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Sammanfattning
Stora och komplexa kodbaser med bristfällig kodförståelse är ett problem som blir allt vanligare
bland företag idag. Bristfällig kodförståelse resulterar i längre tidsåtgång vid underhåll och
modifiering av koden, vilket för ett företag leder till ökade kostnader.
Clean Code anses enligt somliga vara lösningen på detta problem. Clean Code är en samling
riktlinjer och principer för hur man skriver kod som är enkel att förstå och underhålla. Ett
kunskapsglapp identifierades vad gäller empirisk data som undersöker Clean Codes påverkan på
kodförståelse. Studiens frågeställning var
Hur påverkas förståelsen vid modifiering av kod som är refaktoriserad enligt Clean Code
principerna för namngivning och att skriva funktioner?
För att undersöka hur Clean Code påverkar kodförståelsen utfördes ett fältexperiment
tillsammans med företaget CGM Lab Scandinavia i Borlänge, där data om tidsåtgång och
upplevd förståelse hos testdeltagare samlades in och analyserades.
Studiens resultat visar ingen tydlig förbättring eller försämring av kodförståelsen då endast den
upplevda kodförståelsen verkar påverkas. Alla testdeltagare föredrar Clean Code framför Dirty
Code även om tidsåtgången inte påverkas. Detta leder fram till slutsatsen att Clean Codes
effekter kanske inte är omedelbara då utvecklare inte hunnit anpassa sig till Clean Code, och
därför inte kan utnyttja det till fullo. Studien ger en fingervisning om Clean Codes potential att
förbättra kodförståelsen.
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Summary
Big and complex codebases with inadequate understandability, is a problem which is becoming
more common among companies today. Inadequate understandability leads to bigger time
requirements when maintaining code, which means increased costs for a company.
Clean Code is according to some people the solution to this problem. Clean Code is a collection
of guidelines and principles for how to write code which is easy to understand and maintain. A
gap of knowledge was identified, as there is little empirical data that investigates how Clean
Code affects understandability. This lead to the following the question
How is the understandability affected when modifying source code which has been refactored
according to the Clean Code principles regarding names and functions?
In order to investigate how Clean Code affects understandability, a field experiment was
conducted in collaboration with the company CGM Lab Scandinavia in Borlänge. In the field
experiment data in the form of time and experienced understandability was collected and
analyzed.
The result of this study doesn’t show any clear signs of immediate improvements or worsening
when it comes to understandability. This is because even though all participants prefer Clean
Code, this doesn’t show in the measured time of the experiment. This leads me to the conclusion
that the effects of Clean Code aren’t immediate, since developers hasn’t been able to adapt to
Clean Code, and therefore are not able to utilize its benefits properly. This study gives a hint of
the potential Clean Code has to improve understandability.

Förord

Denna rapport är ett examensarbete för kandidatexamen i Informatik på Högskolan Dalarna
under kursen IK2017. Arbetet har utförts tillsammans med företaget CGM Lab i Borlänge under
vägledning av mina handledare Anders Avdic, Pär Douhan och Daniel Hagman, som jag vill
rikta ett stort tack till. Jag även tacka min samarbetspartner CGM Lab Scandinavia och dess
medarbetare som deltagit i fältexperimentet. Utan er hade detta arbete inte varit möjligt.

Ordlista

Nedan finns en ordlista för de mesta centrala begreppen i denna studie.
Clean Code
Dirty Code
Refaktorisering
Understandability
Readability

Software Craftmanship

Mjukvarukod som är formaterad korrekt och
på ett organiserat sätt, så att andra utvecklare
enkelt kan läsa och modifiera den.
(Wiktionary, 2015)
Motsatsen till Clean Code. D.v.s. kod som är
av inkorrekt formaterad och oorganiserad, så
att den blir svår att läsa och modifiera för
andra utvecklare. (Martin, 2008)
Omskrivning av existerande källkod för att
förbättra läsbarhet, återanvändbarhet eller
struktur, utan att påverka dess syfte eller
beteende. (Wiktionary, 2015)
Ett kvalitetsmått hos kod. Kod med en hög
understandability är enkel för utvecklare att
förstå. (Srinivasulu, 2013)
Ibland synonym till understandability och
ibland ett mått för hur enkel kod är att läsa. I
denna rapport anses readability vara
synonymt med understandability.
(Srinivasulu, 2013)
En rörelse inom mjukvarubranschen som
eftersträvar en höjd nivå av professionalism i
branschen. (Softhouse, 2015)
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1 Inledning

I detta kapitel beskrivs studiens bakgrund, problemformulering, syfte, målgrupper och
avgränsningar.

1.1 Bakgrund

Att ha en välskött kodbas, där koden är lätt att förstå och modifiera för andra utvecklare, är en
förutsättning för att ett IT-produktutvecklingsföretag ska kunna leverera bra produkter. En
modifiering kan vara att lägga till ny funktionalitet i programmet eller att rätta en bugg.
Fowler, Beck, Brant, Opdyke och Roberts (2002) skriver att ju mer kod som finns och ju större
ett projekt är, desto svårare blir koden att förstå och modifiera för utvecklare. Därför är det
viktigt att man som utvecklare skriver kod som är enkel att förstå och modifiera. Annars riskerar
framtida förändringar av koden att ta längre tid, då utvecklare måste spendera mer tid på att
förstå koden han/hon ska modifiera. Srinivasulu (2013) skriver att det blir allt vanligare att
företag ställs inför dessa typer av problem, där kodbaserna blir stora och komplexa. Detta beror
på att storleken på projekt under de senaste åren blivit allt större.
På CGM Lab Scandinavias kontor i Borlänge, hädanefter CGM, har man en stor och komplex
kodbas med flera hundra tusen rader kod, som består av flera olika mjukvaruprodukter med olika
programmeringsspråk och åldrar. Att utföra någon sorts modifiering i denna kodbas kan vara
tidskrävande, då utvecklare behöver lägga ner mycket tid på att först förstå kodstycket innan
modifieringen kan utföras. CGM i Borlänge är ett IT-produktutvecklingsföretag med runt 50
anställda, och kan liknas vid många andra IT-produktutvecklingsföretag, som troligtvis upplever
liknande problem med stora och komplexa kodbaser, där det blir tidskrävande för utvecklare att
förstå vad koden gör.
För att skriva kod som är enkel att förstå och modifiera så föreslår Robert C. Martin (2008)
tillämpandet av Clean Code. Martin (2008) beskriver Clean Code som en samling riktlinjer och
ett tankesätt för hur man skriver kod som är enkel att underhålla och förstå. Gurnett, Caufield,
Frisch, Milburn och Parmar (2012) skriver att man genom tillämpandet av Clean Code kan
förenkla förståelsen av kod för utvecklare, vilket resulterar i att utvecklare inte behöver spendera
lika mycket tid på att förstå ett kodstycke.
Ett mått för hur lätt ett kodstycke är att förstå för andra utvecklare är understandability, vilket i
denna rapport översätts till kodförståelse. Srinivasulu (2013) säger att kod med god kodförståelse
är skriven så att en utvecklare snabbt kan förstå den, vilket resulterar i att modifieringar av koden
går snabbare. Kodförståelse kan enligt Srinivasulu (2013) mätas på flera olika sätt. Några av de
mest grundläggande är
 LOC (Lines of Code) mäter antal rader kod i ett projekt och säger i sig självt inte
mycket, men används ofta för att kunna räkna ut andra mått, som t.ex. eLOC.
 Comment percent mäter hur väl koden är kommenterad
 eLOC (Effective Lines of Code) mäter kodrader, kommentarer och tomma rader
 LEN (Length of Names) mäter längden på namn i koden. Längre namn är ofta mer
beskrivande
I ett fältexperiment av Ammerlaan, Veninga & Zaidman (2015) undersöker man Clean Codes
påverkan på kodförståelsen hos utvecklare. För att mäta kodförståelsen använder de sig av tid
och intervjuer. Om en modifiering av kod går snabbare när den refaktoriserats enligt Clean Code,
anses den ha bättre förståelse. Intervjuerna används för att ta reda på vad testdeltagarna tyckte
om koden.
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1.2 Problemformulering

Under samtal tillsammans med utvecklare på CGM har frågan kring hur man kan förbättra
förståelsen av kod väckts, och en möjlig lösning är Clean Code. Man vill därför undersöka vilken
påverkan Clean Codes principer för namngivning och att skriva funktioner har på förståelsen för
utvecklare vid modifiering av kod. Detta leder mig till följande problemfråga:
Hur påverkas förståelsen vid modifiering av kod som är refaktoriserad enligt Clean Code
principerna för namngivning och att skriva funktioner?

1.3 Syfte

Syftet med denna studie är att förklara hur Clean Code påverkar förståelsen vid modifiering av
kod. Tidigare teori säger att Clean Code ökar kodförståelsen, men att det saknas empirisk data
som bevisar detta Ammerlaan m.fl. (2015).
För att besvara syftet delas det upp i följande delfrågor
 Hur påverkas tidsåtgången vid modifiering av Clean Code i jämförelse med Dirty Code?
 Hur påverkas utvecklarnas upplevda förståelse vid modifiering av Clean Code i
jämförelse med Dirty Code?

1.4 Avgränsningar

Denna studie avgränsad till att endast undersöka några av Clean Codes aspekter, nämligen:
namngivning och att skriva funktioner. Man bör dock vara medveten om att Clean Code är mer
omfattande än så, och innefattar enligt Martin (2008) bl.a. enhetstester, acceptanstester och
minimala beroenden. Clean Code är även en del av rörelsen kring ”Software Craftmanship”,
som eftersträvar en höjd nivå av professionalism inom mjukvaruutvecklingsbranschen.
(Softhouse, 2015)
Koden som används i fältexperimentet kommer att vara skriven I C#, vilket är ett
objektorienterat språk och därför bör resultatet ur denna studie fortfarande vara relevant även för
andra objektorienterade språk som t.ex. Java.

1.5 Målgrupper

Denna studie är främst riktad till företaget CGM Lab Scandinavia och dess anställda. Men även
andra liknande företag eller enskilda utvecklare kan finna intresse i denna studie då CGMs
situation troligtvis inte är unik eftersom CGM kan liknas vid andra ITproduktutvecklingsföretag.
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2 Metod

I detta kapitel beskrivs hur studien har utförts genom att beskriva dess strategier och metoder för
datainsamling och dataanalys.

2.1 Upplägg

Studien är upplagd enligt Oates (2006) modell av forskningsprocessen som syns i Figur 1, där de
röda markeringarna visar vilka delar som används i den här studien. Strategin för studien är
Experiment där ett fältexperiment kommer att utföras. För att samla data ur detta fältexperiment
används observationer och intervjuer. Dessa två datainsamlingsmetoder genererar enligt Oates
(2006) både kvantitativ och kvalitativ data, vilket betyder att både kvantitativ och kvalitativ
dataanalys behövs. Resultatet av studien blir i det här fallet kunskap.

Figur 1 Oates modell av forskningsprocessen (Oates, 2006)
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2.2 Litteraturstudier

En litteraturstudie utförs ofta i två olika steg enligt Oates (2006). När en studie inleds är
litteraturstudier ett bra hjälpmedel för att identifiera ett ämnesområde att undersöka. De initiala
studierna för detta arbete gav uppslag till att undersöka ämnet Clean Code.
Efter att ämnet bestämts så måste en god referensram etableras. Detta görs genom djupare och
mer strukturerade litteraturstudier för att kartlägga ämnet och identifiera olika problemområden
Oates (2006). För att utföra den strukturerade litteraturstudien bestämdes några nyckelord:
 ”Clean Code”
 Understandability
 Readability
 ”Code Comprehension”
 Refactoring
 ”Software Metrics”
 ”Code Quality”
Dessa nyckelord användes sedan i olika kombinationer i sökmotorerna Google Scholar och
Summon, som är sökmotorer för vetenskaplig litteratur. I bilaga 1 redogörs resultatet från denna
process i en matris.
Via litteraturstudier identifierades tidigt boken ”Clean Code: A Handbook of Agile Software
Craftmanship”, som är skriven av Robert C. Martin. Denna bok är en av de mest refererade
källorna inom ämnet Clean Code med över 300 referenser på Google Scholar (Google, 2015).
Martin har skrivit flera böcker och föreläst om ämnet Clean Code. Med hjälp av Google Scholar
kunde jag se alla rapporter, artiklar och böcker som refererat Martins bok, vilket ledde mig till
artikeln”Old Habits Die Hard - Why Refactoring for Understandability Does Not Give
Immediate Benefits” av Ameerlaan, Veninga & Zaidman (2015). Dessa två källor användes som
de främsta källorna i denna studie. Andra intressanta källor hittades genom att läsa
sammanfattningen på de källorna som jag ansåg ha en relevant rubrik för det valda ämnet. På så
sätt kunde jag snabbt avgöra om källan innehöll information av intresse för studien.
Ameerlaan m.fl. (2015) beskriver i sin artikel ett fältexperiment där de undersökt hur utvecklares
produktivitet och förståelse påverkas av kod som är skriven för att vara lätt att förstå, d.v.s.
Clean Code. Syftet med deras experiment är att bidra med empirisk data för att täcka det
kunskapsglapp som man påstår finns inom ämnet. Detta glapp bekräftas även med hjälp av egna
litteraturstudier där man tydligt ser att t.ex. sökorden ”Clean Code” AND Understandability
endast ger 354 träffar på Google Scholar och 12 träffar på SUMMON. Fältexperimentets resultat
visar att effekten av Clean Code kanske inte är omedelbar, men att vidare studier krävs.

2.3 Strategi

Denna studie är utformad runt ett fältexperiment där sambandet mellan Clean Code och
kodförståelse ska undersökas. Ett fältexperiment skiljer sig enligt Oates (2006) från ett vanligt
experiment, som tar plats i ett laboratorium, där man har bättre kontroll över alla variabler. Men
ett laboratorium är en väldigt artificiell miljö och är därför inte alltid den typiska miljön för
liknande situationer. Då miljön för detta experiment är en verklig situation, som kan anses vara
typisk för liknande organisationer, lämpar sig ett fältexperiment bättre än ett vanligt experiment.
En annan strategi som hade kunnat användas är fallstudie, som används när man vill undersöka
ett visst fall (Oates 2006), vilket i denna studie skulle varit CGM. Men eftersom studien ska
undersöka ett samband och att den baseras på ett redan utfört experiment så blir det enda möjliga
valet experiment.
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2.4 Fältexperiment

Fältexperimentet i denna studie är till stor del baserat på Ammerlaans m.fl.(2015) studie kring
refaktorisering enligt Clean Code, och hur det påverkar kodförståelsen för utvecklare. Inför
fältexperimentet så används två olika kodstycken som vi kallar Program A och Program B.
Dessa två kodstycken finns i två versioner. En som är refaktoriserad av mig enligt en av Clean
Codes principer, och en version som förblir oförändrad, alltså Dirty Code. Program A har
refaktoriserats enligt Clean Codes principer om hur man skriver bra funktioner, vilket beskrivs i
kap 3.6.2. Program B har refaktoriserats enligt Clean Codes principer om hur man namnger
variabler och metoder, se kap 3.6.1.
Som i Ammerlaans m.fl.(2015) så ska varje testdeltagare göra två tester för att kunna testa både
Clean Code och Dirty Code. Vi vill också att varje deltagare ska testa båda kodstyckena. För att
kunna göra det delas testdeltagarna upp i två grupper, Grupp 1 och Grupp 2. Varje grupp består
av tre utvecklare från CGM. Som Figur 2 illustrerar så ska Grupp 2 testa Program A Dirty Code
och Program B Clean Code. Grupp 1 testar istället Program A Clean Code och Program B Dirty
Code

Figur 2 Illustration av uppdelningen av grupper för fältexperimentet

Inför varje test beskrevs studiens syfte kortfattat så att testdeltagaren förstod vad studien gick ut
på. Testdeltagaren fick inte veta om koden som testades var Clean Code eller inte. Under ett test
ska testdeltagarna genomföra en mindre modifiering av koden i form av t.ex. att rätta en bugg
eller lägga till ny funktionalitet. Tiden för att genomföra denna modifiering mäts för att senare
kunna jämföras. Då modifieringen som ska utföras är liten så sattes en maxtid för varje test till
30 minuter. Efter att ett test slutförts presenteras varje deltagare med båda versionerna av
kodstycket som de precis jobbat med. Deltagaren får sedan peka ut vilken version han/hon
föredrar utan att veta om det är Clean Code eller inte. Slutligen så avslutas varje testomgång med
en kort intervju av varje deltagare.
I detta fältexperiment är koden som används den oberoende variabeln som förklarar de beroende
variablerna tid och upplevd förståelse. Genom att refaktorisera koden till Clean Code ser vi
vilken påverkan det har på tid och upplevd förståelse hos testdeltagarna. För att få svar på hur
tiden påverkas så mäts tiden under experimenten. Intervjun som genomförs efter varje
experiment ger svar på hur den upplevda förståelsen påverkas.
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2.5 Datainsamling
2.5.1 Observation

Som Ammerlaans m.fl (2015) fältexperiment kommer tidsåtgången för testdeltagarna att slutföra
uppgiften de tilldelats att mätas. Tiden kommer att mätas från att uppgiften har beskrivits och
testdeltagaren förstår vad som ska göras, tills att testdeltagaren har löst uppgiften och säger att
han/hon är klar. Maxtiden är satt till 30min och då avbryter jag testdeltagaren och stoppar tiden.

2.5.2 Intervjuer

Kodförståelse kan enligt Srinivasulu (2013) vara svårt att mäta i enbart siffror, då förståelse är en
intern process hos varje människa. Därför kompletteras det observerade data från
fältexperimenten med kvalitativ data via intervjuer, där jag med hjälp av induktiva frågor kan få
mer data som kan styrka/motsäga det kvantitativa data som uppmätts. Via intervjuerna kan
testdeltagarna berätta vilken version av varje kodstycke som de anser är enklast att förstå.
Intervjuer delas enligt Oates (2006) upp i tre olika typer: strukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. I de fall forskaren söker djup i
intervjudeltagarens svar rekommenderar Oates (2006) ostrukturerade eller semi-strukturerade
intervjuer. I denna studie kommer semi-strukturerade intervjuer att användas då förståelse är
något personligt som kräver djupare svar. Oates (2006) varnar också för att semi-strukturerade
intervjuer inte alltid lämpar sig väl för generaliseringar. Detta motverkas genom att använda
metodtriangulering och samla annan form data som är bättre för generaliseringar.

2.5.3 Urval av testdeltagare

Urvalet av testdeltagare gjordes i samarbete med min handledare på CGM, där vi valde ut
medarbetare med rätt kunskap, d.v.s. systemutvecklare. För att kunna göra rättvisa och korrekta
jämförelser ansåg vi att det är viktigt att alla testdeltagare har likvärdiga kunskaper. Vi antog att
systemutvecklare som haft anställning hos CGM längst har mer erfarenhet av programmet och
därför en större chans att känna igen koden som används i fältexperimentet. Därför balanserades
de två grupperna så att inte alla med mycket erfarenhet hamnade i samma grupp. Under
fältexperimenten svarade bara en person i varje grupp att de kände igen koden, vilket antyder att
denna balansering fungerade.

2.5.4 Intervjufrågor

Under intervjuerna användes följande frågor.
 Kände du igen koden?
Ger svar på om utvecklarna kände igen koden och om det kan ha påverkat förståelsen.
 Om du får se båda versionerna av kodstycken, vilket föredrar du med hänsyn till
förståelse och varför?
Ger svar på vilken av versionerna som testdeltagarna föredrar ur förståelseaspekt. Alltså
vilken som är enklast att förstå och varför.
 Hur upplevde du att jobba med koden?
En öppen fråga som jag hoppas ger svar på vad testdeltagarna upplevde var bra/dåligt
med koden de jobbade med. Om jag inte får de svar jag önskar, ställer jag mer specifika
frågor som de nedan.
o Vad tyckte du var enkelt/svårt i koden du jobbade med?
Ger svar på vilka delar i koden som utvecklarna tyckte vara enkla/svåra att förstå
o Hur upplevde du metoderna i koden? (Längd, Syfte och Namn)
Ger svar på vad utvecklarna tyckte om metoderna i koden
o Hur upplevde du variablerna? (Längd, Syfte och Namn)
Ger svar på vad utvecklarna tyckte om den variablerna i koden.
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2.5.5 Urval av kodstycken till fältexperiment

De två kodstycken som användes i detta fältexperiment valdes ut tillsammans med min
samarbetspartner CGM. Vi valde ut några kodstycken som vi ansåg vara Dirty Code, d.v.s. kod
som var svår att förstå och modifiera. Ur dessa kodstycken valde vi till sist ut två stycken som
bäst matchade det vi ville undersöka. För program A valde vi ut ett kodstycke med dåliga
funktioner, och till program B valdes ett kodstycke med dåliga namn.

2.5.6 Modifiering av kodstycken

I program A undersöktes refaktoriserade funktioners påverkan på kodförståelsen. För att isolera
funktionernas påverkan så utfördes endast refaktoriseringar enligt Clean Codes principer för hur
funktioner ska skrivas. Metoder delades upp så att de endast hade ett tydligt syfte och att varje
metod endast gjorde en sak.
Program B vars syfte var att undersöka vilken påverkan namngivning har på kodförståelsen
refaktoriserades enligt Cleans Codes principer för namngivning. Alla namn refaktoriserades till
namn som var enkla att läsa och tolka.

2.6 Dataanalys

För att kunna avgöra om Clean Code har någon påverkan på kodförståelsen hos utvecklare, så
jämförs den uppmätta tiden och de svar som testdeltagarna delgav under intervjuerna. Tiden som
uppmättes sammanställdes i en tabell och ritades sedan upp i ett stapeldiagram. Ur detta kunde
sedan min-, max- och medelvärden utläsas och jämföras mellan Clean Code och Dirty Code.
Likt Ammerlaan m.fl. (2015) innebär kortast tid enklast förståelse.
De svar som testdeltagarna uppgav under varje intervju sammanställdes i en matris, för att få en
bättre överblick av svaren. I matrisen kunde man tydligt se vilken version som testdeltagarna
föredrog och varför. Jag kunde även med hjälp av intervjuerna bekräfta eller avfärda specifika
Clean Code principers påverkan på kodförståelsen, genom att se om testdeltagarna reagerade på
de modifieringar som gjorts. Om t.ex. flera testdeltagare under intervjuerna säger att de tydliga
metodnamnen i den refaktoriserade koden underlättade förståelsen, så har de rekommenderade
förändringarna från teorin gett önskad effekt.
Resultaten ur denna studie jämförs även med Ammerlaans m.fl (2015) resultat, för att kunna
bekräfta eller avfärda deras resultat, d.v.s. att Clean Code inte verkar ge någon direkt förbättring
vad gäller tidsåtgång, men att utvecklarna föredrar Clean Code framför Dirty Code när de får
välja.

2.7 Metodtriangulering

För att antingen styrka eller ifrågasätta resultatet av en metod så föreslår Oates (2006)
metodtriangulering, d.v.s. att använda flera än en metod för t.ex. datainsamling eller dataanalys.
Denna studie använder två typer av datainsamling och två typer av dataanalys, vilket kan ge
studiens resultat högre trovärdighet genom att angripa problemet från olika flera håll.

2.8 Etiska ställningstaganden

Av etiska skäl så presenteras den använda källkoden för fältexperimenten inte i denna rapport.
Då min samarbetspartner jobbar med känsliga uppgifter i form av patientdata vill de inte att
källkoden publiceras. Testdeltagarna i fältexperimentet är anonyma och kallas istället för person
A, B, C och så vidare.
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3 Clean Code

I detta kapitel beskrivs vad Clean Code är, hur det skiljer sig från Dirty Code och hur man
skriver Clean Clode.

3.1 Vad är Clean Code

Enligt Martin(2008) så finns det troligtvis lika många definitioner av Clean Code som det finns
programmerare. Lerthathairat och Prompoon (2011) håller med Martin i att det finns många
olika definitioner av Clean Code och säger att det finns fler än 80 olika typer. I boken ”Clean
Code – A Handbook of Agile Software Craftmanship”, frågar Martin (2008) några välkända och
mycket erfarna programmerare vad Clean Code är för dem.
Bjarne Stroustrup, uppfinnare av C++, menar att Clean Code är kod som är skriven på ett elegant
och effektivt sätt, med god logik som gör det enkelt att hitta buggar. Stroustrup säger också att
koden måste innehålla komplett felhantering. (Martin, 2008)
Grady Booch, författare av boken ”Object Oriented Analysis and Design with Application”,
säger att Clean Code är kod som är simpel och direkt, d.v.s. att den ska kunna läsas som en
välskriven prosa där författarens syfte alltid är tydligt för läsaren. (Martin, 2008)
Enligt Dave Thomas, grundare av OTI, ska Clean Code vara enkelt att läsa och förbättra för en
annan utvecklare. Koden ska ha enhetstester och acceptanstester skrivna för att enkelt kunna
testas. Namn på metoder och variabler ska vara meningsfulla, och koden ska erbjuda ett sätt
framför flera sätt att göra en sak. Thomas säger även att Clean Code ska vara lättläst för andra
människor. (Martin, 2008)
Michael Feathers, författare av ”Working Effectively with Legacy Code”, säger att den viktigaste
egenskapen hos Clean Code är att den alltid är skriven på ett sätt som ger intrycket att personen
som skrev koden bryr sig. När en annan utvecklare läser koden ska det inte finnas något
uppenbart som han/hon vill förändra, eftersom den ursprungliga författaren har redan tänkt på
det. (Martin, 2008)
Ron Jeffries, författare av ”Extreme Programming Installed” och ”Extreme Programming
Adventures in C#”, menar att Clean Codes viktigaste del är duplicering. När samma sak görs om
och om igen i koden är det ett tecken på att utvecklarens idé inte är korrekt formulerad i koden.
Utvecklare måste då försöka uttrycka sig bättre och formulera om sig, med t.ex. meningsfulla
namn och tydliga metoder som endast gör en sak. (Martin, 2008)
Ward Cunningham, uppfinnare av bl.a. Wiki och Fit säger följande om Clean Code:
”Du vet att du jobbar med Clean Code när varje rutin du läser visar sig vara ganska exakt vad
du förväntade dig. Du kan kalla det vacker kod när koden också får det att se ut som att språket
är skapat för problemet” – Cunningham (Martin 2008, s11)
En klar definition av Clean Code verkar enligt Martin (2008) saknas men det finns några
gemensamma nämnare i deras beskrivningar.
 Koden ska vara enkel att läsa och förstå för andra utvecklare än författaren
 Koden ska ha ett tydligt syfte
 Koden ska kunna förändras på ett enkelt sätt
Hamm, Zochodne och Rafih (2013) definierar i sin rapport Clean Code som ett sorts
kvalitetsmått av kod, som anger kodens kvalitet med avseende till kodsförståelse. Gurnett m.fl
(2012) skriver att man med hjälp av Clean Code ökar förståelsen och på så sätt spar tid för
utvecklare.
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3.2 Vad är Dirty Code

Martin (2008) skriver att Clean Code kan ses som ”bra” kod och dess motsats kallas Dirty Code,
eller ibland Smelly Code. Nedan kommer jag att beskriva några av de vanligaste tecknen på
Dirty Code som kan appliceras på många olika språk.
Kodduplicering är enligt Hamm, Zochodne och Rafih (2013) ett tecken som visar att mjukvarans
design inte är tillräckligt modulär, och är väldigt enkelt att identifiera. Kodduplicering resulterar
i kod som är svår att modifiera och underhålla eftersom förändringar av ett kodstycke måste
utföras på flera platser i koden, vilket ökar sannolikheten för misstag.
Hamm m.fl. (2013) skriver också att långa funktioner är ett annat vanligt problem. En funktion
som är flera hundra rader lång är svårare läsa och förstå för en utvecklare, vilket försvårar vid
t.ex. testning eller modifiering av koden. Ett exempel på ett vanligt problem som uppstår med för
långa funktioner är att lokala variabler blir svåra att hålla koll på, då de kanske inte används på
några hundra rader.
En funktion med för många parametrar kan också försvåra arbetet för utvecklare som kommer
tillbaka till koden och ska utföra någon förändring. Komplexiteten hos en funktion stiger med
antalet parametrar, vilket resulterar i sämre kodförståelse. Hamm m.fl. (2013)
Några vanliga tecken på Dirty Code hos objektorienterade språk, vilket är vad många utvecklare
använder idag, är enligt Hamm m.fl. (2013) klasser med bristfällig sammanhängning. D.v.s. att
man som utvecklare inte tydligt ser hur de olika klasserna hänger ihop och vilka ansvarsområden
de har. En klass utan tydligt ansvarsområde ger liknande effekter som för långa funktioner. Det
blir svårt för utvecklaren att förstå och modifiera. Hamm m.fl. (2013)
Klasser ska heller inte känna till för mycket om varandra, bara vad som är nödvändigt. Om inte
informationsdelningen är korrekt blir koden mer komplex och svår att förstå. Beroenden mellan
klasserna får inte heller vara för stora, då detta kan påverka programmets stabilitet och försvåra
för modifieringar i framtiden. Hamm m.fl. (2013)
För att sammanfatta så är Dirty Code motsatsen till Clean Code. D.v.s.
 Koden är svår att läsa och förstå för andra utvecklare som inte är författaren
 Kodens syfte är otydligt
 Koden är svår att modifiera


3.3 Refaktorisering

Refaktorisering är förändring av redan skriven kod där kodens beteende inte förändras men dess
struktur förbättras. Detta kan göras av olika anledningar, men oftast vill utvecklaren som
refaktoriserar förenkla förståelsen och läsbarheten i koden, så att framtida förändringar blir
enklare. Att refaktorisera koden hjälper också ofta till att städa upp buggar som kan gömma sig i
en rörig kod. (Fowler, Beck, Brant, Opdyke, & Roberts, 2002)
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3.4 Kodförståelse

Kodförståelse anger som namnet antyder hur enkel kod är att förstå för andra, och är en av de
viktigaste delarna i att skapa mjukvara som ska anses hålla god kvalitet. Srinivasulu (2013)
nämner flera olika mått för att mäta kodförståelse, där ett av de vanligaste är LOC(Lines of
Code), alltså antal rader kod. Detta mått används sedan som grund för många andra mått.
Andra mått är t.ex. Comment percent, som anger hur väl kommenterad ett kodstycke är.
Srinvasulu (2013) nämner även LEN (Length of Names), som anger hur långa namn i koden är.
Långa namn är oftast mer beskrivande och därför enklare att förstå. UNIQ mäter antalet unika
namn dividerat med totalt antal namn. Detta är inte alla mått, utan endast de enklaste måtten. Det
finns mer komplicerade mått som t.ex. Macro metrics och olika typer av Spatiala komplexitets
mått, som dock inte kommer att behandlas här. Kodförståelse kan även mätas i tidsåtgång och
via intervjuer, vilket Ameerlaan m.fl.(2015) använder sig av i sin studie kring Clean Code och
dess påverkan på kodförståelse.

3.5 Ammerlaan m.fl. fältexperiment

Då Ammerlaan m.fl.(2015) ansåg att det saknades empirisk data för Clean Codes påverkan på
produktivitet och kodförståelse, så undersökte de med hjälp av ett fältexperiment sambandet
mellan Clean Code och kodförståelse. Med hjälp av fem kodstycken och 30 utvecklare utfördes
ett fältexperimente där man med hjälp av att mäta tidsåtgång och intervjuer försökte bevisa
hypotesen att om utvecklarna blir tilldelade kod som refaktoriserats till Clean Code kommer de
att slutföra den tilldelade uppgiften snabbare än om det varit Dirty Code.
Den refaktoriserade koden, d.v.s. Clean Code gick endast snabbare i två av de fem testen som
utfördes. Alltså motsägs Ammerlaans m.fl. hypotes i majoriteten av testen, och man kan istället
tro att Clean Code har en negativ påverkan på utvecklarna. Ammerlaan m.fl.(2015) samlar även
in data genom korta intervjuer med utvecklarna efter varje testomgång. Under intervjuerna får
utvecklarna se båda versionerna av koden och sedan ta ställning till vilken de föredrar att jobba
med om de fick välja, och varför. Majoriteten av utvecklarna valde då Clean Code versionen, då
man anser att den är enklare att förstå.
Ammerlaan m.fl(2015) konstaterar därför att det verkar som att de två datakällorna motsäger
varandra, då tiden säger att Clean Code inte skiljer sig mycket från Dirty Code, trots att de flesta
utvecklare under intervjuer säger att man föredrar Clean Code. Ammerlaan m.fl (2015)
argumenterar för att detta kanske kan förklaras av utvecklarnas vanor. Då utvecklarna som
deltog i experimentet var vana att jobba med Dirty Code. Alltså ställs frågan om Clean Codes
effekter kanske inte visar sig på en gång, utan kräver mer tid, så att utvecklarna vänjer sig med
det. Ammerlaan m.fl.(2015) drar slutsatsen att Clean Code kan påverka utvecklare både positivt
och negativt, och att Clean Code kanske inte ger omedelbar förbättring vad gäller kodförståelse.
Ammerlaan m.fl (2015) uppmanar till mer studier runt Clean Code och kodförståelse

10

3.6 Hur skriver man Clean Code

Detta kapitel beskriver Clean Codes principer runt namngivning och funktioner, och baseras på
Martins(2008) bok ”Clean Code: A Handbook for Agile Software Craftmanship.

3.6.1 Namngivning

Att ha en bra namngivning är en viktig del av att skriva Clean Code, då namn finns överallt
koden. Vi namnger t.ex. variabler, metoder, klasser eller paket. I Martins handbok för att skriva
Clean Code finns några enkla regler för hur man väljer ett bra namn. Ett bra namn bör ge läsaren
svar på följande frågor: Varför existerar det, vad gör det och hur används det? Om ett namn
behöver en kommentar är det oftast ett dåligt namn eftersom det inte besvarar de tre tidigare
frågorna.
int d; //elapsed time in days

Koden ovan är exempel på ett mycket dåligt namn då namnet d inte säger läsaren någonting om
dess syfte. Ett bättre sätt att namnge denna variabel vore att döpa den som exemplet nedan, som
anger vad som mäts och i vilket enhet.
int elapsedTimeInDays

Utvecklare bör även vara försiktiga med att råka ge felaktig information i ett namn, d.v.s. råka ge
falska ledtrådar. T.ex. så bör ett namn för en grupp medlemmar inte heta memberList om det inte
är datastrukturen List. Namnet memberList riskerar att lura utvecklaren till att tro det är en List,
när det kanske inte är det. Ett bättre namn vore memberGroup eller bara members, då dessa inte
ger några falska ledtrådar.
Två namn bör heller inte vara för lika varandra, då det ofta blir svårt för utvecklare att skilja på
dessa i koden. Utvecklare tenderar ofta att skapa problem för sig själva när de skriver kod för
kompilatorn i första hand och inte för människor. Ett vanligt exempel på detta är att man inte kan
använda samma namn för två olika saker inom samma scope i ett kodstycke. Utvecklare kan då
ofta välja att lösa detta genom att medvetet stava fel, lägga till ett nummer eller något liknande.
Detta fungerar bra för kompilatorn, men kan förvirra utvecklare i framtiden. Ett exempel på detta
är följande metod
public static void copyChars(char a1[], char a2[]) {
for (int i = 0; i < a1.length; i++) {
a2[i] = a1[i];
}
}

Namnen a1 och a2 säger inte utvecklaren någonting och förvirrar endast. I detta exempel vore
det bättre att använda namnen source och destination då utvecklare nu tydligt förstår att
någonting kopieras från källan till destinationen.
public static void copyChars(char source[], char destination[]) {
for (int i = 0; i < source.length; i++) {
destination[i] = source[i];
}
}
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Utvecklare bör även undvika att lägga till vad Martin kallar för ”Noise words”, d.v.s.
meningslösa skiljeord. Ett exempel på detta är om en klass som heter Product och en annan som
heter TheProduct. Ordet ”The” är i detta fall meningslöst eftersom utvecklare namngett klasserna
olika utan att det egentligen är någon skillnad mellan dem. Att använda prefix som t.ex. ”the”
eller ”a” är dock inte alltid fel, så länge det finns någon mening bakom det, som t.ex. att alla
lokala variabler har prefixen ”a”. Andra exempel på oljud är att lägga till överflödig information
i ett namn som t.ex. att döpa ett namn till NameString, där String är överflödig information
eftersom ett namn som regel alltid är en sträng och utvecklaren redan vet detta.
Namn bör även vara enkla att uttala för människor, för att enklare kunna diskutera koden. Om
utvecklaren inte kan uttala namnet på ett enkelt sätt så kommer han/hon inte att kunna prata om
koden på ett enkelt sätt. Martin anser att denna del är viktig då programmering är social aktivitet
där samarbete ofta behövs. För att underlätta navigeringen så rekommenderas sökbara namn, så
att utvecklaren enkelt kan söka efter ett visst namn i koden.
Martin säger att klassnamn bör ha ett substantiv som namn. T.ex. Customer, Address eller Car.
Han varnar även för att använda verb som klassnamn eller orden Manager, Processor, Data och
Info, då dessa kan förvirra utvecklaren. För metoder rekommenderar Martin motsatsen, alltså att
använda verb som namn. Han menar även att prefix som get, set och is ska användas så ofta det
är möjligt och passande som i exemplet nedan.
String name = employee.getName();

Att använda flera ord för samma sak riskerar att förvirra utvecklare, och därför bör utvecklare
vara konsekventa i sina val av ord. Man bör t.ex. inte använda orden fetch, retrieve och get för
samma sak, utan istället bestämma sig för ett och sedan använda det konsekvent i koden.
Eftersom majoriteten av de personer som kommer att läsa koden är utvecklare, så bör
datorvetenskapliga-/programmerings-termer användas i så stor utsträckning som möjligt. Om
man använder domänspecifika termer för en viss bransch riskerar framtida utvecklare att få
springa och fråga om hjälp för att förstå vissa termer. Det är dock inte förbjudet att använda
domänspecifika termer, eftersom det kanske inte alltid finns en bra datorvetenskaplig term att
använda.
Den största utmaningen med god namngivning är att det kräver goda beskrivningsförmågor hos
utvecklaren och en gemensam kulturell bakgrund med läsarna, vilket gör det svårt att bemästra.
Ett problem är också att många utvecklare är rädda för att döpa om i koden, eftersom man är
rädd för att någon ska misstycka eller inte hålla med. Martin tycker att utvecklare inte alls ska
vara oroliga för att någon ska misstycka, och att man troligtvis kan få motsatt reaktion. Att våga
refaktorisera kod till något bättre är en viktig del av Clean Code, som förespråkar kontinuerlig
förbättring via refaktorisering.

3.6.2 Funktioner

Att ha bra funktioner är ett av de grundläggande sätten att organisera koden på, därför är det
viktigt att dessa skrivs på ett bra sätt och är enkla att förstå. Vanliga problem med funktioner är
att de ofta är för långa, de gör fler än en sak eller att funktionen innehåller olika
abstraktionsnivåer. Detta är saker som gör koden svår för utvecklare att förstå, vilket resulterar i
att mycket tid går åt till att förstå koden.
”The first rule of functions is that they should be small. The second rule of functions is that they
should be smaller than that” – (Martin 2008, s34)
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I sin bok om Clean Code trycker Martin på hur viktigt det är med korta funktioner. Han påpekar
dock att han inte har vetenskaplig data på att korta funktioner är bättre, men att han under sina 40
år i branschen som utvecklare har lärt sig detta. Korta funktioner är som regel oftast enklare att
förstå, och han menar att en funktion sällan ska vara längre än 20 rader lång.
En annan viktig del i att göra koden enkel att förstå, är att se till att den är läsbar, därför är
indentering vid t.ex. if-satser viktigt, då det hjälper utvecklare att läsa och förstå koden. Martin
anser även att man ska skriva korta stycken kod i if- eller while satser, gärna bara ett anrop på en
metod, som i exemplet nedan:
public static String renderPageWithSetupsAndTeardowns(
PageData pageData boolean isSuite) throws Exception {
if (isTestPage(pageData))
includeSetupAndTearDownPages(pageData, isSuite);
return pageData.getHtml();
}

Det är även viktigt att funktioner endast gör en sak, man brukar säga att funktioner endast ska
göra en sak och de ska göra det på ett bra sätt, och endast detta. Problemet är att veta vad denna
enda sak är för något, då det ibland är svårt att avgöra om en funktion gör en eller flera saker. Ett
sätt att avgöra om en funktion gör fler än en sak är att försöka extrahera en annan funktion ur den
första funktionen som gör något annat. För att säkerställa att en funktion endast gör en sak så
måste utvecklare se till att koden i funktionen ligger på samma abstraktionsnivå. Att blanda
abstraktionsnivåer resulterar alltid i förvirring, men är dock ett vanligt problem hos utvecklare
eftersom det ofta är svårt att hålla sig till endast en abstraktionsnivå.
Som i föregående kapitel angående namngivning så är det viktigt med bra namn på funktioner
för att de ska vara enkla att förstå. Ett namn på en funktion bör vara beskrivande och det gör
ingenting om namnet är lite långt, ett bra men lite längre namn är bättre än ett dåligt namn som
är kort. Vid längre namn är det smart att använda ett mönster som tillåter namnet att läsas enkelt
t.ex. renderPageWithSetupsAndTeardowns.
Många argument i en funktion tenderar ofta i att förvirra utvecklare, därför bör så få argument
som möjligt användas i en funktion. Martin hävdar att det ideala antalet argument i en funktion
är noll, men det är inte alltid möjligt. En funktion bör inte ha fler än tre argument, om inte
väldigt särskilda anledningar finns. Anledningen till att man bör undvika många argument är för
att det kräver utvecklaren att hela tiden hålla reda på vart argumentet kommer ifrån och tolka det
varje gång det används. Argument försvårar även testning av kod eftersom det kräver flera olika
tester som täcker alla olika kombinationer av möjliga argument.
Om en funktion tar emot fler än tre argument är det ofta ett tecken på att några av dessa
argument kan slås ihop i en klass. Denna klass skulle sedan kunna skickas som argument istället
och då innehålla all nödvändig data.
En annan viktig egenskap hos en bra funktion är att den inte har några oanade sidoeffekter, d.v.s.
att den utför fler än en sak, som utvecklaren inte vet om. Dessa sidoeffekter kan ha varierande
påverkan på koden såklart, och många gånger är det kanske ofarligt, men det kan även vara så att
den riskerar att förstöra viktig data eller få ett system att krascha.
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Funktioner ska enligt Martin antingen utföra något eller svara på något, det ena eller det andra.
Antingen så ska en funktion förändra ett objekt eller returnera information om ett objekt. Om en
funktion utföra båda delarna kan det lätt leda till förvirring för utvecklare, som i exemplet nedan
public boolean set (String attribute, String value);

Denna funktion sätter ett värde på ett attribut och returnerar true om det lyckas, annars returneras
false. Om man sedan anropar denna funktion som i exemplet nedan, och en läsare försöker tolka
anropet kan det lätt blir förvirrat. Hur ska man veta om denna metod frågar om username har
värdet janne, eller om den frågar om användarnamnet blev satt till janne. Vi vet att det senare
alternativet är vad som sker eftersom det var vi som skrev metoden, men en tredjepart som
försöker tolka denna kodrad måste antingen gissa eller testa. En del av problemet ligger också i
att ordet set kan tolkas antingen som ett verb eller adjektiv i detta sammanhang.
if(set (”username”, ”janne”))...

Principer som DRY(Don’t repeat yourself) och delar av strukturerad programmering
rekommenderas av Martin som menar att duplicering och dålig struktur är några av de
allvarligaste problemen hos Dirty Code. Alla delar i strukturerad programmering är dock inte
rekommenderade, då dessa endast lämpar sig för stora kodstycken, och Clean Code förespråkar
små kodstycken.
Att skriva bra funktioner kan liknas vid att skriva en rapport eller artikel, där man tar fram ett
utkast för sina tankar, sedan försöker man skriva om dessa tankar till ett program. Denna kod
refaktoriseras sedan om och om igen tills det ser bra ut, och gör exakt det du tänkte från början.
Detta är en process som kan ta lång tid, men blir snabbare ju mer van utvecklaren blir vid att
skriva Clean Code. Martin säger också man troligtvis aldrig kommer att skriva perfekt Clean
Code vid första utkastet, utan att man hela tiden måste refaktorisera koden.
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4 Empiri

I detta kapitel presenteras fältexperimentets resultat

4.1 Program A

Program A refaktoriserades enligt Clean Codes principer rörande funktioner. De
refaktoriseringar som utfördes var främst uppdelningar av långa och otydliga metoder. I Clean
Code versionen av detta kodstycke så fanns istället flera korta metoder, som endast gör en sak
och med ett tydligt syfte.
I Figur 3 redovisas tidsåtgången att slutföra uppgiften för varje testomgång i program A. I Dirty
Code versionen av program A, ser vi ett minvärde på 17min 4s, ett maxvärde på 30min och ett
medelvärde på 25min 36s. Detta kan jämföras med Clean Code versionen av program A, med ett
minvärde på 21min 10s och ett maxvärde på 30min samt ett medelvärde på 26min 31s.

Tidsåtgång för program A
h:30:00

Dirty Max

Clean Max

h:17:04

Dirty Min

Clean Min

Dirty Medel

h:30:00
h:21:10

h:26:31

Clean Medel
Dirty F

h:30:00

00:17:04

Dirty D
Dirty B

h:30:00

Clean C
00:00:00

Tid (hh:mm:ss)

00:29:43

Clean E

Clean A

h:25:36

00:07:12

00:14:24

00:21:10

00:21:36

Figur 3 Diagram över tidsåtgången för varje testomgång för program A

00:28:23
00:28:48

00:36:00

I Tabell 1 tydliggörs max-, min- och medelvärde för program A i de två olika versionerna . Vi
ser tydligt att Dirty Code versionen verkar ha ett bättre resultat på 2/3 punkter. Dirty Code
versionen har ett medelvärde på 25min 36s, i jämförelse med Clean Codes 26min 31s. Det skiljer
alltså 1min 5s i medeltid för att avsluta uppgiften. Jämför man mintiden så se man att Dirty Code
versionen har ett minvärde som är 4min 6s lägre.
Mått
Min:
Max
Medel

Clean
00:21:10
00:30:00
00:26:31

Dirty
00:17:04
00:30:00
00:25:36

Tabell 1 Tabell över min-, max- och medelvärde för Program A
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Både versionerna har en maxtid på 30min, vilket var den satta maxtiden. Alltså ser man ingen
skillnad här. Om man däremot tittar på den näst högsta tiden så ser vi att Clean Code har en tid
på 28min 23s, jämfört med Dirty Codes 29min 43s. I detta fall är alltså Clean Code versionen
1min 20s snabbare.
Under de intervjuer som utfördes efter varje testomgång så svarade alla sex respondenter att om
de fick välja en av de två versionerna av samma kodstycke, så väljer alla Clean Code versionen.
När jag sedan frågade respondenterna varför, så svarade alla sex att Clean Code versionen är
lättare att förstå.
Respondenterna fick även berätta vad som upplevdes enkelt och svårt med avseende till
kodförståelsen i koden de jobbade med. I de tre fall där respodenten jobbat med Clean Code
svarade alla att man uppskattade metodernas namn, längd och tydliga syfte. Tittar man på de tre
respondenter som jobbat med Dirty Code så tyckte alla tre att metoderna gjorde för många saker
och var för långa. Man anmärkte också på användandet av långa och nästlade if-satser vilket
försvårade förståelsen och de tyckte att koden överlag var svår att förstå.
Deltagare

Vilken version Varför föredrar
föredrar du? du den versionen?
Clean Code

Lättare att förstå om man inte är
van vid systemet

Clean Code

Lättare att förstå kod som är
uppdelad i små och tydliga
metoder.

B

Clean Code

Lättare att jobba med och förstå.
Dirty Code versionen ser man
på en gång att ingen brytt sig

F

Clean Code

A

D

E

C

Vad tyckte du var enkelt/svårt
i koden du jobbade med?
+ Metodnamn
+ Metodsyfte
+ Metodlängd
+ Kommentarer

Kände du
igen koden?

Version

Ja

Clean Code

Ja

Dirty Code

Nej

Dirty Code

Nej

Dirty Code

Clean Code

Det är enklare att utföra
+ Metodlängd
förändringar på den refaktoriserade
+ Metodnamn
versionen, då den är uppdelad i
+ Metodsyfte
flera mindre metoder. Detta
- Förkortningar i namn
resulterar i bättre förståelse och
- För få kommentarer
enklare underhåll tror jag.

Nej

Clean Code

Clean Code

+ Metodnamn
+ Metodlängd
Föredrar kod som är uppdelad i små
+ Metodsyfte
metoder som förenklar förståelsen.
- Viss duplicering då två metoder
gjorde samma sak

Nej

Clean Code

- Metod gör flera saker
- Långa metoder
- Otydliga metoder
- Långa och nästlade if-satser

- Svårt att se vart förstå vart allt
sker
- Långa och nästlade if-satser
- Metoder gör för många saker
- Förkortningar i namn
- Svårt att veta vad allt är och vad
Man förstår lättare vad
det gör
allt är och vad det gör,
- Långa metoder
till skillnad mot den andra
- Långa och nästlade if-satser
versionen där man får gissa sig fram - Metoder gör flera saker
- Svårt att förstå hur all data hämtas

Tabell 2 Matris för intervjuer av Program A
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4.2 Program B

Program B refaktoriserades enligt Clean Codes principer rörande namngivning. Namn på
variabler och metoder byttes i detta kodstycke ut mot namn med tydliga syften och namn som
svarar på följande tre frågor: varför existerar det, vad gör det och hur används det?
Tidsgången för de olika testomgångarna i program B redovisas i Figur 4 nedan. Här kan vi
tydligt se att versionen med Dirty Code har det lägsta minvärdet på 3min 25s, jämfört med 5min
1s för Clean Code. Vi ser också att versionen med Clean Code har det lägsta maxvärdet på 6min
40s, vilket kan jämföras mot maxvärdet för Dirty Code som är 7min 20s. Medelvärdet för Clean
Code versionen är 5min 38s, vilket kan jämföras med 5min 52s för Dirty Code.

Tidsåtgång för program B
00:07:20

Dirty Max

Clean Max

00:03:25

Dirty Min

Clean Min

00:06:40
00:05:01

00:05:52

Dirty Medel

00:05:38

Clean Medel
Dirty E

00:03:25

Dirty C

Dirty A

Clean F

Clean B

00:07:20

00:05:14

Clean D

00:00:00

00:01:26

00:02:53

00:04:19

Tid (hh:mm:ss)

00:06:50

00:05:01

00:05:46

Figur 4 Diagram över tidsåtgången för varje testomgång för program B

h:06:40

00:07:12

00:08:38

I Tabell 3 tydliggörs max-, min- och medelvärde för program B. Vi ser att skillanderna mellan de
två versionerna inte är så stora som i program A. Mintiden för Clean Code versionen är 5min 1s,
vilket är 1min 36 längre än för Dirty Code, vars mintid är 3min 25s. När man jämför maxtiden
för Clean Code på 6min 40s med Dirty Code som har 7min 20s, så kan vi konstatera att det
skiljer 40s mellan versionerna. Medeltiden skiljer sig minst med endast 14s skillnad. Clean Code
har alltså lägre max- och medeltid, men högre minsta tid.
Mått
Min:
Max
Medel

Clean
00:05:01
00:06:40
00:05:38

Dirty
00:03:25
00:07:20
00:05:52

Tabell 3 Tabell över min-, max- och medelvärde för Program A
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Resultatet för intervjuerna som utfördes efter varje testomgång i program B redovisas i Tabell 4.
När respondenterna fick välja mellan de två versionerna av program B, så valde alla sex Clean
Code versionen, dock så ansåg majoriteten att programmet var så pass simpelt att det inte
spelade så stor roll huruvida namnen vad bra eller inte. Respondenterna tog istället ställning till
vilken påverkan namngivning har i mer komplexa system. Där var man överens om att ju mer
komplext ett system är, desto viktigare blir goda namn om man som utvecklare ska kunna förstå
koden.
När jag frågade respondenterna vad som upplevdes enkelt och svårt med avseende till
kodförståelsen i koden de jobbade med så hade de inte så mycket att anmärka, eftersom man
tyckte att programmet var så pass simpelt. Men man reagerade ändå på de otydliga namnen i
Dirty Code versionen. I versionen som refaktoriserats till Clean Code tyckte alla tre
respondenterna att namnen istället var tydliga med klara syften och gjorde därför koden enklare
att förstå.
Vilken
Deltagare version
föredrar du?
A

D

B

F

E

C

Clean Code

Varför föredrar
du den versionen?

Simpelt program, men i mer
komplicerade program blir namn
viktiga

Vad tyckte du var enkelt/svårt
i koden du jobbade med?

Kände du
igen koden?

Version

- Otydliga namn

Nej

Dirty Code

Clean Code

Namnen i Dirty Code versionen
var totalt obegripliga. Bra namn
har stor betydelse, och blir
viktigare ju mer komplext ett
system är.

+ Små tydliga metoder
+ Tydliga namn

Nej

Clean Code

Clean Code

Bra namn underlättar för mig som
utvecklare då jag lättare kan finna
vad jag söker. Det här exemplet
var ganska simpelt. Men i ett mer
komplext program blir det ännu
viktigare

+ Tydliga namn
+ Tydliga syften för namn

Nej

Clean Code

Clean Code

Simpelt program som man enkelt
förstår oavsett namn. Men i ett
mer komplicerat program tror jag
+ Tydliga namn
att det har jätte stor betydelse om
+ Tydliga syften för namn
namnen är bra eller inte. Dåliga
namn gör att utvecklaren får gissa
hur saker hänger ihop

Nej

Clean Code

Clean Code

Är själv väldigt noggrann med
namngivning, så Clean Code
tilltalar mig. En bra namngivning
förenklar förståelse och struktur
för ett kodstycke. Kan leda till
förståelse på en helt annan nivå.

- Svårt att veta vad som sker vart i
koden
- Förkortningar som namn

Nej

Dirty Code

Clean Code

Gillar inte någon version. Men bra
namn underlättar till en viss del.
Exemplet är väldigt simpelt också,
så jag tror att det hade haft större
påverkan på ett mer komplex
program.

- Otydliga namn
- Otydliga syften för namn
- Duplicering av kod

Nej

Dirty Code

Tabell 4 Matris för intervjuer av Program B
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5 Analys

I detta kapitel analyseras empirin utifrån teorin.

5.1 Tidsåtgång

Den uppmätta tidsåtgången för utvecklarna att slutföra uppgifterna visar ingen tydlig skillnad
mellan Dirty Code och Clean Code, då program A och program B visar motsatta resultat. I
program A ser Clean Code inte ut att förbättra förståelsen då Dirty Code överlag gick snabbare
att modifiera. Tittar vi på resultatet ifrån program B så gick Clean Code snabbare att modifiera
än Dirty Code.
Jämför man detta resultat med Ammerlaans m.fl. (2015) så kan jag konstatera att resultaten
liknar varandra på flera punkter. Ammerlaan jämförde Clean Code och Dirty Code på fem olika
kodstycken. I två av dessa så var Clean Code versionen snabbare än Dirty Code, och i de andra
tre var Dirty Code snabbare än Clean Code. Alltså ser Ammerlaan m.fl (2015) ingen direkt
förbättring av kodförståelsen sett till hur det påverkar tidsåtgången vid modifiering av kod.
Teorin som skriver att Clean Code ska förbättra kodförståelsen och då indirekt tidsåtgången vid
modifieringar verkar i det här fallet inte stämma då tidsåtgången inte förbättrades när koden
refaktoriserats till Clean Code.

5.2 Upplevd förståelse

För att undersöka den upplevda förståelsen fick testdeltagarna välja vilken version av varje
kodstycke som föredrogs. Under de intervjuer som utfördes under fältexperimenten så svarade
alla testdeltagare att de föredrog Clean Code före Dirty Code, då man tyckte att Clean Code var
enklare att förstå. Ammerlaan m.fl(2015) konstaterade i sin studie att majoriteten av
testdeltagarna väljer Clean Code före Dirty Code när de får välja.
I båda fältexperimenten antyder resultatet från tidsåtgången att Clean Code inte ger någon direkt
förbättring av förståelsen då koden inte går snabbare att förstå. Tittar man istället på svaren
testdeltagarna gav på frågan vilken kod de föredrog, så var resultatet tydligt i båda
fältexperimenten. Majoriteten av utvecklarna föredrar Clean Code över Dirty Code då man anser
att det är enklare att förstå.
Ameerlaan m.fl (2015) ger inte svar på vilka delar av koden som utvecklarna ansåg förenkla eller
försvåra förståelsen. När jag under intervjuerna frågade utvecklarna som jobbade med Clean
Code versionen vad som förenklade förståelsen nämner nästan alla utvecklare saker som tydliga
metodnamn, bra metodlängd och tydliga metodsyften. De utvecklare som jobbade med Dirty
Code versionen reagerade istället på de motsatta, d.v.s. otydliga metodnamn, dålig metodlängd
och otydliga metodsyften, som de tyckte försvårade förståelsen.
Då nästan alla testdeltagare tyckte att de metoder och namn som refaktoriserats enligt Clean
Code var bra och förbättrade förståelsen verkar teorin kring hur man skriver Clean Code ha den
effekt som beskrevs. Detta styrks även av att majoriteten av testdeltagarna också reagerade på de
namn och metoder som inte refaktoriserats, och tyckte att de otydliga metoderna och namnen
försvårade förståelsen.
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6 Diskussion

I detta kapitel diskuteras studiens resultat och metod

6.1 Resultatdiskussion

Ammerlaans m.fl. (2015) resultat vad gäller tidsåtgången visar som sagt ingen fördel för Clean
Code. Detta resultat matchas i denna studie, vilket så klart väcker frågan vad det beror på.
Kanske kan man inte se Clean Codes effekter på så kort tid, och istället skulle man behöva
undersöka det här under en längre period, där utvecklarna får vänja sig vid Clean Code. Detta
blir ännu mer intressant då testdeltagarna i båda studierna trots allt föredrar Clean Code över
Dirty Code, och säger att det är enklare att förstå Clean Code. Rimligtvis kan man då tycka att
resultaten vad gäller tidsåtgång borde visa detta.
Kanske är det så som Ammerlaan m.fl. (2015) säger, old habits die hard, på svenska översatt till
gamla vanor sitter i. En möjlig anledning till att de påstådda effekterna hos Clean Code inte syns
på en gång, är att utvecklarna är vana med s.k. Dirty Code och därför går det snabbare för dem
att arbeta på det sätt de är vana. En annan förklaring till att resultatet inte blev tydligare är att den
kod jag refaktoriserade inte var tillräckligt bra, då jag innan denna studie aldrig skrivit Clean
Code. Om koden jag skrivit inte var Clean Code påverkar det troligtvis resultatet.
Clean Codes uppskattning hos utvecklare verkar enligt båda studierna vara hög, eftersom
majoriteten av utvecklarna föredrar den framför Dirty Code, då de menar att Clean Code i de
flesta fall bör vara enklare att förstå. Testdeltagarna anmärkte också på de refaktoriseringar som
utförts på t.ex. metodnamn, metodsyfte och metodlängd. Att alla deltagare som testade Clean
Code sa att metoderna underlättade förståelsen och att de flesta deltagare som testade Dirty Code
istället tyckte att metoderna och namnen var svåra att förstå.
Fältexperimentets resultat visar inte någon förbättring av kodförståelse i form av tidsåtgång med
hjälp av Clean Code, trots att utvecklarna föredrar Clean Code och tror att det förenklar
kodförståelsen. Detta väcker frågan om Clean Code kanske bara är något som många, inklusive
mig själv, tror förenklar kodförståelsen och ökar kvaliteten på koden, men som inte kan bevisas
med mätbara och objektiva data som t.ex. tid. Clean Code är kanske inte den lösning som många
tror på problemet som finns inom systemutveckling med bristande kvalitet på kod.
Clean Code är som tidigare nämnts i rapporten mer komplicerat än att bara skriva bra namn och
funktioner. Clean Code har i detta fältexperiment bara testats på en mycket låg nivå, vilket
kanske inte gör Clean Code rättvisa, eftersom det handlar om mycket mer, som t.ex. testning,
systemarkitektur och dokumentation för att nämna några stycken. För en rättvisare utvärdering
av Clean Codes påverkan på kodförståelse och kodkvalitet tror jag det behöver testas i ett större
sammanhang, där man får med alla aspekter av Clean Code.

6.2 Metodkritik

Då studien endast hade sex testdeltagare minskar möjligheterna till statistiska jämförelser, vilket
används för att jämföra tidsåtgången i denna studie. Jag är medveten om detta men p.g.a. en
begränsad tidsram och begränsade resurser från min samarbetspartner kunde inte flera
testdeltagare delta. Det begränsade antalet testdeltagare förhindrade mig också från att utföra ett
Mann-Whitney-Wilcoxon test, som kräver minst sju deltagare i varje grupp. Då jämförelserna av
tidsåtgången inte visar någon tydlig skillnad så anser jag inte att det hade så pass stor påverkan
trots allt.
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Under fältexperimentet insåg jag att jag glömt en fråga som kan ha påverkat resultatet. Då
testdeltagarna kan ha varit olika noggranna i sina lösningar av problemen, eftersom vissa kanske
löser problemet så snabbt som möjligt och slutar så fort programmet fungerar, medan en annan
deltagare lägger ner mer tid och säkerställer att lösningen är av god kvalitet. En lösning på detta
hade varit att ställa frågor kring deras lösning, eller att ha sparat koden de skrev och sedan
analyserat och jämfört den i efterhand.
Program B verkar också ha varit för simpel då majoriteten av testdeltagarna anmärkte på detta
under intervjuerna och att tidsåtgången var markant lägre än för Program A. Kanske borde ett
mer komplext problem ha tagits fram?
Eftersom jämförelserna av tidsåtgången inte visade ett tydligt resultat hade det varit intressant att
fokuserat mer på den upplevda förståelsen hos testdeltagarna. Därför borde kanske fler frågor ha
tagits fram för att kunde få mer information. Kanske hade någon fråga också kunnat
omformuleras?
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7 Slutsats

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser och förslag till vidare studier ges.

7.1 Hur påverkas tidsåtgången vid modifiering av Clean Code i
jämförelse med Dirty Code?

Tittar man på kvantitativa data som samlats in och analyserats ser Clean Code inte ut att ha
någon direkt påverkan på kodförståelsen. Tiden att modifiera koden minskade inte i jämförelse
med Dirty Code och därför kan Clean Code inte anses förbättra kodförståelsen. Jag kan heller
inte bevisa det motsatta, d.v.s. att Clean Code försämrar kodförståelsen, då skillnaden mellan
Clean Code och Dirty Code var så pass liten.

7.2 Hur påverkas utvecklarnas upplevda förståelse vid modifiering
av Clean Code i jämförelse med Dirty Code?
Det kvalitativa data som samlats in via intervjuer visar en tydlig förbättring av kodförståelsen,
eftersom alla testdeltagare sa att de föredrog Clean Code framför Dirty Code och anser att det är
enklare att förstå. Tittar man på de mer specifika frågorna kring funktionsuppbyggnad och
namngivning så ser jag också att de refaktoriseringar som teorin föreslog hade önskad effekt.
Detta då de flesta utvecklare anmärkte på refaktoriseringarna och tyckte att de förenklade
förståelsen. Alltså kan jag konstatera att utvecklare verkar föredra Clean Code över Dirty Code,
då de anser att Clean Code ökade den upplevda förståelsen

7.3 Koppling till tidigare teori

Resultatet av detta fältexperiment visar stora likheter med Ammerlaans m.fl. (2015)
fältexperiment, som inte heller kan se någon förbättring i tidsåtgången för utvecklare.
Ammerlaan m.fl. (2015) konstaterar också att utvecklarna trots tidsåtgången verkar fördra Clean
Code, eftersom man under intervjuer säger att man föredrar Clean Code. Detta fältexperiment
kan alltså ses som en bekräftelse av Ammerlaans m.fl. (2015) studie, då resultatet ur studierna
liknar varandra så pass mycket.

7.4 Förslag på framtida studier

Då resultaten från det kvantitativa och kvalitativa inte är entydiga anser jag att Clean Codes
påverkan på kodförståelsen fortfarande är oklar. Men jag tycker att man ur denna studie kan få
en fingervisning om att Clean Code har en positiv påverkan på kodförståelsen, eftersom
testdeltagarna var så tydligt överens om att de föredrog Clean Code framför Dirty Code.
Avslutningsvis vill jag uppmana till vidare studier inom området Clean Code och kodförståelse,
då jag under denna studie har fått känslan av att Clean Code har stor potential vad gäller
förbättrad kodförståelse och produktivitet hos utvecklare. Intressanta uppslag för studier vore
t.ex. en långtidsstudie där ett tydligare resultat troligtvis kan uppnås eller att undersöka om det
faktiskt är så att utvecklare blir vana vid ett visst sätt att programmera och i så fall hur man
ändrar dessa vanor.
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"Clean Code" AND
Understandability
"Clean Code" AND
Readability

Databas
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar

Träffar
2140
36100
306000
1330
41400
37700
12600

Google Scholar

354

Google Scholar

734

"Software Metrics" AND
Quality
Google Scholar

29400

Google Scholar

276

Google Scholar

1250

Google Scholar

658

"Clean Code" AND
Comprehension
"Clean Code" AND
Quality
Clean Code AND
"Refactoring"

Sökord
"Clean Code"
Understandability
Readability
"Code Comprehension"
Refactoring
"Software Metrics"
"Code Quality"
"Clean Code" AND
Understandability
"Clean Code" AND
Readability

"Software Metrics" AND
Quality
"Clean Code" AND
Comprehension
"Clean Code" AND
Quality
Clean Code AND
"Refactoring"

Databas
SUMMON
SUMMON
SUMMON
SUMMON
SUMMON
SUMMON
SUMMON

Träffar
349
9346
67798
194
4733
4780
1906

SUMMON

12

SUMMON

92

SUMMON

3742

SUMMON

32

SUMMON

225

SUMMON

82

Bilaga 2 Intervju 1 (Clean) A





Kände du igen koden?
Ja, men jag tror inte att det påverkade mig. Jag har ju jobbat i den här koden förut, men
kommer inte ihåg några detaljer.
Vilket kodstycke föredrar du och varför? (Visa båda kodstyckena)
Jag tror att för en person som aldrig har jobbat i det här systemet förut, så är Clean Code
versionen lättare att förstå. Men för mig vet jag inte om det spelade så stor roll eftersom
jag kan systemet så pass väl.
o Enklast att förstå?
Clean Code
o Vilket tror du är enklast att underhålla?
Clean Code
Hur upplevde du att jobba med koden?
Jag tycker överlag att den var lätt att förstå, då det fanns bra namngivna metoder med
tydliga syften.
o Upplevde du att någon del av koden var svårare att förstå?
Nej, det gick överlag ganska bra.
o Upplevde du att någon del av koden var enklare att förstå?
Små metoder med tydliga namn och syften och några kommentarer som hjälpte till.
o Hur upplevde du metoderna? (Antal parametrar, längt och syfte)
o Hur upplevde du namngivningen? (Tydligt och lätta att tolka)
.
o Hur upplevde du kodstrukturen?
.

Bilaga 3 Intervju 2 (Dirty) A




Vilket kodstycke föredrar du och varför?
Jag jobbar nog helst med den refaktoriserade versionen, men då detta program är väldigt
simpelt så vet jag inte om det spelade så stor roll eftersom jag ganska enkelt kunde förstå
koden trots dåliga namn. Men i ett mer komplicerat program så är det klart att goda namn
förenklar förståelsen.

Goda namn underlättar förståelsen.
Hur upplevde du att jobba med koden?
o Upplevde du att någon del av koden var svårare att förstå?
Namnen var otydliga
o Upplevde du att någon del av koden var enklare att förstå?
Nej, men programmet var så pass simpelt, så det gick bra ändå.

Bilaga 4 Intervju 3 (Dirty) D





Kände du igen koden?
Litegrann, man har varit i programmet och tittat några gånger. Men inte så att jag tror det
påverkade mig tror jag.
Vilket kodstycke föredrar du och varför? (Visa båda kodstyckena)
Jag hade helst jobbat med den refaktoriserade versionen där koden är uppdelade i flera
mindre metoder med isolerade och tydliga syften, istället för att all kod ligger i en metod
som gör flera olika saker. Att ha en stor metod leder ofta till att folk fortsätter lätta till
små extra saker som den metoden ska göra och det blir bara rörigare och rörigare.
o Enklast att förstå?
Clean Code
o Vilket tror du är enklast att underhålla?
Clean Code
Hur upplevde du att jobba med koden?
o Upplevde du att någon del av koden var svårare att förstå?
När många saker sker i en metod, på flera stället, i många varianter så är risken alltid
stor att man missar något. Jag såg direkt där det färgläggs att vi är inne i en if-sats, på
en hög nivå som täcker in hundratals rader. Då direkt så förstår man att det finns en
else också, och där gör den kanske samma sak en gång till. Då ställs man inför valet
att ska man bryta ut och göra snyggt, eller ska man låta det vara och göra som alla
andra. Många låter det troligtvis vara då man han en begränsad tidsram. Utvecklare
påverkas troligtvis också av hur koden man jobbar med ser ut. Är koden redan en röra
så är det mer troligt att framtid lösningar blir mindre noggranna då man ger upp.
o Upplevde du att någon del av koden var enklare att förstå?
a
o Hur upplevde du metoderna? (Antal parametrar, längt och syfte)
Beskrivning och dokumentationen av de metoder som jag såg sa inte mig så mycket.
o Hur upplevde du namngivningen? (Tydligt och lätta att tolka)
Namnen kände jag igen p.g.a. systemvana.
o Hur upplevde du kodstrukturen?
Rörigt med en massa nästlade if-satser.

Bilaga 5 Intervju 4 (Clean) D





Kände du igen koden?
Vilket kodstycke föredrar du och varför? (Visa båda kodstyckena)
Namnen i den icke-refaktoriserade versionen är ju totalt obegripliga, man vill inte ta i det.
Man verkar inte ha tänkt alls här. Skulle man bara titta på bara koden här så blir det ett
svårt att förstå vad som gör vad. Bra namn har betydelse och i större och mer komplexa
program blir det till slut ohållbart och man inte bra namn.
o Enklast att förstå?
Clean Code
o Vilket tror du är enklast att underhålla?
Clean Code
Hur upplevde du att jobba med koden?
o Upplevde du att någon del av koden var svårare att förstå?
Nej, man förstod ganska enkelt. Ett simpelt program
Upplevde du att någon del av koden var enklare att förstå?
Inga jätte metoder som gör allt. Bra med uppdelningar i små metoder som gör en sak.
o Hur upplevde du metoderna? (Antal parametrar, längt och syfte)
Inga jätte metoder som gör allt. Bra med uppdelningar i små metoder som gör en sak.
o Hur upplevde du namngivningen? (Tydligt och lätta att tolka)
Namnen var tydliga och lätta att förstå. I vissa fall höll jag inte med om valet, men jag
förstod ju.
o Hur upplevde du kodstrukturen?
Kodstrukturen var OK, det är ett simpelt program som sagt.

Bilaga 6 Intervju 5 (Dirty) B





Kände du igen koden?
Inte just den här biten. Den har jag nog lyckats undvika
Vilket kodstycke föredrar du och varför? (Visa båda kodstyckena)
Om man tittar på den refaktoriserade koden så är det så här man ska skriva kod, i alla fall
enligt mig. Det känns som den gamla har bara byggts på, det är ingen som har taigt tag i
någontig och gåt in och refaktoriserat något. Enklare att jobba med och förstå
o Enklast att förstå?
Clean Code
o Vilket tror du är enklast att underhålla?
Clean Code
Hur upplevde du att jobba med koden?
o Upplevde du att någon del av koden var svårare att förstå?
Svårt att identifiera villkoren för att komma till delen av koden som jag behövde
modifiera. Det jag gjorde var att prova mig fram genom att slänga in kod där det ser
ut att vara rätt och sedan se om det fungerar. Det fanns inget sätt att avgöra med
lätthet om det kommer att fungera. Det var rörigt med en massa nästlade if-satset.
Man bör försöka hålla ner detta. Helt klart för mycket som sker på ett ställe.
o Upplevde du att någon del av koden var enklare att förstå?
Det fanns en stor if-else-sats på en hög nivå, som man tydligt kunde avgöra om det
var ett mätvärde eller fynd. Annars var det gissning
o Hur upplevde du metoderna? (Antal parametrar, längt och syfte)
Det enda jag noterade var en metod för att avgöra om värde skulle med utpå svar.
Den hade ju ett tydligt namn, men annars var det mest rörigt och få metod anrop
o Hur upplevde du namngivningen? (Tydligt och lätta att tolka)
Mycket förkortningar, det underlättar inte jämt. Jag tycker att man hellre skriver
ettlångt variabelnamn om det behövs. Man blandar även engelska och svenska, vilket
försvårar.
o Hur upplevde du kodstrukturen?
Dålig struktur, då det syns att koden bara byggts på och byggts på. Svårt att förstå,
man skulle helst vilja göra om den från början.

Bilaga 7 Intervju 6 (Clean) B


Vilket kodstycke föredrar du och varför? (Visa båda kodstyckena)
Även om programmet är relativt simpelt så föredrar jag koden med ordentliga namn. Det
underlättar med namn då jag enkelt kan söka i programmet efter det jag söker. I ett mer
komplext program så hade det givetvis haft än ännu större påverkan och kunnat göra det
nästintill omöjligt att förstå i värsta fall.
Jag tror att folk är rädda att använda långa namn. Ett tänk som kvar från när
kompilatorerna satte begränsningar. Bra funktionsnamn kan ersätta kommentarer i koden.



o Enklast att förstå?
Clean Code
o Vilket tror du är enklast att underhålla?
Clean Code
Hur upplevde du att jobba med koden?
o Upplevde du att någon del av koden var svårare att förstå?
Nej
o Upplevde du att någon del av koden var enklare att förstå?
Det var tydlig namngivning och jag förstod ganska direkt vad allt var och dess syfte.
o Hur upplevde du kodstrukturen?
Jag vet inte, det var en del ställer där man vart fundersam på hur utvecklaren tänkt,
där t.ex. man tydligt såg fall där programmet skulle krascha vid felaktig inmatning.

Bilaga 8 Intervju 7 (Dirty) F





Kände du igen koden?
Nej. Har aldrig jobbat i detta program.
Vilket kodstycke föredrar du och varför? (Visa båda kodstyckena)
Jag hade hellre jobbat med den refaktoriserade versionen.
o Enklast att förstå?
Clean Code, som faktiskt innehåller någons sorts beskrivning av vad allt är och vad
det gör. Den andra säger ingenting, utan man får gissa eller så måste man gå in i
databasen och andra klasser för att försöka förstå vad allt gör. Den andra icke
refaktoriserade koden var totalt oläsbar.
o Vilket tror du är enklast att underhålla?
Clean Code
Hur upplevde du att jobba med koden?
Svårt att veta vad som var vad i koden.
Värdelöst. Metoden var alldeles för lång.
Svårt att förstå flödet med en massa nästlade if-satser.
Koden försöker göra flera olika saker, och dessa saker är otydliga.
o Upplevde du att någon del av koden var svårare att förstå?
Alla direkt anrop mot databasen med hjälp av strängar som är förkortningar. Det
saknas kontext och beskrivning för vad det är.
o Upplevde du att någon del av koden var enklare att förstå?

o Hur upplevde du metoderna? (Antal parametrar, längt och syfte)
Alldelles för långa metoder. Man får skrolla igenom flera hundra rader och det blir
svårt att få en överblick av vad som sker. Otydligt syfte också.
o Hur upplevde du namngivningen? (Tydligt och lätta att tolka)
Otydligt. För många förkortningar. Man kan kosta på sig att skriva ett längre och mer
beskrivande namn.
o Hur upplevde du kodstrukturen?
Dålig struktur. Men det är det minsta problemet och inget som spelar så stor roll tror
jag.

Bilaga 9 Intervju 8 (Clean) F




Vilket kodstycke föredrar du och varför? (Visa båda kodstyckena)
Det är ju ett simpelt program, så man förstår ganska snabbt hur det fungerar, så det
skillnaden är inte så stor på de två versionerna. Men i ett mer komplicerat program tror
jag det skulle ha väldigt stor betydelse. Har man dåliga namn måste man hela tiden sitta
och gissa hur saker och ting hänger ihop och fungerar.
o Enklast att förstå?
Clean Code
o Vilket tror du är enklast att underhålla?
Clean Code
Hur upplevde du att jobba med koden?
o Upplevde du att någon del av koden var svårare att förstå?
Nej, tyckte det gick snabbt att hitta det jag behövde veta. Så tittade inte på så mycket
annan kod.
o Upplevde du att någon del av koden var enklare att förstå?
Se ovan.
o Hur upplevde du metoderna? (Antal parametrar, längt och syfte)
Metoderna vad små och lätta att förstå.
o Hur upplevde du namngivningen? (Tydligt och lätta att tolka)
Tydligt syfte, man förstod vad de används till.
o Hur upplevde du kodstrukturen?
Det lilla jag såg var ju bra. Jag hade kanske gjort det annorlunda, men jag förstod ju.

Bilaga 10 Intervju 9 (Clean) E





Kände du igen koden?
Jag kände igen koden eftersom jag vanligtvis inte jobbar med detta program.
Vilket kodstycke föredrar du och varför? (Visa båda kodstyckena)
Jag föredrar den refaktoriserade versionen då jag tror det är enklare att utföra
förändringar på den, eftersom den är mycket bättre uppdelar i många mindre metoder.
Detta resulterar i bättre förståelse och enklare underhålla tror jag.
o Enklast att förstå?
Clean Code
o Vilket tror du är enklast att underhålla?
Clean Code
Hur upplevde du att jobba med koden?
Jag blev ju inte helt färdig då jag fastnade på att försöka förstå hur man identifierar ett
fynd och ett mätvärde. Jag försökte hitta en metod för detta men lyckades inte. Då jag
inte jobbar i detta program vanligtvis så är jag inte van med vissa termer och hur man
skiljer ett fynd från ett mätvärde. Jag tycker även att det saknas tillräckliga
kommentarer.
o Upplevde du att någon del av koden var svårare att förstå?
Svårast att förstå var hur man idenetiferar fynd+mätvärde. Hade gärna haft en metod
för detta + att ja var ovan med IDEn.
o Upplevde du att någon del av koden var enklare att förstå?
o Hur upplevde du metoderna? (Antal parametrar, längt och syfte)
Det fanns många och korta metoder med tydliga syften vilket förenklade förståelsen
av koden.
o Hur upplevde du namngivningen? (Tydligt och lätta att tolka)
Det fanns många förkortningar som jag inte alls tycker om. Det är svårt att förstå
ibland, och jag tycker att man kan kosta på sig ett längre mer beskrivande namn.
Annars bra och tydliga namn.
Dåliga namn kan göra ett enkelt problem svårt.

Bilaga 11 Intervju 10 (Dirty) E




Vilket kodstycke föredrar du och varför? (Visa båda kodstyckena)
Jobbar helst med versionen med bra namngivning. Är själv väldigt noggrann med
namngivning. Det är svårt men namngivning och man får ofta tänka till en längre stund
ibland för att hitta rätt. Bra namngivning förenkalr mer en bara kodsturkturen. Du kan få
förståelse på en helt annan nivå då du ser hur koden hänger ihop och fungerar.
Underlättar även i framtiden eftersom man troligtvis i framtiden namnger på ett liknande
sätt om resten av koden är döpt på ett visst sätt. Annars riskerar man att alla gör på sitt
egna sätt.
På stora program har namngivning mycket större påverkan. Namn som t.ex.
”Calculation5” säger ju ingenting. Det blir enklare att identifera fel o med bra namn.
o Enklast att förstå?
Clean Code.
o Vilket tror du är enklast att underhålla?
Clean Code
Hur upplevde du att jobba med koden?
Simpelt program så jag kunde ganska snabbt koppla bort den dåliga namngivning och
bara skanna efter koden jag ska rätta. Påverkade nog inte så mycket i detta fall. De
flesta hade nog inte märkt någon större skillnad i dethär fallet. Är nock dock inte så
ofta man har så här enkla buggar. Blir giventvis vikgitgare då med bra namngivning.
o Upplevde du att någon del av koden var svårare att förstå?
Tittade inte på så många stället. Men om jag ser över koden nu så tror jag att det kan
vara svårt att se vad som sker vart i koden. Det är ju ganska rörigt.
o Upplevde du att någon del av koden var enklare att förstå?
För simpelt
o Hur upplevde du metoderna? (Antal parametrar, längt och syfte)
o Hur upplevde du namngivningen? (Tydligt och lätta att tolka)
Förkortningar ogillar jag. Är väldigt hård på sånt. Blir svårtolkat.
o Hur upplevde du kodstrukturen?
Inte superbra struktur. Det känns som att koden inte är uttänkt/planerad.

Bilaga 12 Intervju 11 (Clean) C





Kände du igen koden?
Jobbar inte i detta så ofta. Så jag kände inte igen koden.
Vilket kodstycke föredrar du och varför? (Visa båda kodstyckena)
Föredrar kod med uppdelade metoder då det mer lättförståeligt. Man kan ju få en ledtråd
genom namnen om dessa är bra.
o Enklast att förstå?
Clean Code
o Vilket tror du är enklast att underhålla?
Clean Code
Hur upplevde du att jobba med koden?
.
o Upplevde du att någon del av koden var svårare att förstå?
Det var några metoder jag tyckte gjorde samma sak, en ritade en gul rektangel och en
annan ritade en vit rektangel. Jag förstod inte skillnaden och hade föredragit en metod
som ritade ut en rektangel och tog en färg som argument.
o Upplevde du att någon del av koden var enklare att förstå?
Gillade att det fanns specifika metoder med bra namn som beskrev vad den gör. Då
kunde jag snabbt hitta vart i koden jag skulle vara. Hann dock inte få en tillräcklig
överblick.
o Hur upplevde du metoderna? (Antal parametrar, längt och syfte)
Jag fick en ganska bra humm om vad metoderna gjorde, men fick kanske inte alla
detaljer. Men jag tror inte att jag behövde det heller, utan det räcker med att ha ett
hum om vad metoden gör. Metoderna hade bra längd tycker jag, överskådliga.
o Hur upplevde du namngivningen? (Tydligt och lätta att tolka)
Bra och beskrivande metodnamn. Hade inte skadat med mer kommentrarer tycker
jag.
o Hur upplevde du kodstrukturen?
Jag vet inte riktigt, svårt att säga.

Bilaga 13 Intervju 12 (Dirty) C


Vilket kodstycke föredrar du och varför? (Visa båda kodstyckena)
Tycker inte att någon speciellt snygg. Men det är ju bättre namn på den ena. Ett ganska
simpelt exempel också. Men på ett mer komplext program så har det givetvis mycket
större påverkan.
Föredrar namn som är självbeskrivande.
Ett program med dålig namngivning kan resultera att man antingen inte förstår när man
ska modifiera eller i värsta fall till och med misstolkar vilket kan få ännu större påverkan.



Får långa namn kan också vara ett problem. Typ namn på över 80 tecken kan ju bli svåra
att förstå.
o Enklast att förstå?
Clean Code
o Vilket tror du är enklast att underhålla?
Clean Code
Hur upplevde du att jobba med koden?
.
o Upplevde du att någon del av koden var svårare att förstå?
Lätt att förstå tanken med koden. Men namnen var inte så bra tycker jag, vilket gjorde
mig osäker på vilken parameter som var vilken i metoden. Det var även mycket
repetition av kod, samma sak gjordes i flera metoder och hade kunnat brytas ut
tycker.
o Upplevde du att någon del av koden var enklare att förstå?
Var inte så avancerat. Så reagerade inte på att någonting speciellt
o Hur upplevde du metoderna? (Antal parametrar, längt och syfte)
o Hur upplevde du namngivningen? (Tydligt och lätta att tolka)
Tycker att namnen var dåliga, med otydliga namn. Kunde inte förstå syftet på en gång
utan fick undersöka i layoutvyn vad allting var.
o Hur upplevde du kodstrukturen?
Koden var inte speciellt lätt att överskåda.

