scanner i det tidigare steget. En parser matchar dessa tokens mot en
grammatiska modell även kallat grammar. En grammar specificerar ett programspråks
syntax (Hopcroft, Motwani, & Ullman, 2002, s. 192). Utifrån denna grammar och ström
av tokens försöker en parser härleda en syntaktisk struktur (Torczon & Cooper, 2011, s.
83). Denna syntaktiska struktur kallas abstract syntax tree (AST) (Grune et al., 2012, s.
10). Ett AST kallas ofta för parse-träd då det utvinns av en parser (ibid). Om en parser
inte kan, utifrån sin grammar, härleda ett AST från de tokens den tar emot rapporteras
problemet till användaren av kompilatorn (Torczon & Cooper, 2011, s. 83). På så sätt
upptäcks syntaktiska problem i den programtext som kompilatorn tar emot. En parsers
uppgift är alltså att upptäcka den syntaktiska strukturen av det program som kompileras
(Hopcroft et al., 2002, s. 169).
Det tredje steget är semantisk analys och genomförs av den komponent som kallas
context handler (Grune et al., 2012, s. 24). Trots att en programtext som en kompilator
tar emot är grammatisk korrekt utifrån de tidigare stegen kan vissa fel förekomma för att
programtexten ska kunna kompileras. Sammanhanget för varje uttryck i den programtext
en kompilator tar emot måste kontrolleras (Torczon & Cooper, 2011, s. 161). Ett träd som
datastruktur uppbyggt av en eller flera noder. En nod är således en del av ett träd (Waite
& Lafore, 1998, s. 281). En context handler har som uppgift att tilldela annoteringar
eller attribut till noderna från det AST som en parser har skapat. Dessa annoteringar
eller attribut innehåller information om exempelvis tilldelning av en viss datatyp eller
optimeringsinformation, till exempel om en funktion aldrig används (Grune et al., 2012,
s. 10). En context handler tar alltså emot ett AST från en parser, se figur 6, och tilldelar
annotationer och attribut till noderna. På så sätt genereras ett annotated AST som sedan
behandlas av en kompilators back-end.

Figur 6: Input och output mellan scanner, parser och context handler. Baserad på del av
figur 1.21 (Grune et al., 2012, s. 23).
En parser kan skapas genom att den skrivs för hand eller genereras utifrån ett program
som kallas parser generator, se figur 7. En parser generator tar emot en grammar från
ett givet programspråk och producerar en parser för programspråket (Dos Reis, 2012).
Grammars används för att beskriva programspråk (Hopcroft et al., 2002, s. 192). En
grammar specificerar de tokens som är giltiga för ett visst programspråk (Grune et al.,
2012, s. 35). En kompilator tolkar alltså programtext från ett programspråk, utifrån dess
grammar som användes för att skapa parser, till maskinkod som en dator kan förstå. I
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princip alla kompilatorer översätter från ett visst programspråk till en viss maskinkod
(Grune et al., 2012, s. 1).
Att använda sig av verktyg som skapar program, exempelvis en parser generator, skapar flexibilitet. Om förändringar ska genomföras i syntax för ett programspråk skulle det
leda till betydande arbete om en parser var skriven för hand. Med en parser generator
behövs endast förändringar i grammar genomföras och sedan användas i en parser generator för att tillverka en parser för ett programspråk med ny syntax. (Grune et al., 2012,
s. 8)

Figur 7: Utifrån en grammar kan en parser generator skapa en parser.
2.1.1.2

Back-end för en kompilator

Som nämnt tidigare kan en kompilators back-end vara implementerad på två olika sätt.
Antingen som en kodgenerator eller som tolk (Grune et al., 2012, s. 1–2), se figur 8. En
kodgenerator byter först ut noderna från ett annotated AST till instruktioner i maskinkod.
Därefter schemaläggs dessa instruktioner i en linjär sekvens (Grune et al., 2012, s. 317).
En tolk tar hänsyn till alla noder i ett annotated AST i korrekt ordning och utför instruktionerna som noderna innehåller (Grune et al., 2012, s. 301).

Figur 8: Närmare översikt av en kompilators back-end. Baserad på del av figur 1.8 (Grune
et al., 2012, s. 12).
2.1.1.3

Översikt och sammanfattning

En kompilator tar emot programtext från ett givet programspråk. Den första fasen för
en kompilator är lexikala analysen som genomförs av en scanner. Här läses alla tecken
från programtexten in och scannern skapar tokens. Alla dessa tokens läses sedan in av en
parser som genomför den syntaktiska analysen. Med hjälp av en grammar kan en parser
generator skapa en parser. En parser skapar ett abstract syntax tree (AST) genom att
matcha tokens utifrån sin grammar av programspråket. Detta AST tas emot av en context
8

handler som genomför den semantiska analysen. Det innebär att en context handler
tilldelar noderna i AST med annotationer eller attribut beroende på nodens betydelse
och sammanhang. Detta annotated AST går igenom optimeringssteg innan det når en
kompilators back-end (Grune et al., 2012, s. 24). För att hålla denna studie koncis
beskrivs inte optimeringssteget i detalj. En kompilators back-end kan vara implementerad
på två olika sätt, antingen som en kodgenerator eller som en tolk. Om back-end är
implementerad som en kodgenerator kommer denne byta ut noderna från ett annotated
AST med instruktioner i form av maskinkod och sedan schemalägga dessa instruktioner
i en linjär sekvens. Om back-end är implementerad som en tolk kommer det annotated
AST som back-end tar emot traverseras och sedan utföra nodernas instruktioner direkt,
se figur 9.

Figur 9: Översikt av en kompilators alla delar. Baserad på figur 1.21 (Grune et al., 2012,
s. 23).
2.1.2

Märkspråk

Ett märkspråk är ett system för att märka upp dokument med en logisk struktur (MerriamWebster, 2015). Denna uppmärkning handlar främst om att utöka en text med instruktioner och förklaringar (Liljegren, 2004, s. 10). Ett dokument som är uppmärkt med
ett märkspråk har två delar: den text som ska visas upp och märkspråkets markeringar
som berättar hur texten ska visas upp. Dessa markeringar kan då tolkas av exempelvis
en dator eller webbläsare. Vid denna tolkning bestämmer symbolerna utformningen på
dokumentet när det skrivs ut eller visas på en bildskärm. SGML, HTML och XML är
rikligt använda märkspråk (Encyclopædia-Britannica-Online, 2016).
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2.1.2.1

XML

XML är en förkortning av Extensible Markup Language och är ett märkspråk. XML är ett
textbaserat format som används för att strukturera information i exempelvis dokument
och data. Det skapades utifrån ett äldre format som kallas SGML, Standard Generalized
Markup Language, med målet att bli mer passande för webben (Bray, Paoli, SperbergMcQueen, Maler, & Yergeau, 2008).
XML är ett av de mest använda formaten för att dela strukturerad information (Liljegren, 2004, s. 9). Denna delning kan vara mellan människor, mellan datorer och
människor, mellan program, såväl över nätverk som lokalt (Bray et al., 2008). Genom
XML kan XML-dokument skapas, se figur 10, samt delvis beskriva beteende hos de program som bearbetar dessa XML-dokument (ibid).
<?xml version=” 1 . 0 ” ?>
<P e r s o n e r>
<Person>
<Namn>Anna</Namn>
<Ål d e r>25</Ål d e r>
<Adress>Bä t t r i n g s v ä gen 10</ Adress>
</ Person>
</ P e r s o n e r>
Figur 10: Exempel på ett XML-dokument.
XML-dokument består av innehåll och markeringar. De olika markeringarna som kan
uppkomma i ett XML-dokument är element, enhetsreferenser, kommentarer, markerade
sektioner, bearbetningsinstruktioner och deklaration för typ av dokument. Den vanligaste
markeringen är element (Walsh, 2008), se figur 11.
Varje XML-dokument innehåller minst ett eller flera element (Bray et al., 2008). Alla
XML-dokument har ett rotelement som omsluter allt annat i dokumentet (ibid). Alla
element som har innehåll börjar med en starttagg och avslutas med en sluttagg. Ett
elements starttagg har ett namn som omsluts mellan vänster (<) och höger vinkelparentes (>) och elementets sluttagg matchar starttaggens namn som omsluts mellan vänster
vinkelparentes, snedstreck och höger vinkelparentes (ibid).
<Namn>Anna</Namn>
Figur 11: Exempel på ett XML-element.
Element behöver inte ha innehåll. Tomma element representeras av en självstängande
tagg eller en starttagg direkt följt av en sluttagg (Bray et al., 2008), se figur 12.
<Namn></Namn>
<Namn />
Figur 12: Exempel på tomma XML-element.
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Innehåll för ett element är den text som finns mellan starttagg och sluttagg. Innehållet
kan vara textbaserad data och andra element, båda kan förekomma som innehåll för ett
element (Bray et al., 2008).
I likhet med hur programtext måste kontrolleras och översättas till maskinkod måste
XML-dokument även kontrolleras och översättas för att information från XML-dokumentet
kan bli användbart. På liknande sätt som en kompilators front-end härleder ett syntaxträd
från programtext så härleder en parser för XML ett syntaxträd från XML-dokument, se
figur 13. Applikationer behöver således inte fördjupa sig i syntax för XML utan får data
från XML-dokument tillhandahållen från en parser. Det en parser kontrollerar är bland
annat
• Att varje starttagg har en sluttagg
• Att endast tillåtna tecken används
• Att ett XML-dokument endast har ett rotelement
(Liljegren, 2004, s. 16)
För att uppnå likformighet mellan XML-dokument används scheman. Scheman är en
formell beskrivning av ett märkspråk, märkspråkets grammatik. Om en parser använder
sig av ett schema kallas denne en validerande parser. En validerande parser jämför XMLdokument med schemat och kan då kontrollera bland annat
• Att element förekommer i rätt ordning
• Att endast deklarerade element används
• Att element som förekommer flera gånger faktiskt får användas flera gånger
Tre vanliga sätt att beskriva scheman är Dokumenttypsdefinitioner (DTD), XML Schema
(XSD) samt Relax NG (RNG). (Liljegren, 2004, s. 55)

Figur 13: En parser för XML tolkar XML-dokument till syntaxträd. Baserad på figur 1.2
(Liljegren, 2004, s. 16).
2.1.3

Programspråk specificerat av nyttjare

I uppsatsen Markup has resolution introduceras ett koncept där en dokumentkreatör själv
skulle få möjlighet att specificera sin syntax vid uppmärkning av dokument. Konceptet
kallas Flexup (Okhravi, 2014, s. 14). I dagsläget är det språkkreatören, alltså en skapare av ett programspråk som definierar programspråkets syntax. Dokumentkreatören,
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den person som skriver ett program i ett visst programspråk, måste då förhålla sig till
den syntax som språkkreatören har satt upp. Att specificera sin egen syntax skulle innebära att en dokumentkreatör märker upp dokument med syntax den själv väljer och
specificerar denna syntax i ett externt dokument. Som tidigare nämnt behöver en kompilator en grammar för att tolka programtext skriven i ett programspråk. Det externa
dokumentet används då för att skapa en grammar och med hjälp av denna grammar kan
en parser generator skapa en parser som är en del i en kompilator. Kompilatorn kan
då tolka programtexten från dokumentkreatören och härleda ett syntaxträd, se figur 14
för visualisering. Dokumentkreatören blir således även språkkreatör. Det innebär att en
dokumentkreatör inte längre behöver förhålla sig till de regler som i dagsläget finns vad
gäller syntax i programspråk. (Okhravi, 2014, s. 35)
Oavsett om ett dokument innehåller programtext eller märkspråk som exempelvis
XML så är kontrollen av syntax liknande då målet är att härleda ett syntaxträd, se
figur 4 samt figur 13. Konceptet att skapa sin egen syntax kommer refereras till som
programspråk specificerade av nyttjare, då det är nyttjaren som valfritt specificerar sitt
programspråk.

Figur 14: En grammar kan skapas från dokumentkreatörens definition av sin programtext,
kompilatorn kan då tolka programtexten och härleda ett syntaxträd.
2.1.4

Tidsperspektiv

Det är endast 28 procent av alla IT-projekt som lyckas. Direkta anledningar till att vissa
projekt misslyckas är att de aldrig fullföljs. Bland de misslyckade projekten som fullföljs
är anledningarna till misslyckandet ofta att de är märkbart sena, dyrare än planerat och
har färre funktioner än tänkt. (Wixom & Roth, 2008, s. 2)
Ur att misslyckade IT-projekt ofta är sena och dyrare än planerat går det att utläsa
att tid och pengar är två aspekter att ta hänsyn till i relation till misslyckade projekt.
Kostnader för medarbetare är en av de fasta kostnaderna i ett projekt och mäts i mantimmar. (Chitkara, 1998, s. 448). Desto mer tid en medarbetare lägger på ett projekt,
desto högre blir alltså kostnaden. Det här gör att kostnad bland annat beror på tid i ett
projekt. Därför görs denna studie ur ett tidperspektiv.

2.2

Forskningsstrategi

Forskningsstrategin som har använts är experiment. Det som ska undersökas är orsak
och verkan, om A leder till B, vilket går i linje med strategin. Det är först när det
kan garanteras att inga andra faktorer har påverkat resultatet som detta kan konstateras
och för detta krävs att experimentet utförts många gånger, både av skaparen och andra
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(Oates, 2006, s. 127). Ett experiment kräver hypotes, beroende och oberoende variabler
samt validitet.
2.2.1

Hypotes

Experiment bygger på antaganden om ett samband mellan olika variabler. Dessa antaganden kallas för hypotes (Wallén, 1996, s. 67). Experimentet ska bevisa eller motbevisa
tesen. Utfallet får inte påverkas av andra faktorer än de som ska mätas för att kunna
bevisa att tesen stämmer. De kriterier som ska uppfyllas för en hypotes är att den går att
testa och förklara som falsk (Oates, 2006, s. 128–129). En nollhypotes säger att det inte
finns någon statistisk signifikans mellan de två grupperna som undersöks. Den säger att
ingen skillnad finns mellan medelvärdet på dessa. Avslås nollhypotesen antas istället den
alternativa hypotesen, som ska vara motsats till nollhypotesen. Den alternativa hypotesen
ska motsvara forskarens antaganden (Christmann, 2012, s. 151). Utifrån detta har en
nollhypotes samt en alternativ hypotes formulerats.
Nollhypotes: I en jämförelse mellan användandet av XML och av programspråk specificerade av nyttjare vid uppmärkning av dokument finns ingen skillnad i tidsåtgång.
Alternativ hypotes: I en jämförelse mellan användandet av XML och av programspråk specificerade av nyttjare vid uppmärkning av dokument skiljer sig tidsåtgången vid
användandet av de olika språken.
2.2.2

Beroende och oberoende variabler

Ett experiment innehåller beroende och oberoende variabler, oberoende variablerna kan
benämnas som orsak och beroende som verkan (Oates, 2006, s. 129). I detta fall blir den
oberoende variabeln ”programspråk specificerade av nyttjare eller XML”. Tidsåtgången
att märka upp dokument kommer skilja sig beroende på valet av att använda programspråk specificerade av nyttjare eller XML. Den beroende variabeln kommer därmed bli
tid. Tiden ses som en effekt av vilket av programspråk specificerade av nyttjare eller XML
som används.
2.2.3

Validitet

Extern validitet omfattar i vilken grad resultatet av en särskild studie kan generaliseras
till andra människor, platser eller villkor (Graziano & Raulin, 1993, s. 181). Detta har
uppmärksammats bland annat genom att välja ut rätt deltagare. Inget urval är helt
oberoende slumpmässigt, om inte alla de tillfrågade väljer att delta, vilket är väldigt
ovanligt (Graziano & Raulin, 1993, s. 183). Studenter är ofta inte representativa då de
är bättre utbildade än genomsnittet (Oates, 2006, s. 133).
Studenter var dock intressanta i detta fall. Experimentet krävde viss förkunskap i
XML vilket kunde garanteras genom att valet av studenter på kandidatprogrammet i systemvetenskap. Om deltagarna i testet skulle ställas mot varandra skulle deras bakgrund
ha större betydelse och detta skulle kunnat vara ett problem då förkunskap inom ämnet
kan medföra en fördel i tid. Skillnaderna i tid mättes mellan programspråk specificerade av nyttjare och XML för varje individ, och inte individerna emellan, var deltagarnas
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bakgrund av mindre betydelse. Den externa validiteten kan dock påverkats av urvalet
då studenter inte är representativa som tidigare nämnt. Deltagarnas bakgrund kommer
alltid att ha betydelse (Graziano & Raulin, 1993, s. 182).
Intern validitet innebär att rätt sak mäts. Bland annat bör det säkerställas att deltagare inte uppför sig annorlunda för att de är med i ett experiment och att utrustning
mäter rätt (Oates, 2006, s. 132). Det omfattar i vilken utsträckning det kan säkerställas
att de observerade förändringarna i den beroende variabeln kan härledas till effekterna av
den oberoende variabeln, och inte effekterna av främmande variabler (Graziano & Raulin,
1993, s. 181). Det har tagits hänsyn till under experimentet. Det är viktigt att det bara
är variabeln av intresse som mäts, tid i detta fall, och att andra faktorer runt omkring
inte påverkar denna (Oates, 2006, s. 129–130). Eftersom tillvägagångssättet medför att
individers kunskap inom märkspråk inte behöver vara på samma nivå underlättas att
endast tid mäts och att variabeln av intresse inte påverkas av faktorn kunskapsnivå.
När ett nytt koncept ska testas är det viktigt att göra två test, för att kunna bevisa
en skillnad eller för att ha något att jämföra med. Det är vanligt i utveckling av ett
nytt system att endast test av hur det nya systemet fungerar genomförs. Då finns inget
underlag att mäta mot. Utan mätningar innan kan inte några slutsatser dras om vad det
nya systemet åstadkommit. Tiden mellan när testen utförs spelar också roll då många
faktorer i till exempel en organisation kan hinna ändras på kort tid, som inte har med
systemet att göra men ändå påverkar resultatet på testet. (Oates, 2006, s. 131)
I detta fall var det testet med XML som la en grund för jämförelsen, då det är den
existerande lösningen. Testen utfördes direkt efter varandra, vilket innebar att ingen
hänsyn behövde tas till aspekten att deltagare påverkas av tiden som går mellan de olika
testen.
Begränsad ekonomi och tid ledde till brister i validitet för experimentet. Bland annat
innebar det att någon professionell utrustning inte användes för tidsmätningar och att den
utvalda gruppen inte hade en optimal spridning. Professionell utrustning skulle kunna
innefatta speciellt utvecklade program för att genomföra testet, exakt tidsmätning, automatiserad rättning och dylikt. Mer detaljerad information och ställningstaganden kring
detta finns i avsnitt 2.3.3.

2.3

Datainsamlingsmetoder

I detta delavsnitt beskrivs de metoder som använts för att samla in data till uppsatsen.
2.3.1

Litteraturgranskning

En litteraturgranskning har genomförts för att få en uppfattning om tidigare forskning
och för att samla material som stödjer det som skrivs i uppsatsen. Detta gav kunskap om
vad som är forskat på inom ämnet och därmed skapas belägg för det som hävdas. (Oates,
2006, s. 71–73)
För denna uppsats har material kring processen vid systemutveckling, programmeringsfel, kompilering och XML varit en stor del av litteraturgranskningen. Andra ämnen
som också granskats har varit märkspråk och Flexup.
Resultatet av litteraturgranskningen hittas främst i avsnitt 3, Teori, men finns även
med genomgående då det är denna kunskap som lagt grunden för hela uppsatsen. Forskningsbidraget får större vikt tack vare granskningen (Oates, 2006, s. 71–72).
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2.3.2

Experiment

Som datainsamlingsmetod för experimentet användes enkäter. Observera att enkäterna
inte var utformade som den stereotypa enkäten som skickas ut, blir besvarad av respondenter som skickar tillbaka sina svar. Enkäten innehöll testet som var i två delar. Det var i
enkäten som testet utfördes, vid en bestämd tid, på en bestämd plats. Enkäter är en slags
intervjuundersökning som grundar sig på att de intervjuade skriftligen besvarar frågor i
ett formulär (Nationalencyklopedin, 2016b). Dokumenten som deltagarna utförde testet i
under experimentet betraktas därmed som formulär. Alla besvarade enkäter tillsammans
utgjorde det utförda experimentet som genomfördes under två dagar på Ekonomikum,
Uppsala.
Under experimentet undersöktes det hur lång tid det tog för deltagarna att återskapa
formateringen i ett dokument med hjälp av XML och med programspråk specificerade av
deltagarna. Deltagarna blev således nyttjare av de programspråk de själva specificerade.
Det som eftersträvades var en generell bild av en tidsjämförelse mellan de programspråk
deltagarna specificerade och XML, därför passade enkäter som datainsamlingmetodik för
det ger ett generaliserade resultat (Oates, 2006, s. 220).
Vad gäller urval är studiens egentliga population alla programmerare i världen. Det
gav en potentiellt population på 29 miljoner (Avram, 2014). Oates tar upp en hemsida 1
för att räkna ut provstorlek vilket i detta fall gav resultatet 1067 deltagare (Oates, 2006,
s. 101).
I genomförandet av experiment bör kontrollgrupper användas. Grupperna ska vara
balanserade utifrån bland annat antal, kön, ålder. För en grupp ska en manipulation av
den oberoende variabeln ske men inte för den andra gruppen. När testet genomförs för
båda grupperna, förutsatt att grupperna är balanserade och att experimentet är välutformat, bör det finnas en varians i resultatet mellan grupperna som stämmer överens med
manipulationen (Oates, 2006, s. 130).
Experimentet bör utföras många gånger av olika personer för att garantera att inga
andra faktorer har påverkat resultatet och först då kan en slutsats dras om hypotesen
(Oates, 2006, s. 127).
För att underlätta för både deltagare och forskare är en digital, datorbaserad lösning
att föredra. Ponera att testet skulle vara utformat med en tryckbar knapp som används
vid avslutat test. Detta skulle ge en precis tidsmätning och deltagaren själv skulle slippa
skriva ner sin tid. Skulle alla svar automatiskt rättas och skickas till en samlad mapp
hade det bidragit till simplifiering att behandla mängden svar från deltagarna.
Det är begränsningar i tid och budget som gör att genomförandet av det experiment
nämnt ovan inte är möjligt då samplingsstorleken är större än förutsättningarna för denna
studie. Eftersom varje deltagares svar behöver gås igenom av ett mänskligt öga kommer
det vara en lång process. Målet för storleken på den aktuella testgruppen var 40 deltagare
då det ansågs genomförbart för denna studie. Vid insamlingen av deltagare upptäcktes
att med valet av urvalsgrupp, deltagare från kandidatprogrammet i systemvetenskap vid
Uppsala Universitet, var även 40 stycken en för stor grupp. Istället blev storleken på
testgruppen 20 personer. Det låga antalet deltagare kan inte ses som talade för hela
populationen (Oates, 2006, s. 101) men experimentet genomfördes som pilotstudie till
det ideala experiment beskrivet ovan.
1

www.surveysystem.com/sscalc.htm
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2.3.3

Pilotstudie

En pilotstudie används för att utvärdera en enkät (Oates, 2006, s. 226). Deltagarantalet på 20 personer var genomförbart för en pilotstudie. Deltagarna behövde ha en viss
kunskap i XML. Därför gjordes ett bekvämlighetsurval (Oates, 2006, s. 98) av deltagare
från kandidatprogrammet i systemvetenskap vid Uppsala Universitet, då dessa sedan innan berört XML i sina studier. Bekvämlighetsurvalet kan ha en påverkan på kvalité
och trovärdighet i studien (Marshall, 1996). Bekvämlighetsurvalet motiveras genom
begränsningarna för denna studie. Begränsningarna innebär även att möjligheten att
genomföra experimentet med kontrollgrupper inte fanns.
Resultatet av experimentet är intressant för att se skillnader i tid även om experimentet inte har en optimal storlek på urvalet för den avsedda populationen. I och med
att det är en pilotstudie som utfördes kan genomförandet av en liknande studie i större
skala motiveras.
2.3.4

Förtest med ostrukturerade intervjuer

Förtester har utförts som försäkran om validitet för experimentet. Dessa görs för att
upptäcka svårigheter att besvara frågor, om frågor är lämpligt ställda, om det går att
följa instruktionerna för att besvara frågorna och hur lång tid det tar att besvara enkäten
(Oates, 2006, s. 226). I detta fall syftar ”frågorna” på delarna i testet. Deltagarna för
förtester ska vara så lika deltagarna i experimentet som möjligt (ibid). Individerna som
utförde förtesten var studenter på kandidatprogrammet i systemvetenskap vid Uppsala
Universitet och därmed inkluderade i urvalsgruppen för pilotstudien. Urvalet har varit av
bekväm karaktär då idén om förtesten uppkom nära inpå genomförandet av pilotstudien.
Därför blev deltagarna för förtesten individer som under dagen gick att få kontakt med,
befann sig på Ekonomikum och hade tid. Förtesten hölls med en individ i taget, som
fick göra ett autentiskt test och ställa spontana frågor. Ostrukturerade intervjuer hölls
efter de läst instruktionerna och efter avslutat test. Ostrukturerade intervjuer innebär
att ett ämne introduceras för en individ och sedan utvecklar denne tankar och pratar fritt
om ämnet. Intervjuaren avbryter så lite som möjligt och försöker att inte lägga sig i.
Ostrukturerade intervjuer används för att upptäcka snarare än kontrollera vilket passade
bra för ändamålet (Oates, 2006, s. 188).
Förtesterna var fyra till antalet och under tiden gjordes betydande upptäckter som att
testet tog längre tid än planerat. Planeringen innefattade salbokning, förberedelser inför
testet och uppsamling av genomförda tester. Till exempel hade första deltagaren efter tio
minuter markerat två av fem stycken i den första delen, och enligt planeringen var femton
minuter den totala maxtiden för varje del. Fler radbrytningar behövdes för tydlighetens
skull. Även möjligheter till förtydliganden i instruktionerna till testet upptäcktes. Bland
annat var det otydligt vilken del deltagaren skulle börja med. Funderingar kring ett
tydligare typsnitt uppkom också men beslutet att inte ändra detta togs då endast en
av personerna som genomförde förtest vagt påpekade valet av typsnitt. Test av andra
typsnitt gjordes men ingen större skillnad uppmärksammades. Deltagarna fick lova att
inte berätta om testet för andra på grund av att det var viktigt att ingen av deltagarna i det
kommande experimentet hade fått någon information om innehållet innan. Förtesterna
tillförde stort värde till experimentet då en försäkran om testets tydlighet uppnåddes och
att utformningen av testet ändrades som resultat.
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2.3.5

Tillvägagångssätt

Testet genomfördes med hjälp av en dator, i två dokument där deltagaren själv antecknade sin sluttid. Detta var inte optimalt för en precis tidsmätning men genomfördes i
brist på bättre alternativ. Resultaten jämfördes inte mellan deltagarna och deltagarna var
anonyma. För att kunna identifiera vem som utfört vilket test och säkerställa att dokumenten som samma individ märkt upp jämfördes, identifierades deltagarna med nummer.
2.3.5.1

Enkätens struktur

Enkäten bestod av två delar, varje del innehöll två dokument. Det ena dokumentet bestod
av en formaterad text där vissa ord var markerade med semantiska identifierare; alltså
fet, kursiv eller understruken stil. Detta fungerade som ett facit. Det andra dokumentet
innehöll samma text som i facit, utan formatering. I figur 15 visas den skärm som deltagarna fick se när de genomförde testet. På höger sida var dokumentet med de tidigare
nämnda semantiska identifierarna. På vänster sida var dokumentet där deltagarna fick
placera ut sina markeringar.

Figur 15: Exempel på hur skärmen såg ut under testet.
Uppgiften var att markera upp det vänstra dokumentet, i ena delen med hjälp av XML
och i den andra delen med programspråk deltagarna själva specificerade. Deltagarna
skulle alltså återskapa facit i det vänstra dokumentet genom att märka upp oformaterad
text. Det som undersöktes var hur lång tid detta tog.
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2.3.5.2

Dokumentets struktur och motivering

Det var samma text i alla dokument och det var samma antal markeringar, 50 markeringar,
i de två faciten. Detta för att det som jämförs är tidskillnaden att återskapa dokumenten
med antingen XML eller programspråk specificerade av nyttjare, vilket var lättast att
jämföra om de var samma antal.
Summan utav alla markeringar var lika stor för båda delarna. En viss typ av markering
förekom ett antal gånger för båda, men vilken typ det var skiljde sig mellan delarna. Båda
delarna innehöll totalt 154 ord. Fördelningen av markeringar följer nedan.

Fet
23

XML
Kursiv Understruken
15
12

Programspråk specificerade av nyttjare
Fet Kursiv
Understruken
15
12
23
Tillvägagångssättet valdes för att undvika att deltagaren blev van med texten och
dess markeringar. På så vis skulle deltagaren annars kunnat göra ett bättre resultat i
den senare delen eftersom denne visste vilken position och typ en viss markering hade.
Att de olika markeringarna skiljde sig i antal mellan testen var för att stärka den interna
validiteten. Detta genom att undvika att deltagarna skulle få en uppfattning om hur
många gånger en viss typ markering förekom.
2.3.5.3

Deltagare

För att locka deltagare till experimentet meddelades de i inbjudan att inga förkunskaper
krävdes och att experimentet inte var en mätning av kunskap. Däremot skickades endast
inbjudan ut till studenter som läser systemvetenskap vid Uppsala Universitet. Personerna
hade alltså veterligen vissa förkunskaper som krävdes för testet, men det var inte upp till
deltagarna att avgöra om de kunde tillräckligt utan detta var bestämt sedan innan.
För att kunna hantera antalet deltagare samt av hänsyn till deras schema utfördes
experimentet vid två tillfällen. Optimalt hade varit om grupperna vid de två tillfällena
varit balanserade vad gäller bland annat antal, ålder och kön (Oates, 2006, s. 130). Dock
var de anmälda deltagarna för få till antalet för att kunna göra en sådan uppdelning,
antalet för de båda tillfällena blev balanserat vilket var det viktigaste med tanke på
att ena gruppen började med XML och den andra med programspråk specificerade av
deltagare. Det behövde också säkerställas att deltagarna inte tagit del av information
gällande testet av tidigare deltagare, antingen förtestdeltagare eller deltagare vid första
tillfället. Detta kontrollerades genom att deltagarna innan testet fick försäkra att de
inte tagit del av sådan information och de första deltagarna fick försäkra att inte sprida
informationen vidare.
2.3.5.4

Genomförande

Deltagarna fick markera upp orden som var i antingen fet, kursiv eller understruken stil.
Deltagarna fick själva välja hur de representerar semantiska identifierare med hjälp av
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XML och sitt valfritt specificerade programspråk. Under experimentet undersöktes hur
lång tid det tog för deltagarna att återskapa texterna med hjälp av XML eller programspråk som deltagarna själva specificerade.
För att framhäva validitet som är tidigare nämnt i 2.2.3 var det viktigt att dela
deltagarna i två grupper. Den ena gruppen startade med XML och den andra gruppen
startade med programspråk som deltagarna specificerade. Detta för att deltagarnas vana
med genomförandet av testet inte skulle påverka resultatet. Deltagarna för dag 1 startade
med XML och deltagarna för dag 2 startade med deltagarnas specificerade programspråk.
För att uppnå att experimentet stämmer med verkligheten fick inte deltagarna använda
sig av funktionerna ”kopiera” eller ”klistra in”. Detta för att dokumentet i verkligheten
till exempel kunna märkas upp i samband med att texten i dokumentet skrivs. Då kan inte
funktionerna, rent tidsmässigt, hjälpa lika mycket eftersom det inte går att systematisk
placera ut alla taggar av en viss typ först, och sedan alla av en annan typ och så vidare.
Genom att informationen fanns i instruktionerna och att deltagaren, fick kryssa i att den
lovar att inte använda sig av funktionerna innan testet utfördes och sedan lova att den inte
använt dem efter slutfört test kontrollerades detta, med deltagarens ord som försäkran.
Skulle detta inte kontrolleras innan och efter skulle deltagaren kunnat glömma detta och
en bättre prestation tidsmässigt hade kunnat uppstå. Genom att försäkran dokumenteras
i testet går det att kontrollera i efterhand av personen som går igenom testen.
Under ett testtillfälle blev varje deltagare tilldelad en dator. Alla datorer var sedan
innan förberedda med alla dokument som behövdes. När deltagarna satte sig vid en dator
var skärmen avstängd. Efter en kort introduktion läste deltagarna själva en instruktion,
se bilaga E, som var utskriven på papper och låg på tangentbordet. När instruktionerna
var lästa och eventuella frågor besvarade startade deltagarna sina skärmarna. Då fanns
ett förtest på skärmen. Här fick deltagarna testa att märka upp två kortare texter, en med
XML och en med programspråk de själva specificerade. Detta gjordes för att väcka frågor
innan själva testet började, alltså för att undvika oklarheter innan tidtagningen började. I
slutet av förtestet fanns frågorna, nämnda tidigare, för att försäkra att snabbkommandon
inte användes samt att testet inte diskuteras, varken i den kommande pausen eller med
deltagare som skulle utföra det senare. Eventuella frågor besvarades igen, och då fick
deltagarna även veta vilket de skulle börja med av XML eller programspråk specificerade
av dem själva. På given signal minimerade deltagarna rutan med förtestet och bakom
visade halva skärmen facit, den uppmärkta texten, och på andra halvan fanns dokumentet
med texten de skulle markera upp, se figur 15. När en deltagare var klar antecknade denne
sin tid, försäkrade ännu en gång att inga snabbkommandon använts och stängde sedan
av skärmen. När alla skärmar var släckta fick deltagarna lämna rummet för en kort paus.
Detta för att datorerna skulle förberedas för nästa del. Innan detta blev deltagarna ännu
en gång påminda om att inte prata om testet med varandra. När de kom in i rummet
igen fick de friska upp minnet genom att läsa igenom instruktionerna igen. Skärmarna
hade förtestet uppe och starten av del två fungerade som den första. Enda skillnaden från
första delen var att deltagarna i slutet också ska garantera ännu en gång att de inte ska
prata om testet med någon. Ett körschema, se bilaga C, följdes under båda omgångarna
av testet för att garantera att de gjordes likadant.
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2.3.5.5

Rättning

I facit var endast ett ord markerat i taget, inga ordföljder. Inte heller nästlade markeringar, alltså markeringar i varandra, existerade. Motiveringen till detta var att göra det
så simpelt som möjligt för deltagaren och att förståelse för nästling inte skulle påverka
tidsåtgången. Motiveringen täcker också att rättningen av testen skulle kunna göras på
ett smidigt sätt. I ett mer omfattande experiment skulle beslutet kunna omprövas.
För att simplifiera behövde inte deltagarna specificera de valda taggarna för de olika
stilarna ytterliggare. Detta framgick istället av deltagarens test genom att det undersöktes
om deltagaren konsekvent använt sin valda syntax på rätt ställen.
För att säkerställa validitet i resultaten av testet har definitioner av vad som räknas
som fel i testet gjorts, utifrån teorin om Programmeringsfel 3.2. Felen har kategoriserats
i två kategorier, antingen ”missat ord” eller ”taggfel”.
I missat ord ingår felen där deltagaren helt missat att markera ord som var markerade
i facit. Genom att missa ord har testet tagit kortare tid än det egentligen skulle. De
missade orden är genomgående logiska fel då syntax saknas.
I taggfel ingår alla fel där användaren skrivit någon typ av tagg men att output inte
skulle bli rätt. Bland taggfelen existerar både logiska och syntaktiska programmeringsfel.
Exempelvis; Användandet av fel typ av tagg, till exempel taggarna för kursiv stil runt ett
understruket ord vilket är logiskt fel. Stavfel och konstiga tecken i taggarna, till exempel
ett felstavat ord eller att deltagaren missat att hålla in tangenten shift och således skrivit 7
istället för ”/” i en sluttagg vilket är syntaktiska fel. Att användaren valt olika taggar för
start- och sluttagg i delen med valfri syntax men sedan använt taggen för start även som
sluttagg. Att användaren använt icke-unika taggar som till exempel taggar med endast
en bokstav i delen för valfri syntax då det även finns bokstäver i texten.
För att motverka fel fanns förklaringar i instruktionerna, bland annat med en förklaring
om att taggar måste vara unika.
Antal fel i varje del räknades för alla deltagare. Var differensen mellan antal fel i de
olika delarna stor för en deltagare upptäcktes en svårighet. Eftersom varje fel innebär
att mindre tid än behövligt har använts var dessa test svåra att jämföra i tidsåtgång.
Genom att räkna ut genomsnittlig tid för varje rättmarkerat ord löstes detta. Motivering
av tillvägagångssättet finns i 5.1.

2.4

Dataanalysmetod

Experimentets data analyserades, som vedertaget för experiment, kvantitativt. Detta
genomfördes för att kunna mäta förändring och använda statistisk analys. Kvantitativ
data betyder data eller bevis baserat på siffror (Oates, 2006, s. 245). Experimentet
har genererat siffror i form av tidsmätningar för varje genomfört test, dessa har också
tolkats till tidsmässiga skillnader bland annat. Intresse har även funnits för siffror på
hur många test som anses rätt utförda. Hade det varit många som inte utförts korrekt borde överväganden kring resultatets validitet gjorts. Då exempelvis korrigeringar i
instruktionerna till, eller utformning av, testet kunde övervägts.
Tiden för testet är en kontinuerlig variabel (Oates, 2006, s. 248). Tid går att precisera
i bland annat timmar, minuter, sekunder, hundradelar och tusendelar. Deltagarna skrev
själva ner sin sluttid för testet och därför skedde tidsmätningen med sekund som minsta
komponent.
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2.4.1

T-test för beroende mätningar

När ett experiment inte görs på en hel population utan endast på ett urval kan ett t-test
användas som hypotesprövning. Testet används oftast för att jämföra medelvärden (Elliott & Woodward, 2006, s. 47). Nollhypotesen säger att de två urvalen från experimentet
inte skiljer sig och genom att jämföra medelvärden för dessa kan det antingen konstateras
att urvalen är lika, eller så skiljer de sig och därmed dementeras nollhypotesen (Elliott
& Woodward, 2006, s. 70–71). Ett t-test för beroende mätningar är en vanlig metod för
data som är grupperad i par. Det betyder att för varje värde i det ena urvalet finns det
ett motsvarande värde i det andra (Daya, 2003, s. 105). I experimentet är datan registrerad för första urvalet, resultaten för delen skriven i XML. Den motsvarande datan blir
resultatet registrerad för samma deltagare, i delen skriven med programspråk specificerad
av nyttjaren.
T-testet går att göra manuellt på formeln t = √ d2 där d är medelvärdet för skillnaden
s /n

mellan urvalen, s är standardavvikelsen och n är storleken på urvalen (Solutions, 2016).
För experimentet gjordes t-testet i programmet SPSS som är ett datorprogram för
statistik analys (IBM, 2014). Värdet på t är det som avgör om nollhypotesen ska dementeras eller inte. Desto mer värdet på t avviker från noll, desto troligare är det att
nollhypotesen inte stämmer.
För att detta ska gå att applicera på mindre urvalsgrupper måste ännu ett steg göras
innan nollhypotesen kan bekräftas eller dementeras. Urvalsgruppen har inte normal distribution, utan t-distribution för varje urvalsstorlek (Christmann, 2012, s. 94).
För att avgöra om värdet för t skiljer sig tillräckligt mycket från noll med avseende på
urvalsstorleken används en tabell som grundar sig på konfidensintervall och frihetsgrader
(Christmann, 2012, s. 94).
Konfidensintervall är ett sannolikhetsvärde för att definiera de osannolika utfallen om
nollhypotesen är sann (Gravetter & Wallnau, 2007, s. 194).
Frihetsgrader innebär antalet oberoende observationer, minus antalet populationsparametrar. Dessa parametrar måste uppskattas från exempeldata. Frihetgraden blir
därmed urvalsantalet minus ett (Christmann, 2012, s. 94).
Tabellen nämnd ovan har dessa två variabler som X- och Y-axel, i den finns värden för
hur mycket t-värdet måste skilja sig från noll för att nollhypotesen ska kunna dementeras.
Det vanliga konfidensintervallet att använda är 0,05 (Christmann, 2012, s. 95).
2.4.2

Lådagram

För att åskådliggöra spridningen runt median kan lådagram användas. Dessa bygger på
kvartiler (Matteboken, 2014). Kvartiler betyder fjärdedelar, en uppdelning görs för att
resultaten av till exempel ett experiment, storlekssorteras och delas därefter upp i fyra lika
stora delar (ibid). För detta behövs det största värdet och minsta värdet, medianen; som
delar resultaten på mitten, den nedre kvartilen som delar de lägre värdena på mitten och
övre kvartilen, som delar de övre resultaten på mitten. Då har fyra kvartiler identifierats
(ibid). För att illustrera dessa i ett lådagram finns en tallinje med en låda på, lådans ena
sida är den nedre kvartilen och den andra är den övre kvartilen. Från dessa sidor sträcker
sig en linje till resultatets minsta respektive högsta värde. I lådan finns ett sträck som
illustrerar medianen (ibid). Värden som ligger mer än ett och ett halvt kvartilavstånd
utanför lådan betraktas som avvikare och markeras som en rund ring i datorprogrammet
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SPSS. De värden som ligger tre kvartilavstånd utanför lådan räknas som extremvärden
och markeras med stjärna (IBM, 2014).
För experimentet har lådagram skapats för att illustrera spridning på olika sätt. Spridningen på genomsnittlig tidsåtgång för rätt markering i varje del samt spridningen på
skillnaderna i tidsåtgång för rätt markering för varje deltagare har analyserats.
Skevhet i en datamängd kan visas med ett lådagram. Ligger lådan närmre det minsta
värdet är det positivt skevt, likaså om medianen ligger närmre den nedre kvartilen. Vilket
betyder att värdena i första och andra kvartilen är större spridning på än i den övre. Är
den närmre det högsta värdet eller medianen närmre den övre kvartilen är datamängden
negativt skev, vilket betyder större spridning i tredje och fjärde kvartilen (Bring & Taube,
2006, s. 31).

2.5

Forskningsparadigm

Det valda forskningsparadigmet för uppsatsen är positivism. Grundproblemet i positivism är vad som är utmärkande för vetenskaplig kunskap. För detta formulerades ”verifierbarhetstesen” som säger att en vetenskaplig sats är meningsfull bara om den kan
bekräftas empiriskt, påståendet är sant bara om det stämmer överens med verkligheten
(Wallén, 1996, s. 26–27).
Oates (2006, s. 286) säger att det finns olika kriterier för positivism. Kriterierna är
följande:
• Världen existerar oberoende av människor, denna värld kan studeras och mätas
utan att mänskligheten existerar. Relativitetsteorin skulle existera även om mänskligheten skulle dö ut.
• Forskaren upptäcker världen genom mätningar och observationer som leder till hypoteser och teorier.
• Forskaren är en objektiv observatör, dennes personliga åsikter och funderingar
påverkar inte fakta om omvärlden.
• Forskningen bygger på empiriska test, grundade på erfarenheter, av hypoteser.
• Ofta analyseras datan kvantitativt, med statistiska analyser.
• Forskningen strävar efter att generalisera och leder till universella lagar, mönster,
modeller och obestridliga lagar.
Eftersom studien grundar sig i syntax är det svårt att bortse från den mänskliga
faktorn, då människor är anledningen till att syntax existerar. Studien redogör dock
alltid för tidsskillnaden som upptäckts. Skulle ett experiment som liknar detta i alla
essentiella delar utföras, skulle det nå samma resultat. Det resultatet kommer inte att
ändras även om mänskligheten dog ut.
Analysen för experimentet baserar sig på siffror från mätningar och utifrån det genomfördes en hypotesprövning som avgjorde om den nollhypotesen skulle dementeras eller
inte. Detta kan generera en teori kring att användandet av programspråk specificerade
av nyttjare vid uppmärkning av dokument, tidsmässigt skiljer sig från uppmärkning vid
användandet av XML.
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Observatörer är missvisande då någon/något aldrig under processen observeras. Det
som däremot görs är analyser av resultaten, och denna analys är självklart objektiv,
utefter ramar skapade innan analysen startade. Ramarna för detta är hur testen rättats.
Dessa ramar är utformade för objektivt förfarande och motiverade av testet som utförts
och inte av det förväntade resultatet.
I att forskningen ska grunda sig i empiriska test ligger också att uppskattningar och
bedömningar ska ersättas med mätningar (Wallén, 1996, s. 27). Experimentet grundar
sig i ett test, det som analyseras grundar sig i egna erfarenheter, som skapats utifrån hypotesen. Bedömningarna har gjorts på de insamlade siffrorna och inte på uppskattningar
och bedömningar. Analysen har skett statistiskt och kvantitativt. Förklaringarna ska
kunna göras i termer av orsak och verkan (Wallén, 1996, s. 26), vilket är nämnt tidigare
att experimentet grundar sig i, med XML och programspråk specificerade av nyttjare som
orsak och tid som verkan.
Forskningen kring detta strävar i allra högsta grad efter att generalisera och genom
den kan ett mönster hittas som ett resultat kan baseras på. Generaliseringen kommer
endast vara möjlig efter utförandet av det mer omfattande experimentet. Denna studie
bidrar dock till detta genom att pilotstudien kommer ligga som grund för detta.
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3

Teori

Avsnittet presenterar den teori som är relevant för uppsatsen. Avsnitt har utformats
utifrån litteraturgranskningen som genomförts. Begrepp och förutsättningar som uppsatsen förankrar sig i beskrivs i detta avsnitt.

3.1

Tidsaspekt i systemutveckling

Begränsningar för ett projekt visas tydligast med projekttriangeln. Triangelns tre hörn
representerar kvalitet, resurs och tid. Tiden anger när projektet ska vara färdigt. För
många projekt gäller att arbetstiden, som tas ut från den redan hårt belastade personalen
i verksamheter, är den begränsande faktorn och inte pengarna. (Tonnquist, 2012, s. 47)
De processer som sker inom projekt upptar en viss tidsåtgång och det kallas ledtid
(Ljungberg & Larsson, 2012, s. 343). Det finns fler olika motiv till att minska ledtider.
• Kvalitet - Det kostar att göra fel och det finns sällan tid över till att rätta till felen.
• Konkurrensfördel - Det finns en förväntan hos kunder att leverantörer ska uppvisa
korta svarstider.
• Kostnadsreduktioner - Att genomföra en process på kortare tid reducerar kostnaden
för processen.
• Vinstmarginal - Kunder tjänar ofta på snabbare service och är därmed beredda att
betala för det.
• Innovation - Att snabbare kunna ta in nya komponenter eller snabbare anpassa sig
till nya metoder.
• Flexibilitet - Ett minskat prognosberoende.
• Samarbete - Att nå en felfri process ökar i betydelse.
• Mål - Tid är ett mått som är lätt att mäta och ange.
(Ljungberg & Larsson, 2012, s. 172)
För studien blir denna teori relevant då experimentet mäter tidsaspekten vid uppmärkning av dokument och detta visar på relevansen av tid i praktiken för systemutveckling.

3.2

Programmeringsfel

Det finns tre olika typer av fel inom programmering; Syntaxfel, exekveringsfel och logiska
fel (Karlsson, 2011). Exekveringsfel uppstår då programmet körs (exekveras) (ibid), och
sådana fel faller utanför ramen för det gjorda experimentet, därför beskrivs inte dessa
fel i detalj. Definitionen av fel i experimentet innefattar syntaxfel och logiska fel inom
programmering.
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3.2.1

Syntaxfel

Syntaxfel är fel som uppstår när syntaxreglerna för det använda språket inte uppfylls.
Dessa fel sker när programmet laddas för exekvering (Ford, 2014, s. 353). Till exempel
inträffar ett syntaxfel vid stavfel eller om en stängningsparentes glömts efter en öppningsparentes (Karlsson, 2011). Den här sortens fel upptäcks vid kompilering av kod och alltså
innan programmet körs (Daintith & Wright, 2008).
3.2.2

Logiska fel

Logiska fel upptäcks inte av en dator och dessa är därför svåra att upptäcka. Dessa beror
på logiken bakom programmeringen. Till exempel kan intentionen med ett program vara
att addera tal till varandra men istället har ett subtraktionstecken används och således
subtraheras talen istället. Programmet gör inte det som var tänkt men kompilatorn
upptäcker inget fel eftersom reglerna för syntax följs. Det lättaste sättet att hantera dessa
fel är genom att noggrant planera programmets logik från början för att undvika att felen
uppstår. Det är inte säkert att alla logiska fel endast beror på bakomliggande logik utan
kan också uppstå på grund av slarvfel. I exemplet ovan kanske inte den logiska tanken
var att använda subtraktionstecken utan att detta var ett misstag. För att upptäcka
logiska fel måste resultat noggrant analyseras som försäkran att programmen fungerar
som förväntat. (Ford, 2014, s. 355)

3.3

Fel i relation till tid

Sista fasen i utvecklingen av ett informationssystem är implementation. Den fasen innehåller utveckling och test av mjukvara, dokumentation och nya arbetsrutiner. Test
görs bland annat för att upptäcka fel. Kostnaden för att åtgärda fel efter att systemet
installerats kan bli stor och därför bör det läggas tid på att utforma testen noggrant.
(Wixom & Roth, 2008, s. 437-458)
En studie med syfte att kvantitativt undersöka tidsåtgången novisa programmerare
(Java) spenderar på att åtgärda syntaxfel och hantera indentering har utförst mellan 1
september 2013 och 31 augusti 2014. Studien samlade in 37,158,094 kompileringar och
197,091,248 editeringar av kod, från sammanlagt 265,979 användare. Kompileringarna
analyserades för att utvärdera och kategorisera de olika typer av fel som användarna
hade gjort, med syfte att identifiera felen som uppstod endast på grund av syntax. Tiden
det tog att åtgärda problemen undersöktes med hjälp av den insamlade datan. Utifrån
alla kompileringar var 19,476,087 stycken lyckade och 17,682,007 stycken resulterade i
felmeddelanden. Den totala tiden alla användare sammanlagt spenderade på att åtgärda
kompileringsfel var 56,360 timmar. (Altadmri, Kölling, & Brown, 2016)
I en undersökning om mjukvara som reversibelt kan felsöka kod för att förenkla
upptäckten av fel, framkom det att programmerare spenderar 49,9 procent av sin tid
på att felsöka. Resultatet framkom från 54 enkätsvar och elva intervjuer från tio till
tolv organisationer som kompilerar kod på Linux operativsystem. Frågorna i enkäten och
intervjuerna var ställda så att de svarande fick ange i procent hur lång tid de la på att:
1. Åtgärda fel
2. Få kod att fungera
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3. Designa kod
4. Skriva kod
Resultatet av undersökningen visade att av sin totala tid spenderade programmerare
ungefär 25% på att åtgärda fel, 25% på att få kod att fungera, 20% på att designa
kod och 30% på att skriva kod. Alternativ 1 och 2 grupperades senare som felsökning.
(Britton, Jeng, Carver, & Cheak, 2013)
Fel har fått en betydande roll i denna studie utifrån ovanstående teorier. Eftersom
studien baserar sig på tid krävs det att den inverkan fel har på tid tas i beaktning.

3.4

Flexup

Konceptet i sig handlar om att en dokumentkreatör själv skapar en grammar och då väljer
sin egen syntax, se figur 14. I relation till Flexup har tre problemområden identifierats som
motiverar behovet av konceptet. Existensen av för många märkspråk och svårigheter att
konvertera mellan dokument i de olika språken. Att det inte är trivialt att dela kodpaket
för vanligt utförda konverteringar mellan språk och format. Att det idag inte finns ett
bra sätt göra översättningar till flera format utifrån samma utgångsdokument (Okhravi,
2014, s. 14). När ett dokument väl är skapat i ett format ”är det svårt att vända”. Har
ett format väl valts finns det ingen garanti att det, på ett smidigt sätt, går att konvertera
till önskat format (Krijnen, Swierstra, & Viera, 2014, s. 200–201). Utifrån dessa problem
har en idé uppkommit om att användare av märkspråk ska kunna skapa sin egen syntax
och utifrån det skapa översättningar till de format användaren behöver (Okhravi, 2014,
s. 35).
Det Okhravi (2014) främst undersöker är hur konverteringen, från den valda syntaxen
till de önskade formaten för utdata, kan gå till. För en överblick över konverteringsprocessen, se figur 16. Han identifierar tre delar, från ursprungsdokumentet till dokumentet
för utdata. Dessa tre delar benämner han som parsing, översättning (translation) och
tolkning (interpretation).

Figur 16: Konverteringsprocessen (Okhravi, 2014, s. 36).
En förutsättning för att processen ska fungera är att den egendefinierade syntaxen måste
definieras och tillhandahållas. Detta kan göras i till exempel enkel JSON-syntax. JSON
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står för JavaScript Object Notiation, vilket är ett textformat som underlättar strukturerat datautbyte mellan programmeringsspråk (ECMA-international, 2013, s. 1). Detta
gör det möjligt att i delen för parsing översätta ursprungsdokumentet till förenklade
deluppsättningar av XML, kallat flXML.
I delen för översättning görs bara en-till-en-konverteringar vilket innebär att inga
element tillförs eller avlägsnas. Under denna process översätts namnen på taggarna.
Det krävs också att paket för konvertering delas, detta görs i delen för tolkning. Eftersom flXML som tidigare nämnt, är förenklad XML är paketen i ett format anpassat för
XML, som heter XSLT. XSLT är en formatmall för att definiera XML-dokument med
rekommendationer för konvertering och presentation (Quin, 2014). Vill en användare
använda ett paket som utnyttjar element med andra namn än dem denne själv utnyttjar kan dokumentet gå igenom delen för översättning för att dessa ska anpassas till
det aktuella dokumentet. Här skapas ett abstract syntax tree (AST), som representerar
strukturen för den valda syntaxen (The-Free-On-line-Dictionary-of-Computing, 2010), och
detta behöver definieras om för varje ny konvertering.
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4

Resultat

I detta avsnitt presenteras resultatet från den genomförda pilotstudien. En tabell med
fullständiga resultat för varje deltagare presenteras och därefter beskrivs varje deltagares
resultat enskilt.

4.1

Resultat från piltostudien

Deltagarna som genomförde testet dag 1 började med XML och används programspråk
specificerade av deltagarna i andra delen. Deltagarna som genomförde testet dag 2 började
med programspråk specificerade av deltagarna och använde XML i andra delen. De
programspråk som specificerades av deltagarna kommer i avsnittet nämnas som valfri
syntax.
Deltagare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Medelvärde:

Dag
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-

XML
6:25
6:29
8:07
7:55
6:50
6:47
6:06
6:05
5:47
13:22
6:34
4:40
5:35
7:47
7:18
7:36
9:43
7:12
5:20
7:08

Tid (min)
Fel
Valfri Skillnad mot XML XML Valfri
4:43
- 1:42
3
2
3:02
- 3:27
0
1
5:29
- 2:38
6
3
4:12
- 3:43
4
1
4:15
- 2:35
3
1
5:03
- 1:44
9
0
3:51
- 2:15
0
0
4:24
- 1:41
0
0
3:51
- 1:56
1
0
9:10
- 4:12
7
8
11:33
+ 4:59
1
5
4:53
+ 0:13
1
11
4:30
- 1:05
0
0
5:25
- 2:22
6:34
- 0:44
0
1
9:05
+ 1:29
1
0
7:57
- 1:46
1
3
5:51
- 1:21
4
0
6:36
+ 1:16
1
0
5:48
- 1:20
-

Tabell 1: Översikt
Deltagare 7, 8 och 14 har inte gjort några fel genom hela testet.
Deltagare 1 har gjort tre fel med XML, två av felen är av typen ”missat ord”, varav
ett kursivt ord och ett fetmarkerat ord. Personen har även gjort ett ”taggfel” där denne
i en sluttagg endast skrivit ”</ >” utan text i. I den valfria syntaxen har denne gjort
två fel, båda av typen ”missat ord”, båda orden var fetmarkerade. I ett av fallen har
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deltagaren markerat ett ord i anslutning till det markerade ordet med fet stil, som ej
skulle markeras.
Deltagare 2 har gjort ett fel genom hela testet. Det är i delen med valfri syntax och
felet är av typen ”missat ord”, detta är i kursiv stil.
Deltagare 3 har gjort sex fel i delen med XML där två av dessa är av typen ”missat
ord”, båda med kursiv stil. Fyra av felen är av typen ”taggfel” varav två är taggen för
kursiv använts för att märka upp understrukna ord och ett fel är omvänt, ett kursivt
ord uppmärkt med taggen för understruket. Det sista felet är en sluttagg där första
vinkelparentesen saknas och istället är det skrivet bokstaven z (z/b >). I delen med valfri
syntax har denne gjort tre fel, två av typen ”missat ord” och båda dessa är kursiva. Det
sista felet är ett ”taggfel”, ett understruket ord istället är markerat som fet stil.
Deltagare 4 har gjort fyra fel i delen med XML där två av dessa är av typen ”missat
ord”, ett i kursiv stil och ett i fet stil. Två av felen är av typen ”taggfel” och båda dessa är
att sluttaggen saknar ”/”, de ser ut som starttaggen för markeringen. I delen med valfri
syntax har ett fel gjorts av typen ”taggfel” där deltagaren missat att skriva en sluttagg
för en markering.
Deltagare 5 har gjort tre fel i delen med XML, alla dessa av typen ”missat ord” och
alla dessa ord var kursiva. I delen med valfri syntax har denne gjort ett fel av typen
”missat ord” och även detta var kursivt.
Deltagare 6 har gjort nio fel i delen med XML, åtta av typen ”missat ord” där tre ord
var kursiva, fyra fetmarkerade och ett understruket. Det sista felet var ett ”taggfel” där
det saknades en sluttagg.
Deltagare 9 har gjort ett fel genom hela testet som är i delen med XML och är av
typen ”missat ord”, ordet var i fet stil.
Deltagare 10 har gjort sju fel i delen med XML. Ett av typen ”missat ord”, ett kursivt
ord. Sex fel av typen ”taggfel” och dessa består av ett ord där endast en sluttagg finns
i början av ordet, ett ord där sluttaggen saknar ”/”, ett ord där sluttaggen börjar med
stor bokstav (istället för liten bokstav), en sluttagg där ”7” skrivits istället för ”/” och
två taggar som är felstavade. I delen med valfri syntax har deltagaren gjort åtta fel av
typen ”missat ord”, tre fetmarkerade, tre understrukna och två kursiva.
Under nedsparandet av testen drogs mappen, där testet sparades på datorn, in i en
mapp på molntjänsten Google Drive. När testet från deltagare 11 skulle sparas över blev
något fel och innan överföringen var klar hade materialet från datorn raderats. Eftersom deltagarna under testet använde sig av temporära inloggningar på datorerna där
papperskorgen har tagits bort, var materialet oåtkomligt.
Deltagare 12 har i delen med XML gjort ett fel, detta av typen ”missat ord” och
var i kursiv stil. I delen med valfri syntax har denne gjort fyra fel, och alla är av typen
”taggfel”. Två av dessa är att fel tagg använts, en gång taggen för understruken vid
ett kursivt ord och en gång omvänt. I en sluttagg saknas ett tecken och vid ett ord har
deltagaren använt det denne valt som starttagg, även som sluttagg.
Deltagare 13 har skrivit båda delarna med syntax giltig för XML. I delen för XML
har deltagaren gjort ett fel och detta av typen ”missat ord” för ett fetmarkerat ord. I
delen för valfri syntax har denne gjort elva fel, nio av dem är av typen ”missat ord”, fyra
av respektive kursiv och understruken stil och ett fetmarkerat ord. Denne har även gjort
två ”taggfel” är ett kursivt ord är märkt med taggen för understruken och att deltagaren
använt sig av rätt starttagg för kursiv men avslutat med sluttaggen för understruken.
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Deltagare 15 har genomgående använt sig av olika taggar. Det är alltså inte samma
tagg för alla ord med en viss semantisk identifierare utan alla taggar är olika. Detta
gäller för båda delarna. Deltagaren har heller inte följt regeln i XML att taggarna inte
får starta med annat än bokstav eller ” ”. Denne har inte kryssat i rutan där denne lovar
att snabbkommandon för att kopiera eller klistra in inte har använts.
Deltagare 16 har gjort ett fel genom hela testet. Detta var i delen med valfri syntax
och av typen ”missat ord”, ordet var i kursiv stil.
Deltagare 17 har skrivit båda delarna med syntax giltig för XML. Denne gjorde ett fel
i delen för XML och av typen ”taggfel” när denne skrivit 7 istället för ”/” i en sluttagg.
Deltagare 18 har skrivit båda delarna med syntax giltig för XML, med olika elementnamn i de olika delarna. I delen med XML har deltagaren gjort ett fel av typen ”missat
ord”, i kursiv stil. I delen med valfri syntax har denne gjort tre fel, två av typen ”missat
ord” med kursiv stil. Felet av typen ”taggfel” är sådant där deltagaren skrivit ”/” på fel
sida om namnet i en sluttagg.
Deltagare 19 har i delen med XML gjort fyra fel, två av typen ”missat ord”, ett
fetmarkerat ord och ett kursivt. De resterande två felen är av typen ”taggfel” när denne
markerat understrukna ord med taggen för kursiv.
Deltagare 20 har i delen med XML gjort ett fel av typen ”taggfel” där denne skrivit
”(” istället för ”/” i en sluttagg.
Felen deltagarna har gjort i experimentet har, som tidigare nämnt i 2.3.5.5, delats upp
i två kategorier, ”missat ord” och ”taggfel”. Utifrån teorin i 3.2 om de olika typerna av fel
i programmering är de missade orden genomgående logiska fel då dessa inte har något fel
i sin syntax utan endast är avsaknad av syntax och slarvfel gjorda av deltagaren. Bland
taggfelen existerar olika typer av de nämnda programmeringsfelen. Ett taggfel av logisk
karaktär är till exempel felmarkerade ord, som när ett kursivt ord markerats med en tagg
för understruken stil. Ett taggfel av syntaktisk karaktär är till exempel felstavade taggar
eller när en starttagg saknar sluttagg.
Antal fel i de olika delarna
XML
Valfri
42
36
Tabell 2: Fördelning av totalt antal fel mellan de två delarna i testet.
I tabell 2 kan läsas att av alla fel som gjordes i testet var 42 gjorda i delen för XML och
36 i delen där deltagarna valde sin egen syntax.
Antal fel av typen ”missat ord” i de olika stilarna
Fet Kursiv
Understruken
15
27
8
Tabell 3: Fördelning av stil på alla fel av typen ”missat ord”.
När testen rättades uppmärksammades en ojämn fördelning mellan felen av typen ”missat
ord” och vilken semantisk identifierare det missade ordet var i. Tabell 3 visar fördelningen
av dessa fel.
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5

Analys

Avsnittet presenterar analys av det resultat som pilotstudien gav. Inledningsvis i detta
avsnitt analyseras de bortfall som förekom och därefter analyseras resultaten som är
presenterade med stapeldiagram, lådagram samt t-test.

5.1

Analys av bortfall

Faktorer som stora skillnader i antal fel mellan delarna för varje individ och missförstånd
av uppgiften skapade behovet att utvärdera vilka test som kunde räknas i resultatet.
Då bortfallet blev stort om testen där det förekom stora skillnader i antal fel mellan
delarna räknades bort var fokus att komma runt denna faktor. Vissa delar har utförts
felfritt medan det existerar fel i andra. Att det görs fel i utvecklingen av system och
att utvecklare lägger tid på att minimera fel kan läsas i 3.3. I 3.2.2 förklaras att fel bör
undvikas genom att planera logiken bakom programmet innan. En tidsjämförelse har
gjorts och att deltagare gjorde olika många fel i delarna på testet ledde till att denna
studie hanterade den ökade tid fel medför.
I nästan all seriös statistisk analys saknas data (Gelman & Hill, 2007, s. 529). Fel
gjorda av deltagare kan ses som saknad data då det inte finns någon data om hur stort
tidstillägg detta skulle ge på den totala tiden. Ett sätt att hantera saknad data är att
utesluta de fall där data saknas. Problemet med detta är om de raderna som innehåller
saknad data systematiskt skiljer sig från helheten kan detta skapa bias i slutresultatet
om dessa utesluts. Metoden att ta bort resultaten med saknad data kan också leda till
att lite data återstår (Gelman & Hill, 2007, s. 531). För detta experiment är det senare
problemet tydligt, då det skulle innebära att endast tre resultat skulle kvarstå då det
endast är tre felfria test utförda. I 3.3 visar en undersökning genomförd av Britton et
al. (2013) att programmerare spenderar ungefär hälften av sin programmeringstid på att
felsöka. Att endast ta hänsyn till de felfria testen vore därför inte verklighetsförankrat.
En annan metod, istället för att ta bort resultat med saknad data, är att fylla i eller
”tillskriva” data som saknas. En av de lättaste metoderna att göra detta är genom att
fylla i saknad data med medelvärden för variabeln. Även denna metod kan förvränga
fördelningen av en variabel (Gelman & Hill, 2007, s. 532–533). En utveckling av den
metoden är att räkna ut ett personligt medelvärde för en individ, om undersökningen
tillåter detta. Detta minimerar förvrängningar (Reuterberg, 2001, s. 177).
Även fler metoder för att fylla i saknad data finns. Då de saknade värdena i experimentet inte fullt ut går att hantera som saknad data då dessa inte är ”tomma fält” är
det svårt att hitta en metod som går att applicera på resultatet.
För experimentet har personliga medelvärden räknats ut på snitt per rättmarkerat
ord i varje del. Detta räknades ut för varje deltagare genom att ta dennes totala tid
delat på antal rätt markeringar för den aktuella delen. Således blev uträkningen hur
lång tid det tog att göra en markering. En deltagare fick två personliga medelvärden,
ett för delen med XML och ett för den med valfri syntax. En korrigerad totaltid på
varje del, för varje deltagare kan räknas ut. Detta genom att, för varje del i testet, ta
en deltagares snitthastighet, multiplicerat med antal gjorda fel och addera den tiden till
deltagarens noterade totaltid. Snitthastigheten kan också behandlas som ett värde i sig.
Variabeln som mäts i experimentet är tid. Tidsåtgången är relaterad till antal gjorda
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fel, men anledningen till felen är inte möjlig att identifiera och kan bero på till exempel
utformning av testet. I den korrigerade totaltiden behandlas felen i större utsträckning än
i snitthastigheten. Eftersom den korrigerade totaltiden tas fram genom att multiplicera
snitthastigheten med antal fel baseras denna siffra mer på den ”tillskrivna” datan. Denna
data kan som sagt vara förvrängd.
För att blanda in felen och den ”tillskrivna” datan så lite som möjligt blev valet att
endast basera analysen på snitthastigheten och inte på den korrigerade totaltiden. Hur
fel hanteras och tid beräknas kan i ett mer omfattande experiment omprövas.
Snitthastigheten går att räkna ut för att felen i testen inte kan skilja sig mycket från
varandra och därmed jämställas. Detta för att markeringarna genomgående i testet är
av samma typ, det vill säga att de inte är nästlade och bara ett ord markerat i taget.
Uträkningen tar ingen hänsyn till vilket sorts fel deltagaren gjort. Den är bättre för de
felen där deltagaren missat att markera hela ord, då dessa inte lagts tid på. Uträkningen
är inte lika bra anpassad för de fallen där deltagarens fel består av ”taggfel” då deltagaren
lagt tid på att skriva taggarna men till exempel blandat ihop dem för kursiv och understruken vilket är ett återkommande fel hos deltagarna. Men att dessa fel ändå räknas
i denna uträkning motiveras av att deltagaren lagt för lite tid på de markeringarna för
att göra dessa rätt. Därmed bör en korrigering av totaltiden ändå göras, vilket detta
resulterar i.
Det var tre deltagare som använde sig av syntax giltig för XML i båda delarna. Eftersom valfri syntax innebär att även XML är giltig för den delen kan det inte uteslutas att
dessa gjort ett medvetet val att använda denna syntax trots vetskapen att de får välja
fritt. Därför räknades dessa med i resultatet.
Utifrån denna uträkning blev bortfallet endast två deltagare. Den ena var deltagare
11 där något material inte blev sparat. Detta är ett bra exempel på vad som skulle kunna
bli bättre med en större budget och mer tid. Mänskliga fel kommer alltid att finnas men
av denna sort skulle de kunna minskas om en miljö utvecklades för just detta experiment
där exempelvis deltagaren klickade på en knapp vid avslutat test och att dokumenten då
sparades av sig själv på lämplig plats.
Den andra var deltagare 15 som genomgående använt sig av olika taggar på båda
delarna och därmed kan väldigt få rätt kan registreras. Denna deltagare har enligt uppfattning missförstått instruktionerna. Då deltagarantalet var litet utgör deltagaren en
tjugondel av deltagarna. Trots detta tolkas inte detta som att en tjugondel av deltagarna
skulle misstolka experimentet utan betraktas i denna studie som en anomali, avvikelse
från det normala (Nationalencyklopedin, 2016a).

5.2

Analys av resultat

En överhängande del av de missade orden som ledde till felet ”missat ord” var kursiva,
se tabell 3. Detta kan tyda på att de kursiva orden var svårare att urskilja än orden
med andra semantiska identifierarna. I förtesterna, beskrivna i 2.3.4, kom diskussionen
om byte av typsnitt upp, då en deltagare nämnde att det var en aning otydligt vilka ord
som var formaterade. I efterhand bör denna kommentar lagts mer fokus på, då ett byte
kanske kunde ha motverkat några av de fel som uppkom.
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Deltagare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
20
Medelvärde:

XML
8,19
7,78
9,74
10,33
10
9,93
7,32
7,3
7,06
19,1
8,04
5,71
6,7
8,76
9,3
11,9
9,39
6,53
9,06

Valfri
5,9
3,71
7
5,14
5,2
6,06
4,62
5,28
4,62
13,1
15,07
7,51
5,4
8,04
10,9
10,15
7,06
7,92
7,37

Skillnad
2,29
4,07
2,74
5,19
4,8
3,87
2,7
2,02
2,44
6
-7,03
-1,8
1,3
0,72
- 1,6
1,75
2,33
-1,39
1,6

Tabell 4: Snitt i sekunder per rätt svar i respektive del samt skillnaden mellan dessa.
Ur tabell 4 kan tydas en skillnad i medelhastighet per rätt markering mellan delen skriven
med XML och den med valfri syntax. De flesta deltagarna har ett positivt värde i kolumnen för skillnad och ett positivt värde innebär att delen skriven i valfri syntax gick fortare.
Det existerar även negativa värden, och ett av dessa är den största skillnaden som
mätts under experimentet. Värdet (- 7,03) finns på raden för deltagare 12 i tabell 4. Som
kan ses i tabell 1 har denne gjort fyra fel fler i delen med valfri syntax, och som kan läsas
angående deltagare 12 i 4.1 är alla dessa av typen taggfel. Det tyder på att denne haft
svårt att hantera taggarna i denna del. Tidsskillnaden kan till exempel bero på att det
tog lång tid att komma på egna taggar i den valfria syntaxen, medan det var lättare med
XML som deltagaren sedan innan är bekant med. Bekantskapen med XML sedan innan
gäller alla deltagare men denna deltagare skulle till exempel kunnat ha svårare än andra
med detta.
Största skillnaden åt det positiva hållet uppmätte deltagare 4. Denna deltagare har
gjort tre fler fel i delen med XML än den med valfri syntax, se tabell 1, vilket påverkar
genomsnittshastigheten för de rätta markeringarna. Denna skillnad kan bero differens
i antal tecken taggarna är uppbyggda av mellan XML och de med valfri syntax. Då
deltagaren var med på experimentet dag 1, och därmed skrev delen med XML först, skulle
tidsskillnaden till viss del kunna bero på en att en förbättring av tillvägagångssättet för
uppmärkning uppnåddes då denne gjorde andra delen exempelvis.
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Figur 17: Jämförelse individuellt mellan deltagare.
I figur 17 kan ses att fyra av deltagarna presterade tidsmässigt bättre med XML och 14
av deltagarna presterade tidsmässigt bättre med valfri syntax. För deltagarantalet är
stapeldiagrammet ett bra sätt att ge en överblick av resultatet. För ett mer omfattande
experiment kan valet av diagram diskuteras.

Figur 18: Lådagram: Resultaten (sekunder per rätt markering) för båda delarna, XML
och valfri syntax.
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Av diagrammet i figur 18 kan utläsas att lådan för valfri syntax ligger under lådan för XML
och det kan därmed ses, ännu en gång, att tidsåtgången för ett rätt svar var mindre när
deltagarna använde valfri syntax än XML. Även att medianen var lägre vid användandet
av valfri syntax går att utläsa. Annars är resultaten relativt jämt fördelade sett till
kvartiler inom varje del. En positiv skevhet kan utläsas, nämnt i 2.4.2., i lådan för valfri
syntax vilket går att läsa som att deltagarna i de två övre kvartilerna, alltså deltagarna
som tog längst tid på sig per rätt markering, i delen med valfri syntax, hade större
spridning sinsemellan än de i de nedre kvartilerna. Båda lådagrammen innehåller någon
form av avvikare. Den för XML innehåller ett extremvärde medan den för valfri syntax
innehåller två avvikare.

Figur 19: Lådagram: Skillnaden, i tid för varje rätt markering, som uppstod när tiderna
för XML och valfri syntax jämfördes för varje individ.
Att lådan i diagrammet i figur 19 ligger på värden över noll visar att minst en tredjedel
av deltagarna har skrivit delen med valfri syntax snabbare. Det som också kan utläsas av
diagrammet är att kvartilerna är väldigt jämt fördelade över diagrammet, vilket betyder
att det är jämn spridning för datan. Detta förutom en avvikare som ligger under första
kvartilen.
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Figur 20: Resultatet av T-testet gjort i SPSS.
T-testet gav t-värdet 2,306 för experimentet, se figur 20. Som förklarat i 2.4.1 finns en
tabell, så kallad t-tabell (Löfgren, 2006, s. 155), för att avgöra om värdet skiljer sig
tillräckligt från noll och därmed kunna dementera nollhypotesen. Standardvärdet för
konfidensintervallet är 0,05 (Christmann, 2012, s. 95), vilket även denna analys utgår
ifrån. I figur 20 kan utläsas att frihetsgraden (degree of freedom, df) är 17. Ett t-test för
beroende mätningar är ”two tailed”. Med denna information kan ur t-tabellen (Löfgren,
2006, s. 155) utläsas att det måste skilja minst 2,110 för att nollhypotesen ska kunna
dementeras. Detta gör värdet för experimentet, 2,306. I och med det kan nollhypotesen
förkastas och den alternativa hypotesen antas.

5.3

Analys utifrån bakgrund och teori

Under rättningen av testen gick det att tyda vilken markering som var menad för vilken
semantisk identifierare i de olika delarna. Utifrån bakgrunden om kompilatorer i 2.1.1
kan denna process beskrivas som att utifrån deltagarens markeringar kunde den som
rättade skapa en grammar. Ur denna grammar är det sedan möjligt att härleda en
syntaktisk struktur, ett så kallat AST. Hade en implementation funnits för programspråk
specificerade av nyttjare skulle deltagarnas test, med hjälp av en definition av dennes
syntax, kunnat kompilerats och på det sättet rättats.
I tabell 2 kan fördelningen mellan antal fel i de olika delarna i testet läsas. Ur detta
kan konstateras att det är fler fel gjorda med XML än med valfri syntax. En djupare
beskrivning av XML finns i 2.1.2.1, här finns det beskrivet vilka regler som gäller för
XML. Vad anledningen är till att fler fel är gjorda i XML kan inte resoneras kring då detta
inte undersöks i experimentet. En intressant analys, i ett mer omfattande experiment,
skulle kunna göras på av vilken anledning det gjordes fler fel i delen med XML än i den
med valfri syntax. Det som skiljde de olika delarna var endast tillvägagångssättet för att
märka upp dokumentet. Totala antalet markeringar och texten i dokumentet var som
sagt samma i de båda delarna. Om det större antalet gjorda fel beror på användandet av
XML kanske det kan härledas till de regler och tecken som språket medför.
I och med det utförda experimentet, hypotesprövningen och lådagrammen kan det
konstaterats att genom att använda programspråk specificerad av nyttjare kan en fördel
i tidsåtgång med konceptet tydas. Behovet av tidseffektivisering finns, i och med att tid
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är en begränsning. Med det utförda experimentet har en möjlighet till effektivisering av
tid identifierats. Motiv till effektivisering av tid finns nämnt i 3.1.
Olika fel görs inom programmering och fel gjorda av deltagarna i experimentet har
kunnat identifieras som typerna nämnda i 3.2. Att fel är relaterat till tiden det tar att
utveckla ett system går att läsa om i 3.3. Detta har gjort att fel har en betydande roll
i analysen av resultatet och hänsyn har tagits till detta med korrigerade tider. Viktigt
att understryka är att detta inte gjorts för att ignorera eller bortse från fel utan tvärtom,
att blanda in dessa fel i tiden som resultatet baseras på, för att göra experimentet mer
verklighetstroget.
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6

Avslutning

I det avslutande avsnittet presenteras inledningsvis den slutsats som har dragits av den
genomförda studien. Därefter förs en diskussion om uppsatsen och till sist diskuteras
möjligheter för framtida forskning.

6.1

Slutsats

Uppsatsen började i redogörande kring språk, regler och problem med verksamhetsspråk.
Med bakgrund bakom kompilatorer och konceptet Flexup kan konstateras att det kan bli
mer lättillgängligt att skapa sitt eget programspråk, om konceptet utvecklas. Målet med
denna uppsats har varit att undersöka om användandet av programspråk specificerade av
nyttjare kan vara till fördel tidsmässigt.
Denna uppsats har gått ut på att genomföra ett experiment som undersöker tidsåtgången att märka upp dokument med hjälp av XML eller programspråk specificerade av nyttjare i form av en pilotstudie. Den frågeställning som studien utgått ifrån var:
Skiljer sig tidsåtgången, när dokument märks upp, vid användandet av XML jämfört med
programspråk specificerade av nyttjare?
Med värden från t-testet, se figur 20, samt värdet från tabellen över t-distributionen
(Löfgren, 2006, s. 155) kan nollhypotesen nedan förkastas.
I en jämförelse mellan användandet av XML och av programspråk specificerade av nyttjare
vid uppmärkning av dokument finns ingen skillnad i tidsåtgång.
Och med det följer att den alternativa hypotesen nedan antas.
I en jämförelse mellan användandet av XML och av programspråk specificerade av nyttjare vid uppmärkning av dokument skiljer sig tidsåtgången vid användandet av de olika
språken.
Med hjälp av lådagrammen, se figur 18 och 19, kan det tydas att experimentet är till
fördel för programspråk specificerat av nyttjare.
Med hjälp av genomfört t-test, se figur 20, och de lådagram som kan ses i figur 18 och
19, dras slutsatsen att det går snabbare vid uppmärkning av dokument om programspråk
specificerade av nyttjare används.
Frågeställningen för denna studie har därmed blivit besvarad.

6.2

Diskussion

Att frågeställningen besvaras i studien anses positivt men viss metodkritik kan riktas. Den
mängd litteratur som finns tillgänglig inom ämnet i förhållande till den tid för genomförandet av denna studie innebär att viss relevant litteratur kan ha gått obemärkt förbi. Den
teori som ligger till grund för denna studie kan därför ses som bristfällig.
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Experimentet är enskilt utvecklat av författarna av denna uppsats. Som nämnts i
2.3.2 bör ett experiment utföras många gånger av flera personer för att en slutsats ska
kunna dras av hypotesen. Det förekommer också en risk att experimentet inte förhåller
sig till ett realistiskt sammanhang. Att en person ska märka upp ett dokument utifrån
ett existerande dokument kan vara en uppgift som sällan förekommer i industrin. Däremot har mycket tid för studien lagts på att planera experimentet. Det har resulterat
i att experimentets utformning anses välgrundat även om tid och budget medfört vissa
begränsningar. Att förtester kombinerat med ostrukturerade intervjuer genomfördes anses
positivt då experimentets validitet förstärktes. De korrigeringar av experimentet som
genomfördes i följd av förtesterna var värdefulla för såväl deltagarnas genomförande som
hantering och analys av resultat.
Deltagarna för pilotstudien var utvalda utifrån ett bekvämlighetsurval. Det gäller
såväl förtesterna som experimentet. Det är bland annat detta som motiverar att experimentet endast ska ses som en pilotstudie och att ett mer omfattande experiment bör
genomföras.
Under denna pilotstudie uppstod problemet att ett testresultat inte blev sparat korrekt. Detta ledde till att ett test inte kunde analyseras vilket kan ha påverkat det
övergripande resultatet. Detta tyder på en osäkerhet i metoden för att spara resultaten
från experimentet. Att deltagarna själva fick skriva ner det klockslag de blev klara med
testet hade inverkan på resultatet då den tidsmätning som genomfördes inte var exakt.
Att alla deltagare från dag 1 skrev snabbast med valfri syntax jämfört med endast
hälften av deltagarna från dag 2 gjorde detta kan tyda på att korrigeringar i utformningen och utförandet av testet behövs. Att ordningen på de olika delarna har någon betydelse för tidsprestationen kan anas, även om dessa skillnader kan bero på många andra
omständigheter också. Kanske kan det bero på bekvämlighetsurvalet och att deltagarna
själva fick välja vilken dag de skulle utföra testet. Ett mer oberoende slumpmässigt urval
samt att alla gör testet vid samma tillfälle (fast hälften startar med ena delen och den
andra hälften med den andra delen) skulle kunna motverka detta.
Storleken på urvalet blev mindre än det först var planerat. Vilket berodde på att
antalet deltagare var färre än det tilltänkta antalet. Anledningarna kan vara bland annat
att för få påminnelser om anmälningsformuläret gick ut eller att många studenter var
upptagna med pågående kurser och därför inte villiga att lägga tid på att delta.
Begränsningar i tid och budget hindrat studien från att genomföra ett idealt experiment och således lett till att viss metodkritik kan riktas. Men att utifrån förutsättningarna
för denna studie lyckas litteraturgranska, skapa ett experiment, genomföra förtester med
ostrukturerade intervjuer, genomföra experimentet utan större problem eller missförstånd,
sammanställa tabeller samt lådagram, utföra en hypotesprövning med t-test och analysera resultat i förhållande till teori är något som anses positivt och något som författarna
av denna studie är stolta över.
Den valda aspekten för denna studie är tidsåtgång och syftet var att ta fram underlag
till vidare forskning inom programspråk. Positivt med studien är att syftet uppfylls och
med hjälp av underlaget kan framtida forskning genomföras.
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6.3

Framtida forskning

Experimentet bör genomföras med 1067 deltagare som är en lämplig provstorlek, som
tidigare nämnt i 2.3.2. Experimentet bör utföras i en helhetslösning. Dels för att säkra
att alla testresultat blir sparade korrekt samt för att få en exakt tidsmätning.
Förbättringspotential kan bland annat finnas i att en överhängande del av de orden
som missades att markeras var i kursiv stil, se tabell 3. Förändring av typsnitt kan därför
övervägas i genomförandet av ett större studie. Tre av deltagarna i detta experiment
skrev båda delarna med syntax giltig för XML, hur detta ska hanteras kan diskuteras
innan testet görs i större omfattning. Vårt förslag är att instruktionerna för testet kan
vara mer utvecklande och gå igenom grundligt hur märkspråk fungerar. På så sätt kan det
bli enklare för deltagaren att förstå att den har möjlighet att själv få skapa en valfri syntax.
De tidigare nämnda problemen med nedsparandet av resultat och exakt tidsmätning är
även dessa förbättringsmöjligheter.
Att analysen av resultaten grundar sig på snitthastighet bör utvärderas. Möjligheten
att utveckla experimentet för att minimera riskerna att deltagaren gör fel samt att lösningen automatiskt ska hantera fel bör överses.
Då denna studie visade på en fördel tidsmässigt vad gäller användande av programspråk specificerade av nyttjare jämfört med XML finns det motiv att undersöka detta
koncept närmre. Programspråk specificerade av nyttjare innefattar även fler aspekter än
tidsåtgång, detta är bara en liten del av hela konceptet. I 1.1.1. nämns två exempel
på organisationer som inte använder ett etablerat märkspråk utan de har specificerat sin
egen syntax. En undersökning kring anledningen till detta vore intressant, och även att
undersöka i hur stor utsträckning organisationer specificerar sin egen syntax i dagsläget.
Som vidare forskning uppmuntras också en kvalitativ studie kring hur användare av programspråk specificerade av nyttjare upplever tillvägagångssättet. Att implementera en
teknisk lösning av programspråk specificerade av nyttjare är något som anses väldigt positivt. Författarna till denna uppsats blir gärna kontaktade om annan forskning görs inom
samma ämne då detta väckt ett stort intresse hos dessa.
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Löfgren, H. (2006). Grundläggande statistiska metoder för analys av kvantitativa data :
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Matteboken. (2014). Kvartiler och lådagram. Retrieved May 11, 2016, from http://www.
matteboken.se/lektioner/matte-2/statistik/kvartiler-och-ladagram
Merriam-Webster. (2015). Definition of markup language. Retrieved March 10, 2016, from
http://www.merriam-webster.com/dictionary/markup+language
Microsoft. (2016). The basics: how does programming works. Retrieved March 10, 2016,
from https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms172579(v=vs.90).aspx
Morley, D. & Parker, C. (2012). Understanding computers: today and tomorrow, comprehensive. Cengage Learning. Retrieved from https://books.google.se/books?id=2Ewg8QX8U4C
Nationalencyklopedin. (2016a). Anomali. Retrieved May 13, 2016, from http://www.ne.
se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/anomali
Nationalencyklopedin. (2016b). Enkät. Retrieved May 18, 2016, from http://www.ne.se/
uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/enk%C3%A4t
Nationalencyklopedin. (2016c). Ordklass. Retrieved April 25, 2016, from http://www.ne.
se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ordklass
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Bilaga A

Facit XML

Duis augue lorem, volutpat quis dui at, facilisis accumsan orci.
Quisque nec vestibulum mauris.
Pellentesque mollis risus enim, in laoreet lorem auctor et.
Nam pulvinar eu justo ac porta.
Sed porta interdum est sed pretium.
Nunc lobortis placerat arcu, ut tincidunt tellus malesuada ac.
Phasellus ac congue nunc.
Proin sed arcu elementum elit vulputate vulputate quis a sapien.
Nam rhoncus ligula vel lectus eleifend, ac ornare risus viverra.
Fusce sit amet lectus neque.
Fusce dictum ante bibendum mauris vehicula molestie.
Vestibulum vel euismod enim, vel ultrices neque.
Morbi ut tortor lectus. Ut nec augue turpis.
Cras sit amet metus vitae nulla lacinia egestas ac in ex.
Aliquam erat volutpat.
Vivamus a risus tempus, pharetra quam ut, venenatis est.
Sed tempor lectus lorem, vitae rutrum nisi facilisis sed.
Praesent facilisis nisl ipsum, sit amet efficitur ligula efficitur aliquet.
Pellentesque eget porttitor augue, commodo aliquet sapien.
Praesent ante turpis, efficitur quis leo id, bibendum imperdiet orci.
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Bilaga B

Facit Valfri

Duis augue lorem, volutpat quis dui at, facilisis accumsan orci.
Quisque nec vestibulum mauris.
Pellentesque mollis risus enim, in laoreet lorem auctor et.
Nam pulvinar eu justo ac porta.
Sed porta interdum est sed pretium.
Nunc lobortis placerat arcu, ut tincidunt tellus malesuada ac.
Phasellus ac congue nunc.
Proin sed arcu elementum elit vulputate vulputate quis a sapien.
Nam rhoncus ligula vel lectus eleifend, ac ornare risus viverra.
Fusce sit amet lectus neque.
Fusce dictum ante bibendum mauris vehicula molestie.
Vestibulum vel euismod enim, vel ultrices neque.
Morbi ut tortor lectus. Ut nec augue turpis.
Cras sit amet metus vitae nulla lacinia egestas ac in ex.
Aliquam erat volutpat.
Vivamus a risus tempus, pharetra quam ut, venenatis est.
Sed tempor lectus lorem, vitae rutrum nisi facilisis sed.
Praesent facilisis nisl ipsum, sit amet efficitur ligula efficitur aliquet.
Pellentesque eget porttitor augue, commodo aliquet sapien.
Praesent ante turpis, efficitur quis leo id, bibendum imperdiet orci.
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Bilaga C

Körschema

KÖRSCHEMA
• Välkomna
– Testet är i två delar
– Det ni ska göra är att märka upp....
– Individuellt, prata inte med andra; Varken innan, i pausen eller efter.
• Läser utskrivna dokumentet
• Genomgång förtest
– När ni startar skärmen -¿ worddokument
– VIKTIGT! stäng ej ner testet.
– Fyll i frågorna och spara.
• Genomför test
– Frågor?
• Genomgång
– Meddela vilket man börjat med (XML eller Valfri)
– Klar? Skriv tid! Klicka på klockan i hörnet.
– Fyll i de sista frågorna och spara
– Stäng av skärmen och sitt kvar
– När alla är klara med en del kommer ni få gå ut
• Första delen
– PRATA INTE OM TESTET!
• Byte
– Täckande worddokument på skärmen
– Frågor?
– Redigera inte i word, rör inte tangentbordet.
– Klar? skriv tid
– Fyll i sista frågorna, spara och stäng av skärm. Sitt kvar!
– Alla klara?
• Andra delen
– Prata inte om testet med någon.
– Tack och adjö!
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Bilaga D

Inbjudan till test

47

Bilaga E

Instruktioner till test

Inledning
Du har blivit utvald för att genomföra ett experiment om syntax. Nedan följer en kort
faktabakgrund och därefter instruktioner som du ska följa för själva experimentet.
Experimentet är uppdelat i två pass när du på två olika sätt ska märka upp ett dokument. Det
som mäts är tiden det tar för dig att märka upp dokumenten. Ditt resultat kommer vara
anonymt och kommer inte mätas mot andra deltagare. Det är således ingen tävling mellan er
deltagare om vem som blir klar först.

Faktabakgrund
XML är en förkortning av eXtensible Markup Langauge. Användningsområdena är att lagra
och transportera data. XML fokuserar på att beskriva vad data är. Det innebär att XML i sig
inte gör någonting utan det behövs ytterligare mjukvara för att kunna skickas, tas emot och
visas upp.
XML använder, som många andra märkspråk, taggar för att märka upp data. Till skillnad från
HTML som har fördefinerade taggar som exempelvis <p>, <h1>, <div> etc så skapas
taggarna i XML av författaren av xmlfilen.
<person>
<name>John</name>
<age>31</age>
</person>
I exemplet ovan så är taggarna <person>, <name>, <age> endast påhittade av författaren
och det finns således ingen standard för vad taggar ska heta i XML.
För att beskriva på namnet på personen i exemplet ovan så används
<name>Johan</name>. Det finns en starttagg för när informationen om namnet på personen
börjar och det finns en sluttagg när denna information är slut.
<name>
Starttagg

John
Information

</name>
Sluttagg

Att markera information med start och slut är den generella idén för märkspråk. För att från
ett dokument kunna beskriva data så märks då data upp med ett start och ett slut. Detta
innebär att för att märka upp information i ett dokument så skulle en valfri syntax kunna
användas.
*
Starttagg

John
Information

*
Sluttagg

I detta exempel har tecknet * används för att beskriva start och slut för information. Om
användaren då i senare led beskriver att * står för namnet på en person, har samma
betydelse (semantik) uppnåtts som i exemplet med XML.
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Genomförande
Du ska nu få genomföra ett experiment där du ska markera upp två dokument. I första
passet kommer du markera upp ett dokument, och i andra passet ett annat. I det ena
dokumentet ska ni markera upp ord med hjälp av XML och i det andra dokumentet får ni
välja er egen syntax för att märka upp orden. Det kommer ske en tidsmätning på vardera
del. Testet går ut på märka upp ett dokument med XML och ett dokument med valfri syntax
så snabbt som möjligt och du har en maxtid på 20 minuter per del.
Att markera upp ord innebär att du kommer placera en starttagg i
nnan o
rdet och en sluttagg
efter
ordet.
På din skärm kommer du få se en text i Notepad.
Exempel i Notepad:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tempor mauris sed augue
lacinia condimentum. Duis condimentum nisi felis, et consectetur leo viverra sit amet.
För att veta vilka ord i denna text du ska markera upp kommer du ha till din hjälp ett
ytterligare dokument med exakt samma text fast där vissa ord är fetmarkerade, kursiva eller
understrukna.
Exempel i tillhörande dokument:
Lorem 
ipsum
dolor sit 
amet
, consectetur a
dipiscing
elit. In tempor mauris sed augue
lacinia 
condimentum
. Duis 
condimentum
nisi felis, et consectetur leo v
iverra
sit amet.
Din uppgift blir att se vilka ord som antingen är fetmarkerade, kursiva eller understrukna i det
tillhörande dokumentet. Sedan välja vilken markering som gäller för en viss stil och placera
ut denna markering kring de ord som ska ha denna stil i texten du har i Notepad.
Exempel i Notepad:
Lorem <b>ipsum</b> dolor sit amet, consectetur <b>adipiscing</b> elit. In tempor mauris
sed augue lacinia condimentum. Duis condimentum nisi felis, et consectetur leo viverra sit
amet.
(Notera att detta endast är ett exempel och har genomförst med hjälp av XML där taggen
<b> markerar upp fetstil).
Det finns alltså inga fördefinerade taggar du ska använda dig av utan du måste skapa dessa
själva. Tänk på att markeringarna för fet, kursiv och understruken stil måste skilja sig från
varandra. När du har placerat ut alla dina markeringar för hela dokumentet kommer du
längst ner i Notepad se en plats där du ska skriva tiden du är klar. Det är v
iktigt
att ni skriver
timme, minut 
och 
sekund
när du blev klar. För att ta reda på exakt tid, klicka på klockan på
skärmen placerad i nedre högra hörnet.
Svara sedan på frågan/frågorna i slutet av dokumentet och tryck ctrl + S, stäng av skärmen
och invänta ytterligare instruktioner.

XML
När du genomför experimentet för XML får du själv namnge era taggar och du behöver inte
använda dig av något exempel som finns beskrivet ovan. Däremot har XML regler som du
måste förhålla er till.
XML







XMLtaggar måste bestå av <,> för starttagg och </,> för sluttagg.
I dina taggar får du skriva precis vilket ord du vill. Du bestämmer vad som betyder
fet, kursiv och understruken.
Namnet för din tagg måste överensstämma i start och sluttagg. XML är
versalkänsligt och exempelvis <name></Name> är ogiltigt.
Mellanslag i namnet för taggen får inte användas.
Namnet för taggen måste börja med en bokstav eller understreck (_), inga siffror
eller andra tecken får förekomma som första tecken.
Dina taggar får inte innehålla orden xml, Xml, XML xML osv.

Valfri syntax
När du väljer din egen syntax får du välja vilka tecken du vill för att representera start och
sluttagg för dina markeringar. Du behöver inte använda dig av några exempel som har
nämnts tidigare. Dina start och sluttaggar kan, men behöver inte, vara likadana. Viktigt är
dock att starttagg och sluttagg för en viss stil måste vara genomgående för hela dokumentet.

Instruktioner:





Du får inte använda kortkommandon som ctrl + c eller ctrl + v, inte heller kopiera och
klistra in genom högerklick.
Testet genomförs individuellt.
För torsdagen 21/4: Efter genomförandet av testet får du inte berätta om innehållet i
det för någon som ännu ej utfört det.
För fredagen 22/4: Du får inte ha tagit del av information angående testet i förhand,
från någon som redan gjort det.

Du ska få göra ett förtest för att testa att markera upp ett kort stycke i XML och ett kort
stycke med valfri syntax. Förtestet kommer utföras i word och detta går inte på tid. Sätt
igång skärmen när du är redo att göra förtestet, men kryssa inte ner dokumentet när du är
klar. Undrar ni något, räck upp handen! Vi föredrar om ni ställer frågor nu och inte under
pågående test.

Tack för att du ställer upp!
/Malin och Johan

Bilaga F

Bilder från testet
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