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Sammanfattning 
Webbintegrerade utvecklingsmiljöer (också kallat moln-IDE) är en tjänst som 
erbjuds på internet där en programmerare erbjuds hela sin 
utvecklingsplattform i molnet. Vad finns det för fördelar och begränsningar 
med att använda en sådan utvecklingsplattform istället för den traditionella 
lokala utvecklingsmiljön? Tycker de professionella webbutvecklare som 
använt moln-IDE att det är en bra idé att använda en denna plattform istället 
för en lokal miljö?  
 
För att svara på detta har olika moln-IDE utforskats och testats. En 
enkätstudie har även gjorts för att utvärdera de erfarenheter som 
webbutvecklare haft med moln-IDE. Resultatet var som förväntat mestadels 
positivt, de flesta respondenterna gillar att använda moln-IDE för sin 
webbutveckling. Ett flertal fördelar med moln-IDE har uppmärksammats, 
samt några begränsningar.  

 
Nyckelord: Moln-IDE, Cloud IDE, Webbutveckling, Molntjänster, 
Webbintegrerade utvecklingsmiljöer. 
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1 Introduktion  
1.1     Bakgrund 
Tjänster och applikationer på internet som är helt molnbaserade är väldigt vanligt 
idag och det kommer fler varje dag. Tanken bakom en molnbaserad tjänst eller 
applikation är att användaren kan, genom sin webbläsare eller nedladdad klient, 
använda tjänsten via internet och all information sparas i molnet. Detta är inget 
nytt men på senare år har det även kommit olika molntjänster som riktar sig till 
utvecklare, så kallade webbintegrerad utvecklingsmiljö eller moln-IDE.  
 
Genom att programmerare kan ha hela sin utvecklingsmiljö direkt på molnet 
öppnas nya möjligheter, bland annat en del nya sätt att samarbeta inom ett 
utvecklingsteam [1]. Det kan också öka effektiviteten och flödet hos utvecklarna 
genom att ge möjlighet att snabbt sätta upp nya virtuella maskiner och servrar för 
nya projekt. Detta gör också att man kan, till skillnad från när man utvecklar på 
en lokal server, dela servern publikt så att klienter kan gå och se resultatet och ge 
feedback snabbare.  
 
Tidigare undersökningar har gjorts angående molntjänster där säkerheten för 
dessa tjänster har diskuterats samt strategier för att lösa eventuella 
säkerhetsproblem [2]. Det finns också en del artiklar som diskuterar molntjänster 
i integrerade system [3]. Det finns även en del websidor som jämför de olika 
moln-IDE och rankade sidor som visar de moln-IDE som de tycker är bäst [4]. 
men ingen studie har hittats där enkätundersökningar har gjorts. 

1.2     Problemformulering 
Är moln-IDE framtiden för professionella webbutvecklare? Vad finns det för 
fördelar med att jobba i ett moln-IDE? Finns det några begräsningar? Är 
begräsningarna så stora att det överskuggar fördelarna? Hur upplever 
professionella webbutvecklare som jobbat i moln-IDE att det fungerar? 
   
För att svara på detta har en litteraturstudie gjorts för att hitta bas-fall för 
molnbaserade utvecklingsmiljöer och utröna huruvida webbintegrerade 
utvecklingsmiljöer (moln-IDE) ger samma verktyg för utveckling som en lokal 
utvecklingsmiljö. Detta gjordes genom att jämföra effektiviteten i att utföra olika 
utvecklingsuppgifter som normalt utförs, exempelvis jobba effektivt med 
versionshantering, ha en bra syntax färgkodning, bra hjälpkommandon, server 
för att se resultatet.  
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Det har också undersökts vad det finns för fördelar och begränsningar med att 
flytta hela utvecklingen till en molnbaserad utvecklingsmiljö. Vad som anses 
viktigt i en utvecklingsmiljö varierar mellan programmerare, dock har en slutsats 
dragits utifrån enkätstudien som gjorts.  
 
Enkätstudier kan utformas på ett kvalitativt eller kvantitativt sätt. Kvantitativt 
genom att ha frågor med olika alternativ och på så sätt få numerisk data som är 
lätt att återskapa om undersökningen upprepas. Kvalitativt om det finns frågor 
där användaren kan fylla i egen text. Den enkätstudie som gjorts under detta 
arbete är kvalitativ eftersom respondenternas åsikter var viktiga för resultatet. En 
del numerisk data har också samlats in via denna enkätstudie. 

1.3     Motivation 
Genom att använda en webbintegrerad utvecklingsmiljö (moln-IDE) ges många 
fördelar som en lokal utvecklingsmiljö inte har i samma utsträckning [2] [3]. 
Exempelvis kan utvecklaren komma åt sin utvecklingsmiljö från vilken dator 
som helst så länge som den har internet. Detta gör att det blir mer tillgängligt för 
utvecklaren, men det ger också en ökad säkerhet då det är mindre risk att data 
förloras [3]. Det ger också möjlighet att samarbeta mer i ett utvecklingsteam 
genom att de flesta moln-IDE har specifika verktyg för detta. Detta är något som 
är mycket viktigt idag då ett projekt ofta omfattar mer än en programmerare. 
Tidigare har det funnits en del sätt att kollaborera med andra utvecklare, antingen 
genom att man delar dator och par-programmerar eller genom olika version-
hanterings system så som Git [1]. Med moln-IDE ökar möjligheterna att 
kollaborera i realtid men ändå använda egna datorer. Tidigare studier visar att 
jobba tillsammans, så som genom par-programmering, med ett projekt ökar 
effektiviteten och gör att kollaboratörerna lär sig mer [5]. Studier har även gjorts 
som påvisar att effektiviteten ökar vid par-programmering som utförs via ett 
delat IDE på olika datorer [6]. 
 
Det finns många enskilda åsikter huruvida man kan utveckla webbapplikationer 
professionellt i endast ett moln-IDE, men ingen större studie har hittats. Därför 
är detta intressant att undersöka, genom att samla in data från en enkätstudie eller 
intervjuer så kan en slutsats dras som kan hjälpa alla utvecklare som funderar på 
detta. Det kan också vara intressant för företag att veta om det kan vara dags att 
gå över till ett molnbaserat IDE.  

1.4     Forskningsfrågor 
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F1 Vad finns det för fördelar och begränsningar med att använda 
en webbintegrerad utvecklingsmiljö för professionella 
webbutvecklare? 

F2 Varför anser professionella webbutvecklare att de kan, eller inte 
kan, utföra all utveckling enbart i molnet? 

 

1.5     Avgränsningar  
Under denna utvärdering så har inte alla moln-IDE testats utan tre populära har 
valts. De studier som har gjorts är riktade till professionella webbutvecklare som 
har erfarenhet av moln-IDE, därför har många utvecklare som använder moln-
IDE för annat än webbutveckling inte deltagit i studien. 

1.6 Målgrupp  
Denna uppsats är riktad till professionella webbutvecklare som funderar på att 
integrera moln-IDE i deras nuvarande arbetsflöde. Genom att läsa denna uppsats 
kan de få mer information för att lättare bilda sig en uppfattning om ämnet. Det 
samma gäller företag som funderar på att börja använda moln-IDE för utvecklare 
inom deras verksamhet. Även studenter inom området kan finna det intressant att 
se om detta är något de vill satsa på. 

1.7 Disposition  
Kapitel 2 behandlar metoder som har använts under denna uppsats. Det kommer 
också diskutera tillförlitlighet och validitet av det som skrivs. Kapitel 3 beskriver 
den implementation som gjorts under uppsatsens gång. 
Resultatet av metoderna kommer sedan att presenteras i kapitel 4. Därefter följer 
en analys av resultatet i kapitel 5.  Kapitel 6 innehåller en diskussion runt 
slutsatsen och sedan avslutas uppsatsen med en sammanfattning i kapitel 7. 
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2 Metod 
I detta kapitel kommer den vetenskaplig ansats som använts för att besvara 
frågeställningarna att beskrivas.  

2.1 Vetenskaplig ansats  
Processen började med att en förstudie gjordes vilken var indelad i två delar. 
Första delen var en litteraturstudie där det undersöktes vilka moln-IDE som 
fanns på marknaden. Efter detta valdes tre av dessa moln-IDE för en 
undersökning i den andra delen av studien. Med denna information kunde 
relevanta frågor och påståenden väljas för enkätstudien som följde förstudien. 
Detta kompletterades med intervjuer i det sista steget av processen.   

2.1.1 Förstudie 1 
Syftet med denna litteraturstudie var att avgränsa vilka moln-IDE som skulle 
användas vid förstudie 2. Resultatet av denna litteraturstudie var ett urval av 
moln-IDE som fanns tillgängliga. Det gjordes även en mindre enkätstudie för att 
se vilka moln-IDE som respondenterna hade använt. Detta resulterade i urvalet 
av vilka moln-IDE som valdes för nästa steg. 

2.1.2 Förstudie 2 
Denna studie innebar att välja tre moln-IDE från de data som samlats under 
förstudie 1. Sedan så utvecklades en exempelapplikation i dessa tre moln-IDE. 
Syftet var att erhålla erfarenhet av de tjänster som studien behandlar. På så sätt 
kunde relevanta frågor och påståenden väljas för nästa steg. 

2.1.3 Enkätstudie 
Därefter genomfördes en enkätstudie för att kunna svara på forsknings-frågorna 
för denna uppsats. Eftersom denna uppsats är en utvärdering av erfarenheter som 
webbutvecklare har så användes en kvalitativ metod med många frågor där 
deltagaren fick skriva svaren i egen text. 

2.1.4 Intervjuer 
Enkätstudien har även kompletterats med intervjuer av de som var villiga att 
delta. Tyvärr fick dessa bli skriftliga för de kunde inte hitta tid som passade och 
att de drog sig ur i sista stund. 
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2.2 Metodbeskrivning  
Förstudie 1 användes som grund för att fatta beslut om vilka moln-IDE som 
skulle användas för implementation i förstudie 2. Detta tillsammans med 
implementationen gjorde det lättare att välja och formulera frågorna som 
enkätstudien och intervjuerna innehöll. 
 
Enkätstudierna har publicerats via tjänsten SurveyMonkey [7] och länken till 
undersökningen lades sedan ut i Facebook-grupper för programmerare [8] [9] 
med  inbjudan att delta och tydliga instruktioner att endast professionella 
webbutvecklare med erfarenhet av moln-IDE skulle delta. Efter att det visade sig 
att det behövdes fler deltagare utökades inbjudan till två forum för två stora 
moln-IDE [10] [11]. De data som samlats kom att användas för att svara på 
forskningsfrågorna. Eftersom alla deltagare har besvarat en del av frågorna med 
egna ord lästes dessa igenom och en slutsats drogs om de fördelar och 
begräsningar, enligt de erfarenheter som deltagarna i studien har haft.  
 
Sista frågan i enkätstudien frågade om de var villiga att delta i en intervju, de 
kunde då lämna sin e-postadress. Svaren från dessa intervjuer har inte använts då 
de var få till antalet samt att det inte gick att ordna en riktig intervju utan fick ske 
skriftligt. Så i slutändan togs beslutet att inte använda dessa. 

2.3 Tillförlitlighet och validitet  
Det kan diskuteras huruvida de slutsatser som dragits är helt valida eftersom 
endast 14 enkätsvar mottagits. Det ska dock sägas att svaren har kommit från 
olika delar av världen och från olika erfarenheter vad gäller längd av anställning 
med mera, därför kan en relativt säker slutsats dras. 
 
Validiteten kan också diskuteras eftersom två specifika moln-IDE forum valdes 
för att få fler svar. Om dessa svar är partiska och förespråkar ett visst moln-IDE 
minskar validiteten av data från denna källa. Dock är kanske inte 
respondenternas objektivitet av stor vikt eftersom det är deras erfarenheter med 
moln-IDE som undersöks. Dessa respondenter har mer erfarenhet utav moln-IDE 
och svarade med både fördelar och nackdelar. 
 
Risken med att använda en enkätstudie är att resultatet beror mycket på hur 
tydligt frågorna är formulerade samt hur relevanta dessa är. Om det finns 
utrymme för tolkning i en fråga så kommer olika respondenter svara efter sin 
egen tolkning, vilket gör det svårt att jämföra deras svar.  
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Validiteten hade också kunnat stärkas om det hade gått att göra muntliga 
intervjuer istället för skriftliga. En enkätundersökning var troligtvis inte den 
bästa metoden för detta arbete. Det hade varit mer verklighetsförankrat om ett 
par företag hade deltagit genom att byta till ett moln-IDE i produktion. Deras 
observationer och erfarenheter under denna period kunde därefter ha undersökts.  
 
Tillförlitligheten är hög för detta projekt då enkäter använts, som går att 
återanvända. Eftersom en tillförlitlig metod använts så minskar risken för att 
några problem med tillförlitligheten har inträffat.  

2.4 Etiska överväganden  
Alla enkäter som använts har varit anonyma för att skydda deltagarnas integritet. 
Vid e-postkontakt har respondenterna tillfrågats om deras namn får användas i 
arbetet eller om de vill vara anonyma. I bilagorna har e-postadresser överstrukits 
för att skydda personlig information. 
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3 Datainsamling 
Detta avsnitt innehåller en mer detaljerad genomgång av hur de olika stegen 
implementerats under arbetets gång. 

3.1  Förstudie 1 
Denna förstudie utfördes genom internetsökningar för att hitta statistik för vilka 
moln-IDE som var mest populära. Ingen statistik hittades, däremot fanns många 
olika rankingsidor där författaren rankar de bästa moln-IDE för webbutvecklare 
enligt dem [12] [13] [4]. Efter att ha granskat dessa kunde en slutsats dras vilka 
som var mest populära eftersom de var i toppen på de flesta av dessa 
rankingsidor. Det som avgjorde vilka moln-IDE som skulle utforskas djupare var 
att de behövde vara aktuella, det vill säga att de skulle vara populära och 
fortfarande utvecklas aktivt. De skulle också ha tillgång till verktyg för 
webbutveckling med PHP och JS, därför valdes en del moln-IDE bort för de 
fokuserade mer på C# eller JAVA.  
 
Efter detta så skapades konto på sex olika moln-IDE för att logga in och 
undersöka miljöerna i första hand. En del test utfördes av vanliga handlingar som 
görs vid utveckling som exempelvis att skapa nya projekt, nya filer, konfigurera 
server, kolla syntax och IntelliSense etcetera. Detta gjordes för att kunna utröna 
vilka av dessa som har kommit längst med att ge utvecklaren hela sin stack och 
känna sig effektiv vid utveckling. Författarens erfarenhet av fem år som 
professionell webbutvecklare vägde även in då dessa val gjordes. Detta gav 
tillräckligt med data för att välja tre moln-IDE i nästa steg. 
 

3.2  Förstudie 2 
Beslutet togs att välja de tre moln-IDE som har mest mognad och som är närmast 
att simulera en lokal utvecklingsmiljö. Med andra ord så valdes de tre moln-IDE 
som upplevdes kommit längst både med features samt känsla av att jobba i 
miljön. 
 
Baserat på resultatet i Förstudie 1 så togs beslut vilka tre moln-IDE [14] [15] 
[16] som skulle användas genom att se hur pass användarvänliga och smidiga de 
var att använda. Deras features var också viktiga för valet, de behövde ha bra 
stöd för PHP och JS i både server och syntax i moln-IDE. Därefter skapades en 
PHP applikation för att skapa listor. Syftet med detta var att få bättre förståelse 
för vad det innebär att jobba i ett moln-IDE och kunna ställa relevanta 
enkätfrågor. Ett projekt skapades i de utvalda moln-IDE, sedan skrevs en enklare 
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applikation där man kan skapa en lista och lägga till ett list-item till en lista. 
PHP-ramverket Symfony2 Framework valdes att skriva denna applikation då det 
är ett väl använt och populärt ramverk [17]. Tidigare erfarenheter med detta 
ramverk gjorde det enkelt att jämföra mot erfarenheter i en lokal miljö. 
 
Eftersom det var processen som var det viktigaste och inte resultatet så kommer 
processen beskrivas här: 

1. Skapa ett projekt med en passande utvecklingsstack. Det fanns mallar för 
de mest förekommande inställningarna som PHP, Node.js, Ruby med 
flera i de flesta moln-IDE. Mallarna underlättade detta steg. 

2. Därefter laddades Symfony2 Framework ner till servern. 
3. MySQL konfigurerades och användes för att spara data. För att spara tid 

så var alla tre versionerna kopplade mot samma databas. 
4. Sedan utvecklades applikationen. Under utvecklingen så testades 

resultatet mot den servern för det workspace som skapats för projektet. 

3.3  Enkätstudie 
Efter genomförandet av Förstudie 1 och 2 hade mer insikt om moln-IDE 
erhållits, vilket ledde till att frågorna till enkätstudien kunde beslutas. (Se avsnitt 
4.3 för alla frågor samt resultatet från enkätstudien.) Först skapades frågor för att 
få grundläggande information om respondenten. Det var frågor om hur många år 
som respondenten jobbat som professionell webbutvecklare samt vilket moln-
IDE som de har mest erfarenhet av. Detta kan vara av intresse för att se vilket 
spann av erfarenhet respondenterna har samt vilket moln-IDE som deras svar 
berör. Det inkluderades även en fråga angående om de har någon policy eller 
strategi för moln-IDE på deras arbetsplats. 
 
Sedan skapades ett antal påståenden om moln-IDE som var aktuellt för att ha ett 
bra flöde vilket förbättrar utvecklarens förmåga att programmera. När 
utvecklaren använder ett verktyg som underlättar flödet så blir de mer effektiva 
[18]. Ett bra flöde i ett IDE är när programmeraren kan fokusera och vara 
produktiv utan att känna sig begränsad av sitt IDE. Det ska också vara lätt att 
utföra de handlingar som normalt behöver utföras med regelbundna intervaller. 
Påståenden som skapades baserades på information som hittats i Förstudie 1 
samt de erfarenheter som införskaffades under Förstudie 2. Dessa påståenden 
berörde ämnen så som om respondenterna upplevde att de förlorade anslutningen 
till moln-IDE miljön eller om det var enkelt att hantera filer samt integration med 
versionshantering med Git etcetera. (Se Figur 4.5 för alla påståenden.) Eftersom 
en kvalitativ studie gjordes gavs också möjligheten till respondenten att 
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kommentera dessa påståenden. Dessa påståenden var relevanta för att svara på 
forskningsfrågorna F1 samt F2. 
 
För att respondenterna skulle ges möjlighet att utöka med mer information 
angående deras erfarenheter så skapades två kvalitativa frågor, där de fick skriva 
med egna ord, vad som är fördelar respektive begränsningar med moln-IDE 
(enligt deras erfarenheter). Denna information var väsentlig för att kunna svara 
på F1 då deras erfarenheter kan ha varit mycket annorlunda än vad de 
påståendena på tidigare fråga angav. På så sätt så kan en slutsats dras som inte är 
allt för influerad av de erfarenheter som erhölls under Förstudie 2. 
 
Respondenterna fick sedan svara på frågan om de, som professionella 
webbutvecklare, tror att moln-IDE kan ersätta en ”vanlig” lokal skrivbordsmiljö? 
De fick också möjlighet att kommentera varför de tror att det är möjligt eller ej. 
Detta var viktigt för att kunna svara på F2 tillsammans med påståendena i 
tidigare fråga.  
 
Sista frågan i enkäten berörde vidare kontakt för att genomföra intervjuer med 
respondenterna. 
 
Tjänsten SurveyMonkey [7] har använts för skapandet och publicerandet av 
enkätstudien. Länkar till undersökningen publicerades sedan i Facebook-grupper 
för programmerare [8] [9] med  inbjudan att delta och tydliga instruktioner att 
endast professionella webbutvecklare med erfarenhet av moln-IDE skulle delta. 
Efter att det visade sig att det behövdes fler deltagare utökades inbjudan till två 
forum för stora moln-IDE, Cloud 9 Community med ca 7400 användare [10] och 
Codenvys Googlegrupp med ca 200 användare [11]. 
 
Analysen genomfördes på ett kvalitativt sätt, även om viss numerisk data 
förekom i enkäten så är det de specifika erfarenheter som respondenterna haft 
med moln-IDE som är mest intressant för att kunna besvara forskningsfrågorna.  

3.4  Intervjuer 
De frågor som användes under intervjuerna och varför de valdes var följande. 

3.4.1 Basdata 
1. What is your name? May I use your name in the report? 
2. What kind of education do you have? 
3. How many years have you been working as a professional web 

developer? 
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4. What position do you currently have in your company? 
5. What kind of web development do you normally do? 

3.4.2 Detaljdata 
6. Which Cloud IDE have you tried? And which did you enjoy the 

most? Why? Denna fråga ger mer detaljer angående varför de gillade ett 
specifikt moln-IDE vilket är aktuellt för att svara på forskningsfråga F1. 

7. Do you use Cloud IDE regularly in your workflow? If so for how 
long have you done this? Denna fråga var för att utröna hur mycket 
erfarenhet som de har med moln-IDE. 

8. Please describe your normal workflow when setting up a project, 
developing, debugging etc. Does this change when you use Cloud 
IDE? Denna fråga ställdes för att kunna se skillnaden mellan de 
arbetsflöden som de använder i moln-IDE jämfört med deras vanliga 
plattform. På så sätt kunde det analyseras för att se fördelar eller 
begränsningar vilket hjälper till att svara på forskningsfråga F1. 

9. Have you ever felt frustrated or limited with the Cloud IDE? Why? 
Please give us an example if you can. Denna fråga är mycket aktuell för 
att kunna utröna mer detaljer angående de eventuella begränsningarna 
hos moln-IDE. Detta hjälper till att svara på forskningsfråga F1. 

10. What is the most rewarding thing working with Cloud IDE, in your 
experience? Denna fråga är mycket aktuell för att kunna utröna mer 
detaljer angående de eventuella fördelarna hos moln-IDE. Detta hjälper 
till att svara på forskningsfråga F1 samt i viss utsträckning F2. 

11. What do you think the future will hold for Cloud IDE and web 
development? Det tycktes vara intressant att se vad respondenterna hade 
för åsikter om framtiden. 

12. Do you have any tips for new web developers starting to use Cloud 
IDE? Denna fråga är av intresse för att kunna ge ytterligare information 
för de som läser denna uppsats för att utröna om de ska börja använda 
moln-IDE. 

13. Do you think Cloud IDE will be "the standard" in web development 
in the future? Is this a good or bad thing? 
Denna fråga ger ytterligare data för forskningsfråga F2. 

 
Endast en av de kontaktade respondenterna svarade. Tyvärr så kunde intervjun 
inte ske över Skype som planerat utan frågorna besvarades skriftligt via mail.   
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4 Resultat 
Här presenteras resultatet av de studier som har genomförts under detta arbete. 

4.1  Förstudie 1 
Här beskrivs de tjänster som hittades under Förstudie 1. Diagrammet nedan visar 
ett par utvalda egenskaper som valdes för att enklare kunna se vilka moln-IDE 
som hade flest av dessa. Skalan 1-5 valdes för att betygsätta detta utifrån 
information och dokumentation som hittats för respektive moln-IDE. Sedan 
följer vidare information om dessa sex moln-IDE. 
 

Figur 4.1 Egenskaper hos moln-IDE 

4.1.1 Koding 
Koding [19] är ett moln-IDE som fokuserar mycket på den sociala delen av 
programmeringen, där kollaboration kan ske med meddelanden där olika 
användare taggas och har konversationer liknande Twitter. Det går även att ha 
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konferenssamtal liknande Skype direkt i systemet. Koding integrerar även många 
tredjepartssystem så som GitHub, Slack och Openstack. Detta moln-IDE har stöd 
för de flest programmeringsspråk och innehåller det mesta som behövs i en 
produktiv utvecklingsmiljö.     

4.1.2 Shiftedit 
Shiftedit [20] är ett moln-IDE som stödjer många programmeringsspråk och har 
goda möjligheter för kollaboration i ett team. Det finns möjlighet till att ansluta 
projekt direkt till FTP, SFTP, Dropbox eller Google Drive för att utveckla direkt 
där. Det finns ingen serverhosting med detta moln-IDE så det måste kopplas till 
en FTP eller annan hostingservice. 

4.1.3 Codenvy 
Codenvy [15] är ett av de större moln-IDE som finns på marknaden. De 
samarbetar med Eclipse för att skapa en hybridlösning, där det genom Eclipse 
Che [21], går att utveckla i molnet via en miljö som hostas av Codenvy samtidigt 
som det går att utveckla lokalt i Eclipse Che och synkronisera med server när 
anslutning till internet finns. Detta tar bort en del av det beroende som finns till 
en internetanslutning. Under detta arbete har dock endast moln-IDE biten av 
Codenvy utvärderats.  
 
Codenvy har stöd för de flesta programmeringsspråk och dess syntaxfärgkodning 
fungerar väldigt bra. Det finns möjlighet till goda kollaborationsverktyg så som 
att dela skärm samt möjlighet att programmera i samma fil samtidigt. Det 
använder Docker [22] för att sätta upp nya projekt vilket ger stora möjligheter att 
skräddarsy utvecklingsmiljön till exakt det som behövs för det projektet. Det 
finns färdiga mallar som kan användas för de vanligaste inställningarna för olika 
projekt. Allt från PHP med LAMP till Node.js med en MEAN stack. Det blir 
därför väldigt lätt att starta nya projekt. 
 

4.1.4 Cloud 9 
Cloud 9 [14] är också ett av de mest populära moln-IDE på marknaden idag. Det 
stödjer väldigt många olika programmeringsspråk och de har också enkla mallar 
när ett nytt projekt startas för snabb uppsättning av en ny utvecklingsmiljö. Det 
finns alla möjligheter att skräddarsy utvecklingsmiljön för sitt projekt. Full 
tillgång till terminalen för servern ges så att allt som behövs kan hämtas och 
ställas in.  
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Det är väl integrerat med GitHub samt Bitbucket så det är bara att koppla kontot 
så kan nya kloner av ett repo enkelt skapas som ett nytt projekt. Det går även att 
koppla ett projekt direkt till en server via SSH. 
 
Cloud 9 har också god kollaboration då det finns möjligheter för flera utvecklare 
att programmera i samma fil. Cloud 9 är väl dokumenterat vilket underlättar 
informationsinhämtande inför start av ett nytt projekt. 

4.1.5 Codeanywhere 
Codeanywhere [16] är ett moln-IDE som inte är lika välkänt som Codenvy eller 
Cloud 9 men det håller samma höga standard. Det har god syntaxfärgkodning, 
full terminalåtkomst och SSH-anslutning till en extern server. Det stödjer många 
olika programmeringsspråk och det finns mallar som kan användas för att snabbt 
sätta upp nya projekt. Det finns bland annat mallar för många av de mest 
använda ramverken på marknaden, vilket gör det snabbt att sätta upp och testa en 
ny teknik eller ramverk. Codeanywhere har även tydlig dokumentation. 

4.1.6 Application Craft 
Application Craft [23] är ett moln-IDE som är specifikt för utveckling av mobila 
applikationer. Det är skapat för både programmeringsdelen och för designdelen 
av mobil applikationsutveckling. Det finns ett användargränssnitt för att skapa 
UI i applikationen med drag-and-drop funktionalitet. Detta UI går att koppla till 
olika händelser och gester. Med god separation av server- och klientkod är detta 
en lämplig plattform för att skapa just mobilapplikationer. 
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4.2  Förstudie 2 
Här beskrivs de reflektioner som gjorts efter att de olika moln-IDE använts. 

4.2.1 Codenvy 
Att starta ett nytt projekt gick smidigt och att sätta upp projektet var enkelt från 
terminalen. IntelliSensefunktionalitet i PHP-filer fanns inte vilket var en stor 
skillnad gentemot det lokala IDE, Sublime Text 3, som används att jämföra med, 
då det är ett populärt desktop IDE för utvecklare [24]. Högerklick i filer var 
avaktiverat, vilket kan leda till viss frustration om utvecklaren är van vid att göra 
detta för att utföra vissa handlingar. När mappar och filer skapas via terminalen 
så uppdaterades inte GUI, detta skulle kunna leda till förvirring hos användaren.  
 
Codenvy fungerar effektivt, dock fanns det vissa delar som kan vara annorlunda 
från det utvecklaren är van vid från sitt desktop-IDE, vilket kan leda till irritation 
och frustration. Det är möjligt att upplevelsen varit bättre om det används 
tillsammans med Eclipse Che, men eftersom det är själva moln-IDE delen som 
skulle testas så uteslöts den möjligheten. 

4.2.2 Cloud 9 
Det fanns en tydlig guide i Cloud 9s dokumentation för att installera och 
konfigurera Symfony för ett projekt. Genom att följa den fungerade allt snabbt 
och smidigt med en gång. 
 
IntelliSensefunktionen fungerade effektivt och det fanns kodsnippets vilket 
gjorde att det gick ännu snabbare att programmera. Kortkommandon kunde 
ställas in så att de var samma som Sublime Text, detta kan bidra till att 
utvecklaren kommer in i miljön enklare. Det fanns mycket funktionalitet och 
verktyg i detta moln-IDE vilket liknar de som finns i Sublime Text. 
Testapplikationen kunde skapas snabbt och smidigt, utan några problem under 
utvecklingstiden. 

4.2.3 Codeanywhere 
Det fanns en färdig stack för Symfony där den installerade en ny ”container” 
med Ubuntu server, med alla dependencies och filer för den senaste versionen av 
Symfony 2 Framework. Detta gjorde att den initiala tiden för att komma igång 
med Testapplikationen blev avsevärt kortare eftersom det inte krävdes någon 
konfiguration av servern.  
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Det var enkelt att generera filer, struktur samt koppla databasen via Symfonys 
konsolkommandon i Codeanywheres inbyggda terminal. PhpMyAdmin 
installerades med den valda utvecklingsstack för Symfony som valdes vid start 
vilket underlättar när man behöver in i databasen. Codeanywheres IntelliSense 
hänger med vid vanlig syntax vilket ökar effektiviteten av kodning.  

 

 

4.3  Enkätstudie 
Här visas de frågor som enkäten bestod utav, samt svarsfrekvensen av frågorna 
och diagram för de kvantitativa frågorna redovisas. Respondenterna hade god 
spridning av erfarenheter. Längden på respondenternas yrkeskarriär som 
webbutvecklare var också varierande. Cloud 9 var den plattform som majoriteten 
av respondenterna jobbat med. 
  

Figur 4.2 Deltagarnas arbetserfarenhet som professionella webbutvecklare. 
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Figur 4.3 Vilket moln-IDE deltagarna har mest erfarenheter av. 
 

Figur 4.4 Visar om deltagarnas arbetsgivare har policy för moln-IDE. 
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Figur 4.5 Visar om deltagarna tror att moln-IDE kan ersätta lokal miljö. 
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Figur 4.6 Deltagarnas svar på huruvida de håller med om olika påståenden. 

10

1

0

1

4

0

0

1

2

2

0

1

0

1

1

0

0

1

1

4

3

2

5

3

2

5

2

1

7

3

10

4

6

4

5

7

0

2

7

1

0

4

8

3

2

I	got	disconnected	all	the	time.

Managing	files	in	the	project	was	easy.

It	was	easy	to	integrate	and	use	git	in	
the	project.

The	syntax	highlighting	worked	well.

Sometimes	I	forgot	I	even	worked	in	
the	cloud.

It	was	easy	to	configure	the	server.

Creating	and	starting	new	project	was	
quick	and	easy.

The	documentation	was	good.

It	had	all	the	tools	I	needed	to	feel	
efficient.

Please	rate	how	you	agree	with	the	statements	bellow,	
according	to	your	experiences	(with	the	Cloud	IDE	you

have	most	experience	with).	
Strongly	agree

Agree

Neither	agree	nor	
disagree

Disagree

Strongly	disagree



19 
 

 
De kvalitativa frågorna i enkätstudien var följande. 
 
What are, in your experience, the advantages of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
Antal respondenter som skrev något på denna fråga var 14. 
 
What are, in your experience, the limitations of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
Antal respondenter som skrev något på denna fråga var 14. 
 
If you are willing to participate in an interview about your experiences with 
Cloud IDE, please enter your email. 
Antal respondenter som angav e-postadress här var 5 varav 1 angav en falsk 
email. 
 

4.4  Intervjuer 
E-post skickades ut till fyra respondenter, men tyvärr så svarade bara en person. 
Denna kunde bara utföra intervjun via e-post på grund av tidsskillnader och att 
de sedan inte ville delta i en intervju efter ett antal försök att få det att passa. 
Svar på intervjufrågorna har därför mottagits digitalt och ingen traditionell 
intervju har ägt rum. 
 
Respondenten som svarade har en kandidatexamen i datavetenskap, och jobbat 
mindre än ett år som professionell webbutvecklare. Jobbar med ASP.NET i 
företaget den är anställd hos. Den bedriver också eget företag vid sidan av sin 
fasta anställning. Det är i sitt eget företag som respondenten använder moln-IDE. 
Eftersom endast en person deltog i intervjun kommer detta inte att användas som 
underlag och svaren redovisas inte i detta arbete. 
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5 Analys 
5.1 – Forskningsfråga 1 
Vad finns det för fördelar och begränsningar med att använda en 
webbintegrerad utvecklingsmiljö för professionella webbutvecklare? 
 

Fördelar Begränsningar 
Utvecklingsmiljön är tillgänglig 
från alla datorer som är anslutna till 
internet. 
 

Det går inte att använda 
utvecklingsmiljön om det inte finns 
någon internetanslutning.  

Utvecklaren behöver inte skapa och 
konfigurera sin utvecklingsmiljö på 
varje maskin som de programmerar 
på. 
 

När något annat än en 
webbapplikation ska utvecklas t.ex. 
en mobilapplikation, så saknas 
möjligheter att skapa GUI. 

Det är snabbt att starta och 
konfigurera nya projekt och 
serverar. 
 

Ibland kan det vara begränsat med 
hårdvara. 

Utvecklingsmiljön behöver inte 
sättas upp på lokal maskin vilket 
minskar risken för konflikter mellan 
paket för de olika projekten 
eftersom varje projekt får en egen 
virtuell server.  
 

 

Tid och energi behöver inte läggas 
på utvecklingsmiljöer och 
konfiguration, fokus kan läggas på 
applikationslagret istället. 
 

 

Kollaboration, dela utvecklings-
miljön samt par-kodning blir 
tillgängligt på en helt ny nivå. 
 

 

Tabell 5.1 Översikt av fördelar och begränsningar. 
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Enligt de data som samlats in från enkätstudien kan en del slutsatser dras. 
Respondenternas erfarenhet med moln-IDE  har varit mestadels positiv. Det 
finns både fördelar och begränsningar med att använda moln-IDE för 
professionell webbutveckling. 
En fördel som många av respondenterna skrev var att koden är online och 
tillgänglig från alla datorer med internet ”The main advantage is being able to 
code anywhere on any internet-connected PC” medans en annan skrev ” To have 
the environment state accessible from anywhere. I can log in on my home 
computer to access my work environment, this has saved me a couple of times”. 
En annan respondent tillade att det gör också att man inte behöver sätta upp sin 
utvecklingsmiljö på varje dator man programmerar på ”you don't have to setup 
your development workflow on each computer you work on”. 
 
En annan fördel som några respondenter tog upp är hur snabbt det är att sätta upp 
nya projekt. En respondent skrev ”Easy to setup and start a new project.”. Vidare 
tyckte en del respondenter att det var bra att inte behöva sätta upp någon 
utvecklingsmiljö på sin lokala maskin ”The fact that you don't have to install 
anything on your machine”. De skrev också att det därför är mindre konflikter 
eftersom varje projekt är en isolerad utvecklingsmiljö ”When I am developing 
multiple projects at the same time it's easy to keep just the needed packages for 
each Project without conflicts”. Detta tycker en respondent leder till att de kan 
fokusera på programmeringen istället för utvecklingsmiljön, de skrev ”never 
mind the environment anymore. I can focus on application layer”. 
 
En respondent tyckte att en stor fördel för dem var att de snabbt kan få nya 
utvecklare att komma igång i deras företags arbetsflöde utan massor utav 
konfiguration ”As a project manager it's been heaven to have zero ide config 
time when onboarding new developers to the project or company”. 
 
Flera av respondenterna tog upp att kollaboration mellan kollegor samt att 
demonstrera och visa projektet man utvecklar blir enklare ”easy collaboration 
and public demonstration of applications”. En annan skrev ”Sharing 
workspaces.” som en fördel och en annan tillade ”Pair-coding is, how do I put 
this, totes delish”. 
 
En stor begränsning som de flesta respondenter tog upp var att man måste vara 
ansluten till internet ”You can't code when you are disconnected from the 
internet” medans en annan skrev ”You have to be connected to work, it would be 
nice to have an offline option when you don't have a connection, then sync it 
when you get connection again”. En annan gav exemplet att de reser och inte har 
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internet “Doesn't work if you have no internet connection: e.g. when travelling”. 
Enligt de data om påståendet att de förlorade internetuppkopplingen hela tiden så 
håller de flesta inte alls med, detta är alltså inte ett vanligt problem. Det finns 
inte många ställen i världen idag där internetanslutning inte finns tillgänglig, och 
som en respondent skrev ”It only works online (but so do I, I need the internet to 
code)”. Att det krävs en internetuppkoppling kan dock fortfarande vara ett 
problem för vissa individer. 
 
En respondent påpekade som begränsning att det saknades verktyg för att skapa 
GUI när den utvecklar något annat än en webbapplikation ”When you are 
developing something that isn't a web application and need a GUI”. En annan 
skrev om mobilutveckling ”Issues with simulation tools (mobil development)” 
och en annan skrev “Coding UI and testing them need an X server (aka. a 
graphical desktop on the server environment) and to VNC into it (aka. connect to 
this graphical desktop through Internet). Cloud9 lets us do this, but not every 
Cloud IDE I tested”. 
 
Det var även en respondent som tyckte att den kände sig begränsad med 
hårdvaran som erbjöds. En annan upplevde att det laggade mycket när de 
programmerade. 

5.2 – Forskningsfråga 2 
Varför anser professionella webbutvecklare att de kan, eller inte kan, utföra 
all utveckling enbart i molnet? 
 

Ja Kanske Nej 
Allt flyttas till molnet 
och det kommer även 
IDE göra. 
 

Molnet kan ersätta 
vanlig lokal miljö. 

För begränsande med 
att använda en 
webbläsare som portal. 

Det finns möjlighet till 
en hybridlösning. 
 

Större företag kanske 
har svårt att byta över, 
men mindre företag 
kommer definitivt att 
ersätta lokalt mot moln-
IDE. 
 

 

Tabell 5.2 Överblick på respondenternas anledningar till att de kan eller inte kan 
utföra all utveckling i molnet. 



23 
 

 
De flesta av respondenterna tycker att en professionell webbutvecklare kan 
ersätta sin lokala desktopmiljö med en utvecklingsmiljö i molnet (se figur 4.5). 
En del av respondenterna skrev även en kommentar vilket ger mer svar på 
frågan.  
 
En respondent som svarade ja på frågan, om att det går att ersätta sin lokala miljö 
med moln-IDE, skrev ”Everything is moving to the cloud, this will too 
eventually I think”. En annan som svarade kanske på frågan skrev ”because 
cloud may replace regular desktop”. En av de respondenter som svarade ja på 
frågan tror att en hybridlösning kan vara ett bra första steg ”I've only use could 
ide for the last two years, even with its limitations. I like the direction of 
Codenvy, having a hybrid cloud/local seamless workflow”. 
 
En respondent som svarade kanske på samma fråga motiverade sitt svar ”I think 
big team would like to set their own environment instead of using Cloud IDE. 
But small team will definitely replace the old one. This is why I select "maybe"”. 
 
Den enda respondent som svarade nej på frågan skrev ”Too limited since using 
the browser as a gateway to the environment makes everything worse”. 
 
 
Sammanfattning 

• Den största fördelen många av respondenterna hade var att miljön och 
koden var tillgänglig från alla datorer med internetanslutning. 

• Respondenterna såg även stora fördelar med att snabbt kunna starta nya 
projekt som hade egen server, detta gav separation vilket undviker 
kollisioner av bibliotek i de olika projekten. 

• Mindre tid behöver läggas på konfiguration av utvecklingsmiljön. 
• Moln-IDE gör kollaboration enklare genom att erbjuda möjligheter att 

dela och se varandras utvecklingsmiljöer. Detta gör också par-kodning 
enklare. 

• Man behöver vara ansluten till internet för att kunna använda moln-IDE 
vilket känns begränsande för en del utvecklare. 

• Om något ska utvecklas vilket kräver GUI så kan verktyg för detta 
saknas. 

• Kontroll över hårdvara är minimal, vilket känns begränsande för en del 
utvecklare. 

• De flesta respondenter tycker att de kan använda moln-IDE för all sin 
utveckling av webbapplikationer.  
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• Många tjänster flyttas till molnet och en del av respondenterna tror även 
att webbutveckling kommer göra det. 

• Att använda en webbläsare som portal till en utvecklingsmiljö är 
begränsande för en del utvecklare.    



25 
 

6 Diskussion  
Efter att jag använt moln-IDE för att utveckla ett projekt så såg jag relevansen i 
forskningsfrågorna. Det var intressant att själv försöka hitta fördelar och 
begränsningar när jag höll på att använda de olika plattformarna. Jag tror 
personligen att man kan använda moln-IDE som sin enda utvecklingsplattform. 
Dock så upptäckte jag ytterligare en nackdel när jag utforskade de olika moln-
IDE. Om man ska kunna använda dem professionellt så behöver man betala en 
månadskostnad, vilket man inte behöver med en lokal miljö med WAMP och 
Sublime Text som jag använt tills nu. Dock måste jag säga att jag tror att 
fördelarna att jobba med moln-IDE är väl värt de pengarna. Men det är 
fortfarande en nackdel som inte behöver finnas om man använder en lokal 
utvecklingsmiljö. 
 
Från det resultat som samlats in från enkätstudien kan vi se att det finns många 
fördelar med moln-IDE men också en del begränsningar. Jag tycker att det är 
intressant hur majoriteten har haft positiva erfarenheter med moln-IDE men ett 
fåtal har haft en väldigt negativ istället. En respondent svarade på frågan om det 
finns några fördelar med moln-IDE ”None really. I can think something up, but 
nothing I would deem practical” och respondenten svarade på frågan om 
begränsingar ”Too many to count”. Det verkar som denne respondent känner sig 
begränsad av att jobba i en webbläsare då han kommenterar ”No. Too limited 
since using the browser as a gateway to the environment makes everything 
worse” på frågan om de tror att man kan ersätta en lokal miljö med en på molnet. 
 
En annan svarade “None” på fördelar och på begränsningar sa den ”They all 
suck, in every way possible”, denna respondent hade mest erfarenhet av Koding, 
är det därför som denne hade en sådan negativ erfarenhet? Men eftersom ett svar 
var ”They all suck” så verkar det som personen testat fler moln-IDE. Varför 
kunde dessa två inte se någon fördel överhuvudtaget? När så många andra såg 
flertalet fördelar. 
 
Det var också förvånansvärt få som nämnde något om fördelen av kollaboration 
som ett moln-IDE ger [1] [6]. Då detta kändes som en av de större fördelarna om 
man jobbar i ett team av programmerare, så trodde jag att fler skulle nämna det. 
 
De flesta respondenter tycker att det går att använda moln-IDE istället för en 
lokal utvecklingsmiljö. Jag håller med om det, genom de erfarenheter som jag 
haft då jag testade de olika moln-IDE under arbetets gång. Jag kommer utforska 
detta mer och försöka sitta endast i moln-IDE framöver för att testa det mera. 
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Även om det finns saker som begränsar än så länge så är moln-IDE ännu ganska 
ungt och det kommer att utvecklas och förbättras ju mer tiden går. 
 
Nu i efterhand så har jag även insett att jag missat att ha med frågor om säkerhet 
med moln-IDE i min undersökning. Då detta är en viktig fråga för många företag 
[2]. En fråga i enkäten hade kunnat behandla huruvida de upplevde säkerheten 
när de jobbade i moln-IDE eller om de känner sig trygg med att jobba i ett moln-
IDE. Även frågor om säkerheten i hur data lagras i moln-miljö hade varit 
relevant [25]. 
 
Vissa av påståenden i enkäten kunde ha formulerats bättre. Nu i efterhand så 
inser jag att ett påstående som att ”I got disconnected all the time” är väldigt 
osannolikt då internetanslutningar är så pass bra idag att detta inte inträffar så 
ofta. Detta gör ju att resultaten eventuellt visar ett mer positivt resultat än det 
hade gjort om man hade formulerat påståendet på ett annat sätt. Påståendet ”the 
documentation was good” är också väldigt diffus. Vad är bra dokumentation? 
Det kan ses på olika sätt beroende på utvecklarens preferenser. 
 
Metoden som användes under denna studie var troligtvis inte den mest effektiva. 
Hade personliga intervjuer kunna utföras istället hade otydliga frågor kunnat 
förklarats och följdfrågor ställas. Det allra bästa hade varit att hitta ett företag 
som varit intresserad av att gå över till moln-IDE i sin produktion och i 
samarbete med dem analysera övergången samt resultatet för dem som 
utvecklare och för företaget. Det hade då varit lättare att jämföra nackdelar och 
fördelar i deras produktion före och efter implementationen. Jag rekommenderar 
inte att använda enkätstudie som metod om vidare studier av detta ämne skall 
genomföras. 
 
7 Sammanfattning  
I detta arbete har moln-IDE utvärderats. Genom en enkätundersökning har 
fördelar och begränsningar med moln-IDE undersökts. De erfarenheter som 
professionella webbutvecklare har haft med moln-IDE har granskats och 
slutsatser har kunnat tas genom analys av dessa. Enligt respondenternas svar, 
finns många fördelar med att använda moln-IDE för professionell 
webbutveckling men även en del begränsningar. De flesta av respondenterna har 
haft en positiv erfarenhet med moln-IDE.  
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Detta resultat är relevant då fler och fler blir varse om möjligheterna med att 
jobba helt i molnet. Det kan därför vara intressant för dessa att se huruvida det är 
möjligt genom att se på andra webbutvecklares erfarenheter med moln-IDE. Då 
det inte finns mycket samlad data angående detta (som kunna hittats i skrivande 
stund) så kommer en sådan här studie vara av värde för de som är intresserade. 
 
Fler respondenter hade gärna tagits emot, då en mer valid slutsats kunnat dras. 
Resultatet hade blivit bättre om fler hade svarat på enkäten men också om fler 
kunnat delta i intervjuer för att kunna utröna detaljer om respondenternas 
erfarenheter.  
 
Genom detta arbete kan följande råd ges; vid funderingar på att gå över till moln-
IDE, se över de fördelar och nackdelar som finns. Exempelvis att allt sparas i 
molnet och kan tillgås från vilken dator med internet som helst. Eller att stabilt 
internet är viktigt för att kunna jobba samt kolla om säkerheten är tillräcklig. 
Olika moln-IDE är anpassade för olika slags utveckling, därför bör behov av 
utvecklingsmiljön hos utvecklaren analyseras innan ett beslut tas. Efter detta kan 
ett par alternativ väljas för praktiska tester. Endast genom att testa och använda 
ett moln-IDE kan det utrönas om det är ett bra alternativ för utvecklaren.  

7.1     Framtida studier 
Då moln-IDE är något som växer och fler tjänster blir tillgängliga så vore det 
intressant om vidare studier kan göras i framtiden. Till exempel en studie på hur 
man kan effektivisera flödet i ett moln-IDE. Eller en studie om säkerheten hos 
olika moln-IDE för att ge ytterligare material för de utvecklare som försöker 
välja om de ska gå över till moln-IDE. En mer omfattande enkätstudie där fler 
respondenter deltar hade varit önskvärd, eller att använda en bättre metod för 
studien så som att utföra praktiska test ute på ett företag eller intervjuer. 
 
Det finns många som skulle vilja ha en hybridlösning där det finns möjlighet att 
utveckla även när internetanslutning inte finns tillgänglig för att sedan 
synkronisera med moln-IDE-servern när internetanslutning finns tillgänglig igen. 
Detta skulle minska eller helt eliminera den största begränsningen med att 
använda moln-IDE. Det finns projekt som håller på att utveckla detta [21] och 
det ska bli väldigt intressant att följa det projektet.   
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Bilagor 
Bilaga A – Enkätsvar 
Respondent #1 
 
Q1: How many years have you worked as a professional web-developer? 
More than 8 years 
 
Q2: Which Cloud IDE do you have the most experience with? 
Koding 
 
Q3: Does your company have any policy or strategy about Cloud IDE? 
Yes 
 
Q4: Please rate how you agree with the statements bellow, according to 
your experiences (with the Cloud IDE you have most experience with). 
I got disconnected all the time. 
Agree 
 
Managing files in the project was easy. 
Strongly disagree 
 
It was easy to integrate and use git in the project. 
Neither agree nor disagree 
 
The syntax highlighting worked well. 
Strongly disagree 
 
Sometimes I forgot I even worked in the cloud. 
Strongly disagree 
 
It was easy to configure the server. 
Agree 
 
Creating and starting new project was quick and easy. 
Agree 
 
The documentation was good. 
Strongly disagree 
 
It had all the tools I needed to feel efficient. 
Strongly disagree 
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Q5: What are, in your experience, the advantages of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
None 
 
Q6: What are, in your experience, the limitations of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
They all suck, in every way possible 
 
Q7: Do you, as a professional web-developer, think that Cloud IDE can 
replace the "regular" desktop environment? 
Yes 
 
Q8: If you are willing to participate in an interview about your 
experiences with Cloud IDE, please enter your email. 
Don*******@rekt.com 
 
 

Respondent #2 
 
Q1: How many years have you worked as a professional web-developer? 
2 - 3 years 
 
Q2: Which Cloud IDE do you have the most experience with? 
Cloud 9 
 
Q3: Does your company have any policy or strategy about Cloud IDE? 
No 
 
Q4: Please rate how you agree with the statements bellow, according to 
your experiences (with the Cloud IDE you have most experience with). 
I got disconnected all the time. 
Neither agree nor disagree 
 
Managing files in the project was easy. 
Agree 
 
It was easy to integrate and use git in the project. 
Neither agree nor disagree 
 
The syntax highlighting worked well. 
Agree 
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Sometimes I forgot I even worked in the cloud. 
Neither agree nor disagree 
 
It was easy to configure the server. 
Neither agree nor disagree 
 
Creating and starting new project was quick and easy. 
Neither agree nor disagree 
 
The documentation was good. 
Neither agree nor disagree 
 
It had all the tools I needed to feel efficient. 
Neither agree nor disagree 
 
Q5: What are, in your experience, the advantages of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
The fact that you don't have to install anything on your machine. 
 
Q6: What are, in your experience, the limitations of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
The lag. 
 
Q7: Do you, as a professional web-developer, think that Cloud IDE can 
replace the "regular" desktop environment? 
Maybe  
 
Q8: If you are willing to participate in an interview about your 
experiences with Cloud IDE, please enter your email. 
Respondent skipped this question 

 
 

Respondent #3 
 
Q1: How many years have you worked as a professional web-developer? 
More than 8 years 
 
Q2: Which Cloud IDE do you have the most experience with? 
Cloud 9 
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Q3: Does your company have any policy or strategy about Cloud IDE? 
Yes 
 
Q4: Please rate how you agree with the statements bellow, according to 
your experiences (with the Cloud IDE you have most experience with). 
I got disconnected all the time. 
Strongly disagree 
 
Managing files in the project was easy. 
Neither agree nor disagree 
 
It was easy to integrate and use git in the project. 
Agree 
 
The syntax highlighting worked well. 
Agree 
 
Sometimes I forgot I even worked in the cloud. 
Strongly disagree 
 
It was easy to configure the server. 
Neither agree nor disagree 
 
Creating and starting new project was quick and easy. 
Neither agree nor disagree 
 
The documentation was good. 
Neither agree nor disagree 
 
It had all the tools I needed to feel efficient. 
Strongly disagree 
 
If you wish to elaborate on any of your responses you may do so 
here.Keyboard shortcuts are limited since the browser gets in the way. 
 
Q5: What are, in your experience, the advantages of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
None really. I can think something up, but nothing I would deem practical. 
 
Q6: What are, in your experience, the limitations of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
Too many to count. 
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Q7: Do you, as a professional web-developer, think that Cloud IDE can 
replace the "regular" desktop environment? 
No 
 
Why? Why not? 
Too limited since using the browser as a gateway to the environment makes 
everything worse. 
 
Q8: If you are willing to participate in an interview about your 
experiences with Cloud IDE, please enter your email. 
Respondent skipped this question 
 
 

Respondent #4 
 
Q1: How many years have you worked as a professional web-developer? 
Less than 1 year 
 
Q2: Which Cloud IDE do you have the most experience with? 
CodeAnywhere 
 
Q3: Does your company have any policy or strategy about Cloud IDE? 
No 
 
Q4: Please rate how you agree with the statements bellow, according to 
your experiences (with the Cloud IDE you have most experience with). 
I got disconnected all the time. 
Disagree 
 
Managing files in the project was easy. 
Neither agree nor disagree 
 
It was easy to integrate and use git in the project. 
Agree 
 
The syntax highlighting worked well. 
Agree 
 
Sometimes I forgot I even worked in the cloud. 
Neither agree nor disagree 
 
It was easy to configure the server. 
Disagree 
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Creating and starting new project was quick and easy.Agree 
The documentation was good. 
Strongly agree 
 
It had all the tools I needed to feel efficient. 
Agree 
 
Q5: What are, in your experience, the advantages of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
To create webdeveloppement easy and quick. 
 
Q6: What are, in your experience, the limitations of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
To elaborate webdeveloppement 
 
Q7: Do you, as a professional web-developer, think that Cloud IDE can 
replace the "regular" desktop environment? 
Maybe  
 
Why? Why not? 
because cloud may replace regular desktop. 
 
Q8: If you are willing to participate in an interview about your 
experiences with Cloud IDE, please enter your email. 
lu********@yahoo.fr 
 
 

Respondent #5 
 
Q1: How many years have you worked as a professional web-developer? 
6 - 7 years 
 
Q2: Which Cloud IDE do you have the most experience with? 
Cloud 9 
 
Q3: Does your company have any policy or strategy about Cloud IDE? 
No 
 
Q4: Please rate how you agree with the statements bellow, according to 
your experiences (with the Cloud IDE you have most experience with). 
I got disconnected all the time. 
Strongly disagree 
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Managing files in the project was easy. 
Strongly agree 
 
It was easy to integrate and use git in the project. 
Strongly agree 
 
The syntax highlighting worked well. 
Agree 
 
Sometimes I forgot I even worked in the cloud. 
Agree 
 
It was easy to configure the server. 
Strongly agree 
 
Creating and starting new project was quick and easy. 
Strongly agree 
 
The documentation was good. 
Agree 
 
It had all the tools I needed to feel efficient. 
Agree 
 
Q5: What are, in your experience, the advantages of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
Easy to setup and start a new project. 
 
Q6: What are, in your experience, the limitations of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
Issues with simulation tools (mobil development) 
 
Q7: Do you, as a professional web-developer, think that Cloud IDE can 
replace the "regular" desktop environment? 
Maybe  
 
Why? Why not? 
Issues with simulation tools (mobil development) 
 
Q8: If you are willing to participate in an interview about your 
experiences with Cloud IDE, please enter your email. 
Respondent skipped this question 
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Respondent #6 
 
Q1: How many years have you worked as a professional web-developer? 
Less than 1 year 
 
Q2: Which Cloud IDE do you have the most experience with? 
CodeAnywhere 
 
Q3: Does your company have any policy or strategy about Cloud IDE? 
No 
 
Q4: Please rate how you agree with the statements bellow, according to 
your experiences (with the Cloud IDE you have most experience with). 
I got disconnected all the time. 
Strongly disagree 
 
Managing files in the project was easy. 
Agree 
 
It was easy to integrate and use git in the project. 
Strongly agree 
 
The syntax highlighting worked well. 
Neither agree nor disagree 
 
Sometimes I forgot I even worked in the cloud. 
Strongly disagree 
 
It was easy to configure the server. 
Strongly agree 
 
Creating and starting new project was quick and easy. 
Strongly agree 
 
The documentation was good. 
Strongly agree 
 
It had all the tools I needed to feel efficient. 
Strongly agree 
 
Q5: What are, in your experience, the advantages of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
You have your code accessible everywhere 
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Q6: What are, in your experience, the limitations of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
Sitting and coding in a browser and in an code editor is very different but you 
get used to it 
 
Q7: Do you, as a professional web-developer, think that Cloud IDE can 
replace the "regular" desktop environment? 
Yes 
 
Q8: If you are willing to participate in an interview about your 
experiences with Cloud IDE, please enter your email. 
Respondent skipped this question 
 
 

Respondent #7 
 
Q1: How many years have you worked as a professional web-developer? 
4 - 5 years 
 
Q2: Which Cloud IDE do you have the most experience with? 
Cloud 9 
 
Q3: Does your company have any policy or strategy about Cloud IDE? 
No 
 
Q4: Please rate how you agree with the statements bellow, according to 
your experiences (with the Cloud IDE you have most experience with). 
I got disconnected all the time. 
Strongly disagree 
 
Managing files in the project was easy. 
Agree 
 
It was easy to integrate and use git in the project. 
Strongly agree 
 
The syntax highlighting worked well. 
Agree 
 
Sometimes I forgot I even worked in the cloud. 
Agree 
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It was easy to configure the server. 
Agree 
 
Creating and starting new project was quick and easy. 
Strongly agree 
 
The documentation was good. 
Strongly agree 
 
It had all the tools I needed to feel efficient. 
Agree 
 
Q5: What are, in your experience, the advantages of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
To have the environment state accessible from anywhere. I can log in on my 
home computer to access my work environment, this has saved me a couple 
of times. 
 
Q6: What are, in your experience, the limitations of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
You have to be connected to work, it would be nice to have a offline option 
when you don't have a connection, then sync it when you get connection 
again. It cost money, most IDE for desktop are free or is a one-time cost. 
 
Q7: Do you, as a professional web-developer, think that Cloud IDE can 
replace the "regular" desktop environment? 
Yes 
 
Why? Why not? 
Everything is moving to the cloud, this will too eventually I think 
 
Q8: If you are willing to participate in an interview about your 
experiences with Cloud IDE, please enter your email. 
Respondent skipped this question 
 
 

Respondent #8 
 
Q1: How many years have you worked as a professional web-developer? 
More than 8 years 
 
Q2: Which Cloud IDE do you have the most experience with? 
Cloud 9 
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Q3: Does your company have any policy or strategy about Cloud IDE? 
Yes 
 
Q4: Please rate how you agree with the statements bellow, according to 
your experiences (with the Cloud IDE you have most experience with). 
I got disconnected all the time. 
Strongly disagree 
 
Managing files in the project was easy. 
Agree 
 
It was easy to integrate and use git in the project. 
Agree 
 
The syntax highlighting worked well. 
Strongly agree 
 
Sometimes I forgot I even worked in the cloud. 
Neither agree nor disagree 
 
It was easy to configure the server. 
Strongly agree 
 
Creating and starting new project was quick and easy. 
Strongly agree 
 
The documentation was good. 
Agree 
 
It had all the tools I needed to feel efficient. 
Agree 
 
Q5: What are, in your experience, the advantages of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
Configuration management without having to configure a local machine. 
Sharing workspaces. etc. 
 
Q6: What are, in your experience, the limitations of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
It only works online (but so do I, I need the internets to code) 
 
Q7: Do you, as a professional web-developer, think that Cloud IDE can 
replace the "regular" desktop environment? 
Yes 



XII 
 

Q8: If you are willing to participate in an interview about your 
experiences with Cloud IDE, please enter your email. 
Respondent skipped this question 
 
 

Respondent #9 
 
Q1: How many years have you worked as a professional web-developer? 
2 - 3 years 
 
Q2: Which Cloud IDE do you have the most experience with? 
Cloud 9 
 
Q3: Does your company have any policy or strategy about Cloud IDE? 
No 
 
Q4: Please rate how you agree with the statements bellow, according to 
your experiences (with the Cloud IDE you have most experience with). 
I got disconnected all the time. 
Strongly disagree 
 
Managing files in the project was easy. 
Agree 
 
It was easy to integrate and use git in the project. 
Strongly agree 
 
The syntax highlighting worked well. 
Agree 
 
Sometimes I forgot I even worked in the cloud. 
Agree 
 
It was easy to configure the server. 
Strongly agree 
 
Creating and starting new project was quick and easy. 
Strongly agree 
 
The documentation was good. 
Agree 
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It had all the tools I needed to feel efficient. 
Strongly agree 
 
Q5: What are, in your experience, the advantages of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
Your code is in one place online, you don't have to setup your development 
workflow on each computer you work on, easy collaboration and public 
demonstration of applications, and for Cloud9, a strong community and a 
really efficient team behind it 
 
Q6: What are, in your experience, the limitations of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
You can't code when you are disconnected from the internet, but I'm working 
on a solution to this issue. Quick answer: this won't be an issue anymore 
when it's ready. Coding UI and testing them need an X server (aka. a 
graphical desktop on the server environment) and to VNC into it (aka. 
connect to this graphical desktop through Internet). Cloud9 lets us do this, but 
not every Cloud IDE I tested. 
 
Q7: Do you, as a professional web-developer, think that Cloud IDE can 
replace the "regular" desktop environment? 
Yes 
 
Q8: If you are willing to participate in an interview about your 
experiences with Cloud IDE, please enter your email. 
et********@yahoo.com 
 
 

Respondent #10 
 
Q1: How many years have you worked as a professional web-developer? 
More than 8 years 
 
Q2: Which Cloud IDE do you have the most experience with? 
CodeEnvy 
 
Q3: Does your company have any policy or strategy about Cloud IDE? 
No 
 
Q4: Please rate how you agree with the statements bellow, according to 
your experiences (with the Cloud IDE you have most experience with). 
I got disconnected all the time. 
Disagree 
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Managing files in the project was easy. 
Neither agree nor disagree 
 
It was easy to integrate and use git in the project. 
Disagree 
 
The syntax highlighting worked well. 
Agree 
 
Sometimes I forgot I even worked in the cloud. 
Strongly disagree 
 
It was easy to configure the server. 
Neither agree nor disagree 
 
Creating and starting new project was quick and easy. 
Agree 
 
The documentation was good. 
Neither agree nor disagree 
 
It had all the tools I needed to feel efficient. 
Disagree 
 
Q5: What are, in your experience, the advantages of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
Version control of the environment setup => fast reproducibility 
 
Q6: What are, in your experience, the limitations of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
Doesn't work if you have no internet connection: e.g. when travelling 
 
Q7: Do you, as a professional web-developer, think that Cloud IDE can 
replace the "regular" desktop environment? 
Yes 
 
Q8: If you are willing to participate in an interview about your 
experiences with Cloud IDE, please enter your email. 
Respondent skipped this question 
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Respondent #11 
 
Q1: How many years have you worked as a professional web-developer? 
4 - 5 years 
 
Q2: Which Cloud IDE do you have the most experience with? 
Cloud 9 
 
Q3: Does your company have any policy or strategy about Cloud IDE? 
Yes 
 
Q4: Please rate how you agree with the statements bellow, according to 
your experiences (with the Cloud IDE you have most experience with). 
I got disconnected all the time. 
Strongly disagree 
 
Managing files in the project was easy. 
Strongly agree 
 
It was easy to integrate and use git in the project. 
Strongly agree 
 
The syntax highlighting worked well. 
Neither agree nor disagree 
 
Sometimes I forgot I even worked in the cloud. 
Neither agree nor disagree 
 
It was easy to configure the server. 
Agree 
 
Creating and starting new project was quick and easy. 
Strongly agree 
 
The documentation was good. 
Agree 
 
It had all the tools I needed to feel efficient. 
Neither agree nor disagree 
 
If you wish to elaborate on any of your responses you may do so here. 
Syntax highlight and restructuring are available for a limited set of languages. 
I posit that this is the case because the community is not as strong as say, 
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eclipse or commercially backed as say visual studio. Pair-coding is, how do I 
put this, totes delish. 
 
Q5: What are, in your experience, the advantages of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
Definitely love the portability and limited resources required to run. As a 
project manager it's been heaven to have zero ide config time when 
onboarding new developers to the project or company. 
 
Q6: What are, in your experience, the limitations of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
See first paragraph. Also offline editing can be a little shoddy and eradic. 
Sometimes syncs back to the cloud difficulty achieving code parity, even 
more when there is conflict (because for example, some else edited the same 
file on the server that I'd made changes to locally). 
 
Q7: Do you, as a professional web-developer, think that Cloud IDE can 
replace the "regular" desktop environment? 
Yes 
 
Why? Why not? 
I've only use could ide for the last two years, even with its limitations. I like 
the direction of codenvy, having a hybrid cloud/local seamless workflow. 
 
Q8: If you are willing to participate in an interview about your 
experiences with Cloud IDE, please enter your email. 
dar*******@******dio.com 
 
 

Respondent #12 
 
Q1: How many years have you worked as a professional web-developer? 
2 - 3 years 
 
Q2: Which Cloud IDE do you have the most experience with? 
Cloud 9 
 
Q3: Does your company have any policy or strategy about Cloud IDE? 
No 
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Q4: Please rate how you agree with the statements bellow, according to 
your experiences (with the Cloud IDE you have most experience with). 
I got disconnected all the time. 
Strongly disagree 
 
Managing files in the project was easy. 
Neither agree nor disagree 
 
It was easy to integrate and use git in the project. 
Strongly agree 
 
The syntax highlighting worked well. 
Agree 
 
Sometimes I forgot I even worked in the cloud. 
Agree 
 
It was easy to configure the server. 
Agree 
 
Creating and starting new project was quick and easy. 
Strongly agree 
 
The documentation was good. 
Neither agree nor disagree 
 
It had all the tools I needed to feel efficient. 
Agree 
 
If you wish to elaborate on any of your responses you may do so here. 
One more point. It was easy to integrate with the production site. 
 
Q5: What are, in your experience, the advantages of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
(1) The big advantages, for me, is "easy to start a new project/ testbed." If 
you feel uncomfortable, you just delete the workspace and then re-create a 
new one. Good to try some crazy idea, if fail, let it fail. A "regular" 
environment absolutely cannot afford this cost. (2) never mind the 
environment anymore. I can focus on application layer. 
 
Q6: What are, in your experience, the limitations of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
(1) hardware limitation (2) lack of the full access right 
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Q7: Do you, as a professional web-developer, think that Cloud IDE can 
replace the "regular" desktop environment? 
Maybe  
 
Why? Why not? 
I think big team would like to set their own environment instead of using 
Cloud IDE. But small team will definitely replace the old one. This is why I 
select "maybe" 
 
Q8: If you are willing to participate in an interview about your 
experiences with Cloud IDE, please enter your email. 
ste*******@outlook.com 
 
 

Respondent #13 
 
Q1: How many years have you worked as a professional web-developer? 
More than 8 years 
 
Q2: Which Cloud IDE do you have the most experience with? 
Cloud 9 
 
Q3: Does your company have any policy or strategy about Cloud IDE? 
No 
 
Q4: Please rate how you agree with the statements bellow, according to 
your experiences (with the Cloud IDE you have most experience with). 
I got disconnected all the time. 
Strongly disagree 
 
Managing files in the project was easy. 
Agree 
 
It was easy to integrate and use git in the project. 
Strongly agree 
 
The syntax highlighting worked well. 
Agree 
 
Sometimes I forgot I even worked in the cloud. 
Disagree 
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It was easy to configure the server. 
Agree 
 
Creating and starting new project was quick and easy. 
Strongly agree 
 
The documentation was good. 
Agree 
 
It had all the tools I needed to feel efficient. 
Agree 
 
Q5: What are, in your experience, the advantages of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
The main advantage is being able to code anywhere on any internet-
connected PC. 
 
Q6: What are, in your experience, the limitations of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
Sometimes have to download files off the internet to then upload into Cloud 
IDE 
 
Q7: Do you, as a professional web-developer, think that Cloud IDE can 
replace the "regular" desktop environment? 
Yes 
 
Q8: If you are willing to participate in an interview about your 
experiences with Cloud IDE, please enter your email. 
Respondent skipped this question 
 
 

Respondent #14 
 
Q1: How many years have you worked as a professional web-developer? 
Less than 1 year 
 
Q2: Which Cloud IDE do you have the most experience with? 
Cloud 9 
 
Q3: Does your company have any policy or strategy about Cloud IDE? 
Yes 
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Q4: Please rate how you agree with the statements bellow, according to 
your experiences (with the Cloud IDE you have most experience with). 
I got disconnected all the time. 
Strongly disagree 
 
Managing files in the project was easy. 
Agree 
 
It was easy to integrate and use git in the project. 
Neither agree nor disagree 
 
The syntax highlighting worked well. 
Agree 
 
Sometimes I forgot I even worked in the cloud. 
Neither agree nor disagree 
 
It was easy to configure the server. 
Agree 
 
Creating and starting new project was quick and easy. 
Agree 
 
The documentation was good. 
Neither agree nor disagree 
 
It had all the tools I needed to feel efficient. 
Agree 
 
Q5: What are, in your experience, the advantages of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
When i am developing multiple projects at the same time it's easy to keep just 
the neede packages for each Project without conflicts. 
 
Q6: What are, in your experience, the limitations of Cloud IDE versus a 
"regular" desktop environment? 
When you are developing something that isn't a web application and need a 
GUI. 
 
Q7: Do you, as a professional web-developer, think that Cloud IDE can 
replace the "regular" desktop environment? 
Maybe  
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Q8: If you are willing to participate in an interview about your 
experiences with Cloud IDE, please enter your email. 
Respondent skipped this question 
 


