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Abstract 
Vid universitetsutbildningar inom IT-området undervisas studenter om innebörden av att 
skriva kod av god kvalitet. Syftet med denna kandidatuppsats i informatik var att undersöka 
om den innebörd av god kvalitet i kod som gäller vid akademisk utbildning i informatik, 
också delas och används av yrkesverksamma utvecklare. Sex utvecklare har tillfrågats med 
hjälp av ett detaljerat frågeformulär som täcker en mängd aspekter av kodkvalitet om deras 
syn på kod och kvalitet.  
Resultatet visar att deltagarna delar uppfattningen med akademisk utbildning om innebörden 
av god kvalitet i kod. Men de anser sig samtidigt inte ha tillräckligt med tid i sitt yrkesliv, för 
att skriva kod av den kvalitet de önskar. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 

Till skillnad från ett husbygge så saknar ett datorprogram, vilket är en serie instruktioner som styr en 
dator, en detaljerad ritning. Ett datorprogram byggs istället utifrån modeller, designskisser och en 
kravspecifikation, vilket är en lista med användarnas behov och tekniska villkor som datorprogrammet 
måste uppfylla. Men den underliggande koden, vilket är instruktioner till datorn skrivna på ett språk som 
både människa och maskin kan förstå, som får allting att fungera är osynlig för kunden. Kunden trycker 
på en knapp och ser att en order skapas på skärmen men kunden ser inte den kod som gör detta möjligt. 
Och kod kan, precis som vilken konstruktion som helst, variera i kvalitet. Men har det någon betydelse, 
är all kod av god kvalitet så länge den levererar det kravspecifikationen kräver?  

Exempel visar på motsatsen. I början av 2011 köpte 24 Media Network AB, idag Sveriges största 
mediehus, en webbplats med tillhörande databas. Webbplatsen hade växt kraftigt under flera år och var 
vid övertagandet i stort behov av en uppgradering. Problemet var att dess kod hade skrivits av oerfarna 
utvecklare som, under flera år, adderat nya funktioner utan någon stödjande arkitektur. Koden var av så 
pass dålig kvalitet att inte ens erfarna utvecklare kunde förstå hur allt hängde samman utan allt fick 
byggas om till stora kostnader (Gertz, & Ericsson, 2012, s.1). 

Obama Care är en hemsida som ägs av den amerikanska staten och har till uppgift att göra det möjligt 
för en person utan hälsoförsäkring, att få en sådan. Efter år av förseningar så startades hemsidan med 
omedelbara problem som följd. Fyra av fem användare kunde inte logga in och hemsidan var oerhört 
långsam. Den officiella förklaringen till problemen var att hemsidan attraherat för många besökare på 
för kort tid men sex dagar efter start erkändes att problemet var dålig kod och en bristande arkitektur 
(Weaver, Ovide & Radnofsky, 2013, s. 1). Utvecklare som undersökte hemsidan fann stora brister i 
kodens kvalitet. Dels saknade koden ett tydligt syfte och struktur, dessutom användes inte 
grundläggande programmeringstekniker som designmönster.  

Mot denna bakgrund ställs här frågan, vilken innebörd har ”god kvalitet” för yrkesverksamma utvecklare 
och vilken kvalitet har den kod de skriver i sin yrkesroll? Om utvecklares syn på kod av god kvalitet 
finns begränsad forskning. Abbes et al (2011) undersöker i vilken omfattning antimönster, vilket är kod 
av dålig kvalitet som utvecklare tenderar att upprepa, försämrar kodens kvalitet. Dock undersöks inte 
varför utvecklare använder dessa lösningar. McIver (2000) undersöker om ett nytt programmeringsspråk 
kallat GRAIL1 minskar felfrekvensen i studenters kod, framförallt de som precis ska börja lära sig att 
programmera. Hennes slutsats är att valet av språk kan påverkar kvaliteten hos den kod som studenter 
skriver. Men om detta påverkar koden de skriver som yrkesverksamma utvecklare, undersöks inte.  

Flertalet yrkesverksamma utvecklare har sedan tidigare en examen från ett universitet och där förmedlas 
budskapet att kod ska vara av god kvalitet. Men delas detta synsätt efter att studierna avslutats och en 
yrkeskarriär påbörjats, eller finns det andra orsaker till att utvecklare skriver undermålig kod?  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att undersöka om den innebörd av god kvalitet i kod 
som gäller vid akademisk utbildning i Informatik, också delas och används av yrkesverksamma 
utvecklare. 

 
1.3 Undersökningsfrågor 

 Delar utvecklare den innebörd om programkod av god kvalitet, som gäller vid akademisk 
utbildning? 

 I vilken utsträckning använder sig utvecklare av detta kvalitetskriterium i sitt yrkesliv?  
 

 
1.4 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig till IT-företag och deras utvecklare, som för stora kostnader, bygger och levererar 
informationssystem vars syfte är att leverera påtagligt värde för kund. Även lärare och studenter inom 
IT-området kan finna uppsatsen lärorik.  

 
1.5 Metod 

1.5.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Uppsatsens syfte frågar ytterst efter hur och varför något sker. Då är en kvalitativ metod bäst alternativ 
menar Patel & Davidson (2014, s. 14) och SBK (2014, s. 85). Ambitionen i kvalitativa studier är att 
upptäcka okända fenomen och att beskriva olika uppfattningar (Patel & Davidson 2014, s. 105). 
Kvalitativ forskning avser hur något åskådliggörs och uppfattas. Fokus ligger ofta på språkliga analyser 
av textdata som samlats in från exempelvis intervjuer eller observationer, vilka lämnar stora möjligheter 
för individuella tolkningar. Dess motsats är kvantitativ forskning, vilken förlitar sig på statistiska 
mätningar och analysmetoder av strukturerad data (Patel & Davidson 2014, s. 13-14).  
 
Kvalitativ forskning kritiseras för att bero för mycket på sammanhanget, för att begränsa sig till få 
deltagare och för att inte producera resultat som kan överföras eller generaliseras. Men kvalitativ 
forskning behövs för att upptäcka dittills okända fenomen (SBU, 2014, s. 89). Inom kvalitativ forskning 
finns möjligheten att använda ett flertal olika metoder för datainsamling, vad som väljs beror på vad som 
ska studeras. Om syftet med undersökningen är att undersöka individers olika erfarenheter och åsikter 
rekommenderas intervju som datainsamlingsmetod (SBU, 2014, s. 94).  

Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka utvecklares åsikter, är intervju den mest lämpliga metoden. 
Men en intervju kräver att deltagaren har tid att muntligen besvara frågor. Ett försök att identifiera 
respondenter som har den möjligheten har inte varit framgångsrikt. Den metod som då framstod som 
bäst för uppsatsens syfte var en enkät med öppna frågor, där deltagaren har möjlighet att uttrycka sina 
åsikter fritt i skrift (SBU, 2014, s. 94). Möjligheten fanns för vissa respondenter att komplettera data 
med korta intervjuer via Skype, vilket utnyttjats med Deltagare B.  
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1.5.2 Generaliserbarhet, datamättnad och svarsfrekvens  
Det finns inga rekommendationer om exakt hur många deltagare som ska inkluderas i en kvalitativ 
undersökning, det exakta urvalet bestämmer forskaren utifrån behovet av information (SBU, 2014). En 
princip att följa är datamättnad, vilket inträffar när forskaren anser att forskningen kommit till en fas där 
ytterligare data inte bidrar till mer kunskap (SBU, 2014, s. 96). Det är även av stor vikt att inbjudna 
deltagare besvarar enkäten eftersom en låg svarsfrekvens minskar trovärdigheten i undersökningen. För 
hög trovärdighet är det även av stor vikt att redovisa hur många deltagare som besvarat undersökningen, 
jämfört med hur många som tillfrågades (Patel & Davidson, 2014, s. 56). 
 
För att tillgodose uppsatsens behov av empiri tillfrågades ursprungligen fyra deltagare. Alla svarade. 
Den följande analysen avslöjade trender redan efter tre respondenter men den fjärde respondenten, 
Deltagare D, svarade i avvikande termer. Detta motiverade en breddning av undersökningen då mättnad 
inte bedömdes som nådd. Ytterligare två enkäter skickades ut och bägge besvarades; svarsfrekvensen är 
alltså fortfarande 100%. Då Deltagare E och F uppvisade svar liknande undersökningens tre första 
respondenter, dras slutsatsen att mättnad är nådd och att sex deltagare är tillräckligt. Bias i urvalet kan 
naturligtvis vara en orsak till att mättnad nåddes tidigt, men dels har svaren som genererats givit ett 
intressant svar på uppsatsens frågeställning, dels, som framgår av avsnitt 1.5.3, har respondenterna 
utbildats i två olika länder och de är också av olika ålder, varför generaliserbarheten, som handlar om en 
undersöknings slutsatser även kan anses gälla för individer utanför undersökning  (Patel & Davidson, 
2014, s. 56), är tillräckligt hög för att besvara undersökningsfrågorna. 

 
1.5.3 Respondenter 
Fyra av uppsatsens deltagare har valts ut utifrån en grupp om sju stycken tillfrågade utvecklare, där tre 
ströks för att deras utbildningsnivå inte var i linje med uppsatsens syfte. Kontakt med två större 
konsultföretag resulterade i ytterligare två respondenter. Av dessa sex krävde en anonymitet för att delta 
och därför bestämdes att alla deltagarnas identitet ska skyddas (Bilaga 1).  

Deltagare A är 22 år gammal och innehar en kandidatexamen i Informatik från ett universitet i England. 
Han arbetar för ett konsultföretag i södra England där hans uppgift är att utveckla programvara för en 
mycket känd spelkonsol. Sedan sex månader tillbaka, arbetar Deltagare A i Japan med att skriva 
funktioner som andra utvecklare använder för att bygga avancerade dataspel. Deltagare A har arbetat 
som utvecklare i två år men har alltid haft ett gediget intresse för att skriva kod. 

Deltagare B är 24 år gammal och innehar en kandidatexamen i Systemvetenskap från ett universitet i 
England. Han arbetar vid en internationell investmentbank där han utvecklar avancerade IT tjänster och 
är ansvarig för flertalet databaser. Även Deltagare B har ett gediget intresse för programmering och har 
arbetat som utvecklare i tre år. 

Deltagare C är 52 år gammal och innehar en kandidatexamen i Systemvetenskap från en svensk 
högskola. Han har även studerat individuella kurser i programmering vid olika lärosäten i Sverige. Hans 
primära sysselsättning är utvecklare på ett mindre konsultföretag i Sverige men han arbetar även som 
projektledare. Han har arbetat som utvecklare i ett år. 
 
Deltagare D är 26 år gammal och innehar en kandidatexamen i Informatik från ett universitet i Sverige. 
Han arbetar som utvecklare för ett större konsultföretag med huvudkontor i Stockholm. Han arbetar 
främst med IT inom den offentliga sektorn. Han har arbetat som utvecklare i fyra års tid. 
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Deltagare E är 23 år gammal och innehar en kandidatexamen i Informatik från ett universitet i England. 
Han har precis påbörjat sin karriär inom systemutveckling och har därför minst erfarenhet av alla 
deltagare i undersökningen, endast 6 månader. Han har dock alltid haft ett gediget intresse för att skriva 
kod.  

Deltagare F är 42 år gammal och innehar en kandidatexamen i Systemvetenskap från ett universitet i 
Sverige. Deltagare F medverkar mot garantier om anonymitet, vilket också givits (Bilaga 1). Han är den 
mest erfarna deltagaren och arbetar för närvarande för en mindre konsultföretag vilket han gjort i sju års 
tid. Han arbetar även som projektledare.  

 
1.5.4 Att samla in data  
Uppsatsens metod för datainsamling är kvalitativ enkät med intervju som komplement.  

Enkät användes som datainsamlingsmetod framför intervju, eftersom flertalet respondenter inte hade 
möjlighet att närvara vid ett intervjutillfälle. Enkäten följdes av ett följebrev (Bilaga 1) och båda 
skickades ut via epost, med enkäten som ett bifogat dokument. Enkäten ifylldes digitalt och returnerades 
till samma adress som den skickades ifrån, ett sätt som respondenterna själva föreslagit. Författaren är 
bekant med fem av deltagarna och för att undvika bias är det bättre att använda en neutral adress för 
returnering av enkäten (Bilaga 1). Det var viktigare att uppnå en hög svarsfrekvens för att undvika 
ytterligare bias (Patel & Davidson, 2014, s. 56). För att öka sannolikheten att deltagarna faktiskt 
genomförde undersökningen, fullföljdes tillbakaskickade enligt det sätt som respondenterna själva 
föreslagits. 

 
För att uppnå uppsatsens syfte är det även av stor vikt att enkäten (Bilaga 1) har ett kvalitativt fokus 
vilket fås genom att ställa öppna frågor om hur och varför saker utförs. Vanliga frågor är därför: vilka av 
studiens faktorer använder deltagarna i sin yrkesroll som utvecklare, i vilka situationer används dessa 
faktorer och hur används dessa faktorer? För att underlätta analysarbetet redovisas enkätsvaren som en 
sammanställning för varje deltagare och faktor (Kapitel 3). Vid ett tillfälle användes även intervju som 
datainsamlingsmetod med syfte att komplettera insamlad empiri (Kapitel 3.2). Detta gjordes med 
Deltagare B via Skype och handlade om att få en förtydligande av hur han använde mönster i sin 
yrkesroll. 

 

1.5.5 Litteraturstudier  
Den bild som ges i denna uppsats av det akademiska idealet för god kvalitet i programkod har sin 
ursprung i litteratur vilken identifierats genom: OneSearch i Karlstads Universitetsbibliotek, databasen 
DIVA och Google Scholar. Informationssökningar har fokuserat på kod och kvalitet genom att använda 
ord som: Quality in code, the importance of Quality och clean code. Sökningar på faktorer har gjorts 
med ord som: Model View Controller, Design Patterns och Structure in Code.  
En författare ska förhålla sig kritisk till vald litteratur. Saker som när dokumentet framställdes och med 
vilket syfte måste noga övervägas (Patel & Davidson, 2011). Stor vikt har lagts vid att använda böcker 
och artiklar som är välkända och ofta refererade till av både utvecklare och forskare. Fokus har också 
lags på att använda litteratur som förekommer vid studier i informatik. Kurslitteratur byts dock 
regelbundet och är oftast specialiserad på ett språk eller en mindre del av kodens kvalitet. Därför 
används litteratur som är kurslitteratur i informatik, har refererats till av kurslitteratur i informatik eller 
refereras till av flertalet källor. Utvald litteratur är:  
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 Clean Code (Martin, 2009). Ofta refererad till när utvecklare diskuterar kod av god kvalitet. 
 Engineering for Students, A programming approach (Bell, 2005). Används i kursen 

Programutveckling vid Karlstads Universitet. 
 Code Complete (McConnell, 2004). En bok som ofta refereras till av utvecklare i artiklar, 

diskussionsforum och bloggar. Har mycket goda recensioner och används även som kurslitteratur 
av flertalet amerikanska universitet inom informatik och systemvetenskap. 

 

1.5.6 Att analysera data  
Uppsatsen bygger sin analys utifrån begreppet kvalitet i programkod. Hur detta används i uppsatsen 
måste specificeras. Först undersöktes möjligheten att skapa en unik betydelse för kvalitet i kod som 
endast gällde för uppsatsen. Det ansågs dock öka uppsatsens allmänintresse att istället förlita sig på en 
redan existerande standard. Den innebörd av kvalitet i programkod som slutligen användes har skapats 
av Consortium for IT Software Quality (CISQ 2015). De utgår i sin tur från en standard skapad av ISO 
(2011) kallad ISO/IEC 25010, som specificerar kvalitet i programvara. 
 
Att definiera kvalitet i programvara.  
ISO, International Organization for Standardization, är en organisation vars syfte det är att skapa 
internationella standarder för att hantera globala problem. De har arbetat fram en standard kallad 
ISO/IEC 25010 som beskriver kvaliteten hos programvara utifrån åtta egenskaper: lämplighet, 
tillförlitlighet, prestanda, genomförbarhet, säkerhet, jämförbarhet, underhållbarhet och flyttbarhet. 
Dessa egenskaper erbjuder en konsistent terminologi för att specificera, mäta och utvärdera kvaliteten 
hos alla datasystem och programvaror. Modellen riktar sig till utvärderingen av programvara från olika 
perspektiv när det handlar om dess införskaffande, kravställning, utveckling, användning, underhåll, 
kvalitetssäkring och kontroll. Modellen i sig kan användas av utvecklare, inköpare, kvalitetssäkrare och 
underhållspersonal för utvärdering av kvaliteten hos en programvara (ISO, 2011). 

Att undersöka och definiera kvalitet i kod. 
CISQ (2015) har använt ISO/IEC 25010 standard för att definiera begreppet kvalitet i programkod 
(Figur 1). De använder fyra av åtta egenskaper: tillförlitlighet, prestanda, säkerhet och underhållbarhet, 
vilka tillsammans beskriver kodens kvalitet. Säkerhet behandlas dock inte inom informatik och har 
därför tagits bort från uppsatsen undersökningsområde (Figur 2). För att genomföra undersökningen 
måste även de faktorer som påverkar kodens kvalitet bestämmas. Dessa identifieras utifrån CISQ (2015) 
definition av god kvalitet, kursmoment inom informatik som behandlar skrivandet av programkod, samt 
litteratur. Utifrån dessa källor har sju faktorer valts ut: felhantering, funktioner, testning, kommentarer, 
namngivning, formatering och mönster (Figur 3 i nästa kapitel).   
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Analysmodeller 
Undersökningen använder analysmodeller för att visa på vilka faktorer som påverkar vilka egenskaper i 
CISQ´s (2015) beskrivning av begreppet kvalitet. Först användes en model som visade alla relationer 
mellan de tre egenskaperna och de sju utvalda faktorerna. Detta resulterade i en figur som var mycket 
svår att tyda. Den delades därför upp i mindre modeller där varje egenskap fick en egen modell (Figur 4, 
5 och 6). Syftet med varje modell kvarstår dock, att visa relationerna mellan varje egenskap och de 
faktorer som påverkar den. De tre analysmodellerna har också underlättat arbetet med att utforma 
enkätens frågor (Bilaga 1) genom att säkerställa att den empiri som samlas in har tillräcklig bredd och 
djup för att möjliggöra den analys som krävs av uppsatsens syfte. 

 

1.5.7 Undersökningens genomförande 
Litteraturstudiens genomförande beskrivs i kapitel 2. Den resulterar i litteratur som beskriver innebörden 
av kod av god kvalitet och hur denna ska användas utifrån ett akademiskt ideal. För att öka 
trovärdigheten i materialet används tre olika källor som alla anses tillförlitliga. Att beskrivningen av det 
akademiska idealet är korrekt styrks av att all utvald litteratur, trots sitt oberoende från varandra, till stor 

Figur 1. Kvalitet i programkod består av fyra egenskaper: säkerhet, 
tillförlitlighet, underhållbarhet och prestanda. Källa: författaren, CISQ 
(2015). 

Figur 2. Tre av fyra egenskaper hos programkodens kvalitet, undersöks i denna 
uppsats. Säkerhet har tagits bort eftersom den inte är del i undervisningen inom 
informatik. Källa: Författaren, CISQ (2015). 
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del beskriver kod av god kvalitet på ett likartat sätt. En enkät (Bilaga 1) med primärt öppna frågor 
skickas därefter ut till yrkesverksamma utvecklare med frågor som berör hur dessa ser på innebörden av 
kod av god kvalitet och hur dessa skriver kod i sin yrkesroll. Enkäten skickas ut i två omgångar eftersom 
den första omgången inte gav tillräcklig mättnad i data. Alla utskickade enkäter besvaras vilket ger en 
svarsfrekvens om 100%. All insamlad data redovisas i kapitel 3. 
Analysen söker därefter svar på uppsatsens frågeställningar genom att jämföra deltagarnas svar med det 
akademiska idealet som identifierats utifrån utvald litteratur. Detta arbete underlättas av uppsatsens 
analysmodeller (Figur 4, 5 och 6) som även använts till att utforma enkäten (Bilaga 1). De två sidorna 
jämförs och eventuella överrensstämmelser utvärderas utifrån en fyrgradig skala: låg, medel, hög eller 
mycket hög överenstämmelse (Tabell 2). För att besvara uppsatsens frågeställning om huruvida synen på 
innebörden av kod med god kvalitet skiljer sig åt mellan akademisk utbildning och yrkesverksamma 
utvecklare, listas nyckelord för varje sida som därefter jämförs (Tabell 3). 
  

1.5.8 Etiska överväganden 
Uppsatsen bygger sin slutsats på empiri inhämtad från andra människor. Därför måste det säkerställas att 
all information och alla deltagare blivit behandlade på ett korrekt och respektingivande sätt. För detta 
ändamål finns forskningsetiska principer och krav, vars syfte det är att verka som riktlinjer för 
förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare (Vetenskapsrådet 2002, s.4). I denna uppsats 
har de fyra grundkraven använts som stöd. 

Informationskravet 
Forskaren är ansvarig för att deltagarna är medvetna om forskningens syfte, att medverkan är frivillig 
och att den kan avbrytas utan konsekvenser. Deltagarna ska, om så önskas, ges möjlighet att läsa de 
delar av rapporten som behandlar deras kunskapsbidrag. Deltagarna kan kräva att få godkänna 
rapportens innehåll innan den publiceras (Bilaga 1, s. 23). Deltagarna kan kräva en kopia av rapporten 
efter dess publicering (Bilaga 1, Fråga 17). Forskaren skall betona vinster med forskningen men också 
eventuella risker, obehag och skador som kan förkomma (Vetenskapsrådet 2002, s.7-8). 
 
Samtyckeskravet 
Forskaren ska inhämta deltagarens samtycke (Bilaga 1, fråga 18) och informera hur insamlad 
information kommer att användas. Deltagaren kan bestämma hur länge och på vilka villkor denna vill 
deltaga. Deltagaren har rätt att avbryta medverkan utan några konsekvenser och vid en tidpunkt som 
deltagaren själv bestämmer (Bilaga 1, s. 23). Deltagaren får aldrig känna yttre påverkan från forskaren. 
Det får inte finnas något beroendeförhållande mellan forskaren och deltagaren (Vetenskapsrådet 2002, 
s.9-10). Uppsatsens författare är bekant med respondenterna vilket kan ha medverkat till att de allihop 
svarat på frågeformuläret, men det kan knappast ha känts tvingande att delta. 

Konfidentialitetskravet 
Personuppgifter ska vara hemliga och utom räckhåll för obehöriga. Om undersökningen involverar 
känsliga uppgifter bör all involverad personal skriva under ett avtal om tystnadsplikt. Namn ska, om 
deltagaren så kräver, hållas hemligt (Bilaga 1, s. 23). Ingen ska få vetskap om vem som lämnat vilken 
information (Vetenskapsrådet 2002, s.12-13).  

Nyttjandekravet 
Personuppgifter får endast användas för forskning, inte för kommersiellt bruk. Uppgifterna får inte 
användas av andra forskare om inte dessa förbinder sig att hantera materialet såsom det var 
överenskommet med deltagaren i den ursprungliga undersökningen (Vetenskapsrådet 2002, s.14-15). 
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1.6 Avgränsning  
Faktorer 
Det finns fler faktorer som påverkar kodens kvalitet än vad denna uppsats kan analysera. En avgränsning 
har därför gjorts till faktorer som studenter använder under sin utbildning och faktorer som har en 
märkbar påverkan på kodens kvalitet. Antalet undersökningsfaktorer har dessutom begränsats till sju 
stycken och är: felhantering, funktioner, testning, kommentarer, namn, formatering och mönster.  
 
Egenskaper 
I uppsatsen definieras begreppet kvalitet utifrån fyra egenskaper: tillförlitlighet, prestanda, säkerhet och 
underhållbarhet (CISQ, 2015, s 1). En granskning av utbildningsmaterial visar att säkerhet är en 
begränsad del av utbildningen inom informatik. Denna egenskap har därför tagits bort från uppsatsens 
undersökningsområde med motiveringen att säkerhet inte lärs ut i tillräckligt stor omfattning på 
universiteten för att möjliggöra en rättvis jämförelse mellan studenter och yrkesverksamma utvecklare. 
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2. God kvalitet i programkod enligt akademiska ideal 

Kod är instruktioner, skrivna i ett språk, av en utvecklare (Figur 3). Kod kan skrivas på många olika sätt 
och dess slutgiltiga utformning är oftast unik för varje utvecklare. Detta till trots, när utvecklare ombeds 
beskriva kännetecken som karaktäriserar kod av god kvalitet, så är mycket gemensamt (Martin, 2009, s. 
7-12). Men är denna beskrivning likvärdig med det akademiska idealet? För att identifiera skillnader 
mellan hur kurslitteratur och utvecklare ser på innebörden av god kvalitet i kod, så måste först begreppet 
kvalitet specificeras. CISQ (2015) har utifrån ISO (2011) standard för kvalitet i programvara, skapat en 
modell över kodens kvalitet som består av fyra egenskaper: tillförlitlighet, prestanda, underhållbarhet 
och säkerhet. Tre av dessa används i uppsatsen (Figur 3). 

För att även utvärdera kvaliteten på den kod som undersökningens respondenter skriver, undersöks sju 
faktorer: felhantering,  funktioner, testning, kommentarer, namn, formatering och mönster. Hur dessa 
faktorer och kvalitetsegenskaper som undersökningen fokuserar hänger ihop med programvaru-
konstruktion i stort ges av Figur 3 medan Tabell 1 i avsnitt 2.4 anger vilka faktorer som utreds i detta 
kapitel för var och en av de tre egenskaperna som undersöks.  
 

Figur 3.Begreppsmodel över nyckelbegrepp som är vanligt förekommande i uppsatsen. Dessa förklaras genom att visa hur de hänger 
samman. Källa: författaren. 
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I detta kapitel definieras de tre egenskaper som beskriver kvalitet i kod (tillförlitlighet, prestanda, 
underhållbarhet) och de sju faktorer som påverkar dem (Tabell 1). Kapitlet avslutas med en 
analysmodell för respektive egenskap (Figur 4, 5 och 6) och tillhörande beskrivning som visar hur en 
viss faktor påverkar en viss egenskap och vilken effekt detta får på kodens kvalitet.  
 
 

2.1 Tillförlitlighet  

Kodens tillförlitlighet avser hur effektiv koden är att genomföra viss funktionalitet under specifika 
villkor eller specifik tid. God tillförlitlighet minskar sannolikheten att kod genererar fel som riskerar 
programmets stabilitet. Orsaken för dessa kontroller är att undvika eller minska den tid som 
programvaran inte kan användas på grund av tekniska problem, datafel eller felaktiga användning 
(CISQ, 2015).   

2.1.1 Funktion 
Den främsta orsaken till att kod organiseras i funktioner, är för att minska dess komplexitet. Funktioner 
förbättrar även kodens prestanda och underhållbarhet eftersom koden blir enklare att förändra. Dessutom 
ökar sannolikheten att felaktigheter upptäcks (McConnell, 2004, s. 163-165). En funktion ska sträva 
efter hög kohesion, vilket betyder i vilken omfattning en funktion är specialiserad på en viss uppgift eller 
ett visst område. Detta ger koden högre tillförlitlighet, högre prestanda och en lägre felfrekvens, påstår 
McConnell (2004, s. 168). Detta styrks av Card, Victor och William (1986) som i sin studie av 
fyrahundrafemtio funktioner konstaterar att femtio procent av funktionerna med hög kohesion hade felfri 
kod. Endast arton procent av funktionerna med låg kohesion hade samma felfrekvens. Att använda sig 
av ett flertal specialiserade funktioner producerar kod med hög tillförlitlighet. Att använda få och 
generella funktioner skapar däremot kod med låg tillförlitlighet (Bell, 2005, s. 238-240).  

2.1.2 Felhantering  
Defensiv programmering 
En välkänd metod för att begränsa fel i kod och förbättra dess tillförlitlighet kallas defensiv 
programmering. Det betyder att funktionen kontrollerar indata för eventuella felaktigheter innan någon 
annan instruktion genomförs. Exempel på felaktigheter är: inga data, data av felaktig typ och data av 
felaktig storlek. Kontrollen ska ske i funktionens inledning och minskar behovet av felhantering (Bell, 
2005, s. 239-242). McConnell (2004, s. 187-188) skriver att defensiv programmering är grunden till god 
felhantering och skriver att defensiv programmering betyder att all indata ska valideras och eventuell 
felaktig data hanteras med en beprövad metod, innan funktionen returnerar ett felmeddelande. Detta 
förbättrar kodens tillförlitlighet eftersom många potentiella felkällor elimineras innan de kan orsaka 
någon skada.  

Assertion, felhantering under körning 
Assertion är ett litet program som kontrollerar koden medan den exekveras. Ett exempel på en assertion 
är ett program som kontrollerar att antalet poster i en databas inte överstiger tiotusen. Så länge detta är 
falskt händer ingenting men om uttrycket är sant inträffar ett fel. Denna egenskap gör assertions speciellt 
användbara för komplicerade och omfattande program där tillförlitlighet är av stor betydelse 
(McConnell, 2004, s. 188-189). Assertions kontrollerar fel som inte får inträffa. När ett fel upptäcks kan 
det, beroende på omständigheterna, hanteras på olika sätt. Felaktig data kan ersättas med ett neutralt 
värde, koden kan returnera en felkod, felet kan loggas eller programmet kan avslutas. En kombination av 
alternativen är också möjlig (McConnell, 2004, s. 194). 
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Try-Catch och undantag 
Try-Catch är en metod för felhantering som främst används i objektorienterade språk. Principen är att 
kod där fel kan inträffa omringas av ett block kallat try. Om detta block orsakar ett fel när det exekveras, 
kastas ett undantag, vilket är ett sätt att i kod informera närliggande funktioner om att ett fel har 
inträffat. Detta undantag fångas upp av ett närliggande block kallat catch. Där ges möjligheten att 
hantera felet på olika sätt, det vanligast är att programmet presenterar ett felmeddelande för användaren 
men programmet kan även avbrytas. Fördelarna med try-catch är att det ger utvecklaren en möjlighet att 
i kod hantera fel som inte får ignoreras. Nackdelen med try-catch är att det komplicerar koden och 
försämrar dess läsbarhet. Användning av felhanteringsmetoder som Try-Catch, kan förhindra programfel 
under körning vilket ger koden en bättre tillförlitlighet då programvaran inte stoppas vid exempelvis 
oönskad datainmatning. Överdriven användning av felhantering kan dock få effekten att funktioner 
kompliceras vilket resulterar i sämre läsbarhet och ett större antal fel i koden. Detta kan faktiskt 
försämra kodens tillförlitlighet och därför måste all felhantering användas på ett korrekt sätt (Martin, 
2009, s.103). En sätt att undvika många problem är att undvika situationer som skapar ett behov av 
felhantering, eller att ”handskas” med felhantering som ett separat problem (Martin, 2009, s 107-112). 
McConnell (2009, s. 198-204) skriver att try-catch faktiskt kan minska kodens komplexitet men kan 
även, vid onödig eller direkt felaktig användning, kraftigt försämra kodens läsbarhet. Därför ska 
användandet noga motiveras. Det är endast lämpligt för fel som är avgörande för systemets stabilitet och 
som absolut inte får inträffa. Martin (2009, s. 204) skriver att innan try-catch existerade som metod,  
löstes felhantering genom att funktioner returnerade felkoder. Detta försämrar kodens läsbarhet betydligt 
mer än try-catch, vilket gör try-catch till det bästa alternativet för dagens utvecklare. Även McConnell 
(2004, s. 195) nämner returnerandet av felkoder som en metod för att hantera brister, men han hävdar att 
denna metod inte är sämre än någon annan. 

2.1.3 Testning  
Testkodens betydelse 
Testkod är kod som används specifikt för att kontrollera att produktionskoden, koden som skickas till 
kund, fungerar som planerat. Testkod organiseras i speciella testfunktioner och varje testfunktion avser 
att undersöka ett koncept. Här kan designmönster med fördel användas för att underlätta för 
standardiserandet av testfunktioner. En testfunktion ska alltid vara enkel att använda, snabb att exekvera, 
oberoende av andra funktioner och upprepningsbar. Annars finns risken att den inte används (Martin, 
2009, s.132-133). Det är viktigt att testkoden är av samma höga kvalitet som produktionskoden. Det 
innebär att den ska vara lättläst, strukturerad och inte för kompakt i sitt utseende. Testkod av dålig 
kvalitet är sämre än ingen testkod alls eftersom produktionskod utvecklas och då måste testkod göra 
samma sak, annars riskerar testkoden att producera felaktiga svar om huruvida produktionskoden är 
korrekt skriven (Martin, 2009, s. 123-124). Iden med att skriva testkod före produktionskod är en av de 
bästa idéer som mjukvaruutvecklingen kommit fram till på mycket länge. Det ger utvecklare möjligheten 
att upptäcka fel i ett tidigt skede vilket förbättrar kodens tillförlitlighet.  Men en enda metod räcker inte 
eftersom alla testmetoder har sina begränsningar. Kod ska därför verifieras med ett flertal olika metoder 
som kan undersöka koden från olika perspektiv (McConnell, 2004, s. 504).  
 
Testmetoder  
Kod ska testat med olika metoder för att uppnå god tillförlitlighet. Det finns flertalet att välja mellan, en 
välkänd sådan kallas blackbox. Denna metod undersöker funktionens tillförlitlighet genom att testa 
relationen mellan argument och resultat. Testet tillför funktionen testdata och undersöker om resultatet 
blir vad som förväntats. Metoden ignorerar funktionens struktur och bakomliggande algoritm. Blackbox 
fokuserar istället på funktionens förmåga att omvandla indata till korrekt utdata, vilket även inkluderar 
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hur funktionen hanterar felaktig indata. Whitebox undersöker funktionens algoritm för ineffektiv, 
komplicerad och svårförstådd kod. Regression är automatiserade testfunktioner som verifierar att 
ändringar i kod inte skapar en negativ påverkar någon annanstans. Unit test undersöker hur funktioner 
samverkar med varandra genom att isolera delar av programmet. Beta test är ett omfattande test på alla 
funktionalitet i en programvara som väntar på godkännande för release (Bell, 2005, s. 272-277). 

Testfrekvens och testresultat 
En funktion ska testats under skapandet, vid färdigställandet och i kombination med andra funktioner. 
Det är av stor vikt att en funktion testas regelbundet eftersom desto tidigare ett fel upptäcks, desto 
enklare och snabbare är det att reparera (McConnell, 2004, 502-504). Testning förbättrar inte kodens 
kvalitet, det producerar ett testresultat som visar hur och var kodens kvalitet kan förbättras. Alla brister 
bör även registreras därför att detta ökar medvetenheten om vilka fel som tenderar att upprepa sig. Att 
försöka minimera dessa brister kan verka som en bra målsättning för nästa programmeringsuppgift 
(McConnell, 2004, s. 501-502). Att sträva efter felfri kod är opraktiskt och omöjlig då detta skulle ta 
alldeles för lång tid och kräva för stora resurser för att genomföra. Testning bör istället sträva efter att 
identifiera så många fel som möjligt med de resurser som finns tillgängliga. Det mest effektiva sättet att 
göra detta på är att testa koden med flertalet olika testmetoder (Bell, 2005, s. 269).  
 
Tidsåtgång  
Oavsett metod så kan genomförandet av tester kräva mycket tid och resurser från kodskrivandet. I vissa 
fall används femtio procent av den tid som utvecklare har att skriva kod, till att testa den; därför ska alla 
testtillfällen noga motiveras, planeras och prioriteras så att de genomförs på ett sätt som upptäcker så 
många fel som möjligt, menar Bell (2005, s. 267-269). Denna siffra är dock vilseledande. En korrekt 
siffra är att mellan åtta och tjugofem procent av den tid en utvecklare har till godo för att skriva kod, 
används till att testa den. Detta baseras på data från faktiska projekt (McConnell, 2004, s. 501-502).  

2.1.4 Övriga faktorer 
Efter genomförd genomgång av McConnell (2004), Bell (2005) och Martin (2009) konstateras att 
kodens tillförlitlighet främst påverkas av faktorerna: funktion, felhantering och testning. Ingen av 
författarna skriver att kodens tillförlitlighet påverkas i någon större omfattning av kommentarer, namn, 
formatering och mönster. Därför analyseras inte påverkan från dessa fyra faktorer i avsnitt 2.1. 

 

2.2 Prestanda  

Kodens prestanda avser dess exekveringshastighet, vilket är med vilket hastighet kodens instruktioner 
genomförs. Dessutom omfattar prestanda hur väl koden använder minnesutrymme, processorer och 
fysiska lagringsenheter. Prestanda beror då på hur effektivt funktioner löser tilldelade uppgifter och hur 
väl samarbetet mellan olika funktioner fungerar (CISQ, 2015).   

2.2.1 Funktion 
Funktionens primära uppgift är att reducera kodens komplexitet vilket åstadkoms genom att organisera 
kod i grupper som kallas vid behov. Detta minskar behovet av kod och förbättrar samtidigt kodens 
prestanda och underhållbarhet. Effekten blir än större om funktioner är kort och består av en enkel 
algoritm. Detta förbättrar kodens prestanda eftersom resurserna används på ett effektivare sätt 
(McConnell, 2004, s. 163-165). Att använda få argument i en funktion får även det en positiv effekt på 
kodens prestanda, då detta använder mindre resurser i form av processortid och minnesutrymme  
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McConnell, 2004, s. 601-602). En funktion kan ha argument, indata och ett resultat, utdata. Det är ibland 
nödvändigt att använda argument men dessa komplicerar koden och riskerar att försämrar dess 
prestanda. Därför ska funktioner av god kvalitet minimera, eller helt undvika användandet av argument 
(McConnell, 2004, s. 599). Om argument trotts allt används i en funktion, så måste alla göra nytta. 
Oanvända argument resulterar i lägre prestanda och ökar risken för fel (McConnell, 2004, s. 174-175). 
Kod av god kvalitet använder lokala variabler, inte variabler som skickats som argument eftersom dessa 
kan förändras under körning vilket ökar risken för fel och därigenom försämrar kodens prestanda 
(McConnell, 2004, s. 176-177). Om funktionen använder argument så måste dessa verifieras för att 
säkerställa att dess data är inom förutbestämda riktlinjer. Detta kallas, som tidigare nämnts, för defensiv 
programmering. Defensiv programmering ökar kodens säkerhet då det skyddar mot SQL injection, 
dessutom minskar det risken för körningsfel vilket förbättrar kodens prestanda (McConnell, 2004, s. 
188). En boolesk variabel, en variabel som kan anta värdet sant eller falskt, ska inte användas som 
argument. Det bryter mot principen att en funktion ska göra en sak eftersom en boolesk variabel kräver 
att funktionen gör två saker, en om värdet är sant och en annan om det är falskt. Funktionen bör 
dessutom inte returnera ett resultat, detta komplicerar koden och försämrar dess prestanda (Martin, 2009, 
s.41). 

2.2.2 Felhantering  
Defensiv programmering (2.1.2) är grunden till god felhantering och förbättrar kodens prestanda. Detta 
görs genom att verifiera att all indata från filer eller funktionsargument, inte innehåller några 
felaktigheter. Om felaktigheter påträffas under dessa kontroller så ska detta hanteras med en beprövad 
metod. Exempel på metoder är att returnera ett felmeddelande eller att koden kastar ett undantag (2.1.2)  
(McConnell, 2004, s. 187-188). Felhantering är av stor betydelse för kod av god kvalitet men dess 
användning får inte överdrivas eftersom felhantering i sig, försämrar kodens prestanda då den kräver 
stora resurser (McConnell , 2004, s. 198-205). Try-Catch och undantag är effektiva verktyg för att 
kontrollera och hantera fel i kod. Bägge ökar kodens tillförlitlighet men skapar negativa effekter på 
kodens prestanda. Dess användning måste därför motiveras och om möjligt, begränsas till situationer där 
ingen annan lösning går att finna (Bell, 2005, s. 245-253).  

Utvecklare är ansvariga för att koden håller en hög tillförlitlighet. Felhantering är emellanåt det enda 
verktyget för att säkerställa att så sker, men felhantering måste användas korrekt. Onödig användning 
ger koden större komplexitet, sämre läsbarhet och försämrad prestanda (Martin, 2009, s.103). Ett vanligt 
förekommande användningsområde för felhantering är att säkerställa korrektheten hos funktionens 
argument och resultat. Detta behov kan undvikas genom att omöjliggöra för situationer där felaktiga data 
kan skapas. Detta förbättrar kodens prestanda (Martin, 2009, s.107-112).   

2.2.3 Övriga faktorer 
Efter genomförd genomgång av McConnell (2004), Bell (2005) och Martin (2009) konstateras att 
kodens prestanda påverkas av faktorerna funktion och felhantering. Ingen av dessa författare  nämner att 
prestanda påverkas i någon större omfattning av: namngivningskonventioner, kommentarer, formatering, 
mönster eller testning. Därför analyseras inte påverkan från dessa fem faktorer i avsnitt 2.2. 

 

2.3 Underhållbarhet 

Kodens underhållbarhet avser hur väl den kan anpassas till förändrade krav, förstås av utomstående och 
återanvändas. Detta fås genom en kombination av kod av god kvalitet och välgjorda 
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informationsarkitekturer. Underhållbarhet omfattar begreppen: förändringsbarhet, läsbarhet och 
återanvändbarhet och kommer från ett växande behov att få kontroll över kostnaderna för underhåll av 
kod (CISQ, 2015).  

2.3.1 Funktion 
En funktion ska vara kort, den bör inte överstiga fem rader kod. Denna slutsats baseras inte på forskning 
utan på mångårig erfarenhet av att skriva funktioner (Martin, 2009, s. 34). En funktion organiserar och 
gruppera kod vilket förbättrar alla aspekter av kodens underhållbarhet. Tidigare accepterades funktioner 
om femtio till etthundrafemtio rader. I moderna program ska dock liknande situationer undvikas. Istället 
bör funktioner vara korta, helst under tio rader kod. Dock kan situationer uppstå där betydligt längre 
funktioner kan utgöra en godtagbar lösning. Långa funktioner är dock i sin natur, komplicerade att 
hantera och omöjliga att återanvända och bör därför undvikas.  (McConnell, 2004, s. 161-163).  
En funktion identifieras utifrån sitt namn och detta namn (2.3.3) ska beskriva exakt vad funktionen gör. 
Namnets storlek har mindre betydelse, det viktiga är att namnet skildrar vad funktionen gör i kod 
(Martin, 2009, s. 38). Ett namn av god kvalitet beskriver exakt vad en funktion åstadkommer i kod. 
Namnet har mycket stor betydelse för kodens läsbarhet och därför ska dess beskrivning vara korrekt, 
förklarande och tydlig. Att detta kan resultera i väldigt långa namn är av mindre betydelse (McConnell, 
2004, s. 171). Martin (2009, s. 34-36) skriver också att det är viktigt att en funktion är specialiserad och 
endast gör en sak. En funktion ska dessutom vara av begränsad storlek eftersom en kort funktion 
förenklar koden då det finns en mindre mängd kod är förstå, testa och förändra. En kort funktion får 
också effekten att koden blir betydligt enklare att återanvända då funktionen blir mer specialiserad. 
 

2.3.2 Formatering  
Kodens formatering är till för att göra det enklare för betraktaren att förstå dess innehåll och syfte. 
Formatering ska underlätta kommunikationen med andra utvecklare genom att påverka kodens läsbarhet 
och underhållbarhet. Detta sker genom att god formatering skapar en tydlig struktur vilket gör koden 
enklare att förstå (Martin, 2009, s. 76). Formateringens syfte är att förenkla kodens logiska struktur 
vilket uppnås genom att gruppera koden i block. Detta åstadkoms enklast genom en korrekt användning 
av indrag och radbyten. I kod av god kvalitet ska varje block också separeras med en tom rad. Detta 
förbättrar framförallt kodens läsbarhet och förändringbarhet (McConnell, 2004, s. 735-736). Vid god 
formatering ska en rad med kod helst inte överstiga åttio tecken. Dagens breda monitorer gör det möjligt 
att skriva rader så långa som etthundratjugo tecken men detta får en negativ påverkan på kodens 
läsbarhet och bör undvikas (Martin, 2009, s. 85-87). 
 
Indrag 
Indrag (indentation, engelsk översättning) är den enskilt viktigaste faktorn för god läsbarhet i kod. 
Indrag delar upp koden i horisontella nivåer och utan detta är koden närmast oläsbar för människor. 
Därför måste indrag användas kontinuerligt och korrekt (Martin, 2009, s. 88). Indrag används för att 
gruppera kod i horisontella nivåer vilket avslöjar kodens logiska struktur. Studier visar att kod blir tjugo 
till trettio procent enklare att förstå vid användning av indrag, mot att inte använda några indrag alls. 
(McConnell, 2004, s. 737). 
 
Block 
Regelrätt formatering skapar en kod som består av korta block, separerade med ett tydligt mellanrum 
(Martin, 2009, s.76). Kod ska grupperas i block där en enhet avser att hanterar ett specifikt problem i 
kod. Varje block ska även separeras med en tom rad för bättre läsbarhet. Studier visar att korrekt 
användning av block minskar antalet fel i kod med åtta till sexton procent. Samma studier visar att detta 
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också minskar tidsbehovet för felsökning (McConnell, 2004, s. 737). Beroende funktioner och block ska 
även placeras nära varandra (Martin, 2009, s. 85; McConnell, 2004, s. 347-351). 
 
Placering 
Ett program byggs upp av funktioner där varje funktion är uppbyggd av block med kod. För god 
läsbarhet är det viktigt att relaterade funktioner och block placeras nära varandra, framförallt vid 
beroende funktioner vilket är funktioner som kallar på varandra. Variabler ska definieras så nära den 
plats där de används som möjligt. Lokala variabler vilket är variabler som bara existerar i en funktion, 
ska placeras högst upp i funktionen (Martin, 2009, s. 85). Kod ska skrivas så att läsaren inte behöver 
bläddra fram och tillbaka för att hitta nästa sektion. Av samma skäl ska beroende funktioner placeras så 
nära varandra som möjligt (McConnell, 2004, s. 347-351). 
 

2.3.3 Namngivning 
Funktioner och variabler identifieras genom ett namn. Detta namn ska beskriva vilket syfte och vilken 
effekt det som namnges har i kod, namnet ska därför vara exakt och precist i sin beskrivning. Kräver 
namnet en kommentar för att göra sig förstått är det otillräckligt och måste bytas ut. Namn ska även vara 
möjliga att uttala i en vanlig mening. Stor hänsyn måste tas till namngivning av funktioner och variabler, 
eftersom namngivning har en mycket stor påverkan på kodens läsbarhet och underhållsbarhet (Martin, 
2009, s. 18-24; McConnell, 2004, s. 171-173). Ett namn ska dessutom vara sökbart i text, unikt från 
andra namn, uttalbart och får inte börja med prefix eftersom detta komplicerar koden och försämrar dess 
läsbarhet (Martin, 2009, s. 22-24). Om användandet av ungersk notation och prefix är en nackdel, beror 
på utvecklingsmiljön. På många arbetsplatser är det tradition att använda detta vid namngivning av 
variabler och funktioner. Att då som ny utvecklare inte använda det kan försämra kodens läsbarhet. I 
dessa situationer är det därför en fördel att som utvecklare använda ungersk notation och prefix 
(McConnell, 2004, s. 281). Namnets längd är av liten betydelse för kodens kvalitet; det viktiga är att det 
som namnges beskrivs korrekt och exakt (McConnell, 2004, s. 262). Undantaget är den begränsande 
variabeln i en iteration. Den kan benämnas med enkla tecken om iterationen är av begränsad omfattning 
eller storlek, då detta är en så välkänd princip bland flertalet utvecklare att det kan verka förvirrande att 
bryta mot den (McConnell, 2004, s. 265). Martin (2009, s. 18-19) hävdar dock motsatsen och menar att 
alla namn ska namnges på exakt samma sätt. 

2.3.4 Kommentarer  
Kommentarer är fristående textavsnitt som kan placeras varsomhelst i koden. Dessa ignoreras av 
datamaskinen och ses endast av utvecklaren. Kommentarer ska användas för att dokumentera och 
förklara innebörden av koden. Men kod med god namnsättning, hög läsbarhet och en tydlig struktur 
förklarar sig själv och behöver sällan kommenteras. Välskrivna kommentarer kan dock förbättra kodens 
läsbarhet medans överflödiga och oklara kommentarer försämrar den genom att gömma kodens logik i 
information som inte behövs. Ett bra sätt att kommentera kod på är att summera funktionens syfte, 
argument och resultat i ett funktionshuvud. Detta förbättrar kodens läsbarhet eftersom det ger utvecklare 
möjligheten att förstå funktionens syfte utan att behöva läsa dess kod. Kommentarer kan även användas 
till att delge copyright information, kravreferenser eller att skapa arkitekturdokument (McConnell, 2004, 
s. 776-782). Kommentarer är nödvändiga vid delgivning av copyright information, data information och 
varningar om upptäckta fel. Generella kommentarer utan syfte är däremot överflödiga. Orsaken är att 
kod förändras och kommentarer måste då också förändras, annars förklaras inte den aktuella koden. Men 
att uppdatera kommentarer kräver tid som istället bör användas till att skriva bättre kod (Martin 2009, s. 
54-55). Jones (2000) hävdar att en kommentar per tio rader kod, ger högst läsbarhet. Även om detta vore 
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sant, vilket kan ifrågasättas, så är det viktiga inte hur ofta koden kommenteras, utan att varje kommentar 
ökar förståelsen för kodens syfte och på ett enkelt sätt förtydligar den (McConnell, 2004, s. 792).  

2.3.5 Mönster 
Designmönster härstammar från arkitekten Christopher Alexander och hans arbete med stadsdesign som 
resulterade i upptäckten att vissa designprinciper alltid får samma effekt, oavsett hur många gånger de 
upprepas (Alexander et al., 1977). Femton år senare använde fyra utvecklare Alexanders principer vid 
utvärderingen av hundratal dataprogram, i syfte att hitta orsaken till varför vissa lyckades där andra 
misslyckades. Analysen avslöjade att framgångsrika IT projekt använde erfarna utvecklares bästa 
lösningar till återkommande problem (Christianson, 2015a) vilket publicerades i boken: Design 
patterns: elements of reusable object-oriented software (Gamma, et al., 1994). Detta är ursprunget till 
designmönster inom informatik och systemdesign (Christianson, 2015a). Ett av de mest använda 
mönster som finns är model view controller, vilket strukturerar programmet och dess tillhörande kod i 
tre distinkta delar. Mönstret möjliggör modulering av programvara, förenklar kommunikationen med 
andra utvecklare och förbättrar kodens återanvändbarhet (Reenskaug, 1979; Christianson, 2015a).  

Styrkor och svagheter  
Designmönster tillhandahåller kärnan till erkänt bra lösningar för många av mjukvaruutvecklingens 
vanligaste problem. Mönster är beprövade metoder som skapats och testats av erfarna utvecklare. 
Mönster minskar därför kodens komplexitet och erbjuder utvecklaren en lösning som bevisligen 
fungerar. Användandet av mönster ger således koden en bättre tillförlitlig och underhållbarhet, dessutom 
förenklas kommunikationen mellan utvecklare eftersom alla mönster har ett namn. Detta erbjuder ett 
gemensamt språk som alla utvecklare kan förstå (McConnell, 2004, s. 103; Buschmann, 1996, s. 1). 
Mönster är erfarna utvecklares bästa lösningar till återkommande problem. Mönster underlättar 
designarbetet vilket leder till att koden får en ökad tillförlitlighet och återvinningsbarhet. Indrag och 
block förbättrar kodens struktur på rad-nivå medan designmönster som model view controller, förbättrar 
formateringen och förutsägbarheten i koden sett från dess arkitekturnivå. Mönster erbjuder en 
förutsägbar och specifik lösning som dessutom är namngiven, vilket underlättar kommunikationen 
mellan utvecklare (Bell, 2005, s. 151-153).  

Mönster har även svagheter. Alla är inte välkonstruerade, därför är inte mönster en garanti för att skriva 
kod av god kvalitet. Ett dåligt mönster eller ett mönster som används i fel situation, kan försämra kodens 
kvalitet (Christianson, 2015a).  

2.3.6 Övriga faktorer 
Efter genomförd litteraturgenomgång av McConnell (2004), Bell (2005) och Martin (2009) konstateras 
att kodens underhållbarhet påverkas av faktorerna: funktion, namngivning, kommentarer, formatering 
och mönster. Ingen av författarna skriver att underhållbarhet påverkas i någon större omfattning av 
kodens felhantering eller testning. Därför analyseras inte påverkan från dessa två faktorer i avsnitt 2.3. 

 

2.4 Programkodens kvalitet, ett akademiskt ideal enligt Bell, Martin och McConnell 
Uppsatsen bygger sin beskrivning av det akademiska idealet utifrån Bell (2004), Martin (2009) och 
McConnell (2005). Nedan följer tre avsnitt som sammanfattar vad ovanstående anser är signifikativt för 
kod av god kvalitet, organiserat utifrån kodens egenskaper och de faktorer som påverkar dem (Tabell 1). 
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Tabell 1. Uppsatsen undersöker hur tre egenskaper som tillsammans beskriver programkodens kvalitet, påverkas av sju utvalda faktorer. 
Bell, Martin och McConnell menar dock att alla egenskaper inte påverkas av alla faktorer. Källa: Författaren. 

 

2.4.1 Tillförlitlighet 
Vi såg i avsnitt 2.1 att använda sig av ett flertal specialiserade funktioner producerar kod med hög 
tillförlitlighet. Vidare ska funktioners indata (argument) kontrolleras för att säkerställa hög datakvalitet 
och hög tillförlitlighet. Detta kallas för defensiv programmering och dess syfte är att eliminera felkällor 
innan dessa kan orsaka skada i koden. Alla felkällor går dock inte att undvika. Problem kan uppstå även 
i kod av god kvalitet, exempelvis vid situationer där användaren matar in felaktig data. Dessa problem 
kan aldrig elimineras men de kan kontrolleras med specifika felhanteringsmetoder. Det finns flertalet 
olika metoder att använda för detta syfte, två av de vanligast förekommande heter try-catch och 
undantag. Båda är effektiva verktyg som förbättrar kodens tillförlitlighet men dess användning ska inte 
överdrivas. Överdriven användning av felhantering komplicerar koden och ökar risken för att andra fel 
tillkommer. Därför ska felhantering, oavsett metod, användas där det inte finns andra lösningar att tillgå 
och där det finns tydliga krav på att koden ska inneha en mycket hög tillförlitlighet.  

För att uppnå god tillförlitlighet ska kod även testas för att upptäcka brister som behöver korrigeras. 
Detta ska ske regelbundet och med flertalet olika testmetoder. Fördelen med att använda olika metoder 
är att kodens tillförlitlighet kan undersökas och verifieras utifrån olika perspektiv. Exempel på lämpliga 
metoder är Black Box, White Box och Unittest. Det viktigaste är dock inte vilka metoder som används 
utan att flertalet används. Ett effektivt test ska vara enkelt och snabbt att genomföra. Det ska också gå att 
upprepa och tydlig visa om testet var framgångsrikt eller inte. 

Figur 4 visar hur dessa tre faktorer påverkar tillförlitligheten hos programkod. 

 

Programkodens kvalitetsegenskaper och de faktorer som påverkar dem 
Egenskap  Påverkande faktorer 

Tillförlitlighet  Funktion, felhantering, testning 

Prestanda  Funktion, felhantering 

Underhållbarhet  Funktion, formatering, namngivning, kommentar, mönster 

Figur 4. Analysmodell över hur kodens tillförlitlighet påverkas av felhantering, 
hur väl koden testas, användning av mönster och kvaliteten på funktionerna.  
+ och – visar om relationen är av positiv eller negativ sort. Källa: Författaren. 
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2.4.2 Prestanda 
Avsnitt 2.2 åskådliggör att funktionens primära uppgift är att reducera kodens komplexitet. Detta 
producerar kod med bättre prestanda eftersom korta och enkla funktioner använder resurser på ett 
effektivare sätt. Att skapa funktioner med få argument ger också det en positiv effekt på kodens 
prestanda. Orsaken är densamma, att koden därigenom använder tillgängliga resurser på ett effektivare 
sätt (nämns av McConnell). Att använda returvärden och booleska variabler bör dock undvikas i 
funktioner av god kvalitet eftersom dessa kan åstadkomma en negativ effekt på kodens prestanda 
(Martin framhåller detta). Som påpekats i avsnitt 2.1 så förbättras kodens tillförlitlighet om funktioners 
argument valideras innan de används. Detsamma gäller för kodens prestanda. Att först validera 
funktionsargument, kallat defensiv programmering, minskar sannolikheten för att fel ska inträffa och 
kod med låg felfrekvens får en högre prestanda (både Martin och McConnell nämner detta). 
Felhantering har stor betydelse för kodens tillförlitlighet vilket också påpekas i avsnitt 2.1. Men 
omfattande användning av felhanteringsmetoder försämrar kodens prestanda eftersom detta kräver stora 
resurser. Det riskerar dessutom att komplicera koden och öka dess felfrekvens vilket även det försämrar 
kodens prestanda. Figur 5 illustrerar dessa förhållanden. 

 

 
2.4.3 Underhållbarhet 
Funktionens uppgift är att organisera och strukturera kod. För detta syfte bör funktioner vara korta och 
specialiserade på att göra en sak. Detta producerar, som avsnitt 2.1 visar, kod med god tillförlitlighet. 
Men avsnitt 2.3 visar att detta också resulterar i kod med god underhållbarhet eftersom små, 
specialiserade funktioner gör att koden blir enklare att förstå, förändra, återanvända och dela med andra 
utvecklare. 

Kod är skriven text som måste vara förståbar för både människa och datamaskin. Den senare ignorerar 
hur koden ser ut, den är endast intresserad av om den har en korrekt syntax. Människan däremot, kan 
lättare tillgodose sig kodens innehåll om den också har en tydlig struktur. För detta syfte ska kod 
formateras. Detta sker genom att koden delas in i block som separeras med radbyten, där varje block 
innehåller kod som har något gemensamt. Kod bör även delas in i olika horisontella nivåer, likt data i en 
tabell. Detta åstadkoms med indrag och görs främst vid komplicerade algoritmer eller iterationer för att 
förtydliga vilka delar som håller samman eller är beroende av varandra. Kodens formatering är av 

Figur 5. Analysmodell över hur två faktorer påverkar kodens prestanda: 
funktioner,  och felhantering. + och – visar om relationen är av positiv eller 
negativ sort.  Källa: Författaren. 
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mycket stor betydelse för dess läsbarhet och därigenom dess underhållbarhet. Kod med undermålig 
formatering är närmast oläslig för människor och kod som ingen förstår har inget värde eftersom den 
sällan eller aldrig används.  

Kodens läsbarhet är även beroende av att alla funktioner och variabler har ett namn. Namnet används för 
att särskilja det som namngivits från andra element, därför måste namnet vara unikt. För att koden ska 
vara av god underhållbarhet ska även namnet vara förklarande, sökbart och med stor precision, förklara 
exakt vad det som namngivit gör i kod. Detta producerar kod som är enklare att förstå och förändra. God 
namnsättning reducerar dessutom behovet av kommentarer eftersom koden blir självförklarande (Martin, 
2009; McConnell, 2004). Kommentarer är fristående textavsnitt som kan placeras varsomhelst i koden. 
Dessa ignoreras av datamaskinen och ses endast av utvecklaren. De används för att dokumentera och 
förklara innebörden av koden. Exempel på situationer där detta kan förekomma är vid delgivning av 
copyright-information, funktionsbeskrivningar, databeskrivningar eller varningar om upptäckta fel. 
Otydliga, långa eller kommentarer utan syfte skapar endast negativa effekter på kodens formatering och 
underhållbarhet då den förvirrar läsaren med textrader som inte behövs.  

Mönstertänkandet härstammar från arkitekten Christopher Alexander och avser principen att vissa saker 
alltid får samma effekt, oavsett hur många gånger de upprepas. Inom programmering representerar 
mönster erfarna utvecklares bästa lösningar till återkommande problem. Mönster underlättar 
designarbetet och förbättrar kodens struktur sett från dess arkitekturnivå. De är pålitliga, väl testade och 
kan återanvändas hur många gånger som helst med exakt samma resultat. De används med fördel för att 
producera kod med god underhållbarhet och återvinningsbarhet. Alla mönster är dessutom namngivna, 
vilket underlättar kommunikationen mellan utvecklare.  

Figur 6 ger en sammanfattning av hur ovannämnda faktorer påverkar kodens underhållbarhet. 

 

 

Figur 6. Analysmodell över hur fem faktorer påverkar kvaliteten hos kodens underhållbarhet: namn, kommentarer, funktion, 
mönster och kodens formatering. + och – visar om relationen är av positiv eller negativ sort. Källa: Författaren. 
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3. God kvalitet i programkod enligt yrkeslivet 

3.1 Deltagare A  
Namngivning  
Deltagare A föredrar att använda ungersk notation i sina namn. Han tycker det är viktigt att datatypen 
kan ses i namnet och därför ska en variabel som lagrar ett heltal alltid börja med i (integer). Detta 
förtydligar hans kod menar Deltagare A och gör det enklare för andra att förstå dess innehåll och syfte. 
Dessutom föredrar han att använda prefix för att avgöra om variabeln är statisk (s), global(g) eller 
medlem(m) i en klass. Att namnge en global variabel som lagrar antalet objekt av klassen kund, blir då 
g_iTotalCustomers.  

Deltagare A använder dessa principer även vid namngivning av funktioner. En funktion som returnerar 
antalet aktiva konton i en databas och som har argumenten kundens nationalitet och ålder, namnger 
Deltagare A som: bool CDatabase::GetActiveAccountCount(std::stringsNationality, uint64_t uAge). 
Detta gör koden enklare att läsa, förstå och förändra menar Deltagare A, då namnet beskriver exakt vad 
funktionen gör och vad varje argument representerar. För Deltagare A är korrekt namngivning mycket 
viktigt för kodens kvalitet och syftar då framförallt på kodens benägenhet att förändras och utvecklas. 
Kod förändras hela tiden under arbetets gång och om namnet på en funktion är för generellt, finns risken 
att innebörden förändras och snart beskriver inte namnet funktionens faktiska beteende.  

Funktion 
Deltagare A anser att en funktion av god kvalitet ska vara kort därför att korta funktioner är enklare att 
förstå och förändra. Funktioner ska även ha en enkel och tydlig struktur därför att detta resulterar i få 
villkorskedjor, något som Deltagare A anser är kod av mycket dålig kvalitet. Funktionens algoritm ska 
också den vara enkel, argumenten ska vara få. Om algoritmen är komplicerad bör utvecklaren, i syfte att 
uppnå god underhållbarhet, dela algoritmen i mindre funktioner istället för att placera hela lösningen i en 
stor funktion. En funktion får gärna ha ett returvärde som förklarar om processen fullföljdes som 
planerat eller om ett fel inträffade under körningen. Deltagare A menar även att funktionen måste ha ett 
namn som representerar vad den faktiskt gör. God namngivning resulterar då i kod som blir 
självförklarande när funktionen kallas av andra funktioner. En funktion ska dessutom specialiseras och 
göra en sak. Funktioner av dålig kvalitet bygger på kod med otydligt indrag, onödiga kommentarer och 
överdriven användning av konsoler vid beräkningar. Även långa funktioner är dålig kvalitet och 
detsamma gäller mycket korta funktioner, eftersom koden blir oregelbunden och svår att läsa. 
 
Kommentarer  
Deltagare A tycker att kod ska vara självförklarande och anser att kod inte ska kommenteras i onödan. 
Ett undantag är funktioner som delas med andra utvecklare. Där ska betydelsen av funktionens argument 
och resultat dokumenteras i syfte att underlätta för andra utvecklare som tänker använda den. En 
kommentar som förklarar varför en funktion gör något är också acceptabelt, men en kommentar får 
aldrig förklara hur saker görs menar Deltagare A, det ska koden själv förklara genom god namnsättning 
och struktur. Hur ofta Deltagare A kommenterar sin kod beror på graden av komplexitet i kodens 
algoritm. 

Felhantering  
Deltagare A skriver att defensiv programmering är att skriva kod som utvecklare faktiskt kommer att 
använda, vilket är felaktigt. Han menar att korrekt felhantering är avgörande för att koden ska bibehålla 
god kvalitet. Vilka felhanteringsmetoder Deltagare A använder i sin kod beror på situationen. Det 
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vanliga är att använda undantag (exceptions) men påpekar han, detta komplicerar kod och försämrar dess 
prestanda. Deltagare A arbetar inom dataspelbranschen och där är kodens prestanda av stor betydelse för 
kodens kvalitet. Därför finns ett starkt motstånd mot att använda undantag för att hantera fel i kod. Det 
viktigaste är i stället enligt Deltagare A, att skriva kod av god kvalitet vilket kraftigt reducerar behovet 
av omfattade felhanteringsmetodik. Dessutom ska kod av god kvalitet säkerställa hur fel sprider sig i 
kod, det är viktigare menar Deltagare A, än att använda en specifik metod för att kapsla in fel.  
 
Testning 
I sin yrkesroll skriver Deltagare A funktioner som andra utvecklare använder för att skapa spel för en 
mycket känd spelkonsol. Detta ställer oerhört höga krav på kodens kvalitet, framförallt dess 
tillförlitlighet. För att uppnå denna kvalitet testar Deltagare A sin kod minst en gång varje timme. Han 
använder dessutom alla föreslagna testmetoder: black box, white box, unit test, beta test och regression. 
Omfattande och varierande tester får en positiv påverkan på kodens kvalitet menar Deltagare A, 
framförallt när nya komponenter ska integreras i en redan komplex miljö. Han använder även 
automatiska tester. Deltagare A anser inte det motiverat att testa koden oftare än vad som redan sker, 
eftersom varje test tar en ansenlig mängd tid att genomföra. Han skriver att om kodens kvalitet behöver 
förbättras, är det effektivare att introducera nya metoder som kan undersöka koden från andra 
perspektiv, än att öka testfrekvensen med de metoder som redan används.  

Mönster 
Deltagare A använder tre av de för undersökningen föreslagna mönstren: model view controller, factory 
och singelton. Han använder mönster utan att veta att de formellt existerar. Han designar sina lösningar 
till att vara effektiva lösningar till specifika problem, utan kännedom om, erkänner han, att lösningarna 
redan finns som fördefinierade, namnsatta mönster. Han påpekar att: 

”If I hadn’t encountered the names singleton and factory in class names of existing code, I likely 
wouldn’t know that I’d used them”.  

Model view controller använder han eftersom det är vanligt förekommande inom yrkeslivet. Att inte 
använda det skulle förvirra många utvecklare menar Deltagare A, eftersom de förväntar sig att mönstret 
används. Dessutom är model view controller  mycket användbart påpekar Deltagare A, framförallt när 
kod ska samköras med andra ramverk. 

Formatering 
Kodens formatering är av stor betydelse för dess kvalitet och skapas främst genom god namnsättning. 
Kodens formatering förbättras även om variabler har en begränsad livstid, variabler som inte används 
komplicerar koden i onödan menar Deltagare A. Vidare ska kod undvika långa villkorskedjor, för även 
dessa komplicerar koden. Likaså gäller kommentarer, vilka försämrar kodens läsbarhet utan att tillföra 
något av värde. 

3.2 Deltagare B  
Namngivning  
Deltagare B anser att namn är mer betydelsefullt för kodens underhållbarhet än någon annan faktor. Han 
tycker därför att det är mycket viktigt att namnet återspeglar innehållet på det som namnges. Namnet får 
inte ljuga om innehållet och påstå att exempelvis en funktion gör något den inte gör. Namnet ska vara 
precist och exakt därför att detta gör kod enkel att läsa och förstå. God namnsättning gör även kod 
enklare att dela med andra utvecklare. Som exempel namnger Deltagare B en variabel (Bilaga 1, fråga 2) 
som lagrar antalet kunder som: numberOfCustomers, eftersom detta reflekterar exakt det som variabeln 
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innehåller. Som ett andra exempel namnger Deltagare B en funktion (Bilaga 1, fråga 3) som returnerar 
antalet aktiva konton i en databas som: numberOfActiveAccounts(nationality, age) där även argumenten 
namnges tydligt för att uppnå en ökad läsbarhet och förståelse i koden. 

Funktion 
Deltagare B anser att en funktion av god kvalitet ska vara specialiserad, den ska göra en sak och endast 
en sak. Detta gör koden enklare att förstå men även enklare att dela med andra utvecklare. Detta 
eftersom en funktion som gör en sak har större sannolikhet att passa in i andra utvecklingsprojekt, än en 
funktion som gör flera saker. En funktion av dålig kvalitet manipulerar argument, använder inte alla 
argument, har ett felaktigt namn eller är inte specialiserad. Funktionens syfte ska vara enkelt att förstå, 
annars används den inte menar Deltagare B. Han tycker också att funktionens storlek är av ringa 
betydelse för kodens kvalitet. Det viktigaste är inte hur många rader en funktion består av, utan att varje 
rad består av strukturerad och välskriven kod. Så länge som utvecklaren inte behöver scrolla ner för att 
läsa all kod så är storleken antagligen acceptabel skriver Deltagare B. För Deltagare B är god läsbarhet i 
en funktion viktigast av allt.  

Kommentarer  
Det är ytterst sällsynt att Deltagare B kommenterar sin kod. Han tycker att kommentarer gömmer 
algoritmens logik och försämrar kodens läsbarhet genom att blanda vanlig text med kod. Han anser att 
kommentarer endast ska användas vid specifika behov, exempelvis då en mycket komplicerad algoritm 
behöver förklaras. Annars tycker Deltagare B att kommentarer försämrar koden mer än vad de förbättrar. 
Ett fall där kommentarer kan bidra med ökad förståelse och läsbarhet är när ett funktionshuvud behöver 
förklaras. Genom att tidigt deklarera vad funktionen gör, vilka argument den använder och vilket resultat 
den returnerar, förbättras kodens läsbarhet och återvinningsbarhet menar Deltagare B. Men även dessa 
kommentarer ska vara specifika, kortfattade och effektiva. Kommentarer ska inte förklara vad koden 
gör, det åstadkoms genom god namngivning och tydlig struktur. Kommentarer ska endast förklara varför 
koden gör som den gör. 

Felhantering  
Felhantering är av mycket stor betydelse för kodens tillförlitlighet men kräver samtidigt tid och 
prestanda. Därför menar Deltagare B, ska felhantering användas där inga andra alternativ finns. Det är 
också viktigt att anpassa behovet av felhantering till programvarans användarkriterier. Vad ska koden 
slutligen göra?  

”Error handling is more important for a space ship than it is for a shopping site”.  

Finns det rigorösa krav på hög tillförlitlighet men låga krav på prestanda? Eller kan prestandaförlusten 
kompenseras med bättre hårdvara? Vid situationer där hög tillförlitlighet är nödvändig ska felhantering 
prioriteras. Annars bör det undvikas eftersom det skapar en negativ effekt på kodens prestanda. 
Deltagare B använder uteslutande try-catch och villkorssatser för felhantering. Han poängterar också 
värdet i att alltid kontrollera att alla variabler har ett värde vilket eliminerar flertalet situationer där 
felhantering annars skulle behövas. 

Testning 
Deltagare B anser att testning av kod har stor påverkan på dess kvalitet. Samtidigt ska inte testning 
överdrivas. Det är viktigt att vara medveten om att testning tar mycket tid i anspråk, tid som kan 
användas till att förbättra koden på andra sätt. Dessutom att det är omöjligt att testa kod för alla fel 
eftersom detta skulle ta alldeles för lång tid. Istället ska testning matcha de krav som ställs på kodens 
tillförlitlighet menar Deltagare B. Det effektivaste sättet att testa kod är att kombinera olika metoder som 



23 
 

överlappar varandra. Därigenom erhålls en komplett bild över kodens tillförlitlighet, på minsta möjliga 
tid. Hans egen kod skulle nå en högre kvalitet om den testades med fler metoder än de tre han använder, 
black box, unit test och regression. Han menar dock att detta inte skulle motivera den ökade kostnaden. 
Deltagare B testar sin kod en gång per timme och även efter varje avslutad funktion. Han anser också att 
alla testmetoder ska vara effektiva och snabba att genomföra. Om ett testtillfälle tar för lång tid att 
genomföra, ignoreras dess testresultat oavsett vad det är.  

Mönster 
Deltagare B använder ett av åtta föreslagna mönster, model view controller. Hans motiverar sin 
användning med att model view controller  är så vanligt förekommande att andra utvecklare förväntar 
sig att det används. En uppföljning via Skype avslöjar att Deltagare B tycker att mönster används i för 
liten utsträckning på hans arbetsplats. Mönster tycker han, ger stora fördelar när de används på rätt sätt 
men kräver samtidigt att alla utvecklare förstår hur dessa fungerar, vilket inte är fallet vid hans 
arbetsplats.  
 
Formatering 
För Deltagare B har mönster stor betydelse för att uppnå god formatering. Mönster ger koden struktur 
och förtydligar dess läsbarhet genom att direkt göra utvecklaren införstådd med hur lösningen ser ut, 
eftersom mönster måste implementeras på ett visst sätt. Han pekar även på indrag och god namnsättning 
som betydande faktorer för att uppnå hög kvalitet i kodens formatering. Han menar att detta delar in 
koden i stycken och gör den enklare att läsa. Avslutningsvis pekar Deltagare B på namn som en oerhört 
viktigt egenskap för att skapa god formatering i kod. Utan bra namn menar han, blir koden ryckig och 
svårt att följa.  
 

3.3 Deltagare C 

Namngivning 
Deltagare C anser att namn påverkar kodens kvalitet genom att korrekt beskriva funktionens syfte, vilket 
gör det enklare att använda funktionen på ett korrekt och lämplig sätt. Men det är viktigt att namnet 
beskriver exakt vad funktionen gör. Han nämner sitt eget exempel där han ombads namnge en funktion 
som returnerar antalet aktiva konton i en databas och som har argumenten nationalitet och ålder. 
Deltagare C anser att denna funktion bäst ska benämnas som: GetNumberOfActiveAccounts(string 
country, int age). Han påpekar att om inte aktiva tagits med i namnbeteckningen så hade funktionen 
ansetts returnera alla konton, inte bara de som var aktiva. Han pekar här på värdet av att ett namn korrekt 
och exakt beskriver det som funktionen gör i kod.  
 
Funktion 
Deltagare C tycker att de avgörande egenskaperna för kvaliteten på en funktion är hög specialisering och 
att funktionens namn tydligt beskriver dess syfte. En dålig funktion menar Deltagare C är precis 
motsatsen: en funktion som gör flera saker och vars namn inte förklarar vad den faktiskt gör. Han menar 
även att funktionens storlek har en tydlig betydelse för kodens kvalitet och pekar på att felsökning och 
underhållsbarheten i kod försämras om funktionen består av för många rader. Argument ska också 
användas sparsamt eftersom det komplicerad funktionen, därför föredrar Deltagare C att de är få till 
antalet och endast används i situationer där det är oundvikligt. 

Kommentarer 
Deltagare C kommenterar sin kod när han anser att detta är nödvändigt för att förklara vad koden 
åstadkommer. Den faktor som bestämmer när kommentarer måste skrivas är kodens komplexitet. 
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Deltagare C tycker inte att kod ska kommenteras, han anser att koden ska själv förklara vad den gör. 
Detta är dock en svår avvägning eftersom det inte alltid är lätt att avgöra hur komplex koden ska få bli 
innan kommentarer är nödvändiga för att förklara dess innebörd och funktion.  

Felhantering 
Deltagare C vet inte vad defensiv programmering är men anser att felhantering är viktigt för att skriva 
kod av god kvalitet. Men samtidigt påpekar han att felhanteringsrutiner inte får användas för ofta utan 
ska placeras på en hög nivå i koden där de gör störst nytta. Deltagare C använder uteslutande undantag 
som metod för felhantering. 

Testning 
Deltagare C testar sin kod med en metod, unit test. På frågan om hans kod skulle få en högre kvalitet om 
den testades med fler metoder, så menar Deltagare C att detta troligtvis är sant. Men samtidigt hävdar 
han att unit test är en kraftfull testmetod som ensam kan säkerställa om kodens kvalitet är av tillräckligt 
god kvalitet för att uppfylla kraven som ställs på den kod han skriver i sin yrkesroll. Dessutom menar 
Deltagare C, är testning en process som tar mycket tid i anspråk från kodskrivande. Att då endast 
använda Unit test är enligt honom ett effektivt sätt att säkerställa kodens kvalitet, utan att använda tid 
som kan göra nytta någon annanstans. Tidsmässigt testar Deltagare C sin kod efter varannan skriven rad. 
Hans motivering till att testa så pass ofta är att felaktigheter som upptäcks i ett tidigt skede är enklare att 
korrigera. Han anser det meningslöst att testa koden oftare än han redan gör.  

Mönster 
Av de åtta föreslagna mönstren använder Deltagare C tre: model view controller, factory och singelton i 
sin yrkesroll som utvecklare. Hans motivering till att överhuvudtaget använda mönster är att de 
underlättar skrivandet och minskar risken för att göra fel. Koden får en tydligare struktur och även en 
högre tillförlitlighet enligt Deltagare C. Han nämner även att mönster är en standard som många 
utvecklare är vana att se och använda. Detta gör att hans kod blir enklare att förstå för utomstående 
utvecklare om den också bygger på mönster. 

Formatering  
Kodens formatering har stor betydelse för dess kvalitet i form av god läsbarhet och struktur. Framförallt 
är tydlig indragning oerhört viktigt eftersom detta gör koden enklare att läsa för utomstående, förenklar 
förändring och underlättar felsökande, en annars mycket tidskrävande process. Indrag ska också 
användas för att dela in koden i block vilket ytterligare förbättrar kodens kvalitet. Funktionernas namn 
har också en stor roll i kodens formatering vilket Deltagare C även tidigare påpekat. Det gör även dess 
storlek, korta funktioner är mer hanterbara än långa.   

 

3.4 Deltagare D  

Namngivning  
Deltagare D anser att namngivning har mycket stor betydelse för kodens kvalitet eftersom det ökar dess 
läsbarhet och förändringsbarhet. Han anser att namnet ska tydligt och exakt tala om för läsaren, vad 
funktionen gör eller variabeln innehåller. Att detta kan resultera i mycket långa namn ser inte Deltagare 
D som ett problem, då kodens läsbarhet har stor betydelse för dess totala kvalitet. Kod som är lättläst är 
viktigare än kod med hög prestanda. 

Funktion 
En bra funktion ska enligt Deltagare D, göra exakt det som namnet säger att den gör. Han menar att 
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namngivning är den viktigaste egenskapen hos en funktion och påpekar att även om en funktion 
innehåller många brister så är ett otydligt, icke förklarande namn det som irriterar honom mest. 
Storleken på funktionen tycker inte Deltagare D har någon större betydelse för kodens kvalitet, även om 
omfattande funktioner bör delas isär. Men påpekar han, detta är inte alltid möjligt att genomföra och 
nämner komplicerade algoritmer som exempel. En stor funktion kan därför vara lika bra eller bättre än 
många korta funktioner, det beror på situationen. Att använda argument i en funktion tycker Deltagare D 
inte har någon särskild betydelse för dess kvalitet, inte heller användandet av returvärden. 

Kommentarer 
Deltagare D anser att kommentarer är onödiga och oftast komplicerar kod utan att tillföra något av 
värde. Han tycker istället att kod ska förklara sig själv och detta fås genom att använda tydliga och 
förklarande namn på variabler och funktioner. En välskriven kod behöver inga kommentarer för att 
förklara vad den gör, den förklarar sig själv. 

Felhantering  
Deltagare D förklarar defensiv programmering som att skriva kod som säkerställa att programvara 
fungerar även vid oförutsägbara händelser, vilket han hittar på Wikipedia. Han anser vidare att 
felhantering är av stor betydelse för kodens kvalitet eftersom fel kan inträffa även i de bästa av program. 
Men skriver han vidare, att med en omfattande felhantering så kan många fel och programstopp 
undvikas. De metoder som Deltagare D föredrar att använda för detta ändamål är omfattande 
villkorssatser och try-catch satser. Han anser att detta motverkar felaktigheter på ett effektivt sätt. 

Testning  
Deltagare D använder inte någon av de testmetoder som föreslås i uppsatsen. Faktum är att han inte 
använder någon testmetod alls. Istället litar Deltagare D på att hans egen erfarenhet kommer att hitta 
eventuella fel när han sakta stegar igenom koden rad för rad. Detta menar han, är tillräckligt för att 
säkerställa kodens tillförlitlighet. Han tror samtidigt att hans kod skulle uppnå en högre kvalitet om han 
istället använde specifika metoder som black box, white box eller unit test. Men menar att tiden inte 
räcker till för detta och att den kvalitet som han uppnår på sitt sätt, trotts allt är tillräcklig god för de krav 
som ställs på hans kod. Han testar sin kod efter varje avslutad funktion. Deltagare D tror hans kod skulle 
uppnå en högre kvalitet om den testades oftare, men menar att tiden inte räcker till för detta.  

Mönster  
Deltagare D använder ett av åtta föreslagna designmönster, model view controller . Deltagare D ser 
mönster mer som en nackdel än som en fördel, eftersom mönster kräver att lösningen implementeras på 
ett specifikt sätt. Han tycker detta kräver mer tid i anspråk för att lösa ett problem, än vad som är 
nödvändigt. Han har heller inte lagt stort fokus på att lära sig att använda mönster, fast detta var en 
viktig del i hans utbildning. Det mönster han använder gör han endast för att han måste, då model view 
controller är vanligt förekommande i yrkeslivet.  

Formatering  
Deltagare D anser att kodens formatering är av mycket stor betydelse för dess kvalitet. Viktigast är en 
tydlig indragning som delar upp koden i nivåer och block, vilket förtydligar kodens syfte. Detta 
förbättrar också läsbarheten, framförallt vid omfattande villkorssatser. Avslutningsvis anser Deltagare D 
att namnsättningen på variabler och funktioner är den tredje mest betydelsefulla faktorn för att koden ska 
få en bra formatering, eftersom det genererar en avsevärd förbättring i kodens läsbarhet och då även på 
dess kvalitet. 
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3.5 Deltagare E  
Namngivning  
Deltagare E tycker att namnet ska förklara den exakta innebörden av det som namnges och vad detta gör 
i kod. Detta ska göras med hög precision och stor tydlighet. Att detta kan resultera i långa namn har 
ingen betydelse menar Deltagare E, namn kan och ska vara så långa som krävs för att förklara syftet med 
det som namngivits. Största fördelarna med god namnsättning är att det förbättrar kodens läsbarhet och 
gör koden betydligt enklare att dela med andra utvecklare. Som exempel på hur Deltagare E tycker att 
saker ska namnges så beskriver han en variabel vars syfte det är att lagra det totala antalet kunder som: 
totalNumberOfCustomers. Han menar att varje ord har sin unika del i beskrivningen och måste till för att 
förklara exakt vad som lagras i variabeln. 

Funktion 
Varje funktion ska inneha ett tydligt syfte menar Deltagare E. Detta är dess viktigaste egenskap, att 
tilldelas en uppgift som löses på bästa möjliga sätt. Syftet ska dessutom reflekteras i funktionens namn. 
Han tycker även att korta funktioner har en viss fördel mot längre, korta funktioner är enklare att 
felsöka, förstå och dela med andra utvecklare, men fördelen är begränsad. Funktionens storlek är inte  
avgörande för kodens kvalitet tycker Deltagare E. Storleken menar han, ska begränsas av algoritmens 
omfattning och när denna är löst så är funktionen klar, oavsett hur lång eller kort den är. Dock bör en 
utvecklare ha som målsättning att skriva korta funktioner. Utvecklare E ser heller inga problem med att 
använda argument eller returvärden i sina funktioner, så länge varje argument förbättrar funktionen och 
används på ett effektivt sätt. Han insisterar återigen på att alla funktioner måste använda ett förklarade 
och exakt namn, vilket också gäller för argument och returvärden.  
 
Kommentarer  
Enligt Deltagare E ska kod inte kommenteras, den ska vara självförklarande. Detta fås genom att skriva 
kod med tydlig struktur och god namnsättning. Det inträffar situationer där han ändå kommenterar sin 
kod. Som exempel nämner han tillfällen då koden ska delas med andra utvecklare. Dessa kommentarer 
ska då på ett effektivt sätt, förklara funktionens syfte och hur dess algoritm fungerar. Han använder även 
kommentarer för att göra noteringar i kod. Detta kan handla om fel han upptäckt eller krav som ännu 
inte är implementerade. Deltagare E finner detta hjälpsamt vid komplicerade algoritmer eller kod som 
han vet att han måste återkomma till senare. 
 
Felhantering  
Deltagare E beskriver defensiv programmering som en teknik där fel begränsas genom att koden 
regelbundet testas, vilket är felaktigt. Deltagare E tycker att kod ska vara flexibel och kompensera för 
användarens brister. Kod ska förutse vad som kan gå fel innan det händer och blockera det. Detta gör att 
Deltagare E anser att felhantering är mycket viktigt för kodens kvalitet, framförallt dess tillförlitlighet. 
Han använder try-catch och undantag som felhanteringsmetoder. Han använder dessa vid varje situation 
där ett problem kan resulterar i att programmet stoppas. Vanligast menar han, är situationer där 
användaren matar in felaktig data och då måste koden kompensera för användarens misstag, så att 
programmet inte stoppas. Han erkänner att omfattande felhantering inte är något han alltid tycker om att 
använda eftersom han tycker det försämra kodens läsbarhet. Samtidigt menar han att detta är en svaghet 
han måste acceptera eftersom kodens tillförlitlighet är för viktigt för att ignoreras. Det är även en 
kostnadsfråga, eftersom program med låg tillförlitlighet inte används. Deltagare E tycker att många fel 
skulle kunna hanteras genom att istället skriva bättre kod, men menar att try-catch erbjuder en enkel och 
snabb lösning som fungerar, även om den inte alltid är den optimala lösningen. 
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Testning 
Deltagare E anser att testning är oerhört viktigt för kodens kvalitet eftersom det är omöjligt att skriva 
perfekt kod första gången. Men menar han, testning är tidskrävande och hur ofta han än testar sin kod, så 
gör han bedömningen att den skulle nå en högre kvalitet om den testades oftare. För att optimera sin 
testning försöker han testa den i korta, enkla, snabba sessioner. Detta sker efter att varje funktion är 
avklarad. Han testar med white box för att undersöka kodens algoritm men även med unit test för att 
säkerställa att funktionen fungerar effektivt med andra funktioner. Förutom dessa två metoder använder 
Deltagare E också black box och han motiverar det med att det är ett ypperligt komplement vid 
funktioner som har stora krav på tillförlitligheten eller använder många argument. Han tror att hans kod 
skulle få en högre tillförlitlighet om fler testmetoder användes. 

Mönster 
Deltagare E använder två av undersökningens mönster: model view controller och singleton. Han tycker 
att mönster förbättrar kodens kvalitet genom att skapa en standardiserad struktur som fungerar för varje 
program. Detta gör koden enklare att förstå när lösningen är implementerad, men Deltagare E menar 
samtidigt att mönster komplicerar implementationen. Det finns tillfällen då han tycker det vore enklare 
med en mer direkt lösning än att tvingas använda mönster, där vissa saker ska finnas på vissa platser. 
Han frågar sig om det är värt den extra tiden han måste använda för att implementera en lösning med 
mönster, men gör det ändå eftersom andra utvecklare förväntar sig att de används.  

Formatering 
Deltagare E tycker att det viktigaste för kodens formatering är att den placeras i tydliga block vilka 
separeras med minst en rad, gärna två. Han tycker också att indrag är en mycket viktig del för kodens 
formatering. Framförallt kombinationen med indrag och block tycker han skapar en kod som är enkel att 
läsa men som även är enkel att återvinna för andra utvecklare. Han tycker också att god formatering 
minskar behovet av kommentarer genom att hans lösning förtydligas och därför inte behöver förklaras. 
Även förklarande namn hävdar Deltagare E, har en viss påverkan på kodens formatering.  

 
3.6 Deltagare F  

Namngivning  
Deltagare F anser att alla namn ska vara förklarande, tydliga och skapa en heltäckande bild över syftet 
med det som namnges. Detta gäller även argument och returvärden. Dock ska inte data typen inkluderas 
i namnet, endast vad för data som det namngivna representerar. Att inkludera datortypen i namnet 
irriterar Deltagare F och han menar att detta är dålig kvalitet eftersom det inte ökar förståelsen för det 
som namngivits utan endast ökar kodens komplexitet. Han nämner kundnummer som ett exempel. Att 
variabeln lagrar ett nummer, framkommer av dess namn och därför behövs inget förtydligande att detta 
också är ett heltal. När Deltagare F läser kod så ska det kännas som att han läser en bok där varje rad 
förklarar vad koden gör och där är förklarande namn avgörande. Detta kan resultera i långa namn men 
detta ser inte Deltagare F några problem med, så länge som namnet förklarar syftet med det som 
namnges. 

Funktion 
En funktion ska vara specialiserad och göra en sak menar Deltagare F. Men denna strävan för 
specialisering får inte överdrivas. Utvecklare bör sträva efter korta funktioner men att skapa för många 
korta funktioner förbättrar inte kodens struktur eller läsbarhet, det komplicerar den endast. En funktion 
ska även ha ett beskrivande namn. Funktionen ska göra exakt det som namnet säger att den gör och på 
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ett så enkelt sätt att läsaren kan förstå funktionens algoritm utan att denna behöver kommenteras. Om 
allt detta stämmer, då har utvecklaren skrivit en bra funktion och då är storleken av ringa betydelse. En 
bra funktion bör dessutom begränsa användningen av argument, eftersom dessa kan komplicera koden. 
Samtidigt menar Deltagare F att detta inte avgörande för kodens kvalitet. Det är fullt acceptabelt att 
använda flera argument i en funktion, om varje argument har ett tydligt syfte och ett förklarande namn. 
Detsamma gäller för returvärden. 

Kommentarer 
Tidigt i sin karriär kommenterade Deltagare F varje rad och varje funktion för att göra det enkelt för 
utomstående att förstå vad hans kod gjorde. Numera anser han att kommentarer är ett slöseri med tid. 
Det enda som eventuellt behöver kommenteras är ett funktionshuvud som inleder funktionen med att 
förklarar syftet med dess argument och returvärde. Men menar Deltagare F, även detta ska endast göras 
om det är många argument, om funktionen ska delas med andra utvecklare eller om koden är ytterst 
komplicerad vilket den inte ska vara. God namnsättning gör kommentarer överflödiga.   

Felhantering  
Deltagare F vet inte vad defensiv programmering är. Han anser dock att felhantering är en viktig del i 
arbetet med att säkerställa kodens stabilitet och integritet. Den metod han använder är try-catch vilket  
Deltagare F beskriver som en effektiv metod för att kontrollera fel i kod. Men han tycker samtidigt att 
try-catch komplicerar kod och gör den svårare att läsa. Därför undviker han felhantering så ofta han kan 
genom att säkerställa att alla variabler har korrekta värden och att användardata är inom godkända 
gränser. I vissa fall måste dock felhantering användas och det är endast då, i de situationer där det inte 
finns någon annan lösning, som felhantering också ska användas menar Deltagare F. 

Testning  
Att testa sin kod regelbundet är något som Deltagare F anser är nödvändigt för att säkerställa kodens 
stabilitet och tillförlitlighet. Detta görs kontinuerligt efter varje funktion. Därefter används unit test för 
att säkerställa att den nyss avslutade funktionen också fungerar tillsammans med andra funktioner. 
Deltagare F använder dock inte alla testmetoder i undersökningen utan endast tre stycken, black box, 
white box och unit test. Att testa koden oftare anser han inte skulle bidra till någon kvalitetsförändring. 
Däremot tror Deltagare F att hans kod skulle få en högre tillförlitlighet om den testades med andra 
metoder. Detta görs inte eftersom han saknar kunskap om fler metoder än de han använder. Samtidigt 
menar han, är testning en kostnadsfråga. Det kostar tid att resurser att genomföra omfattande tester och 
den ökade kostnaden kan vara svår att motivera för kund.  

Mönster  
Deltagare F använder fyra av åtta föreslagna mönster, model view controller, factory, observer och 
facade. Han menar att mönster är centrala byggstenar i kod av god kvalitet och skapar en tydlig struktur 
i kod som gör den enklare att förstå. Men mönster förbättrar också återvinningsbarheten. Genom att 
använda mönster kan Deltagare F lyfta ut kod från ett program och med minimala förändringar, använda 
det i ett annat. Detta sparar oerhört mycket tid. Mönster kan dock vara svårhanterbara eftersom de kräver 
en specifik kod för att fungera. I komplicerade fall kan det därför vara effektivare att inte använda 
mönster, även om Deltagare F tycker att fördelarna oftast överväger nackdelarna.  

Formatering  
Nyckeln till kod av god kvalitet är att alltid skriva kod med tydlig struktur. Grunden till att nå detta är att 
alltid använda förklarande namn. Detta räcker dock inte, koden ska dessutom använda indrag och delas 
in i tydliga block. Här spelar funktioners storlek stor roll menar Deltagare F. Användning av för långa 
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eller för korta funktioner, tenderar att bryter sönder kodens struktur, vilket gör den onödigt svår att läsa. 
Detta undviks enklast om utvecklaren planerar sin kod, innan den skrivs.  
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4. God kvalitet i programkod, akademiska ideal jämfört med yrkeslivet 

Analysen (Tabell 2) genomförs genom att undersöka hur deltagarnas användning av de för uppsatsen 
utvalda faktorerna stämmer överens med hur akademiska litteratur (här representerade av Bell 2005, 
Martin 2009 samt McConnell 2004) förespråkar att de ska användas i olika situationer. Resultatet av 
denna bedömning kategoriseras i fyra nivåer av överensstämmelse enligt följande kriterier: 

 Låg representerar en situation där egenskaperna hos en faktor inte används eller används på fel sätt.  

 Medel representerar när en deltagare använder en faktors egenskaper i begränsad utsträckning, men 
på ett korrekt sätt.  

 Hög representerar när en deltagare använder en majoritet av en faktors egenskaper på ett korrekt sätt.  

 Mycket hög representerar när deltagaren använder alla egenskaper hos en faktor på ett korrekt sätt 
och att detta är en medveten handling för att uppnå god kvalitet. 

  

God kvalitet i programkod 
Akademiska ideal jämfört med pragmatiska krav i yrkeslivet 

Egenskap  Faktor 
Deltagare 

A  B  C  D  E  F 

Tillförlitlighet  Funktion  Hög  Hög  Hög  Låg  Medel  Medel 

   Felhantering  Hög  Mycket hög  Medel  Låg  Medel  Hög 

   Testning  Mycket hög  Hög  Medel  Låg  Medel  Hög 

Prestanda  Funktion  Medel  Låg  Medel  Låg  Låg  Medel 

   Felhantering  Mycket hög  Mycket hög  Medel  Låg  Låg  Mycket hög 

Underhållbarhet  Funktion  Hög  Mycket hög  Mycket hög  Medel  Hög  Mycket hög 

   Formatering   Medel  Hög  Mycket hög  Mycket hög  Hög  Hög 

   Namngivning  Hög  Mycket hög  Mycket hög  Mycket hög  Mycket hög  Mycket hög 

   Kommentar  Mycket hög  Mycket hög  Hög  Hög  Hög  Mycket hög 

   Mönster  Medel  Medel  Hög  Låg  Hög  Mycket hög 

Tabell 2. Överrensstämmelsen mellan akademiska ideal och utvecklares yrkeserfarenheter har bedömts i en skala bestående av  
fyra steg: låg, medel, hög eller mycket hög överrensstämmelse. Källa: författaren. 

 
4.1 Tillförlitlighet  

4.1.1 Funktion  
En funktion ska vara specialiserad och göra en sak (Martin 2009, s. 36). En funktion ska sträva efter hög 
specialisering och hög kohesion (McConnell, 2004, s. 173-174). Hög kohesion ska eftersträvas eftersom 
detta skapar en kod som har högre tillförlitlighet och färre antal fel (McConnell, 2004, s. 168).  
Det är viktigt att använda specialiserade funktioner enligt alla respondenter utom Deltagare D. Deltagare 
A pekar på att funktioner ska vara små och att detta per automatik resulterar i specialiserade funktioner, 
vilket är något han eftersträvar. Han nämner dock inte högre tillförlitlighet som skäl till varför detta är 
viktigt. Istället menar Deltagare A att specialisering gör kod enklare att underhålla och förstå. Men även 
om motivet till att specialisera sina funktioner inte berör tillförlitlighet så fås ändå denna effekt enligt 
både Martin (2009) och McConnell (2004). Denna tankegång fungerar även för Deltagare B. Han menar 
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att funktioner ska vara specialiserade för att koden ska uppnå en högre nivå av återvinningsbarhet, inte 
för att förbättra kodens tillförlitlighet. Effekten på tillförlitlighet blir dock den samma vilket ger 
Deltagare A och B hög överenstämmelse. Även Deltagare C resonerar på samma sätt, men han får ett 
högre jämförelsevärde än Deltagare A och B eftersom han anger en orsak till varför han strävar efter 
specialiserade funktioner. Han menar att specialisering gör att funktioner blir enklare att felsöka, vilket 
skapar kod med färre antal fel och högre tillförlitlighet. Deltagare C får därför mycket hög 
överrensstämmelse. Deltagare E menar att specialisering är centralt när han skriver att varje funktion ska 
lösa en uppgift. Han motiverar dock inte varför detta är viktigt. Deltagare F skriver att funktioner ska 
specialiseras men inte nödvändigtvis göra en sak, detta beror på situationen. Han motiverar detta med att 
för många små funktioner komplicerar kodens struktur och försämrar dess läsbarhet. Detta resulterar i 
medel överenskommelse för både Deltagare E och F. Avslutningsvis säger Deltagare D motsatsen till 
övriga deltagare och resonerar att funktionens nivå av specialisering inte har någon betydelse för kodens 
kvalitet. Detta bryter mot vad både Martin (2009) och McConnell (2004) säger. Han får därför en låg 
överensstämmelse. Bell (2005) tar inte upp hur funktioner påverkar kodens kvalitet. 

4.1.2 Felhantering  
Tillförlitlighet avser hur väl koden fungerar vid programfel. Många fel kan undvikas genom god design, 
strukturerad kod och regelbundna tester med olika metoder (Bell, 2005, s. 238-240). Felhantering 
behövs men genom att skriva kod av god kvalitet kan behovet minskas (Martin, 2009, s.110-112).  
Felhantering är nödvändigt för att uppehålla god kvalitet i kod men detta kan också öka kodens 
komplexitet. Felhantering ska därför endast användas vid saker som är kritiska för kodens tillförlitlighet 
(McConnell, 2004, s. 198-203).  
Detta stämmer mycket väl överens med Deltagare A och F som bägge menar att felhantering är mycket 
betydelsefull för kodens tillförlitlighet men att dess avvändning kan begränsas genom att utvecklaren 
skriver kod med god struktur och namnsättning. Detta stämmer också mycket väl överens med Deltagare 
B som menar att felhantering ska användas där krav finns på hög tillförlitlighet, annars ska den 
begränsas. Han nämner som exempel på metoder som kan minska behovet av felhantering, att begränsa 
möjligheter för användarna att skicka data eller att verifiera variabler innan de används. Även Deltagare 
C anser att felhantering är viktigt och att dess användning inte ska överdrivas. Eftersom Deltagare C inte 
vidare preciserar hur han resonerar anses överrensstämmelsen vara medel. Deltagare D konstaterar att 
felhantering är mycket viktigt för kodens kvalitet och ska implementeras korrekt och i den omfattning 
som situationen kräver. Detta liknar mycket av det som Deltagare E säger när denna skriver att 
felhantering minskar kodens läsbarhet men att detta måste accepteras eftersom kodens tillförlitlighet inte 
får ignoreras. Detta ger Deltagare D och E låg överrensstämmelse eftersom bägge bryter mot vad Martin 
(2009) och McConnell (2004) skriver. Deltagare A, B och F stämmer även överens med Bell (2005), att 
välskriven kod minskar behovet av felhantering. Därför ges bedömningen mycket hög överenskommelse 
till alla tre för denna sektion. 

Betydelsen av defensiv programmering.  
Kod med god tillförlitlighet kontrollerar att funktionens argument är felfria (Bell, 2005, s. 239-242). 
Defensiv programmering är grunden till god felhantering. Detta görs genom att säkerställa att indata är 
korrekt (McConnell, 2004, s. 187-188).  Endast Deltagare B är medveten om vad defensiv programmering 
innebär och visar tecken på att använda det. Deltagare C och F erkänner att de inte vet vad defensiv 
programmering är medans Deltagare A och E gissar fel. Deltagare D hittar rätt svar men endast efter att 
läst på Wikipedia vilket understryker att han inte var medveten om dess betydelse. Deltagare C är 
omedveten om vad defensiv programmering innebär, han påpekar heller inte vikten av att kontrollera 
funktionens argument innan de används. Detta gör heller inte Deltagare A eller F.  
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Undantag och try-catch som felhanteringsmetod.  
Undantag och assertions är bra metoder för felhantering och ökar kodens tillförlitlighet (Bell, 2005, s. 
245-253; Martin, 2009, s. 204). Undantag ger utvecklare möjligheten att hantera fel som inte får 
ignoreras, vilket ökar kodens tillförlitlighet (McConnell, 2004, s. 198-203).  
Bell (2005), Martin (2009) och McDonnells (2004) resonemang stämmer väl överens med alla deltagare 
utom Deltagare D som använder mycket omfattande villkorssatser i sitt arbete. Därför får Deltagare D 
låg överenstämmelse medan övriga får hög för denna sektion. McConnell (2004, s. 189) nämner också 
assertion som metod och pekar ut den som speciellt användbar för komplicerade program där 
tillförlitlighet är särskilt viktigt.  

4.1.3 Testning 
En metod för att testa kodens tillförlitlighet är att undersöka koden rad för rad, men detta är mycket 
ineffektivt. Istället bör testning ske genom att olika metoder kombineras då ingen metod kan identifiera 
alla felaktigheter (Bell, 2005, s. 267-269). Kod bör testas med olika metoder, det är det mest effektiva 
sättet att lokalisera fel (McConnell, 2004, s, 502-505).  
Inget av detta stämmer överens med Deltagare C som endast använder unit test medan Deltagare D inte 
använder någon testmetod alls. Deltagare A, B, E och F tillämpar både Bell (2005) och McConnell 
(2004). Deltagare B, E och F använder tre av fem föreslagna metoder, Deltagare A tillämpar alla fem.  
McConnell (2004, s. 502-505) menar dessutom att alla funktioner bör testas individuellt innan de 
kombineras med andra enheter. Deltagare D testar visserligen funktioner individuellt men detta är också 
det enda test han genomför och inget sker enligt en förutbestämd metod, utan baseras på hans erfarenhet 
att upptäcka fel i kod. Bell (2005, s. 267) påpekar hur oerhört ineffektivt detta är och menar att det ska 
undvikas i kod av god kvalitet.  
Regelbundna testtillfällen ökar sannolikheten att identifiera svagheter i kod, men kostar resurser att 
genomföra. Testtillfällen ska därför begränsas. (McConnell, 2004, s. 501-502; Bell, 2005, s. 267-269).  
Alla deltagare testar sin kod regelbundet men Deltagare C testar den mest av alla. Deltagare A, D och E 
testar efter varje timme eller funktion vilket anses acceptabelt. Deltagare A tror inte kvaliteten på hans 
kod skulle förändras nämnvärt med fler tester om det inte också involverade fler testmetoder. Deltagare 
B menar precis som Bell (2005, s. 269), att det är omöjligt att testa all kod och att god tillförlitlighet fås 
genom att använda flertalet testmetoder. Deltagare C, D och E, tycker att deras kod skulle nå högre 
tillförlitlighet med fler testtillfällen trots att Deltagare C använder en metod och Deltagare D inte 
använder någon metod alls. Deras resonemang stämmer inte med Bell (2005), Martin (2009) eller 
McConnell (2004).  
Martin (2009, s. 124; McConnell, 2004, s. 502-505)  skriver att om koden testas i ett tidigt skede så ökar 
sannolikheten för att upptäcka fel och brister. Dessa blir även enklare att åtgärda.  
Deltagare C är enda deltagaren detta stämmer på. Han påpekar att kod ska testas tidigt och att detta ökar 
kodens tillförlitlighet. Detta är det enda egenskapen som Deltagare A inte har med i sin syn på testning, 
men som rekommenderas av Martin (2009) och McConnell (2004). Detta till trots, så får Deltagare A 
mycket hög överenstämmelse. Deltagare B och F anses hög, Deltagare C och E medel. För Deltagare D 
tilldelas överrensstämmelsen låg. 
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4.2 Prestanda 

4.2.1 Funktion 
Vilken påverkan har en funktion på kodens prestanda? 
Att organisera kod i funktioner minskar kodens komplexitet och även behovet av kod, vilket förbättrar 
dess prestanda (McConnell, 2004, s. 165).  
Att använda funktioner är något alla deltagare ser som positivt för kodens kvalitet, men att prestandan 
påverkas nämns inte av någon. Vidare skriver Martin (2009, s. 34-36) att specialiserade funktioner 
påverkar prestandan positivt. Detta ställer mycket väl överens för alla deltagare utom Deltagare D. 
Deltagarna söker dock inte specialiserade funktioner eftersom detta leder till högre prestanda, utan 
därför att det leder till bättre underhållbarhet (4.3, Funktion). Att använda specialisering får den önskade 
effekten på deltagarnas kod som McConnell (2004, s. 165) beskriver. Men för analysens korrekthet ska 
påpekas, att deltagarna inte är medvetna om varför detta sker och därför anses överrensstämmelsen för 
avsnittet vara hög.  

Nackdelar med funktionsargument. En effektiv funktion ska minimera användandet av 
funktionsargument eftersom dessa komplicerar funktionen och försämrar dess prestanda (McConnell, 
2004, s. 599).  
Detta stämmer inte med någon av deltagarna. Även om Deltagare A, C och F tycker att en funktion av 
god kvalitet bör sträva efter att innehålla få argument, så nämner ingen att motivet till detta är att nå 
högre prestanda. Deltagare D och E skriver att antalet argument inte har någon effekt på kodens kvalitet. 
Ingen specifik fråga behandlade argument i en funktion, däremot ställdes öppna frågor där deltagarna 
gavs möjlighet att diskutera ämnets för och nackdelar, men så skedde inte. Analysen blir därför att detta 
inte är något som någon av deltagarna tänker på när de funderar kring begreppet kvalitet i kod.  
McConnell (2004, s. 174-175) skriver också att funktionsargument som inte används får en negativ 
påverkan på kodens prestanda.  
Även detta noteras inte av en enda deltagare och analysen blir att detta inte är något som de är medvetna 
om, vilket försämrar prestandan i deras kod. För detta avsnitt bedöms därför överenstämmelsen som låg 
för Deltagare D, E och som medel för övriga deltagare.  

Nackdelar med returvärden. Funktionen bör inte returnera ett resultat, detta komplicerar koden och 
försämrar dess prestanda (Martin, 2009, s.41). Endast Deltagare D nämner funktionens resultat och 
menar att detta inte har någon betydelse på någon av kodens egenskaper, vilket går emot Martin (2009). 
Precis som med funktionsargument, så fanns ingen specifik fråga där upp funktionens returvärde och 
dess påverkan på kodens kvalitet, togs upp. Men det fanns öppna frågor där deltagarna gavs möjlighet att 
ta upp detta men så skedde inte. För avsnittet blir därför bedömningen låg överrensstämmelse för 
samtliga deltagare.  

4.2.2 Felhantering 
Välskriven kod av god kvalitet minskar behovet av felhantering vilket leder till att kodens prestanda 
förbättras (Martin, 2009, s.110-112). Överdriven felhantering försämrar kodens prestanda genom att 
kräva processortid och resurser som annars varit tillgänglig för andra aktiviteter. Dess användning ska 
därför begränsas (McConnell, 2004, s. 196-205; Bell, 2005, s. 245-253).  
Detta stämmer mycket väl överens med Deltagare A som skriver att felhantering kan begränsas genom 
att skriva strukturerad kod av god kvalitet. Detta stämmer även för Deltagare B och F. Felhantering 
menar bägge, är betydelsefullt men kräver tid och prestanda och ska därför användes vid problem som 
inte går att lösa på något annat sätt. Överrensstämmelsen för Deltagare A och B blir mycket hög. 
Deltagare C anser däremot att felhantering är en viktig komponent som ska användas för att begränsa 
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felfrekvensen. Även om han menar att dess användning inte ska överdrivas så är det främst för att det 
komplicerar koden, inte för att det leder till prestandaförluster. Överrensstämmelsen anses därför vara 
medel. Deltagare D och E konstaterar endast att felhantering är viktigt att ska göras korrekt och med god 
kvalitet. Bägge påpekar inte att detta skulle ske på bekostnad av något annat såsom prestanda vilket 
resulterar i låg överrensstämmelse.  
 

4.3 Underhållbarhet 

4.3.1 Funktion 
Vilken påverkan har en funktion på kodens underhållbarhet?  Att gruppera kod i funktioner är 
avgörande för god underhållbarhet, eftersom det förbättrar läsbarheten och möjliggör för koden att 
återvinnas (McConnell, 2004, s. 164). En kort funktion får störst effekt på kodens underhållbarhet 
(Martin, 2009, s. 34). 
Detta stämmer in på Deltagare A, C och E som alla anser att en funktion av god kvalitet ska vara kort 
och att detta har betydelse för kodens underhållbarhet. Martin (2009, s. 34) pekar ut gränsen till några få 
rader men McConnell (2004, s. 174-175) skriver att en funktion kan vara så många som 200 rader om 
detta görs på ett korrekt sätt.  
Detta stämmer överens med Deltagare B, F och även till viss del med vad Deltagare D skriver. Deltagare 
B anser att storleken är av ringa betydelse for kodens underhållbarhet, det viktigaste är istället kodens 
läsbarhet. Deltagare D anser däremot precis som Deltagare B, att funktions storlek inte är avgörande för 
kodens underhållsbarhet. 
En funktion ska vara specialiserad och göra en sak (Martin, 2009, s. 34-36). Detta stämmer överens på 
alla Deltagare utom D, eftersom de anser att det är viktigt eller mycket viktigt att en funktion är 
specialiserad. Deltagare A och C anger samma skäl och menar att specialisering gör att koden blir 
enklare att underhålla och betydligt enklare att förstå. Deltagare B menar att den viktigaste orsaken till 
att skriva specialiserade funktioner är att det förbättrar kodens återvinningsbarhet. Deltagare D anser 
däremot inte att funktionens nivå av specialisering är viktig för kodens underhållsbarhet och får därför 
en låg överrensstämmelse, övriga deltagare får mycket hög för denna sektion.  

Vilken påverkar utgör namn? Både Martin (2009, s. 38) och McConnell (2004, s. 171) menar att 
funktionens namn har stor påverkan på kodens underhållbarhet, framförallt dess läsbarhet.  
Detta stämmer på alla deltagare. Funktionen måste inneha ett förklarande namn menar Deltagare A 
eftersom detta gör att koden blir enklare att förstå. God namngivning minskar också behovet av 
kommentarer vilket Deltagare A ser som positivt, det gör även Deltagare B. Deltagare D anser att 
funktionens namn ska vara självförklarande och tydligt eftersom detta, precis som övriga deltagare 
skriver, förbättrar kodens underhållsbarhet genom att göra den enklare att förstå och förändra. Han 
menar att god namnsättning är funktionens enskilt viktigaste egenskap för att leva upp till god 
underhållbarhet. Deltagare E menar att funktionens syfte måste klarläggas genom att den ges ett tydligt 
namn medans Deltagare F skriver att namnet är viktigt och ska beskriva exakt det som funktionen gör. 
Sammantaget tilldelas därför Deltagare B, C och F mycket hög överenskommelse med det akademiska 
idealet, Deltagare A och E tilldelas hög överenskommelse medans deltagare D erhålls medel. 

4.3.2 Formatering  
God struktur ger koden bättre läsbarhet och förändringbarhet vilket fås genom en korrekt användning av 
indrag och block (McConnell, 2004, s. 735-737).  Koden formateras för att underlätta kommunikation 
med andra utvecklare. Detta görs med indrag och en tydlig blockindelning som separeras med en tom 
rad (Martin, 2009, s. 76-78).  
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Detta stämmer mycket väl överens med Deltagare C när denne påpekar att kodens formatering är till för 
att göra den enklare att läsa och förstå. Detta stämmer också mycket väl överens med Deltagare D, E och 
F som alla skriver att de viktigaste komponenterna för god formatering är indrag och blockindelning, 
samt att målet med god formatering är att uppnå hög läsbarhet och förståelse för kodens innehåll. 
Deltagare E nämner dock att god formatering förbättrar kodens återvinningsbarhet medans Deltagare F 
skriver att funktioner ska vara av jämn storlek för att inte försämra kodens formatering. Inget att detta 
nämns av McConnell (2004), Martin (2009) eller Bell (2005) som faktorer som försämrar kodens 
formatering. Därför får Deltagare E och F hög överenskommelse medans Deltagare D får mycket hög 
överenskommelse. Deltagare A skriver att även om formatering är av stor betydelse, så är de viktigaste 
komponenterna för att nå dit, små funktioner, enkel kod och få kommentarer. Deltagare B skriver också 
att formatering är av stor betydelse för kodens kvalitet eftersom det gör att koden blir enklare att läsa. 
Han menar också precis som Deltagare C och D, att indrag är en viktig faktor för kodens formatering 
men även att mönster kan bidra med förbättrad struktur. Mönster menar han, skapar en tydlig struktur i 
koden eftersom dess lösning kräver viss förutbestämd funktionalitet och detta gör att betraktaren kan 
förstå koden utan att behöva läsa den. Detta stämmer överens med Bell (2005, s. 152-153) som skriver 
att mönster kan förbättra kodens struktur och förutsägbarheten utifrån kodens arkitekturnivå. Deltagare 
B och F menar precis som Deltagare A, att namngivning har stor betydelse för kodens formatering.  

4.3.3 Namngivning 
Vilken påverkan har namn på en funktion? McConnell (2004, s. 171-173) skriver att ett namn av god 
kvalitet ska beskriva allt vad en funktion gör och alla de effekter den skapar. Detta ökar förståelsen för 
funktionens innehåll.  
Alla deltagare visar detta genom sin namnsättning på exempelfunktionen (Bilaga 1, Fråga 3).  Deltagare 
B ger funktionen namnet: numberOfActiveAccounts(nationality, age) och Deltagare C beskriver den 
som: GetNumberOfActiveAccounts(string country, int age). Bägge uppfyller väl kraven från McConnell 
(2004, s. 171-173) om god namnsättning.  

Vilken påverkan har namn på kommentarer? Behöver namnet en kommentar för att förklaras, har 
det inget syfte och ska bytas ut (Martin, 2009, s. 18). Funktioner med förklarande namn kan oftast  
ersätta generella kommentarer (Martin, 2009, s. 67).  
Detta stämmer mycket väl med Deltagare A, D och F. Deltagare A skriver att god namnsättning gör 
kommentarer överflödiga eftersom koden själv berättar vad den gör.  Deltagare D påpekar att 
namnsättning av god kvalitet generellt minskar behovet av kommentarer. Deltagare F skriver kort att 
god namnsättning gör många kommentarer överflödiga.   

Varför är god namnsättning viktigt för kodens underhållbarhet? God namnsättning skapar en kod 
som är enkel att förstå, modifiera och återanvända. (Martin, 2009, s. 18). Alla deltagare anser att namn 
har stor eller mycket stor betydelse för kodens läsbarhet och underhållbarhet. Deltagare A pekar även på 
förändringsbarhet som en speciellt viktigt faktor, då kod förändras vilket gör betydelsen av tydliga namn 
på funktioner ändå större. Deltagare B tycker att kodens läsbarhet är den viktigaste egenskapen för kod 
av god kvalitet och där är namnsättning en central del.  

Vad klassificerar ett bra namn? Alla deltagares namngivning av funktioner och variabler följer vad 
både Martin (2009) och McConnell (2004) förespråkar och detta är att namn av god kvalitet ska vara: 
tydligt, förklarande och unikt. Deltagare B och C skriver även exakt samma svar på fråga 2, namnge en 
variabel: numberOfCustomers, vilket är exakt som Martin (2009, s. 18) säger hur den ska skrivas. 
Deltagare A bryter däremot mot Martin (2009, s.22-24) när han använder prefix, ungersk notation och 
tycker att datatypen ska reflekteras i namnet på variabler. McConnell (2004, s. 281) ser dock fördelar 



36 
 

med ungersk notation. Han skriver att användandet av en standardmetod för variabler och funktioner är 
en fördel då många utvecklare använder det. Deltagare A är ensam om att använda ungersk notation och 
prefix men alla deltagare är överens om att namn ska göra kod självförklarande, vilket även Martin 
(2009, s. 18-19) och McConnell (2004, s. 260) påpekar.  

Finns det en gräns för hur långt ett namn får vara? Alla deltagare insisterar att längden på ett namn 
har låg prioritet, det viktiga är att det förklarar koden vilket är likt McConnell (2004, s. 262). Han 
påpekar att det är betydligt farligare med korta namn än för långa, då korta namn inte förklarar funktions 
syfte och därmed försämrar lärbarheten. Bell (2005) tar inte upp namnsättning. Sammantaget tilldelat 
samtliga deltagare utom Deltagare A, mycket hög överenskommelse med det akademiska idealet. 
Deltagare A tilldelas överenskommelsen hög eftersom denna använder ungersk notation vilket endast 
stämmer med vissa källor men inte alla. 

4.3.4 Kommentarer 
Användning av kommentarer är tecken på en utvecklarens bristande kunskap att uttrycka sig i kod. 
Framförallt är generella kommentarer ett stort misslyckande då de leder till försämrad läsbarhet och 
försämrad formatering (Martin, 2009, s. 54). Den bästa dokumentationen kod kan ha, är koden själv. 
Detta fås dessutom helt gratis genom att utvecklare skriver kod med bra underhållbarhet vilket fås av bra 
namnsättning och god formatering (McConnell, 2004, s. 778-779). Detta är exakt vad Deltagare A 
menar när han säger att kod inte ska kommenteras. Koden tycker han, ska vara självförklarande, vilket 
fås genom att koden ges en tydlig struktur och god namnsättning. Tvärtom menar Deltagare A, är 
kommentarer i vägen och komplicerar koden, försämrar dess formatering och göra den svår att förstå 
vilket även Deltagare B tycker. Deltagare B påpekar också, precis som McConnell (2004, s. 792), att det 
är inte mängden kommentarer som är det centrala utan att varje kommentar ökar förståelsen för koden. 
Deltagare C är till viss del inne på samma spår och menar att kod bara undantagsvis bör omges av 
kommentarer. När detta är motiverat kan vara svårt att veta skriver han, vilket gör att han oftast inte 
kommenterar kod. Deltagare D och F är ändå tydligare och menar att kod inte ska kommenteras 
eftersom det leder till sämre läsbarhet och formatering. Alla skriver att kod av god kvalitet är 
självförklarande och detta fås framför allt genom en noga, genomtänkt namnsättning på variabler och 
funktioner. Deltagare E skriver precis som övriga deltagare att kod ska vara självförklarande, vilket fås 
om koden använder sig av en tydlig struktur och god namnsättning. 

Martin (2009, s. 54) skriver att implementering av copyright information, funktionshuvud, varningar om 
felaktig kod och att göra listor är giltiga skäl för att kommentera kod. Detta pekar även McDonnell 
(2004, s. 778) på och menar att detta ökar kodens läsbarhet och återvinningsbarhet. 
Deltagare A anser det vara motiverat att kommentera vid två tillfällen. Dels i en situation då han vet att 
funktionen kommer att användas av andra utvecklare: han tillför då ett funktionshuvud som beskriver 
argument och resultat. Detta menar han förbättrar kodens återvinningsbarhet. Det andra tillfället är när 
en algoritm är oerhört komplicerad. Detta är mycket likt Deltagare B och F, som skriver att en 
kommentar som beskriver ett funktionshuvud är ett av få tillfällen då det är användbart att kommentera 
kod. Till skillnad från Deltagare A och B så anser Deltagare C att den enda acceptabla orsaken till att 
kommentera kod är om dess algoritm är mycket komplex. Han nämner ingenting om funktionshuvud, 
detta gör inte heller Deltagare D eller E. Deltagare C, D och E ges därför hög överenstämmelse medans 
övriga deltagare får mycket hög överrensstämmelse. Bell (2008) tar inte upp kommentarer. 

4.3.5 Mönster 
Vilken effekt har mönster på en funktion? Designmönster förbättrar kodens struktur på arkitekturnivå 
vilket underlättar kommunikationen mellan utvecklare och förbättrar kodens återvinningsbarhet (Bell, 
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2005, s. 152). McConnell (2004, s. 103) och Bell (2005, s.151-152) skriver att designmönster 
tillhandahåller kärnan till erfarna utvecklares bästa lösningar på återkommande problem.  
Detta stämmer till viss del överens med Deltagare A, som använder hälften av de föreslagna mönstren. 
Detta görs dock utan att direkt känna till deras namn, vilket eliminerar fördelen med förenklad 
kommunikation. Därför anses överenstämmelsen vara medel vilket också är fallet för Deltagare B. Han 
använder endast ett av undersökningens mönster. Detta till trots, så anses överrensstämmelsen vara 
medel eftersom Deltagare B önskar använda fler mönster då han ser stora fördelar med deras 
standardiserade lösningsdesign. Detta sker dock inte skriver Deltagare B, eftersom övriga medarbetare 
inte besitter nödvändig kunskap om hur de fungerar. Till Deltagare B’s fördel så använder han model 
view controller eftersom han anser att mönster underlättar kommunikationen med andra utvecklare. 
Detta är vad McConnell (2004) och Bell (2005) skriver. Deltagare C och E har vetskap om mönster och 
använder dem med motiveringen att mönster underlättar kommunikationen mellan utvecklare. Dock 
använder bägge för få mönster för att nå upp till den högsta nivån av överrensstämmelse och tilldelas 
därför nivån hög. Deltagare D får jämförelsen låg eftersom han använder endast ett mönster och detta för 
att han tvingas till det. Han ser heller inga fördelar med att använda mönster utan menar att de snarare 
tvingar in honom i specifika lösningar vilket komplicerar hans arbete. Deltagare F tilldelas mycket hög 
överenskommelse eftersom han använder över hälften av de sju som föreslogs i undersökningen. Men  
han ser även flera fördelar med att använda mönster, förutom att de förbättrar kommunikationen med 
andra utvecklare. 
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5. Slutsats 

 

5.1 Delar utvecklare den innebörd om programkod av god kvalitet, som gäller vid 
akademisk utbildning?  

 
Undersökningen visar att en majoritet av deltagarna delar uppfattning med akademisk utbildning, om 
innebörden av god kvalitet i kod (Tabell 3). Deltagare D avviker medan övriga fem är relativt överens 
om att programkod av god kvalitet ska vara: enkel att läsa och förstå, effektiv, felfri och återanvändbar. 
De menar också att detta fås genom att skriva kod med förklarande namn, specialiserade funktioner och 
en tydlig, logisk struktur med få kommentarer. Koden ska även testas regelbundet med ett flertal olika 
metoder.  

 

Innebörden av god kvalitet i programkod  

Akademiska ideal jämfört med yrkesverksamma utvecklare 

Egenskap  Faktor  
Akademisk  
utbildning 

Deltagare 

A  B  C  D  E  F 

Tillförlitlighet  Funktion 
Specialiserad,  
Hög kohesion 

Specialiserad  Specialiserad  Specialiserad 
Saknar 

betydelse 
Specialiserad  Specialiserad 

 
Felhantering 

Defensiv 
programmering, 
try‐catch, 
undantag 

Undantag 

Defensiv 
programmering, 
Villkorssatser 
try‐catch 

Undantag 
Villkorssatser, 

try‐catch 
Try‐catch, 
undantag 

Try‐catch 

   Testning 
Ofta,  många 
metoder 

Mycket ofta,  
många 
metoder 

Ofta,  flera 
 metoder 

Ofta,  några 
 metoder 

Ofta,  få 
 metoder 

Ofta, flera 
metoder 

Ofta,  flera 
 metoder 

Prestanda  Funktion 
Få argument, 
inga 
returvärden 

Få  
argument 

Argument ska 
göra nytta 

Få  
argument 

Saknar 
betydelse 

Argument 
ska 

göra nytta 

Få 
argument 

   Felhantering  Begränsad  Minimal  Begränsad  Begränsad  Omfattande  Begränsad  Minimal 

Underhållbarhet  Funktion 
Förklarande 
namn,  
kort 

Förklarande  
namn, kort 

Förklarande  
namn 

Förklarande  
namn, kort 

Unikt  
namn 

Förklarande  
namn 

Tydligt  
namn, jämn 

storlek 

   Formatering 

Block, indrag 
och beskrivande 
namn. 
Funktioner ska 
vara korta. 

Korta 
funktioner,  
beskrivande 

namn 

Indrag,  
exakta namn 

Indrag, block 
Indrag, block, 
beskrivande 

namn 

Indrag, 
block, 
precisa 
namn 

Indrag, 
block, 
jämna 

funktioner 

 
Namngivning 

Tydligt, exakt, 
beskrivande, 
unikt, sökbart 

Tydligt, 
exakt, 
prefix 

Beskrivande,  
exakt, precist 

Beskrivande,  
exakt 

Tydligt, exakt 
Precist, 
tydligt 

Förklarande,  
tydligt,  

heltäckande 

   Kommentarer  Få, korta  Få  Få, korta  Få  Helst inga  Få  Helst inga 

   Mönster 
Flertalet 
bör användas  

Flera ska 
användas  

Få bör 
användas  

Få bör  
används  

Inga behöver 
användas 

Flera ska 
använda 

Många ska 
användas 

Tabell 3. Utvecklare har till stor del samma uppfattning om innebörden av god kvalitet i kod, som akademisk utbildning. Källa: 
Författaren.  
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5.2 I vilken utsträckning använder sig utvecklare av detta i sitt yrkesliv?  

Om man får generalisera från resultaten av denna undersöknings , så kan man säga att utvecklare inte 
skriver programkod av den kvalitet som gäller vid akademisk utbildning. De är medvetna om detta och 
orsaken är att det inte finns tillräckligt med tid att skriva programkod av den kvalitet de önskar.  

Funktion  
När utvecklare skriver en funktion så försöker de att göra den kort och specialiserad, för att koden ska få 
en god underhållbarhet. Att kod har god läsbarhet, är enkel att förstå och dela med andra, är av stor vikt 
för utvecklare.  

Formatering 
Utvecklare skriver kod som är välstrukturerad genom att använda: korta funktioner, tydliga indrag och 
blockindelning. Motivationen för detta är att skriva en kod med god underhållbarhet, att formatering 
också påverkar kodens prestanda är något som få är medvetna om.  

Namngivning 
Utvecklare skriver kod med god namnsättning. Deras funktionsnamn är förklarande, unika och sökbara. 
De eftersträvar en kod som är självkommenterande, vilket resulterar i god underhållbarhet och kod som 
är enkel att läsa, förstå och dela med andra utvecklare.  

Felhantering 
De flesta utvecklare använder felhantering på ett korrekt sätt i sin yrkesroll, vilket betyder att den 
begränsas. Men syftet med denna begränsning är att förbättra kodens underhållbarhet, få är medvetna 
om att överdriven felhantering skapar en negativ effekt på kodens prestanda. Resultatet blir en kod med 
god underhållbarhet och tillförlitlighet, bättre prestanda fås endast som en lyckosam bieffekt.  

Kommentar 
Samtliga deltagare kommenterar sin kod endast vid stora behov såsom komplicerade algoritmer, vilket 
resulterar i att deras kod får en bättre underhållbarhet då den blir enklare att läsa, dela och förstå för 
utomstående.  

Testning 
Undersökningens utvecklare genomför regelbundna tester på sin kod men hur dessa tester genomförs 
varierar stort från individ till individ. Resultatet blir en varierande felfrekvens vilket riskerar kodens 
tillförlitlighet. Detta är utvecklarna medvetna men anser att det inte finns något alternativ eftersom tiden 
inte räcker till för att genomföra alla tester som önskas.   

Mönster 
Majoriteten av utvecklarna använder de vanligast förekommande mönstren i sin yrkesroll. Mönstren 
används dock inte för att dessa skapar en kod av god kvalitet utan för att andra utvecklare använder dem. 
Detta till trots, så är de flesta utvecklarna medvetna om de potentiella fördelarna med mönster och vill 
helst använda fler än de gör, även om vissa utvecklare anser att mönster endast försvårar och 
komplicerar deras arbete.  
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5.3 Kritisk granskning 

Uppsatsen byggde ursprungligen på empir insamlad från fyra respondenter. Men när det visade sig att 
Deltagare D svarade avvikande jämfört med övriga deltagare, så adderades ytterligare två deltagare för 
att bredda undersökningens empiri. Då Deltagare E och F svar till stor del överensstämmer med de svar 
som tidigare givits av Deltagare A, B och C, så anses tillräcklig mättnad råda för att bekräfta uppsatsens 
båda slutsatser. Det går dock inte att helt utesluta att slutsatsen blivit annorlunda om detta antal varit 
ändå större. 

Enkätens frågor skapades utifrån uppsatsens analysmodeller och ger en bra täckning över uppsatsens 
syfte, men eftersom antalet faktorer är så många som sju stycken och tillgången till varje deltagare är 
begränsad till tjugo minuter, så saknas ett distinkt djup i empirin. Följdfrågor hade om möjligt skapat 
detta djup men detta är inte möjligt med en enkät. Att då istället genomföra undersökningen med en 
kvalitativ metod, såsom intervju, hade oundvikligen skapat en mer detaljerad empiri. Det är tveksamt om 
detta hade skapat en annan slutsats men den hade om möjligt blivit mer precis.  

Uppsatsen jämför yrkesverksamma utvecklare med akademiska ideal och då bör det användas litteratur 
avsedd för studenter. Men specifik studentlitteratur inom området informatik där det beskrivs hur kod 
ska skrivas för att vara av god kvalitet, är ytterst begränsad. Eftersökningar har dock gjorts för att 
identifiera litteratur av denna karaktär och majoriteten av den kunskap som använts för uppsatsen 
kommer från litteratur som varit eller är kurslitteratur för studenter, eller som refererats till av 
kurslitteratur. Men detta till trots, så är bedömningen att även om kurslitteratur använts i än större 
omfattning, så hade detta haft ringa eller ingen effekt på uppsatsens beskrivning av vad som är 
programkod av god kvalitet. Detta eftersom undersökt litteratur i ämnet Martin (2009), Bell (2005) och 
McConnell (2004) är överens om hur programkod ska skrivas för att anses vara av god kvalitet. Fler 
eller andra källor hade inte ändrat bilden nämnvärt. Författaren till denna uppsats har gått igenom också 
andra böcker samt artiklar, diskussionsfora, föreläsningar (Christianson, 2015a), intervjuer med 
universitetslärare (Christianson, 2015b; Bloom, 2015; Öfverberg, 2015) som alla beskriver samma saker. 
Därför anses uppsatsens beskrivning av kod av god kvalitet korrekt representera det akademiska ideal 
som studenter i informatik får lära sig.  
 

5.4 Fortsatt forskning 

Uppsatsen undersöker hur studenter ser på kodens kvalitet i sin roll som utvecklare. Detta görs genom 
att bedöma hur utvecklare använder utvalda faktorer och jämföra detta med vad utvald litteratur 
beskriver som ett ideal. Däremot har uppsatsen inte fört någon diskussion om vad god kod kostar. 
Är det motiverat att skriva kod av god kvalitet utifrån ett ekonomiskt perspektiv? Genererar kod av god 
kvalitet en lägre kostnad för kund, eftersom den innehåller färre fel och är enklare att underhålla? Detta 
vore onekligen mycket intressant att få svar på och har möjligheten att leda till ett signifikativt 
kunskapsbidrag. Forskning kring vad kod kostar och hur kvalitet påverkar priset för en rad finns 
(Sappidi, Curtis, Alexandra, 2011) men mycket kvarstår att göra även om CAST (2011) har kommit en 
bit på vägen. 
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Bilaga 1. Enkät 

Enkätundersökning  
2015-11-17 

 

Kodens kvalitet och dess effekt på en programvaras kostnad 

 

 

Jag heter Dan Lehn och jag är student vid Karlstads Universitet där jag läser programmet Systemdesign. 
Jag skriver för närvarande på en kandidatuppsats inom huvudämnet Informatik. Syftet med uppsatsen är 
att undersöka om studenter fortsätter att skriva kod av god kvalitet i sitt yrkesliv.   

Denna enkät har framtagits i syfte att försöka besvara om studenter förändrar sin syn på vad de anser 
vara kod av god kvalitet, när de påbörjar sitt yrkesliv. Frågorna är 16 till antalet och bör inte ta mer än 
15 minuter att besvara. Det är viktigt att du som besvarar enkäten utgår ifrån hur du skriver och 
värderar kod med god kvalitet i din yrkesroll som utvecklare.  

Ditt deltagande är frivilligt. Du rätt att avbryta ditt deltagande när som helst. Om du genomför 
undersökningen och skickar in enkäten har du rätten att när som helst, begära att dina svar stryks från 
uppsatsen, vilket kommer att ske utan konsekvenser. Du har också rätt att begära ut uppsatsens innehåll 
innan publicering, för att ge den ditt godkännande. Alla svar behandlas konfidentiellt. Inga uppgifter kan 
på något sätt kopplas till dig som person.  

Alla deltagarna har också möjlighet att få en digital kopia av uppsatsen skickad till sig efter publicering. 
Detta görs enklast genom att besvara sista frågan med Ja, eller att kontakta författaren via: 
dan.lehn38@gmail. 

 

 

Tack på förhand för ditt deltagande! 

 

 

Dan Lehn 
Dan.lehn38@gmail.com 
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Fråga 1: 
Bjarne Stoustrup, skaparen av C++, förknippar kod av god kvalitet med:  “elegant, effektiv, logisk, 
snabb och specialiserad”. Vilka ord (3-5) förknippar du med kod av god kvalitet? 
 
 
 

Fråga 2: 
Hur skulle du namnge en variabel av typen integer, vars uppgift det är att lagra antalet objekt av klassen 
kund?  
 
 
 

Fråga 3: 
En funktion returnerar antalet aktiva konton i en databas. Som argument får funktionen kundens 
nationalitet och ålder. Hur skulle du namnge den?  

 
 
Fråga 4: 
Har funktionens namn någon betydelse för kodens kvalitet?  

 
 
Fråga 5: 
Hur ofta kommenterar du din kod, och varför?  
 
 
Fråga 6:  
Stryk under de designmönster du använder. 
 
Observer 
Model View Controller  
Factory 
Adapter 
Composite 
Facade 
Chain of Responsibility 
Singelton 
Jag använder inte mönster 

 
Fråga 7: 
Varför använder du / använder du inte, mönster?  
 
 
 

Fråga 8: 
Vad kännetecknar en bra funktion? 
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Fråga 9: 
Vad kännetecknar en dålig funktion? 
 
 
 

Fråga 10: 
Har funktionens storlek (antal rader) någon betydelse för kodens kvalitet?  Motivera gärna! 
 
 

 
Fråga 11: 
Vilka av följande testmetoder använder? Stryk under alla alternativ som stämmer. 

A. Blackbox.   
B. Whitebox. 
C. Mutation test. 
D. Unit test. 
E. Beta Test 
F. Regression  

 

Fråga 12: 
Skulle din kod få en högre kvalitet om du testade den på ett annat sätt? Motivera gärna! 

 
 
 
 
Fråga 13: 
Jag testar min kod (stryk under ett alternativ): 
 

A. Efter varje rad. 
B. Efter varje funktion 
C. Varje timme. 
D. I slutet av arbetsdagen. 
E. Ett par gånger i veckan 
F. Dagen före leverans. 
G. Min kod behöver inte testas. 

 
 
 
 

Fråga 14: 
Skulle din kod få en högre kvalitet om du testade den oftare? Motivera gärna! 
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Fråga 15: 
Vad tycker du är viktigast för kodens struktur? Stryk under 3 alternativ. 
 

A. Variabels livslängd. 
B. Filstorlek. 
C. Blockindelning. 
D. Kodens radlängd. 
E. Indrag (indentation). 
F. Tecken densitet (Tecken per rad). 
G. Inkapsling. 
H. Funktionsnamn. 
I. Kommentarer. 

Fråga 16: 
Vad menar med defensiv programmering? 
 
 
 

Fråga 17: 
Är felhantering viktigt för kod av god kvalitet? Motivera gärna!  
 
 
 
 

Fråga 18: 
Det finns ett flertal sätt att felhantera kod på. Vilka sätt använder du? 
 
 
 

 
Fråga 19: 
Vill du att en digital kopia av uppsatsen skickas till din epost efter att den publicerats? Stryk under ett 
alternativ. 
Ja 
Nej 
 
 

Fråga 20: 
Författaren har din tillåtelse att använda de svar du angett i denna enkät, för att genomföra uppsatsens 
undersökning. Stryk under ett alternativ. 
Ja 
Nej 


