
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Niklas Lund 

 

 
Node.js vs PHP 

 
En jämförelse av serverside-tekniker 

 
 
 

Node.js vs PHP 
 

A comparison of server side technologies 

 
 

Informatik 
C-uppsats 

 
 

 
 
 
 
Termin: VT-17 
Handledare: Peter Bellström 

 
 



 
 

Sammanfattning 

Den här studien avser att genom intervjuer med experter inom IT-området, tidigare forskning 

samt en uppskattning av tillgänglig mängd support göra en rekommendation för användning 

av PHP eller JavaScript med Node.js som serverside-scriptspråk. Studien har använt sig av en 

kvalitativ ansats där fyra intervjuer genomfördes där frågor om respondentens upplevelser av 

språket och plattformen varit i fokus. Urvalet har skett via snöbollsurval där rekommendationer 

från respondenter med för studien uppnådda kriterier rekommenderat andra respondenter. Den 

insamlade datan har analyserats med en tematisk analys och presenterats i en slutsats. 

Frågeställningen var ”vilket språk bör en framtida serverside-utvecklare rikta in sig mot för att 

vara attraktiv i en bransch med ett växande användande av webbapplikationer?”. Vissa 

metodologiska svagheter framkom där ibland för få intervjuobjekt då svårigheter att hitta 

respondenter som matchade studiens kriterier upptäcktes. Resultatet visar på att Node.js 

föredras av respondenterna och tidigare studier stärker också detta resultat vilket leder till att 

rekommendationen talar för ett fortsatt användande av Node.js. Slutsatsen talar dock för att en 

ny studie bör genomföras där fler respondenter erhålls för möjlighet av högre uppfyllnad av 

mättnad och Node.js hunnit växa till sig mer som plattform. 
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1 Inledning 

Inledningskapitlet ger problembakgrunden för studien av PHP och Node.js. Här beskrivs 

också syftet för uppsatsen samt dess frågeställning och avgränsning. 

 

1.1 Problembakgrund 

Tim Evko, en webbutvecklare från New York, skrev 2014 en artikel åt Site Point (Evko 2014) 

var i han jämför native-applikationer mot webb-applikationer. Artikeln belyser native-

applikationernas svagheter, exempelvis att det är svårt att få ut sin applikation till försäljning i 

exempelvis iPhones Appstore eller Androids Google Play. Native-applikationer är enligt Evko 

(2014) också svåra att få support till på grund av mjukvaruversions-variationer och dess brist 

på kompatibilitet med flera system.  

Lösningen på detta problem finner vi som webbapplikationer. Eftersom många 

native-applikationer idag kräver en Internetanslutning för att kunna fungera korrekt (Google 

Play 2017) så finns det egentligen ingen skillnad i att istället köra applikationen i webbläsaren, 

en så kallad Webbapplikation (Evko 2014). Webbapplikationer har enligt Evko (2014) många 

fördelar över native-applikationer, till exempel så kan webbapplikationen uppdateras utan att 

användaren behöver bidra med sin egen data och förlora såväl batteritid som minne på 

telefonen, ett klick på refreshknappen ger här samma resultat (Evko 2014). 

Morgan Stanley Smith Barney LLC, som är en investment banking-firma som 

erbjuder service inom investeringsråd, släppte 2015 sin omfattande rapport “Theres an app for 

that… the Browser” (Nowak et al. 2015). Rapporten innehåller statistik som visar att mobil 

webbläsartrafik i USA är två gånger mer än native-applikationstrafik och växte 1,2 gånger 

fortare än native-applikationer mellan 2012 och 2015 (Nowak et al. 2015).  

Förenklat kan man dela upp webbutveckling i två delar, front-end och back-end 

var i databas hör till back-end-delen (Grossman 2014). Frontend-utveckling avser kodning som 

körs i en webbläsare och bestämmer vad användaren (klienten) ser. Detta kallas för “clientside-

scripting” eller “Front-end” och innefattar språk som HTML, CSS och JavaScript. Den andra 

delen avser kod som exekveras på en webbserver och driver hela mekaniken över hur hemsidan 

fungerar samt logiken bakom ridån. Denna typ av kodning kallas för “serverside-scripting” 

eller “Back-end” och avser en uppsjö av olika språk som till exempel Java, Python, PHP, Ruby, 

Parser, JavaScript och Perl. 
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Enligt Stack Overflow (2016) så är de mest populära språken att använda 

tillsammans i web-applikationer nu JavaScript och PHP där JavaScript står för front-end och 

PHP för back-end. Ryan Dahl skapade 2009 någonting som skulle komma att utmana PHP som 

serverside-språk (Stack Overflow 2016). Han kallade det för Node.js men det kallas ofta för 

”Node” i folkmun. Node.js är en utvecklingsplattform som byggts på Googles V8 JavaScript 

virtuella maskin (Node.js 2017).   

I rapporten “Trender och Prognoser 2014, befolkningen, utbildningen, 

arbetsmarknaden med sikte på år 2035” (Statistiska centralbyrån [SCB] 2014) kunde en 

uppåtgående trend antydas som avslöjar att efterfrågan av webbutvecklare kommer överstiga 

utbudet till 2020 (SCB 2014), detta skulle kunna härledas till en allt mer växande användning 

av webbapplikationer (Nowak et al. 2015). Detta skulle också kunna förklara varför det enligt 

UHR (Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik [UHR] 2016) utbildas i snitt 64% 

fler inom området 2016 än vad de gjorde 2011. 

För tillfället är det oklart om Node.js, med dess enkelhet i kommunikation med 

klientsidan, kan utmana PHP med dess djupa kodbas och beprövade stabilitet som “DEN” nya 

tekniken att börja sin serverside-utveckling med och därmed lämna användarna med JavaScript 

på både klient- och server-sida med alla fördelar som det tar med sig eller om PHP kommer att 

bestå. En sak som saknas i den tillgängliga litteraturen är djupare kvalitativa data. För 

närvarande rapporteras enbart hård data så som mätningar i ram-användning och request- och 

responce-tider. Här finns alltid ett behov av att rapportera insikter som experter har. 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att samla in data om experters upplevelser av Node.js och PHP. Med denna data, 

tidigare forskning samt en uppskattning av storlek på community är syftet att kunna ge en 

värdering om vilken teknik som för tillfället har störst användningspotential. Speciellt är syftet 

att föra argument bortom rena prestandajämförelser mellan Node.js och PHP. 

 

1.3 Frågeställning 

Studien ämnar besvara följande fråga: 
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Vilken teknik bör en framtida serverside-utvecklare rikta in sig mot för att vara attraktiv 

i en bransch med ett växande användande av webbapplikationer? 

 

1.4 Målgrupp 

Intresset för uppsatsen ligger hos utvecklare som står i startgroparna för att börja rikta in sig på 

serverside-applikationsutveckling men som ännu inte lagt fokus på PHP eller Node.js. Studien 

skulle också mycket väl kunna läsas av företagare som står i uppstarten av ett företag med 

serverside-applikationer som, om inte hela, i alla fall en del av sin företagsidé. 

Den kan läsas som en rekommendation om vilka sorts anställningar de bör göra för att 

göra sin framtid något stabilare i branschen. 

 

1.5 Avgränsning 

Idag kan man också använda terminalen för att köra script (commandline-scripting) samt för 

att skriva desktopapplikationer. För att ge en bättre jämförelse i linje med uppsatsens syfte, 

samt för att göra en begripligare jämförelse med Node.js har jag valt att avgränsa min studie 

till enbart ”serverside-scripting”. 
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2 Teknisk beskrivning och tidigare 

forskning 

Kapitlet avser att behandla information om klient- och server-sida, vad PHP och JavaScript 

är, vad det har för användningsområde samt dess bakgrund. Utvecklingsplattformen Node.js 

kommer beskrivas utförligt i samma grad som tidigare rubrikerna. Bakgrund för Websockets, 

IOT och Wordpress samt tidigare forskning återfinns också här. 

 

2.1 Teknisk beskrivning 

Internet kan i syftet att anskaffa sig tillförlitlig information vara något av en gråzon. Men i 

och med att informationsmängden på Internet är så ofantligt stor så kan det dock erbjuda en 

plattform för att stärka teorier om man letar på rätt ställen. Då både PHP och Node.js är 

sprunget ur datoranvändning och speciellt utvecklat för Internet är det kanske mer eller 

mindre självklart att vi hittar merparten av informationen av de båda på just detta ställe. 

Webbsidor som Nodejs.org och php.net erbjuder information som alldeles säkert överstiger 

tillförlitligheten i de flesta annan litteratur som skrivits om de båda ämnena och kan därför 

med tämligen hög säkerhet klassas som tillförlitliga källor. Dessa två exempel är bara ett par 

av de många sidor som finns på Internet som väger tungt i tillförlitlighet inom ämnet och 

därför kommer informationen som presenteras i denna uppsats också bestå till stor del av 

Internetsidor, forskningsartiklar och annat underlag skrivna för eller på Internet. 

 

2.1.1 Klient- och server  
Klient-server modellen är en arkitektur på webben som delar upp datorer i två klasser. Datorer 

som frågar (klienter) och datorer som svarar dessa frågor (servers) och största delen av Internet 

är uppbyggt på detta sätt. 

Lite förenklat kan man säga att en klient är en maskin så som en laptop, desktop eller 

en smartphone. Dessa maskiner använder sig av så kallade klientprogram som tillåter 

användaren att skicka förfrågningar (requests). Några sådana typer av klientprogram är Safari, 

Opera, Firefox eller Chrome. Webbläsare tillåter användaren att skicka requests via sin 

webbläsare till en server. 
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En server är egentligen ett program som körs på en hög-presterande dator som tar emot 

requests från klienter. Programmet tillhandahåller funktionalitet för att serva andra program, i 

det här fallet, klienter. Den behöver vara högpresterande på grund av att den vanligtvis körs 24 

timmar om dygnet och beroende på hårdvara kan hantera flera tusen requests åt gången. Den 

lyssnar efter requests och så fort den tar emot en svarar den klienten. 

För att sammanfatta, när en användare skriver in en hemside-adress i webbläsare 

skickar klienten (datorn) en request till servern. Servern kollar om det är en giltig request och 

om den kan uppfylla denna. Kan servern uppfylla requesten svarar servern med informationen 

för klienten att bygga sidan så som HTML-, CSS- och JavaScript-filer. 

 

2.1.2 PHP 
PHP förklaras på följande sätt av PHP Manual - "PHP (recursive acronym for PHP: Hypertext 

Preprocessor) is a widely-used open source general-purpose scripting language that is 

especially suited for web development and can be embedded into HTML." (The PHP 

Documentation Group 2017). Med “open source” menas att källkoden är tillgänglig för alla 

som vill att vidarebefordra, läsa och ändra. 

Dokumentet förklarar "general purpose language" som ett språk som kan användas 

inom många olika applikations-domäner och inte är låst till en specifik. Beskrivningen påstår 

dock att om ett språk är ett "general purpose"-språk saknar det specialiserade funktioner för 

specifika applikationsdomäner.  

Grundaren av språket, Rasmus Lerdorf, kombinerade 1994 en samling Perl-skript och 

skapade därmed början på något som han kallade för PHP/FI som står för Personal Home Page 

Forms Interpreter. 

Fyra år efter skrev Andi Gutmans och Zeev Suraskit om språket helt och lanserade 1998 

den färdiga versionen av PHP 3.0 (The PHP Documentation Group 2017). 

Användare som är nya i fältet har funnit att språket är lätt att ta till sig och många hävdar 

att man efter bara några timmar kan skriva användbara script (Chokalov 2008). Trots att 

logiken i språket är känt för att vara lättförståeligt innefattar det även komplexa funktioner för 

mer avancerade programmerare.  

PHP kan användas inom tre huvudområden vilka är serverside-scripting, commandline-

scripting samt för att skriva desktop applikationer (The PHP Documentation Group 2017). 

Serverside-scripting handlar om att skriva applikationer som ligger på servern. Ett 

exempel på detta är att en klient skriver in en hemsideadress (url) och skickar därmed en 
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request. Servern ser requesten till den specifika url'en som en uppmaning att köra ett visst script 

som är kopplat till samma url. Servern bygger sidan efter PHP-koden och skickar sedan sidan 

till klienten där denne nu kan se innehållet i webbläsaren. En sak som är bra med den här 

tekniken är att klienten inte har tillgång till sidans källkod eftersom den körs helt uteslutande 

på servern. På så sätt är PHP-koden skyddad från slutanvändaren. En negativ aspekt med denna 

teknik är dock att det kräver mycket mer av servern eftersom den själv måste bygga sidan innan 

den kan visa resultatet för klienten (The PHP Documentation Group 2017).  

Genom att använda commandline-scripting kan man genom OSX terminal eller 

Windows command-prompt köra PHP-script via PHP's PHP.exe-fil, utan att behöva ha någon 

server eller browser.  

PHP är inte specifikt utformat för att skriva desktop-applikationer men om användaren 

är avancerad kan denne då åstadkomma detta med hjälp av PHP-GTK vilket är en extension 

till PHP till just detta syfte. 

 

2.1.2.1 Wordpress 
Wordpress är en gratis open-source plattform vilket innebär att den alltså byggs av och för 

användarna. Detta innebär att det kontinuerligt är flera hundra människor runt om i världen 

som hjälps åt med att bygga den (WordPress 2017b). 

 Plattformen används som ett verktyg till att skapa bland annat hemsidor och 

bloggar med hjälp av redan färdigkonstruerade teman vilket gör det lättare för utvecklare att 

snabbt korrigera redan färdiga mallar efter en kunds behov och på så vis leverera en webbsida 

snabbt (Wordpress 2017). Tack vare att WordPress är open source behövs heller inga licenser 

för att bygga på plattformen. Språket som tillämpas är för tillfället PHP 7 men WordPress 

stödjer också tidigare versioner av språket (WordPress 2017b). 

 

2.1.3 JavaScript 
Innan 1995 kopplade användare upp sig på Internet med modem som klarade 28.8 kilobyte i 

sekunden. Inputvalidering var då ett stort problem, detta för att all sådan validering skedde på 

serversidan av språk som exempelvis Perl (Zakas 2005) och det var inte ovanligt att man kunde 

klicka på submit och vänta 30 sekunder för att få reda på man inte har fyllt i ett fält korrekt.  

1995 släpptes dock JavaScript för att råda bot på dessa problem. Ända sedan dess har 

det varit en standard på Internet och redan 2005 fanns inga populära webbläsare som inte hade 

stöd för JavaScript (Zakas 2005). 



7 
 

Netscape och Sun släppte 1995 sitt pressmeddelande för JavaScript var i de beskrev 

språket som designat för HTML-sidors författare och företagsapplikationsutvecklare för att 

dynamiskt scripta beteendet av objekt som körs antingen på klient eller serversidan (Netscape 

& Sun 1995). Förenklat kan man beskriva JavaScript som ett löst typat, dynamiskt script-språk 

som exekveras i webbläsarens JavaScript-motor.  

Språket används bland annat på klientsidan för att sköta input-validering eller 

bildhantering. JavaScript kan också utföra uppgifter enligt tidsintervall eller välja vad som ska 

visas och inte visas på en webbsida. Språket har även mer avancerade funktioner i vilket 

utvecklaren exempelvis kan programmera spel på webbsidor. På senare tid har språket fått fler 

användningsområden, som till exempel med utvecklingsplattformen Node.js som använder 

JavaScript som primärt språk. 

 

2.1.3.1 Node.js 
Grundaren Ryan Dahl skapades 2009 Node.js (Ubl 2009). Man kan förklara Node.js förenklat 

genom att säga att Dahl tog JavasScript, ett språk som vanligtvis bara kan köras av en 

webbläsare, och gjorde det möjligt att köra detta språk med Googles V8-javascript maskin på 

en dator.  

Med utvecklingsplattformen Node.js är det nu möjligt, till skillnad mot en webbläsare, 

att med hjälp av JavaScript komma åt filer på användarens dator. Plattformen kan också 

användas för att lyssna på nätverkstrafik, lyssna på requests och dessutom svara på dessa 

requests med till exempel en fil (Node.js 2017). Node.js gör det även möjligt att komma åt 

databaser direkt istället för att behöva gå vägen runt en kontakt med ett annat språk för att få 

tillgång. I stort sett kan man säga att man nu kan göra mycket man tidigare bara kunde göra 

med till exempel PHP eller Ruby on Rails i JavaScript med Node.js (Node.js 2017). 

Kort kan man säga att plattformen används idag för två primära syften. Det ena handlar 

om att utveckla verktyg för sig själv och andra JavaScript-utvecklare (Node.js 2017). 

Hjälpmedel som Gulp, som bland annat används till att uppdatera en webbsida så fort som js-

filen sparats eller som sparar filer till en annan sökväg (Gulp 2017), Live reload, eller Grunt, 

som bland mycket annat kan konvertera SASS-filer till CSS, har byggts med Node.js (Grunt 

2017). Möjligheter att lyssna på förändringar i filsystemet faller också inom denna kategori. 

Det andra syftet handlar om att genom att använda ramverk som till exempel Express 

eller Koa, utveckla serverside-applikationer med Node.js. Node.js använder libuv som är 

skrivet i C och Google V8 (C++) för JavaScript (Node.js 2017). Libuv är det som sköter all 

kommunikation med nätverk och filsystem. För att skapa en kommunikationskanal mellan 
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dessa två och för operativsystemet används Node.js ”bindings” som är skrivet i C++. Node.js 

innefattar, förutom de ovan nämnda, Node.js core-biblioteket. Dessa fyra delar gör det möjligt 

för Node.js att fungera asynchronous, för vilket det är känt (figur 1). 

 

 

Figur 1. Beskrivning av Node.js-plattformen. 

 

På Nodejs.org förklaras plattformen som följande - “Node.js is a JavaScript runtime  

built on Chrome's V8 JavaScript engine. Node.js uses an event-driven, non-blocking I/O model 

that makes it lightweight and efficient. Node.js' package ecosystem, npm, is the largest 

ecosystem of open source libraries in the world.” (Node.js 2017) 

Med “event-driven” menas att programmets flöde bestäms av olika händelser (events). 

Ett musklick eller en knapptryckning är exempel på events. Om en användare klickar på musen 

startas ett "event" som kommer föra programmet "framåt”. Även meddelanden från andra 

datorer kan trigga event som förändrar flödet av programmet (W3C 2017). En annan form av 

event som är ett mer relevant exempel för Node.js är att en inkommande request till en 

webbserver hanteras som ett event och lagras i en eventloop, och det är därför det kallas för ett 

event driven system (Node.js 2017). 

Node.js har också ett ickeblockerande input/output (non blocking I/O) vilket gör att den 

tillåter tiotusentals av samtida användare som hålls i denna eventloop. När man bygger en PHP-

Applikation på en apache-server skapar varje request från en klient en ny tråd som tar upp 

systemminne. Resultatet av detta är att systemminnet snart tar slut och servern inte längre kan 
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ta emot några fler requests innan en gammal process har avslutats. Det är det här man pratar 

om när man pratar om synkron eller sekventiell programmering. 

Node.js fungerar alltså asynkront vilket innebär att alla inkommande requests hamnar i 

samma tråd i en eventloop vilket gör att systemet kan ta emot många fler requests innan en 

klient måste vänta på att en gammal process ska avslutas. 

Sättet Node.js fungerar på optimerar förhållanden för att skala upp applikationen, 

vilket innebär att möjligheten finns för att göra den tillgänglig för många fler användare än den 

från början var skriven för. Det är just denna tekniken som gör Node.js snabbt och effektivt 

(Node.js 2017). 

NPM står för Node Package Manager och är i stort sett ett commandline-verktyg och 

en onlineplattform. På onlineplattformen kan utvecklare från hela världen dela med sig av sina 

egna verktyg som är skrivna i JavaScript. Alla som vill kan söka upp nya verktyg eller dela 

med sig av sina egna. Dessa verktyg kan användas på en server, med en webbläsare eller i 

commandline (Node.js 2017). 

NPM är också ett commandline-verktyg som hjälper utvecklare att interagera med 

onlineplattformen. Med commandlinen kan man exempelvis installera och avinstallera paket 

eller dependencys. Ett paket är ett av de verktygen olika utvecklare laddat upp på online-

plattformen. Paket kan ses som byggblock för ens applikationer och på så vis kan man 

kombinera flera byggblock för att bygga en enda applikation. De kan underlätta utvecklandet 

eller erbjuda helt ny funktionalitet som inte hade fungerat utan dessa (NPM 2017).  

Ett dependency är i stort sett en kombination av flera paket. Tack vare det behöver inte 

en utvecklare ladda hem tio paket åt gången utan det räcker med att instruera commandline-

verktyget om vad man vill uppnå så hämtas de dependency som behövs (NPM 2017). 

 

2.1.3.2 IOT – Internet of Things 
Internet of Things är ett samlingsbegrepp som innefattar alla saker som vi ser och använder 

som på något sätt är uppkopplade mot Internet. Exempel på några av dessa skulle kunna vara 

maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder. För att kunna bli kallad för en "Internet of 

Things" eller IOT-enhet behöver saken med hjälp av inbyggda sensorer och processorer 

kommunicera data genom nätverk (IOTSverige 2017). IOT-Enheter har på senare tid börjat 

programmerats med hjälp av JavaScript istället för mer konventionella språk som C++ eller 

Java (Eclipse 2017). 
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2.1.3.3 Websockets 
Websockets-protokollet gör det möjligt för utvecklaren att etablera en interaktiv 

kommunikationskanal mellan en klient och server. Denna avancerade tekniken gör det möjligt 

för en server att berätta för klienten om någonting har förändrats istället för att genom den 

gamla tekniken låta klienten kontinuerligt kontrollera med servern om något har förändrats och 

sedan uppdatera sig själv efter resultatet (Mozilla 2017). Denna tekniken är nu möjlig att 

använda med JavaScript genom plattformen Node.js (Node.js 2017). 

 

2.2 Tidigare forskning 

Karlstads universitet tillhandahåller olika databaser för att hitta artiklar och uppsatser så som 

”ISI Web of Science” eller ”Artikelsök”. Jag har dock använt mig av ”Google Scholar” då det 

visat sig att mycket av det som går att finna i de olika databaserna på kau.se också finns på 

Goggle Scholar. Sökorden har innefattat ”Node.js”, ”PHP”, ”Node.js vs PHP”, ”Node.js PHP”, 

”IOT”, ”JavaScript IOT”, ”Node.js IOT”, ”Node.js Internet of things”, ”JavaScript Internet of 

things”, ”Node.js JavaScript”, ”Node.js qualatative”, ”PHP qualatative”, ”JavaScript 

qualatative”. 

 Madsen (2015) presenterar i sin studie ”Static analysis of event-driven Node.js 

JavaScript applications” en representation över ett program som kan användas för att upptäcka 

buggar relaterade till event-handling. Studien innefattar bland annat vanliga problem med 

eventbaserade program. Resultatet visar att hans tre analyser för att tillverka event-baserade 

kontrollflödesgrafer är kapabla att upptäcka problem som tidigare rapporterats på sajten Stack 

Overflow. 

Nikolaj Chokalov skrev 2008 en artikel som han kallade för “On some drawbacks 

of the PHP plattform”. Den innefattar en undersökning vari Chokalov genomför en studie för 

de främsta nackdelarna för PHP som språk och de problem dessa nackdelar potentiellt kan 

ställa till med. Resultatet är rekommendationer om hur språket skulle kunna förbättras till 

kommande versioner (Chokalov 2008). 

 Komal Paliwal skrev 2015 en artikel som publicerades i Ijmter som står för 

“International Journal of modern Trends i Engineering and Research”. Ijmter är en peer-to-peer 

reviewed, månatlig, internationell forskningssida som publicerar originalartiklar, 

forskningsartiklar och granskningsartiklar från de högsta nivåerna av ingenjörsforskning. 

Innehållet inkluderar bland annat Datavetenskap, cybersäkerhet, Neurala nätverk och 
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datanätverk (Ijmter 2017). Undersökning innefattar test mellan två jämförbara ramverk varav 

det ena är Node.js och det andra PHP genom Apache. Syftet med studien var att påvisa 

möjligheterna hos JavaScript som serverside-språk och effektiviteten av en ”nonblocking”-

model. Paliwal fann att Node.js då presterade bättre än PHP i både request- och responce-tider. 

Studien visar också på att Node.js-plattformen också visade på mindre ramanvändning både på 

klient- och server-sida (Paliwal 2015). 

2016 skrev en student vid namn Steven Morrison på “University of the West of 

Scotland” en text om samma ämne där resultatet blev liknande (Morrison 2016). I den belyste 

bland annat Morrison skillnaden mellan Node.js, Python och PHP’s prestanda genom att utföra 

tre separata testfall. Det första testfallet skrevs för att visa data från en array via en for-loop 

som resultat. Det andra testfallets syfte var att köra en så kallad ”Bubble sort”-algoritm för att 

sortera data i stigande ordning. Det tredje testfallet körde ett känt programmeringstest kallat 

”Caesars cipher” för att dekryptera en text-string och sedan visa resulterande data på skärmen. 

Node.js visar i denna studie ett överlägset bättre resultat än för dess motpoler PHP och Python. 

Även i stresstester har Node.js bättre siffror än de övriga (Morrison 2016). 

Nimesh Chhetri på St. Cloud state University behandlar också detta med ett 

liknande resultat i sin masteruppsats ”A comparative Analysis of Node.js (Server-Side 

JavaScript)” (Chhetri 2016). I denna masteruppsats undersöker Chhetri serverside-språket 

Node.js tillsammans med många av dess brister och styrkor. Genom att använda mjukvara för 

performance-testning genomförde Chhetri utförliga tester med Node.js och dess, för denna 

uppsats, språkliga motsvarighet PHP. Chhetri fann också han att Node.js både på request- och 

responce-tider, dessutom i olika miljöer, överträffade sin motpart PHP (Chhetri 2016). 

Everett Rogers skrev 1962 en bok han kallade för ”Diffusions of innovations” 

vari han beskriver uttrycket av en teori som försöker förklara hur, varför och hur fort nya idéer 

och tekniker sprider sig (Rogers 1962). I sin bok förklarar Rogers olika ”element” så som 

innovation, adopters, kommunikationskanaler, tid och sociala system. Han förklarar också 

karaktäristiken av ”early adopters” som bland annat en person som är villig att ta en risk, har 

hög social status, finansiell likviditet och närmast kontakt med vetenskapliga källor och nära 

kontakt med andra innovatörer (Rogers 1962). 

Perera et al. (2013) undersökning “Context Aware Computing for The Internet of 

Things: A Survey” visar på att allt eftersom att världen rör sig mer mot IOT så växer antalet 

sensorer i snabb takt och de beskriver också hur tidigare forskning visar på en signifikant 

tillväxt av sådana enheter under det senaste årtiondet. Dessutom visar undersökningen på en 

betydande tillväxt av ökandet under den närmaste framtiden (Perera et al. 2013). 
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Melnikov (2013) beskriver funktionaliteten och användandet av Websockets i en 

artikel som en tvåvägskommunikation mellan exempelvis en klient och en server. En kanal 

öppnas mellan dessa båda parter och klienten kan sedan bara vänta på att få svar från servern 

om någonting händer istället för att, som tidigare, skicka ett anrop mot servern med jämna 

mellanrum för att se om någonting har förändrats. Melnikov (2013) beskriver också i sin text 

att detta nya sätt att skicka data på är designat för att ersätta datatransport via http. Melnikov 

(2013) fortsätter med att utförligt förklara de många fördelarna med att skicka data genom 

Websockets. 
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3 Metod 

Metoddelen avser att förklara litteraturval för uppbackning av data samt förklaring av 

forskningsmetoden. Denna del förklarar också operationaliseringen av support & community. 

3.1 Kvalitativ & Kvantitativ forskning 

Enligt Patel och Davidson (2012) så har man under de senare årtiondena skrivit och diskuterat 

mycket om vad som kallas för kvantitativ forskning och kvalitativ forskning. Dessa termer är 

uttryck för hur man i forskning väljer att generera, bearbeta och analyser insamlad information 

(Patel & Davidson 2012). I kvantitativ forskning eftersöks resultat som är statistiska, 

kvantifierbara och generaliserbara. För att detta ska vara möjligt är det viktigt för undersökaren 

att få svar på sina frågor från en stor mängd personer med rätt förutsättningar med tanke på 

forskningen. En populär metod att uppnå dessa resultat är med en så kallad enkätundersökning 

var i forskaren sammanställer en enkät med specifika frågor, i detta fall är det viktigt att 

frågorna inte kan tolkas på fler än ett sätt då forskaren annars får ett missvisande resultat av 

studien. 

Med kvalitativ forskning menas forskning som är baserad på så kallad ”mjuk 

data” (Patel & Davidsson 2012). Själva forskningsmetodiken där resultatet är sådan mjuk data 

innebär forskning där man exempelvis genomför intervjuer för att på detta vis få en djupare 

förståelse för vissa enskilda fenomen. Eftersom min undersökningsfråga besvaras bäst med en 

kvalitativ studie kommer jag näst intill uteslutande kommer basera stor del av min forskning 

på intervjuer med människor som tidigare arbetat med eller för tillfället arbetar med båda 

språken. Denna mjuka data, kombinerat med tidigare befintlig forskning, kommer i bästa fall 

ge underlag för en relevant slutsats med stöd i vetenskaplig forskning. 

Med detta sagt är det dock viktigt att poängtera att näst intill all forskning som 

idag bedrivs inte enbart är kvalitativ eller kvantitativ. Man får en bättre uppfattning av 

verkligheten inom ämnet om man istället tänker sig en skala mellan kvantitativ och kvalitativ 

och därefter placerar sin forskning någonstans mellan de båda (Patel & Davidson 2012). 

 

3.2 Intervjuer 

En intervju kan enklast förklaras som ett samtal mellan två eller flera människor där syftet är 

för intervjuaren att förstå, tolka, problematisera, upptäcka och skapa data (Hultén et al. 2007). 
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Några vanliga kriterier för att med en intervju få ut så bra data som möjligt att är att se till att 

den har trovärdighet, tillförlitlighet, översättningsbarhet samt giltighet. 

 Skillnaden mellan intervju som forskningsmetod och andra sorter som 

exempelvis den kvantitativa forskningsmetoden ”enkätundersökning” är att man med hjälp av 

metoden kan finna nya samband och idéer och därmed också skapa nya data (Hultén et al. 

2007). Enligt Kvale och Brinkman (2009) så är intervjun lämpligt applicerbar när forskaren 

avser att undersöka de intervjuades upplevelser, uppfattningar och perspektiv av valt fenomen. 

Då jag i min studie avser att gå på djupet i programmerares upplevelser, fördelar och nackdelar 

mellan PHP och Node.js passar intervjun som forskningsmetod enligt Kvale och Brinkman 

(2009) ypperligt för att få svar på dessa frågor. 

 Jag hade i min studie som avsikt att intervjua fem personer då Kvale och 

Brinkman (2009) säger att en vanlig intervjustudie brukar ligga på mellan 5 och 25 personer 

”beroende på den tid och resurser som finns tillgängliga” (Kvale & Brinkman 2009, s.130). Jag 

har lagt mig i underkant då fler intervjuer skulle skapa svårigheter att göra mer ingående 

tolkningar av de intervjuades utsagor på grund av oundviklig tidsbrist. Vidare menar författarna 

(Kvale & Brinkman 2009) att för få intervjuer kunde kunde leda till avsevärda problem. Med 

för få intervjuer blir det svårt för forskaren att göra de intervjuades utsagor mättade, alltså att 

forskaren inte längre får nya svar ifrån de intervjuade utan samma sak återupprepas ju fler 

intervjuer som utförs. Dessutom säger Kvale och Brinkman 2009 också att ”om antalet är för 

litet blir det svårt att generalisera” (Kvale & Brinkman 2009, s. 129). För få intervjuer kan då 

ligga till grunden för att studien tappar sin trovärdighet och dess resultat, sin giltighet.  

 Även om syftet från början var att utföra minst fem intervjuer var detta inte 

någonting som kunde genomföras då tiden att hitta respondenter var allt för knapp samt att 

många av de tillfrågade hade svårt att svara upp till studiens respondentkriterier.  

 Tyvärr finns inga bra svar när det kommer till hur man egentligen bör genomföra 

en forskningsintervju. Att intervjua någon är ett hantverk och kan också med mycket 

tillämpning och övning bli en konstform (Kvale & Brinkman 2009). I mitt arbete har jag 

genomfört så kallade semistrukturerade intervjuer. Semi, eller halv-, strukturerade intervjuer 

genomförs med en så kallad intervjuguide (bilaga 2) med tidigare bestämda frågor (Patel & 

Davidson 2012). Frågorna utformades med studiens undersökningsfråga i åtanke. 

Frågeformuleringen resulterade i ett jämförande av PHP och Node.js, både faktabaserade svar 

samt åsiktsbaserade gavs lika stort utrymme. 

 För att ge intervjuerna så stor möjlighet som möjligt att, för studien, bli lyckade 

utfördes innan dessa ett så kallat pilottest var i hela situationen med de då planerade 
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intervjuerna genomfördes på en testpilot. Detta gjordes för att få möjlighet att redigera 

intervjuguiden och för att, redan innan de riktiga intervjuerna, få klarhet i de små misstagen 

som kunde uppstå. Dessa misstag hade kunnat vara att vissa frågor var felformulerade eller rent 

av otydliga samt att hur frågan ställdes kunde verka stötande eller förvirrande. I min pilotstudie 

kom jag fram till att intervjuerna skulle ligga mellan 30 och 60 minuter per person för att ge 

goda möjligheter och tid för den intervjuade att följa upp sina svar. Mindre än 30 minuter skulle 

leda till för vagt material att dra slutsatser från och mer än 60 minuter skulle leda till allt för 

långa transkriberingstider. Jag kom också fram till att den intervjuguide jag använde levde upp 

till förväntningarna och därför gjordes inga korrigeringar. 

 

3.2.1 Urval 
Mitt urval för intervjuerna har definierats av kraven som ställts på respondenterna. Kraven som 

ställdes var att respondenten skulle varit verksam i minst ett år med antingen Node.js eller PHP, 

att respondenten hade minst tre års erfarenhet av programmering med Node.js och PHP samt 

att respondenten också var villig att gå med på en inspelad intervju på mellan 30 och 60 

minuter. 

 Att respondenten var tvungen att ha varit professionellt verksamma i minst ett år 

med antingen Node.js eller PHP samt att respondenten hade minst tre års erfarenhet av 

programmering med dessa språken berodde på att jag ville göra allt som möjligtvis gick för att 

höja studiens kvalitét och en intervju med en person som är professionellt verksam inom ett 

IT-område ger intervjuerna mer kvalité än om personen inte hade varit det. Att personen skulle 

vara villig på att gå med på en inspelad intervju på mellan 30 och 60 minuter berodde på att 

det, enligt min uppfattning, inte skulle ge tillräckligt med information om intervju visade sig 

bli kortare än så. Dessutom var kravet på inspelning av materialet viktigt för min del då det 

utan en ordentlig transkribering hade gjort det omöjligt att utföra en tematisk analys (Braun & 

Clarke 2006). Dessutom valdes en respondent ut genom ett snöbollsurval, vilket enligt 

Kjellberg och Sörqvist (2011) innebär en rekommendation från en redan antagen respondent. 

Detta för att spara tid och resurser. 

 

3.2.2 Etik 
Enligt Kvale och Brinkman (2009) kan det under forskningsintervjuer uppstå etiska 

svårigheter. Detta faktum kvarstår under hela intervjuprocessen. För att till den mån det går 

undvika detta har jag under planeringen av intervjuerna sett till att respondenterna blivit 
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informerade av studiens syfte samt hur medverkan kommer presenteras. Detta gjordes genom 

påskriften av en medgivandeblankett (se bilaga 1.) där respondenten fick ytterligare 

information av hur resultatet av deras medverkan skulle användas och presenteras. 

 I intervjusituationen övervägdes vilka personliga konsekvenser skulle bli för 

undersökningspersonerna (Kvale & Brinkman 2009). Detta minimerades genom att göra deras 

insats i studien helt anonym, dessutom informerades respondenten åter igen att dom fick 

avbryta intervjun när som helst eller välja att inte svara på frågor om de så önskade. Denne 

meddelades också att intervjun skulle komma att spelas in i transkriberingssyfte men att detta 

enbart skulle användas i transkriberingssyfte och sedan slängas bort. 

 Konfidentialiteten säkrades också i transkriberingarna då ingen information 

framgår som skulle kunna avslöja respondenternas identitet. 

 Transkriberingarna skickades också ut till de intervjuade för att samtliga av dessa 

kunde åter igen lämna sitt medgivande att materialet kunde användas, detta för att etiskt säkra 

analysen (Kvale & Brinkman 2009). 

 

3.3 Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett informationsbrev ut till de personerna som 

deltog. Detta skedde en vecka innan intervjuerna och kom att skickas ut med mejl. Dokumentet 

innehöll information om själva studien, så som syfte och frågeställningar samt lite information 

om författaren. Det framgick också att intervjuerna helt och hållet var frivilliga. 

Respondenterna kunde också i detta dokument läsa om informationskravet, nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet och samtyckeskravet (Patel & Davidson 2012). 

Intervjuerna genomfördes i största möjliga mån med samma omständigheter som 

i mitt fall var en kontorslokalsmötesrum med minsta möjliga störningsmoment utifrån. Mina 

frågor var tydligt formulerade så att inte några feltolkningar av materialet från den intervjuades 

sida uppstod och så att denne kunde uppfatta frågorna korrekt (Kvale & Brinkmann 2009). 

Dock tillkom följdfrågor på svaren i de fallen jag vill gå djupare i svaret, om jag upplevt att 

personen inte svarat på frågan i den utsträckningen jag hade tänkt eller i situationen där jag 

själv inte förstått vad den intervjuade menat. 

Viktigt var att se till så att respondenten gav sitt medgivande till att samtalet 

spelades in samt att medgivandeblanketten signerades. Bifogat med medgivandeblankett fanns 

också vetenskapsrådets etiska principer för lätt åtkomst (bilaga 1). 
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3.4 Tematisk Analys 

Tematisk analys är en metod för att identifiera, analysera och rapportera teman inom data 

(Braun & Clarke 2006). Tematiseringens essens ligger i att organisera stora mängder data för 

att lättare förklara ett resultat. 

 Detta görs i stora drag genom att med hjälp av metoden organisera det insamlade 

materialet genom att dela upp materialet med koder. Dessa koder samlas sen till olika teman 

som sedan bantas ner till större teman. Detta fortsätter tills man har sina huvudteman att 

presentera (Braun & Clarke 2006). 

 I min uppsats har jag använt mig av denna metod för att själv lättare få en djupare 

förståelse för det insamlade materialet och tack vare detta kunna förklara denna i text. 

 Arbetet har varit induktivt i sin natur vilket innebär att datan har kodats utan att 

försöka passas in eller överensstämma med befintlig teori och utan att författaren själv har haft 

några tidigare åsikter om vad som sägs. Syftet med min studie har alltså inte varit 

hypotesprövande då jag inte tidigare haft någon hypotes inom ämnet att pröva emot, däremot 

skulle man kunna kalla den för teoriskapande vilket stämmer överens med en induktiv ansats. 

Dock är viktigt att komma ihåg att det kan vara väldigt svårt att hålla sig från att skapa en egen 

åsikt som på sikt kan skada validiteten på uppsatsen (Braun & Clarke 2006). 

 Denna uppsatsen har till viss mån använt sig av latenta teman, men detta menas 

att författaren inte enbart utgått från vad som sagts utan har också skapat egna värderingar i 

vad som sagts för att försöka teoretisera kring en eventuell underliggande mening, detta för att 

försöka att fånga personernas sanna upplevelser av de båda språken. 

 Den tematiska analysen kan enligt Braun och Clarke (2006) delas in i 6 olika steg. 

 

3.4.1 Steg ett 
Efter att alla intervjuer genomförts och allt material samlats in påbörjades jobbet med att göra 

sig bekant med texten. Detta är det första av sex steg för att åstadkomma en tematisk analys. 

För att underlätta detta transkriberades materialet i syftet att ge författaren en stadigare 

helhetsbild (Kvale & Brinkman 2009). Eftersom jag själv genomfört intervjuerna och på så vis 

redan innan inte kunnat undgå att skapa egna idéer och åsikter runt materialet var det för mig 

viktigt att vara noga med att bortse från eventuella åsikter eller idéer då jag behövde vara bekant 

med alla aspekter av det insamlade materialet innan jag började finna mönster och spår i texten 

(Braun & Clarke 2006). 
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3.4.2 Steg två 
Efter steg ett slutförts inleddes arbetet med att skapa olika koder i texten. Med att skapa koder 

menas att genom att se över mönstren eller idéerna som var resultatet efter steg ett och se till 

att koda dessa. I stora drag handlar det också här om att organisera texten i olika grupperingar 

för att lättare få en bredare översikt och börja analysera innehållet efter dessa (Braun & Clarke 

2006). 

 Avkodningen kan ske på många sätt men för mig kodades materialet genom att 

noggrant gå igenom texten och stycken som verkade intressanta efter befintliga teorier klipptes 

ut och placerades i grupper i ett separat dokument. Det resulterande grupperna avviker från 

huvudteman genom att i sig själva vara mycket snävare och inte lika generella. 

 

3.4.3 Steg tre 
Efter steg två genomförts har en lista skapats med olika koder. Genom att analysera dessa koder 

kan man placera dessa i olika teman eller subteman. Några av dessa grupper går kanske sedan 

vidare för att bli huvudteman för studien medans andra kanske slängs på vägen eller slås ihop 

i större grupper. 

 Det är i denna fasen man börjar fundera kring relationen mellan koderna och 

huruvida åsikter ligger under ytan för olika uttalanden och detta bidrar och det med ett bredare 

kunnande och förståelse för texten. (Braun & Clarke 2006) 

 

3.4.4 Steg fyra 
Fas fyra handlar om att raffinera de nu befintliga temana genom att noggrant gå igenom dessa 

för att se om förbättringar kan göras genom att exempelvis döpa om temana. Möjlig är här 

också att slå ihop flera teman till ett mer brett tema som fler mindre teman ryms under. Data 

under samma tema ska här vara sammanhängande vilket betyder att teman som inte passar inte 

på något tema då bör placeras i en grupp för sig. Samtidigt är det viktigt att alla teman som här 

produceras har en klar distinktion (Braun & Clarke 2006). 

Många av mina teman visade sig här inte vara teman på grund av för lite data och 

dessa ströks också från min lista av teman. 

I slutet av denna fas hade jag en klarare bild över mina teman och hur dessa 

hängde ihop för att berätta en bredare historia. 
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3.4.5 Steg fem 
I steg fem är uppgiften att vidare definiera de producerade temana som kommer presenteras för 

analysen. Det är här också viktigt att åter igen analysera datan inom dessa. Detta görs för att 

försäkra sig om att teman inte försöker säga för lite och på så sätt bli redundanta men inte heller 

säga för mycket och bli för komplexa (Braun & Clarke 2006). Jag försökte här också förstå 

varje tema enskilt och hur dessa hängde ihop med min forskningsfråga, hur de var intressanta 

i min uppsats och varför. 

 Enligt Braun och Clarke (2006) kan här subteman vara extra intressanta då de 

kan ge struktur för nödvändigt komplexa teman. Slutligen ska det gå att urskilja vad ens teman 

är och dessutom vad de inte är vilket också för mig var resultatet av detta steg. 

 

3.4.6 Steg sex 
Steg sex innefattar att producera en rapport av temana, vilket går att läsa i min Resultat & 

Analys. 

 

3.5 Support & community 

Jag har valt att ha med ”Support & community” som stöd till materialet insamlat från 

intervjuerna. Här förklaras operationaliseringen av kriterierna ytterligare. 

När det kommer till programmeringsspråk och hur väl det anses fungera finns det 

alltid mer eller mindre självklart ett community. Precis som att språkens popularitet beror på 

hur stor användningen är så beror också frekvensen av användningen till viss mån på hur 

populärt språket är. I denna uppsats har jag kort valt att ta med i mina beräkningar storleken på 

just detta community och i förlängning den tillgängliga supporten för de båda språken. 

 I och med att både community och support är två saker som kan vara svåra att 

mäta har jag valt att operationalisera dessa i tre kriterier.  

 

3.5.1 Google 
Då Google är världens överlägset största sökmotor var valet mellan sökmotorer mer eller 

mindre självklart. I stort sett alla sidor som finns på Internet, med undantag för the dark webb, 

finns indexerade i denna sökmotor och därför är den också ett bra verktyg för att genom träffar 

urskilja någon grad av popularitet. Då ”PHP” är en akronym kommer det dock uppstå problem 

eftersom fler saker än Hypertext Preprocessor, som exempelvis filippinsk peso har jag valt att 
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göra sökningen för PHP tydligare genom att addera ”-peso” på min sökning. Detta för att 

termen ”peso” och scriptspråket ”PHP” väldigt sällan förekommer på samma sidor.  

 

3.5.2 Youtube 
Även om Youtube-filmer också blir adderade som Google-träffar fanns ett intresse att mäta 

dessa för sig själva. Många stora video-bloggare har just valt Youtube som sin kanal för att 

sprida sitt budskap. På Youtube ryms inte bara bloggar utan också instruktionsvideos för 

diverse tillvägagångssätt att använda språk och dessutom onlinekurser. Några av de största 

inom detta ämne är exempelvis ”The New Boston” med sina 1 588 192 följare, ”Derek Bana” 

med sina 615 565 eller ”Oreilly” med sina 132 723 följare. Just på grund av detta kände jag att 

det var viktigt att låta denna kategori stå för sig själv. 

 

3.5.3 Stack Overflow 
Stack Overflow, som är det största communityt för programmerare att lära sig och dela med 

sig av sin kunskap på Internet, (Stack Overflow 2016) blev en mer eller mindre självklar 

komponent för att jämföra community och i förlängning också support. Deras sida innefattar 

dessutom en tagg-sökningsfunktion som gör det smidigt att få upp alla trådar som taggats av 

skaparen med ”PHP” eller ”Node.js”. I detta fallet behövs inte akronymet PHP förtydligas 

något då den filippinska valutan och dess akronym sällan dyker upp. 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

4 Resultat 

Tyvärr kunde jag inte uppnå till de minimum av fem personer som jag först hade som avsikt, 

detta då extrema svårigheter påträffades gällande kriterierna för respondenterna. Detta faktum 

har gjort påverkan på intervjuernas mättnad. Följande är därför resultatet från fyra intervjuer 

samt för operationaliseringen av ”Support och community”. 

Syftet med min intervjuguide var att genom mina frågor studera de egentliga 

åsikterna hos de intervjuade när det kom till de båda språken Node.js och PHP.  

Mina frågor till de intervjuade gav snabbt resultat, på så sätt att de intervjuade öppnade upp sig 

och pratade mycket runt förhållandena kring fenomenen alltså inte bara språken i fråga, utan 

också ”ekosystemet” runt dessa språk vilket också gav en stadigare grund för de underliggande 

åsikterna hos den intervjuade. Ett resultat var redan efter första intervjun överraskande tydligt, 

inte bara i form av hundratals rader transkriberad text utan också i en djupare insikt och 

förståelse för ämnet hos mig som författare. Efter den första riktiga intervjun kunde jag nu 

spara intervjutid, som allt som oftast blev för knapp, genom att effektivisera mina frågor. 

Förutom detta kunde jag också bespara de intervjuade, i en del fall, märkbart underliggande 

frustration då allt för många begrepp behövdes förklaras närmare vilket kostade både tid och 

engagemang hos den intervjuade men också hos mig som författare. Allt eftersom fler 

intervjuer genomfördes blev detta fenomen också allt mer märkbart. Den senare intervjun blev 

ständigt bättre än den tidigare vilket resulterade i att jag inte förrän vid den fjärde och sista 

intervjun kunde uttrycka mig på ett sätt som, för mig och denna uppsats i åtanke, var 

tillfredställande. Förutom detta så kunde tiden jag fått av den intervjuade nu också disponeras 

på ett sätt jag upplevde var i uppsatsens bästa intresse. 

Ytterligare ett motstånd blev tydligt efter samtliga intervjuer genomförts och jag 

nu fann mig själv sittandes med, vad som i alla fall kände som, tusentals rader text. Ett arbete 

påbörjades således att försöka sålla igenom det insamlade materialet. Ett försök att tematiskt 

kategorisera och strukturera upp vad som hade sagts gjordes i en ansats genom att bryta ner allt 

insamlat material till några få teman som jag upplevde att de intervjuade ständigt återkom till. 

Tre av dessa återkommande teman var ”Användbarhet”, ”Jämförbarhet” och 

”Framtidsutsikter”. Dessa slutliga tre teman uppkom då de intervjuade återkom till att prata 

runt dessa termer. Efter många frågor till respondenterna och mycket undersökning på egen 

hand kunde jag fastställa att dessa tre teman skulle vara tillräckligt att skriva om för att bäst 

beskriva PHP och Node.js många fördelar och dessutom nackdelar. 
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Nedan följer några utav de uttalandet från respondenterna som efter analysen definierats och 

lagts under temana ”Användbarhet”, ”Jämförbarhet” och ”Framtidsutsikter”.  

 

4.1 Intervjuresultat 

4.1.1 Användbarhet 
Användbarhet kom att bli ett av mina huvudteman då respondenterna återkom till att prata om 

bland annat enkelhet i användning och hantering. Nedan följer några kommentarer på temat. 

Nytt stycke betyder nytt citat. 

 

När jag väljer PHP nu idag så är det mer sånt som jag har saknat när jag höll  

 på med PHP mer aktivt och sen så är det för att jag kan PHP bral. 

 Jag frilansade lite när jag gick i gymnasiet och pluggade, gjorde nån webbsida sådär i PHP, 

 mest hobby-projekt. 

 … det här va då 2006. Och då började jag göra mina hobbyprojekt i PHP. 

 Du har 2000 olika bibliotek som man ska… ja ”vilket är bäst?”. Så det är.. I det läget så är 

 PHP lite mer enkelt och rakt fram, du gör såhär och då funkar det. JavaScript i sig 

 är lite mer ”Ja du kan göra lite hur du vill” och det är svårt att lära sig själva grunden i 

 JavaScript och förstå ”vad ska jag lära mig för att verkligen blir bra på det här” 

 … jag har en del hobby-projekt på gång sådär vid sidan av och så men det är ju som sagt PHP 

 jag har jobbat i mest innan jag blev yrkesverksam för nåt år sen. 

 Arkitekturen. I PHP så börjar du i toppen på filen och så kör den rad för rad ner, ner, ner, 

 ner och så gör du en funktion så klart men ja.. I Node.js så är det inte så, då gör du liksom 

 rad för rad och sen gör du ett sånt asynkront anrop, så registrerar den det och sen så kör den 

 nästa rader och sen går den tillbaka och ”Nu körs det asynkrona anropet, nu läser jag in den 

 där filen”. 

 Du kan inte tilldela en variabel och sen använda den, utan den måste ju få sitt värde vilket 

 den kanske får senare så då måste du skicka in det man kallar för en callback som är ”kör 

 den här funktionen när du är klar” och sen så gör den något annat efter det och så blir det 

 ”kör den här funktionen när du är klar” och så blir det som en kedja så, och den kedjan kan 

 vara ganska svår att administrera. Men det går väldigt fort att köra den. 

 … en applikation som kanske bara ska plocka ur data ur ett register, ur en databas och 

 uppdatera det. En enkel ”data handling och spara”-applikation då skulle jag nog välja PHP 

 för det är så snabbt och enkelt att ansluta sig till en MYSQL till exempel och bara hämta och 

 skriva data, det är lätt att installera, det går snabbt. Det är uppe på 10 minuter liksom och har 

 en fungerande applikation. 

 Jag skulle säga hostingen är ju en sån sak som är lite krångligare i dagsläget. Det är väl 

 också därför PHP har varit populärt, man bara laddar upp filerna via ftp till ett webbhotell så 

 funkar det 

 Precis. Man behöver inte kompilera nånting, det är bara att skriva nånting så får du ut det i 

 webbläsaren. Den vägen är också ganska kort i Node.js men lite längre. 

 Jag tycker det funkar väldigt smidigt, det är väldigt lätt att komma igång med, det är väldigt 

 lätt att bygga vidare på utifrån grundexemplen. Det kan köras nästan var som helst. Tycker 

 det är väldigt smidigt.  
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 Steget för att få nån form av serverside-hantering som speglas i frontend-klienten är längre i 

 Node.js och lite krångligare. I PHP kan man bara köra echo och ett statement så skrivs det ut 

 i HTML-filen som kommer ner till webbläsare. 

 … det är svårt att komma ifrån att PHP är ett ganska dåligt språk även om jag kan tycka att 

 det är kul att jobba i och så 

 I Node.js skulle jag ju… Ja först måste man välja vilken servermjukvara den ska köra, 

 Express eller Hapi eller Koa, för det är ju också en grej med JavaScript överlag, men Node.js 

 i synnerhet, att det finns hur mycket paket som helst för varje grej. På gott och ont. Med 

 Node.js när vi kört här har vi oftast kört på express och då installerar den express som en 

 dependency och så sätter den upp.. då finns det ju boilerplate-kod som jag får av den då. Då 

 kan jag sätta upp antingen för att skriva ut meddelanden i konsollen eller för att sätta upp 

 nån statisk filhantering då för att mata ut en enkelt html-fil eller nånting för att få feedback 

 Nej men det va på hobbynivå, det var medans jag pluggade liksom. Och då ville jag ha ett 

 språk som jag kunde koda i och jag satt hemma och jag hade inga utvecklingsmiljöer eller 

 nånting utan jag hade bara en vanlig dator. Vilket språk kan man lätt komma igång med och 

 vilket språk kan man enkelt skriva bara. 

...när man googlar är det väldigt lätt att få svar på alla frågor kring Node.js 

 

4.1.2 Jämförbarhet 
Jämförbarheten kom att bli central i min undersökning då insikten att en jämförelse mellan 

JavaScript och PHP möjligtvis hade varit mer fördelaktig blev tydligare i och med att arbetet 

fortskred. Detta faktum låg hela tiden under ytan i intervjuerna men jag har valt att ta med 

några citat där detta lyser igenom något mer. 

 

 ...Jag tycker att PHP har ju alltid vart ett språk för webben, det startade som det, det har alltid 

 vart det. Men det skiljer sig väldigt mycket från Node.js i hur upplevelsen är när man jobbar 

 med det. Node.js och JavaScript då, som man programmerar i där... 

 Du skulle kunna implementera Node.js i ett annat språk. Men nu råkade det bara vara 

 JavaScript som är språket för plattformen. 

 Min absoluta topperfarenhet är ju JavaScript, jag är liksom en JavaScript-expert kan man säga. 

 10 års erfarenhet snart av att bara koda JavaScript, jag kodar JavaScript nästan varje dag. 

 Eller jag kodar JavaScript varje dag förutom kanske lördag söndag då jag gör annat. Men på 

 jobbet är det JavaScript varje dag så därför var ju Node ganska intressant då.  

 JavaScript har bumpat upp Node om man säger så också. Eftersom Node kör ett språk som är 

 bättre blir det också lättare att skriva i Node. 

 ...en av våra mjukvaror är en webbsida i princip som är Node.jsbaserad. Server-side. Så den 

 utvecklar jag en del i. Sen så har vi andra JavaScript-baserade projekt så nu senast håller jag 

 på med en webbserver i princip som är Node.js-baserad som körs på en liten Raspberry Pi för 

 att kommunicera med plattformen ut till en app som vi har.  

 ...det som talar för Node. Det är ju egentligen JavaScript. JavaScript kommer bli 

 webbens språk, eller det är webbens språk och har varit i många år. Det drivs väldigt bra 

 framåt av en bra användargrupp numera. JavaScript hade precis samma problem att det höll 

 på att stoppa utvecklingen och dö ut.. så det är väl de som talar för en nybörjare till exempel att 

 ”ok nu ska vi skriva en applikation. Bra. Då behöver vi kunna 2 språk. HTML och JavaScript”. 
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4.1.3 Framtidsutsikter 
Framtidsutsikter är mitt tredje och sista tema. Respondenternas insikter i detta ämne gör 

temat intressant för utforskning och närmare analys. Detta tema går också hand i hand med 

uppsatsens syfte och frågeställning. Här följer några citat av det som sades inom temats 

gränser. 

 Det är en svår fråga. PHP har ju fördelen att det funnits längre såklart så där har man ju 

 provat mer. PHP känns ju som att det är färdigt på nåt sätt. 

 ...känns websockets som ett mycket mer modernt sätt att skicka data och det känns snabbare när 

 man kör det. Det är också lättare, iomed att du inte laddar om sidan och sådär, så kan man 

 jobba med nånting man kallar för Latencycompensation. 

 Det läget vi befinner oss i nu med WordPress som största CMS’et och vi som jobbar med 

 Dropal och sådär vi ser ju att dom också befinner sig i den delen av produktcykeln som handlar 

 om prispress liksom. Att alla vill ha en del av en kaka som håller på och krymper 

 PHP har ju stått still ganska mycket dom senaste 10 åren nånting…  

 Nu vet jag dock att wordpress har varit väldigt intresserade av att skriva Node. Wordpress.com 

 har skrivit in sin back-end i Node till exempel. Så det skulle kunna vara döden för PHP och att 

 Node tar över kanske. 

 ok nu ska vi skriva en applikation. Bra. Då behöver vi kunna 2 språk. HTML och JavaScript. 

 …dom började ju på PHP 6 då som dom fick lägga på is, det var ju liksom ett fiasko.. 

 Jo det tycker jag. Fast dom har gjort ganska mycket utvecklingsarbete också. PHP 7 släpptes 

 nu nyss och innehåller ganska många markanta förbättringar, både i prestanda och i syntax 

 och hur språket hanteras men samtidigt kan dom inte göra sig av med vissa av grundbultarna 

 som är dåliga för det är så pass invävt i språket och det skulle förstöra halva Internet. 

 ... jag tror PHP kommer att leva vidare. 

 Med tanke på att.. Jag vet inte hur många procent av nätet som är skrivet i PHP. Men kanske 

 60-70 procent. Många sidor har wordpress. 

 Jag tror att den kommer finnas kvar, tittar man på en produktcykel för en sån produkt som PHP 

 så är den ju.. den har ju nåt sin kulm för fem år sedan kanske och är ju väldigt tydlig på väg 

 neråt i användning nu men svansen är lång. Det kommer alltid finnas en yta kvar under 

 svansen. 

 PHP har ju varit det bästa alternativet om man vill använda Open-source på servern. Och om 

 du bygger ett Open-source CMS så är det ju PHP och visst det har väl vart en växelverkan där 

 och det kanske är det som gjort att PHP håller sig kvar, att WordPress ändå är stort 

 Om det inte vore för WordPress så tror jag PHP hade tappat väldigt mycket särskilt i takt med 

 att Node.js slår. 

 …det som talar för Node. Det är ju egentligen JavaScript. JavaScript kommer bli webbens 

 språk, eller det är webbens språk och har varit i många år. 

 PHP är till för att göra webbsidor typ några verktyg som är till för försäljning och sådär som 

 man har kundordrar, så såna system funkar PHP för liksom och sen kom Wordpress för 10-12 

 år sedan, det är ju skrivet i PHP, och nu driver ju det 25% av alla webbsidor i världen. 

 Webbsidor och forum som ingen använder idag och såna grejer funkar PHP ganska bra för 

 men sen så blir det begränsat när det kommer förbi det liksom. 

 man går ifrån det klassiska request/responce-förhållandet mellan klient och server och mer mot 

 att det finns en koppling mellan server och klient som är öppen och dom pratar med varandra 
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 om det dom behöver för det gör att applikationerna känns mer responsiva, snabbare, snabbare 

 laddningstider och det öppnar upp för en annan typ av användande av Internet som vi inte 

 sett...  

 PHP har ju vuxit upp i HTML-eran eller vad man ska säga, den eran som är att jag gör ett 

 anrop till servern som gör att jag får tillbaka HTML liksom. Nu är vi liksom mer i eran att 

 istället för att skicka HTML på tråden så skickar vi data på tråden att nu är det liksom rest-

 API’er, JSON allt det där för att skicka data till klienten och så har du liksom ett JavaScript 

 som skapar HTML’en direkt i webbläsaren istället för att få den levererad. 

4.2 Support och community 

Nedan följer resultatet av min undersökning av storlek på support och community. 

Operationaliseringen av support och community är i denna studie Google-träffar, youtube-

träffar och Stack Overflow-taggar och finns representerade under respektive underrubrik. 

 

4.2.1 Google 
Avgränsningen från sökningen ”PHP” till sökningen ”PHP -peso” drog ner resultatet med 3700 

000 000 träffar, det vill säga nästan hälften. På söktermen ”PHP -peso” levererade Google 5 

770 000 000 träffar. För Node.js är detta inte ett lika stort problem då termen i sig inte betyder 

något annat och är i sig självt inte en akronym. Självklart finns här också problem då många 

av artiklarna inte behöver ha att göra med varken support eller community men ger ändå någon 

form av fingervisning, i alla fall när man adderar dessa med andra data. Söktermen ”Node.js” 

gav på Google 17 400 000 träffar vilket är väsentligt mycket färre än ”PHP -peso”. 

 Sammanfattning :  

  PHP -peso : 5 770 000 000 träffar   

  Node.js : 17 400 000 träffar 

 

4.2.2 Youtube 
På söktermen ”PHP” fick jag 24 000 000 resultat. Tog jag åter igen bort alla resultat 

innehållande ”peso” blev resultatet förhållandevis försumbart med sina 23 900 000 resultat. 

Node.js levererade i denna kategori 835 000 träffar. 

Sammanfattning:  

  PHP -peso : 24 000 000 träffar   

  Node.js : 835 000 träffar 
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4.2.3 Stack Overflow 

Taggen PHP har här ett resultat på 358 100 följare. Dessutom har runt 1 100 000 frågor ställts 

där taggen ”PHP” har adderats av skaparen. Taggen “Node.js” levererar på Stack Overflow 

ett resultat på 70 tusen följare och 173 400 ställda frågor. Förutom detta tydliga resultat 

släppte Stack Overflow 2016 en stor undersökning där över 56.000 utvecklare från 173 länder 

svarade på 45 frågor (Stack Overflow 2016). I denna undersökning beskrivs bland mycket 

annat ”Mest populära teknologier” och mest älskade språket. 

 

 

Figur 2. ”Most Loved” (Stack Overflow 2016) 

 

Som diagrammet ovan visar kommer Node.js på 11:e plats på ”mest älskade” tekniken. % 

representerar mängden utvecklare som jobbar med språket eller teknologin och har en vilja att 

fortsätta göra det. PHP återfinns inte på denna lista då diagrammet bara visar de 11 teknikerna 

med högst siffror (figur 2). 
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 Figur 3. ”Most Wanted” (Stack Overflow 2016) 

 

På listan av ”Most wanted”, alltså programmerare som än inte har jobbat med språket eller 

teknologin men har uttryckt en önskan att få göra det, hittar vi Node.js på 2:a plats (Figur 3). 

Åter igen finns inte PHP med på denna lista. 

 

Figur 4. ”Most Loved” (Stack Overflow 2016) 
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Diagrammet ovan visar antal taggar under året 2016. PHP kommer här in på en sjätte plats och 

Node.js 21:a plats (Figur 4.). 

 

Figur 5. ”Trending Tech on Stack Overflow” (Stack Overflow 2016) 

 

Diagrammen ovan visar att taggen Node.js hade på Stack Overflow under året 2016 gått upp 

med 26,85% (Figur 5). Taggen PHP hade däremot minskat med -3,8%. 
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5 Analys & Diskussion 

5.1 Användbarhet 

Wikipedia definierar ”Användbarhet” som följande. ”Den grad i vilken användare i ett givet 

sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt 

och för användaren tillfredsställande sätt” (Wikipedia 2017). 

Att definiera vad användbarhet innebär när det kommer till olika typer av 

programmerings-språk och plattformar kan vara betydligt svårare. Genom min analys av 

materialet har jag efter noggrann eftertanke definierat ”Användbarhet” som ett av mina 

huvudteman. Uttrycket fungerar i detta fall som ett paraply under vilket en hel mängd teman 

ryms, detta för att i bredare utsträckning kunna diskutera grupper av detaljer med samma eller 

liknande undertoner. 

På frågan om hur länge intervjuobjektet hade kodat PHP svarade en personerna 

följande: 

Nej men det va på hobbynivå, det var medans jag pluggade liksom. Och då ville jag ha ett språk 

som jag kunde koda i och jag satt hemma och jag hade inga utvecklingsmiljöer eller nånting utan 

jag hade bara en vanlig dator. Vilket språk kan man lätt komma igång med och vilket språk kan 

man enkelt skriva bara. 

 

Detta uttalande om att PHP skulle ha en fördel på grund av sitt ”enkla sätt” är 

något som återkommer i de flesta utsagor av intervjuobjekten. Många av dem som intervjuats 

pratar just om hur de i början av sin karriär programmerat PHP för att det var ”enkelt” och 

”smidigt”. Termer som ”hobbyprojekt” och ”På min fritid” dyker upprepande gånger upp när 

ämnet tar form av en fördel för användningen av PHP. 

 

Jag frilansade lite när jag gick i gymnasiet och pluggade, gjorde nån webbsida sådär i PHP, mest 

hobby-projekt. 

.. det här va då 2006. Och då började jag göra mina hobbyprojekt i PHP. 

.. jag har en del hobby-projekt på gång sådär vid sidan av och så men det är ju som sagt PHP 

jag har jobbat i mest innan jag blev yrkesverksam för nåt år sen. 

 

Detta går i linje med Nikolaj Cholakov’s artikel ”On some drawbacks of the PHP 

platform” var i han beskriver att språkets enkelhet gör det möjligt för nya utvecklare att 

fokusera enbart på detta språk. (Chokalov 2008). 
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Det är i många fall skillnader i vad en utvecklare anser smidigt med ett språk, 

men också här finns termer som återkommer, även bland de intervjuade sinsemellan. En av 

dessa termer är ”sekventiell programmering”. Med detta menar de intervjuade kod som körs 

uppifrån och ner, alltså ej asynkront eller motsatsen till ”non-blocking”. Koden körs rad för rad 

och om en funktion exempelvis ska göra ett request till en server och få svar, väntar 

programmet tills funktionen fått sitt svar och återgår sedan till att köra nästa rad i 

programmeringen. Detta till skillnad från ”asynkront” kan strukturellt göra det lättare för 

utvecklaren att navigera i kod och i ordningen programmet kör sina funktioner vilket i sin tur 

gör det lättare för utvecklaren att finna områden som är problematiska för miljön. Denna 

”asynkrona” programmeringsstruktur är något som är nära knutet med JavaScript och Node.js. 

På frågan om vad den största skillnaden är mellan Node.js och PHP svarade en utvecklare 

följande : 

Arkitekturen. I PHP så börjar du i toppen på filen och så kör den rad för rad ner, ner, ner, ner 

och så gör du en funktion så klart men ja.. I Node.js så är det inte så, då gör du liksom rad för 

rad och sen gör du ett sånt asynkront anrop, så registrerar den det och sen så kör den nästa  rader 

och sen går den tillbaka och ”Nu körs det asynkrona anropet, nu läser jag in den där filen”. 

 

Vidare fortsätter denne. 

 

Du kan inte tilldela en variabel och sen använda den, utan den måste ju få sitt värde vilket den 

kanske får senare så då måste du skicka in det man kallar för en callback som är ”kör den här 

funktionen när du är klar” och sen så gör den något annat efter det och så blir det ”kör den här 

funktionen när du är klar” och så blir det som en kedja så, och den kedjan kan vara ganska svår 

att administrera. Men det går väldigt fort att köra den. 

 

Detta uttalande stärks också av många av de övriga, dock i andra ordalag. Någon 

kallar detta för ”Callback hell”, ett uttryck som har kommit att bli mycket populärt inom 

Node.js communityt. Det är ett uttryck som i sig självt visar på svårigheten med 

kodadministration när det kommer till nestlade callback-funktioner, alltså callbackfunktioner 

inom callbackfunktioner inom callbackfunktioner. I detta fallet kan det verka som att en av 

Node.js absoluta styrkor också kanske blir en av dess mest förlamande svagheter när det 

kommer till användbarhet. Magnus Madsen beskriver i sin artikel “Static analysis of event-

driven Node.js JavaScript applications” hur många typer av programmeringsfel är specifika till 

just denna typ av eventbaserade program som ej hanterade lyssnare och lyssnare som 
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registreras för sent i programmet (Madsen 2015). Detta stärker också respondenternas 

uttalanden. 

Nyckeln ligger dock i att titta på det absolut sista meningen i citatet. ”Men det 

går väldigt fort att köra den”. Samma person säger också ”prestandan blir så sjukt mycket bättre 

när man programmerar så för att allting som blockar processorn körs sen”. Detta går i linje med 

Chhetris (2016), Paliwal (2015) och Morris (2016) resultat ifrån sina studier som i sina tester 

visar på att Node.js har både snabbare request- och responce-tider. 

Det är alltså i effektivitet som Node.js tar igen de förlorade poängen. Enkelhet 

verkar återkomma när det kommer till hobby-projekt och effektivitet när det kommer till 

projekt inom arbetet. 

 En annan anledning till att folk hellre väljer att använda PHP till hobby-projekt 

kan också ligga i den korta vägen mellan tanke och resultat. På frågan om det är storleken på 

projektet som avgör valet av språk svarade ett intervjuobjekt följande: 

 

.. en applikation som kanske bara ska plocka ur data ur ett register, ur en databas och uppdatera 

det. En enkel ”data handling och spara”-applikation då skulle jag nog välja PHP för det är så 

snabbt och enkelt att ansluta sig till en MYSQL till exempel och bara hämta och skriva data, det 

är lätt att installera, det går snabbt. Det är uppe på 10 minuter liksom och har en fungerande 

applikation. 

 

Hastighet från tanke till produkt kan tyckas ha en korrelation med hobbyprojektet 

som utgångspunkt. Utvecklarna får en idé, detta vill dom prova och förverkligar sedan sin idé 

i PHP för att det, enligt de intervjuade, verkar vara det snabbaste och lättaste alternativet, detta 

går också att härleda till Chokalovs teori (2008). En tanke är att när idén sedan är 

implementerad och ett positivt resultat redan förankrats kan detta vara en av anledningarna till 

att utvecklaren inte känner någon större motivation till att bryta med ett redande fungerande 

koncept till fördel av den tidigare etablerade effektiviteten hos Node.js. 

En respondent fick frågan om vilka nackdelar denne såg med Node.js jämfört 

med PHP och svaret på frågan blev då följande:  

 

Jag skulle säga hostingen är ju en sån sak som är lite krångligare i dagsläget. Det är väl också 

därför PHP har varit populärt, man bara laddar upp filerna via ftp till ett webbhotell så funkar 

det 
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Sajten NetCraft utförde 2016 en underökning om användandet av webbservrar på 

Internet där det visar sig att i juni 2016 kördes Apache webbserver på 46% av Internets alla 

sajter vilket gör det till, i detta syfte, världens mest använda teknologi. Detta, i förlängningen, 

skulle kunna tala för att fler webhotell har stöd för PHP än för Node.js, detta stärker 

respondentens utsago. 

 Generellt för samtliga intervjuobjekt, med ett undantag, är att PHP oftast pratas i 

sämre ordalag än Node.js. En av de intervjuade var tillochmed så tydligt i sina åsikter om PHP 

att valde att kalla det för ”dåligt”: 

 

.. det är svårt att komma ifrån att PHP är ett ganska dåligt språk även om jag kan tycka att det 

är kul att jobba i och så 

 

Vidare fortsätter den intervjuade att lista upp en hel harang med saker som denne 

ansåg ”dåliga” med PHP och som enligt denne behövde ses över. Bara några av dessa som 

nämndes var ”slänga ut stora delar av stränghantering och listhantering”, ” collections överlag” 

och ”dom skulle behöva skilja språket från C väldigt mycket mer”. 

 Ord som ”Stagnerande” och ”nått sin kulmen för länge sen” dyker upp när frågor 

om intervjuobjektets känsla av PHP som språk kommer upp. Medans intervjun fortlöpte var 

det svårt att undgå känslan av att intervjuobjekten tog gott om tid på sig att lista PHP’s 

svagheter och sedan kritisera språket för dessa ganska hårt, dock när Node.js svagheter 

presenterades gjordes dessa alltid det lite flyktigare och oftast med en betydligt mycket mer 

ursäktande ton. Följande citat, var i den intervjuade beskriver en av PHP’s stora fördelar och 

sedan ursäktar en av Node.js stora brister, beskriver detta fenomen ganska bra. 

 

Så från tanke till produkt är banan ganska kort? 

Precis. Man behöver inte kompilera nånting, det är bara att skriva nånting så får du ut det i 

webbläsaren. Den vägen är också ganska kort i Node.js men lite längre. 

 

Av intervjuerna att döma är detta fenomen något som är återkommande och 

många säger ena sekunden en sak, och när frågan senare ställs i lite djupare ordalag om just det 

specifika ämnet har den intervjuade inte längre nåt val än att svara ärligt på frågan. Detta sades 

om Node.js av ett intervjuobjekt tidigt i intervjun : 
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Jag tycker det funkar väldigt smidigt, det är väldigt lätt att komma igång med, det är väldigt lätt 

att bygga vidare på utifrån grundexemplen. Det kan köras nästan var som helst. Tycker det är 

väldigt smidigt.  

 

För att senare, då frågan om hur denne skulle göra för att sätta igång ett projekt i 

Node.js ställdes, uttrycka sig på följande sätt : 

 

I Node.js skulle jag ju… Ja först måste man välja vilken servermjukvara den ska köra, Express 

eller Hapi eller Koa, för det är ju också en grej med JavaScript överlag, men Node.js i synnerhet, 

att det finns hur mycket paket som helst för varje grej. På gott och ont. Med Node.js när vi kört 

här har vi oftast kört på express och då installerar den express som en dependency och så sätter 

den upp.. då finns det ju boilerplate-kod som jag får av den då. Då kan jag sätta upp antingen för 

att skriva ut meddelanden i konsollen eller för att sätta upp nån statisk filhantering då för att 

mata ut en enkelt html-fil eller nånting för att få feedback. Steget för att få nån form av serverside-

hantering som speglas i frontend-klienten är längre i Node.js och lite krångligare. I PHP kan 

man bara köra echo och ett statement så skrivs det ut i HTML-filen som kommer ner till 

webbläsare. 

 

Man skulle kunna tycka att denna relevanta informationen skulle dyka upp redan 

på första frågan, att allt detta kan sammanfattas med ”Jag tycker att det är lite krångligt med 

Node.js så därför föredrar jag PHP när det kommer till det” verkar inte detta intervjuobjekt 

hålla med om. 

Man skulle kunna ana att denna motvilja att tala illa om Node.js och viljan att 

prata mindre bra om PHP kan vara sprunget ur programmerarens önskan att inte hamna på 

efterkälken. Teknik utvecklas ständigt och dessutom exponentiellt, att då vara sist på bollen är 

för en utvecklare inte bara prestigemässigt oönskat utan dessutom kan detta anses spegla 

personens vilja att ”hänga med” och i förlängningen påverka programmerarens rykte och/eller 

arbete. Denna teori skulle kunna stärkas av Rogers (1962) som i sin bok Diffusion of 

Innovations beskriver en ”early adopter” som en person med högre status, finansiell likviditet, 

avancerad utbildning och mer kapabel än ”late adopters”. 

 

5.2 Jämförbarhet 

När arbetet med att bestämma tema för denna uppsatsen inleddes väcktes ett visst motstånd 

från varierande parter gällande rimligheten att komparera ett språk som PHP mot en plattform 

som Node.js. Även om det då vid den tiden avvisades med referens till att uppsatsen faktiskt 
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skulle handla om serverside-scripting så blev detta faktum mer och mer uppenbart ju längre 

arbetet framskred. Retrospektivt skulle det möjligtvis varit mer fördelaktigt att istället 

positionera JavaScript mot PHP, för att jämföra det tidigares nu relativt nya förutsättningar, 

som båda reliabla serverside-utvecklingsspråk. Men då själva idéen med intervjuer är att få ett 

resultat så är det mer eller mindre omöjligt att gå ifrån dessa intervjuer utan någon form av ny 

insikt och jag har istället valt att gå framåt från den realisationen utan att editera några tidigare 

antaganden. En av de avgörande faktorerna för denna slutsats började när en av de människor 

som jag intervjuade uttryckte sig på följande sätt: 

 

Du skulle kunna implementera Node.js i ett annat språk. Men nu råkade det bara vara JavaScript 

som är språket för plattformen. 

 

Med detta i bakhuvudet skulle man kunna anta att jämförelsen i sig självt skulle 

kunna uppfattas, om inte redundant, så iallafall något naiv. Fundamentet i detta antagandet är 

dock i bästa fall skakigt då min uppsats inte i någon form försöker dölja faktumet att 

implementationen av JavaScript är i Node.js bästa intresse. I och med att det just är JavaScript 

från Google’s V8 som står för språket och Node.js som tillhandahåller plattformen på vilket 

språket används så blir alla fördelar som V8 för med sig också fördelar för JavaScript. Och 

med den logiken blir också alla fördelar som JavaScript för med sig också Node.js fördelar. 

Även om detta också gäller för fördelarna med plattformen och språket så kan det vara värt att 

notera att detta dock inte fungerar i omvänd ordning med förlängning mellan Node.js och V8. 

Intervjuobjektet valde också att uttrycka detta faktum på följande sätt : 

JavaScript har bumpat upp Node om man säger så också. Eftersom Node kör ett språk som är 

bättre blir det också lättare att skriva i Node. 

 

Med andra ord, varje vinst för JavaScript är också en vinst för Node.js samt vice 

versa. Ett annat intervjuobjekt valde istället att uttrycka sig på följande sätt var i denne belyser 

denna fördel samt pratar om fördelen med att egentligen bara behöva lära sig två språk. 

 

..det som talar för Node. Det är ju egentligen JavaScript. JavaScript kommer bli webbens språk, 

eller det är webbens språk och har varit i många år. Det drivs väldigt bra framåt av en bra 

användargrupp numera. JavaScript hade precis samma problem att det höll på att stoppa 

utvecklingen och dö ut.. så det är väl de som talar för en nybörjare till exempel att ”ok nu ska vi 

skriva en applikation. Bra. Då behöver vi kunna 2 språk. HTML och JavaScript”. 
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Användbarhet kan lätt kopplas till support för språken men ändå kommer denna 

del av min undersökning under temat ”Jämförbarhet”. I min undersökning efter mina kriterier 

fann jag att det fanns en överväldigande mängd större support för PHP än för Node.js. En av 

respondenterna sa också följande om support : 

 

Det är en svår fråga. PHP har ju fördelen att det funnits längre såklart så där har man ju provat 

mer. PHP känns ju som att det är färdigt på nåt sätt. 

 

Att det skulle kunna vara en svår fråga kom för mig något överraskande. Dock fick jag helt 

andra svar från de övriga respondenterna som tyckte att det fanns mer svar att få på Internet 

om Node.js än om PHP eller att båda communityn var lika stora. Svaret på hur det kunde te sig 

på det viset kom senare i en respondents uttalande var i denne påpekar att det ju faktiskt är 

JavaScript som är språket som används och just därför måste man räkna in den faktorn när man 

talar om support för de båda språken, detta stämmer då också överens med rapporten från Stack 

Overflow (2016). Jag har dock valt att inte alterera min redan befintliga undersökning för 

support utan låta resultatet åter igen representera en ny insikt i min undersökning. 

 

5.3 Framtidsutsikter 

Att sia i framtiden har gång på gång visat sig väldigt svårt i synnerhet när man undersöker 

ämnen i en bransch med ett så högt utvecklingstempo som programmeringsbranschen. Trots 

detta faktum verkade många av de intervjuade vara ganska säker på sin sak där frågan om 

språkens framtid dök upp på tal, om det så var gynnsamt eller ofördelaktigt. En sak som alla 

hade gemensamt var dock att samtliga, medvetet eller omedvetet, utgick från att frågan var 

riktad mot PHP, varpå följdfrågor ställdes om Node.js. Knappt någon nämnde Node.js som en 

kandidat till överlevnad eller nedgång självmant. Det skulle kunna vara tecken på att ingen av 

respondenterna såg JavaScript som ett språk på nedgång under en överskådlig framtid. Om 

detta berodde på Node.js-plattformens potential eller själva språkets tillgångar är dock oklart. 

En av respondenterna uttryckte sig på följande sätt: 

 

Vad anser du om användningsområden för språken i framtiden om du ser på vart dom varit 

samt vart dom är nu om du skulle göra en professionell uppskattning?  
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PHP har ju stått still ganska mycket dom senaste 10 åren nånting.. PHP är till för att göra 

webbsidor typ några verktyg som är till för försäljning och sådär som man har kundordrar, så 

såna system funkar PHP för liksom och sen kom Wordpress för 10-12 år sedan, det är ju skrivet 

i PHP, och nu driver ju det 25% av alla webbsidor i världen. Webbsidor och forum som ingen 

använder idag och såna grejer funkar PHP ganska bra för men sen så blir det begränsat när det 

kommer förbi det liksom. 

 

 Man skulle kunna hävda att svaret tappar lite trovärdighet då PHP 7 släpptes 2015 

(The PHP Documentation Group 2017). Dock var detta något som respondenten var högst 

medveten om och pratade om tidigare i intervjun. Av svaret skulle man kunna urskilja ett 

missnöje på prestationen av versionen, då respondenten knappt tyckte att man skulle kunna 

kalla släppet av PHP 7 för en rörelse.  

Vi finner dock i samma svar en väsentligt mer lättolkad poäng. Med detta avses 

när respondenten nämner ”Wordpress” som är något som ideligen dyker upp som motpol till 

PHP’s nedgång som utvecklingsspråk. Enligt denna respondent driver WordPress 25% av alla 

webbsidor på Internet, dock med en viss antydan till osäkerhet. Detta uttalande, i alla fall till 

viss grad, stärks då ManageWP (2017) beskriver WordPress som används på inte mindre än 

26% av Internet. När utvecklingsarbetet med PHP 7 kom på tal styrktes detta påstående 

ytterligare med en annan respondent. 

 

Så om jag tolkar dig rätt nu, så känner du att PHP är lite stagnerande? 

Jo det tycker jag. Fast dom har gjort ganska mycket utvecklingsarbete också. PHP 7 släpptes nu 

nyss och innehåller ganska många markanta förbättringar, både i prestanda och i syntax och hur 

språket hanteras men samtidigt kan dom inte göra sig av med vissa av grundbultarna som är 

dåliga för det är så pass invävt i språket och det skulle förstöra halva Internet. 

 

Värt att notera är att innan detta påstående diskuterades WordPress och 

anledningen till att dom valde att programmera med PHP som visade sig vara det enda 

alternativet då det stod mellan Pearl och PHP och det senare då i allra högsta grad i framkant. 

Med sista frasen ”förstöra halva Internet” syftar respondenten på vad som skulle hända om alla 

WordPress-sidor kraschar, detta är dock en uppenbar överdrift för att göra en poäng och kan 

inte heller styrkas av någon vetenskaplig källa. En annan respondent väljer att uttrycka sig på 

följande sätt i ämnet 

 

Framtiden då… 

.. jag tror PHP kommer att leva vidare. 
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Det gör det? 

Med tanke på att.. Jag vet inte hur många procent av nätet som är skrivet i PHP. Men kanske 60-

70 procent. Många sidor har wordpress. 

 

Som det verkar på de intervjuade är WordPress en av de stora anledningarna till 

att PHP lever vidare och dessutom tycks göra det ett bra tag till vilket också skulle leda till att 

arbeten som innefattar att koda PHP knappast kommer dö ut inom den närmaste framtiden då 

så pass stor del av Internet är skriven i språket (ManageWP 2017) (Stack Overflow 2016). 

Detta påstående stärks av ytterligare respondenter var av en väljer att formulera det på detta 

sätt : 

 

Jag tror att den kommer finnas kvar, tittar man på en produktcykel för en sån produkt som PHP 

så är den ju.. den har ju nåt sin kulm för fem år sedan kanske och är ju väldigt tydlig på väg neråt 

i användning nu men svansen är lång. Det kommer alltid finnas en yta kvar under svansen. 

 

 Nu när så mycket av PHP’s fortsatta överlevnad tycks vara beroende på om 

WordPress fortsätter att använda PHP som sitt huvudprogrammeringsspråk, känns läget 

förståeligt inte helt stabilt för språket. Ju fler folk som använder ett språk desto mer populärt 

blir det, användare föder användare brukar man säga, men det gäller också tyvärr åt det motsatta 

hållet också, detta styrks av jämförandet av Stack Overflows undersökningar av 

språkanvändning mellan 2016 och 2017 (Stack Overflow 2016). Det är ingen som vill utveckla 

ett nytt system i ett språk som redan håller på att ”dö” och om WordPress nu skulle få för sig 

att byta utvecklingsspråk i sin plattform skulle det kunna vara ett förödande slag mot PHP. För 

tydligen, enligt en av respondenterna, så kollar redan nu WordPress runt efter ett alternativ till 

PHP. 

 

Nu vet jag dock att wordpress har varit väldigt intresserade av att skriva Node. Wordpress.com 

har skrivit in sin back-end i Node till exempel. Så det skulle kunna vara döden för PHP och att 

Node tar över kanske. 

 

Detta stärks av en artikel från Wordpress som beskriver hur deras nya admin-

interface helt ska byggas med JavaScript (WordPress 2017a). Detta skulle kanske inte innebära 

att halva Internet kraschade och det skulle förmodligen inte ta död på PHP som språk totalt då 

de redan många miljoner existerande sidorna som är skrivna i PHP kan behöva upprätthållning 

och underhåll. Dock finns möjligheten att PHP’s marknad avsevärt skulle kunna minska och i 

förlängningen också användningen av språket. Detta skulle kunna tala för följande uttalande 
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Om det inte vore för WordPress så tror jag PHP hade tappat väldigt mycket särskilt i takt med 

att Node.js slår. 

 

Huruvida Node.js kommer bestå tycks det inte finnas allt för mycket tvivel om 

bland respondenterna. Om det beror på Node.js plattformen eller det starka utvecklingsarbetet 

med JavaScript kan dock diskuteras. Många av respondenterna drar ett likhetstecken mellan 

Node.js plattformen och JavaScript som språk, och precis som tidigare i diskussionen så 

skördar Node.js mycket av JavaScripts frukter. 

 

..det som talar för Node. Det är ju egentligen JavaScript. JavaScript kommer bli webbens språk, 

eller det är webbens språk och har varit i många år. 

 

ok nu ska vi skriva en applikation. Bra. Då behöver vi kunna 2 språk. HTML och JavaScript. 

 

 Något som en respondent påpekade när Node.js framtid kom på tal var att denne 

uppmärksammat att JavaScript numera dyker upp i vad man kallar ”Internet of Things”. 

Internet of things är när saker som exempelvis tröjor, klockar, kylskåp eller till och med hus är 

uppkopplade mot Internet och på så vis kan dela med sig av data (IOTSverige 2017). 

 Att IOT (Internet of Things)- applikationer nu går att koda i JavaScript görs 

möjligt med hjälp av Actinium som är en app-server för kommunikation med IOT-enheter 

(Eclipse 2017). Perera et al. (2013) beskriver hur Internet of things-sensorenheter växer 

accelererande och hur tidigare forskning visar på en signifikant tillväxt av sådana enheter över 

det senaste årtiondet. Dessutom redovisar dom också för att denna tillväxt i sig också kommer 

att växa i framtiden. Detta skulle kunna tala för att JavaScript skulle kunna komma att bli ännu 

mer populärt att använda än det varit tidigare då en sådan tillväxt för IOT-enheter också betyder 

en tillväxt för behov av utvecklare som kan språket. 

 En annan aspekt som uppkommit och som talar för en ljus framtid för JavaScript 

är något som en av respondenterna uttryckte på följande vis :  

 

PHP har ju vuxit upp i HTML-eran eller vad man ska säga, den eran som är att jag gör ett anrop 

till servern som gör att jag får tillbaka HTML liksom. Nu är vi liksom mer i eran att istället för 

att skicka HTML på tråden så skickar vi data på tråden att nu är det liksom rest-API’er, JSON 

allt det där för att skicka data till klienten och så har du liksom ett JavaScript som skapar 

HTML’en direkt i webbläsaren istället för att få den levererad. 
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Det som respondenten pratar om här kallas för websockets och beskrivs av 

Melnikov (2011) som en tvåvägskommunikation mellan exempelvis en klient och en server. 

En lina öppnas mellan dessa båda parter och klienten kan sedan bara vänta på att få svar från 

servern om någonting händer istället för att, som tidigare, skicka ett anrop mot servern med 

jämna mellanrum för att se om någonting har förändrats. En annan respondent beskriver detta 

fenomen så här : 

 

..känns websockets som ett mycket mer modernt sätt att skicka data och det känns snabbare när 

man kör det. Det är också lättare, iomed att du inte laddar om sidan och sådär, så kan man jobba 

med nånting man kallar för Latencycompensation. 

 

Uttalandet att websockets skulle vara ett mer modernt sätt av kommunikation 

stärks av Melnikov (2011) då han i sin text beskriver hur Websocket-protokollet är helt 

designat för att ersätta den nu mer utdaterade varianten att använda http som ett transportlager 

för informationen. Idén med att låta JavaScript stå för HTML-genereringen beroende på input 

från databasen är något som kan leda till mindre latency för användaren och därmed känslan 

att applikationen går ”smidigare” eller ”snabbare”. Detta uttalande stärks ytterligare då fler 

respondenter är inne på samma spår. 

 

man går ifrån det klassiska request/responce-förhållandet mellan klient och server och mer mot 

att det finns en koppling mellan server och klient som är öppen och dom pratar med varandra om 

det dom behöver för det gör att applikationerna känns mer responsiva, snabbare, snabbare 

laddningstider och det öppnar upp för en annan typ av användande av Internet som vi inte sett..  
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6 Slutsats – En värdering av 

användningspotential 

Innan en rekommendation ges presenteras först studiens fynd angående PHP och Node.js i 

sammandrag. 

6.1 PHP 

Respondenterna diskuterar PHP som ett alternativ till att snabbt få resultat. Ord om 

”Hobbyprojekt” och ”på min fritid” dyker allt som oftast upp när de pratar om hur de använder 

språket. PHP är enligt respondenterna och Chokalov (2008) enkelt att använda och vägen från 

tanke, kod och resultat är kort. Detta ”enkla” sätt kan vara ett resultat av språkets struktur då 

detta tillämpar så kallad sekventiell programmering istället för den mer komplicerade 

asynkrona teknologin vi finner hos dess motpol, Node.js (Madsen 2015). Detta är dock bara en 

av fördelarna som talar för PHP som språk. En annan blir tydlig när en av respondenterna talar 

om tillgängligheten av hosting. Då det visat sig att hela 46% av Internet använder sig av 

Apache-weberser talar detta också för att de flesta webhotell vi idag finner på marknaden också 

stödjer användningen av PHP (Stack Overflow 2016 ; NetCraft 2016). Då stödet för dess 

motpol Node.js här inte finns representerat i samma utsträckning skulle man kunna säga att 

detta är en klar fördel för användningen av PHP över Node.js. En annan aspekt som talar för 

fortsatt användning av PHP är det mer abstrakta ”community”. I min studie av tillgänglig 

support och community visar det sig att tillgänglig support för PHP stort överstiger support för 

Node.js. Viktigt att ta i beaktning är dock att vara medveten om min insikt efter intervjuerna 

som belyste att min tidigare undersökning inte innefattade något underlag för JavaScript som 

språk. Därför faller min undersökning om support lite på eget grepp och kan i min slutsats 

kännas något redundant. Dock finns anledning att ta upp den då det finns aspekter inom Node.js 

som faktiskt enskilt används av Node.js som plattform och bör därför inte uteslutas helt från 

studien. Respondenterna tar också upp WordPress som den stora aktören som håller PHP 

flytande, då 26% av alla sidor på Internet representeras av WordPress så är denne aktör ensamt 

den störste förespråkaren för fortsatt användning av PHP (ManageWP 2017). En av 

respondenterna säger att om PHP skulle vara på nedgång så finns det alltid utrymme kvar under 

denna svans. Detta uttalande i kombination med storleken för användningen av WordPress blir 

detta utrymme både längre och bredare då underhåll för dessa sidor kommer vara ofrånkomligt. 

Fortsatt användning av PHP kan också styrkas av den relativt nya versionen PHP 7 som enligt 
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en respondent innefattar många nya förbättringar. Detta gäller både för språkets prestanda och 

dess syntax. Tydligt är att det fortfarande finns många fördelar med att använda PHP och 

språket kommer inte, enligt en nästan uteslutande representation av respondenterna, att dö ut 

inom i alla fall den närmaste överskådliga framtiden. 

 

6.2 Node.js 

Den tydligaste fördelen för användningen av Node.js över PHP kan diskuteras, dock är en 

tänkbar kandidat till denna position det faktumet att det är lättare att lära sig ett språk än två. 

Eftersom nu JavaScript används för att koda med Node.js så kan man enligt respondenterna 

eliminera behovet av att lära sig både PHP och JavaScript och enbart hålla sig till att koda 

JavaScript både för front- och back-end. Ytterligare ett faktum som talar för användningen av 

Node.js som back-end är dess prestanda. Fast PHP enligt tidigare utsago är ”enklare” att 

använda så talar resultatet från forskningen av prestanda från Chhetri (2016), Paliwal (2015) 

och Morrison (2016) ett tydligt språk. Node.js har, i dessa undersökningar, väsentligt mycket 

snabbare responce- och request-tider även om de i samtliga fall visar på högre ramanvändning. 

Detta möjliggörs av den asynkrona strukturen som Node.js tillämpar vilket gör att flera 

processer kan köras samtidigt och därmed nyttja maskinens fulla potential. En respondent 

pratar om att man nu kan programmera JavaScript på Internet of Things-enheterna, detta görs 

möjligt genom appservern Actinium (Eclipse 2017). Att IOT-enheterna växer accelererande 

och dessutom kommer fortsätta på samma vis under den närmaste framtiden visar också Perera 

et al. (2013) forskning på och därmed kommer också JavaScript-användningen öka. Node.js 

möjliggör användandet av Websockets som också är en klar fördel då detta enligt en respondent 

känns som ett mycket mer modernt sätt att skicka data på än det gamla sättet att skicka 

information via http-lagret. Detta stärks också av Melnikov (2011). 

 

6.3 Rekommendation 

En respondent säger att JavaScript redan nu är webbens språk och kommer dessutom växa i 

dess nuvarande roll och mycket av forskningen talar också för detta. Resultatet av min 

undersökning talar därför för att även om Node.js-plattformen nu visar på en stabilare framtid 

inom branschen än PHP så gör den detta i förlängning tack vare JavaScript. Själva språket 

JavaScript kan komma att implementeras i andra plattformar för serverside-scripting men det 
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visar egentligen mer på möjligheterna med JavaScript än för plattformen Node.js, även om 

det just nu är det stabilare alternativet att satsa på. 

 

6.4 Självkritik och förslag till fortsatta undersökningar 

Halvvägs genom arbetet med denna studie har karaktären av undersökningen förändrats något. 

Inledningsvis handlade denna studie om att göra en analys av Node.js och PHP och ställa dessa 

mot varandra för att sedan kunna ge en rekommendation av vilket av dessa två som för tillfället 

har mest användningspotential. Efter analysen av det transkriberade materialet blev det dock 

tydligt att, även om Node.js finns representerat, så hamnar fokusen och jämförelsen snarare 

mellan de båda språken PHP och JavaScript, som är språket som används för att koda i 

plattformen Node.js. En respondent påpekar detta genom att säga att man skulle kunna 

implementera Node.js med ett annat språk och att det nu bara råkade bli JavaScript som 

användes. 

 Då Node.js endast funnits sen 2011 så är det fortfarande en relativt ung plattform. 

Vidare studier skulle därför behöva utföras om några år då plattformen växt till sig och fler 

användaren anslutit sig. Kanske har JavaScript vid den tiden vuxit mer och inte längre behöver 

liknande plattformar för utföra vissa uppgifter. Att om några år utföra studien igen är av intresse 

då möjligheten att finna respondenter som både arbetat med Node.js-plattformen och språket 

PHP minst sagt varit svårt och möjligheten att studien fått lida på grund av det begränsade 

antalet deltagare känns överhängande. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Medgivandeblankett 

 

Medgivandeblankett 

 

- Er uppgift i studien är att som professionell inom området bidra med upplevelser och kunskap om PHP 

& Node.js i en intervju med författaren. 

- Deltagandet är frivilligt och ni har när som helst rätten att avbryta er medverkan i studien utan negativa 

följder. 

- Denna intervju är helt anonym och varken den intervjuade eller dess eventuella företag kommer 

nämnas vid namn eller med annan identifierbar information. 

- Intervjun kommer spelas in men materialet kommer endast användas av författaren i syfte av 

transkribering och kommer sedan slängas. 

Detta samtycke innefattar Vetenskapsrådets etiska principer som också finns bifogade till detta dokument. 

Med denna blankett samtycker jag att medverka i Niklas Lunds jämförelsestudie om PHP & Node.js enligt 

överstående punkter. 

Datum: ____________ 

Signatur: __________________________________________________________ 
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VETENSKAPSRÅDETS ETISKA PRINCIPER 

 

Informationskravet 

 

1. Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De 

skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att 

avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den 

aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att 

delta. 

 

Samtyckeskravet 

2. Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares sam- 

tycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnads- 

havare ( t.ex. om de undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt 

känslig karaktär). 

 

3. De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma 

om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin 

medverkan utan att detta medför negativa följder för dem 

 

4. I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltag- 

arna utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden 

bör heller inte föreligga mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltag- 

are eller uppgiftslämnare. 

 

Konfidentialitetskravet 

5. All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga 

uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse 

om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter. 

 

6. Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrap- 

porteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utom- 

stående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsl- 

iga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att 

komma åt uppgifterna 

 

 

Nyttjandekravet 

 

7. Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas 

eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

 

8. Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut 

eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) 

utom efter särskilt medgivande av den berörda. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 
Bakgrundsvariabler : 

 

Hur länge har du kodat PHP? 

Hur länge har du kodat Node.js? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge blev du färdigutbildad? 

Hur länge har du varit verksam utvecklare? 

 

Arbetar du eller har du arbetat med något av dessa två språk? 

 - Storlek på företag? 

 - Beläget? 

 

Fanns det någon speciell anledning till att du ville göra den här intervjun? 

 

Frågor : 

 

Vad är din uppfattning av språken? 

 

Vilket språk upplever du har störst support-community? 

 - Varför? 

 - Hur baserar du svaret? 

 

Vilket språk föredrar du att jobba i? 

 - Motivera? 

 

Vilken eller vilka fördelar upplever du med att använda !ex.PHP! framför !ex.Node.js! och vise versa? 

 - Motivera? 

 

Vilken eller vilka nackdelar upplever du med att använda PHP framför Node.js och vise versa? 

 - Motivera? 

 

Vad använde/använder du PHP till mest och varför? Vad använde/använder du Node.js till mest och varför? 

 

Vad är den största skillnaden mellan dessa 2 språk (när det kommer till serversideapplikationsutveckling)? 

 

Vad anser du användningsområdena kommer att vara i "framtiden" med de båda språken kontra nu? Skillnader? 

 - Motivera? 

 

Har du märkt av någon skillnad i hastighet på exempelvis svarstider beroende på om en applikation 

är kodad i php eller node.js? 

 - Vilken typ av applikation? 

 - Någon specifik miljö? 

 

 

 

 

 

 


