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Abstract 

Den ökande efterfrågan på prestanda och skalbarhet i en webb applikation har motiverat 

utvecklare att skapa nya utvecklingstekniker. Vilket har resulterat till att det i skrivande stund 

finns ett antal utvecklingstekniker att välja mellan, att välja rätt utvecklingsteknik är en av de 

viktigaste delarna när man utvecklar en webb applikation, väljer man fel teknik kan detta ge 

förödande konsekvenser. Detta kan undvikas genom att från början analysera det man vill 

utveckla och sedan välja en lämplig stack som uppfyller alla de krav som ett företag har. 

Denna undersökning har gjort en kvalitativ studie där författaren har samlat in data genom 

intervjuer. Det var totalt 6 respondenter som deltog i undersökningen och dessa har alla 

erfarenhet inom webbutveckling. Syftet med undersökningen är att jämföra MEAN-stack och 

AMP-stack för webbutveckling. 

Resultatet visar att de bakomliggande faktorer för att använda respektive stack var följande 

• Om man har en kund kan denna påverka valet av stack. Eftersom kunden kan vilja att 

man utvecklar, modifierar eller vidareutvecklar ett pågående projekt eller att kunden 

vill att du använder en specifik stack när du utvecklar ett nytt projekt. 

• Erfarenheten som ett företags utvecklare har kan påverka. Mer erfarenhet i en viss 

stack kan minska utvecklingstiden vilket gör en specifik stack mer intressant. 

• Vad som faktiskt ska utvecklas kan påverka vilken stack man väljer. Eftersom ett 

företag vill att en stack ska klara av alla krav de har. 

Fördelar med MEAN-stack var följande efter en jämförelse mellan teori och empiri.  

• NPM, Utrymmet som sparas med MongoDB, JavaScript i hela stacken, Hög 

prestanda, Hög tillgänglighet, routing som express.js erbjuder och skalbarheten. 

Det fanns inga likheter i nackdelar för MEAN-stack mellan empiri och teori. Teori pratade 

om tekniska nackdelar medans empiri pratade om att det var svårt att hitta rätt kompetens för 

att ta del av alla fördelar MEAN-stack har. 

Fördelar med AMP-stack var följande efter en jämförelse mellan teori och empiri 

• Skalbart, hög säkerhet samt att PHP kan användas för att skapa dynamiska webb 

applikationer. 

Det fanns en likhet mellan teori och empiri för nackdelar med AMP-stack och båda 

argumenterade om att PHP var ett svagt skrivet språk vilket gör det svårt att använda i 

komplexa webb applikationer eller webb applikationer med affärkritisk logik. 

Resultatet i denna undersökning kan användas av målgruppen organisationer och företag som 

jobbar med webbutveckling. Det kan förenkla för dem när de står inför ett val av stack och 

förhindra dem från att välja fel stack vilket kan få förödande konsekvenser. 

 

 

 



Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.1. Bakgrund & problemområde ........................................................................................... 1 

1.2. Syfte ................................................................................................................................ 2 

1.3. Undersökningsfrågor ....................................................................................................... 2 

1.4. Målgrupp. ........................................................................................................................ 2 

1.5. Avgränsning .................................................................................................................... 2 

2. Metod .................................................................................................................................... 3 

2.1. Vetenskapligt angreppssätt .............................................................................................. 3 

2.2. Val av undersökningsmetod ............................................................................................ 3 

2.3. Upplägg för intervju ........................................................................................................ 4 

2.4. Etiska överväganden ....................................................................................................... 4 

2.5. Bearbetning och analys av resultat .................................................................................. 5 

2.6. Primär- och sekundärkällor ............................................................................................. 5 

2.7. Validitet och reliabilitet ................................................................................................... 6 

2.8. Källkritik ......................................................................................................................... 6 

3. Teori ...................................................................................................................................... 7 

3.1. MEAN-stack introduktion ............................................................................................... 7 

3.1.1. JavaScript introduktion ............................................................................................. 8 

3.1.2. Utvecklingen av JavaScript ...................................................................................... 8 

3.1.3. Angular ..................................................................................................................... 8 

3.1.4. Node.js ...................................................................................................................... 9 

3.1.5. Express.js .................................................................................................................. 9 

3.1.6. MongoDB ................................................................................................................. 9 

3.2. AMP-stack introduktion ................................................................................................ 11 

3.2.1. Apache .................................................................................................................... 11 

3.2.2. MySQL ................................................................................................................... 11 

3.2.3. PHP ......................................................................................................................... 11 

3.2.4. Windows ................................................................................................................. 12 

3.2.5. Linux....................................................................................................................... 12 

3.2.6. Mac ......................................................................................................................... 12 

3.3. Fördelar och nackdelar med MEAN och AMP ............................................................. 12 

3.4. Bakomliggande faktorer till att använda MEAN-stack över AMP-stack...................... 15 

3.5. Sammanfattning av teori ............................................................................................... 16 

4. Analys och resultat ............................................................................................................. 17 



4.1. Resultat .......................................................................................................................... 17 

4.2. Analys ............................................................................................................................ 18 

4.2.1. Syfte ........................................................................................................................ 18 

4.2.2. Uppbyggnad ........................................................................................................... 19 

4.2.3. Fördelar................................................................................................................... 20 

4.2.4. Nackdelar ................................................................................................................ 21 

4.2.5. Bakomliggande faktorer ......................................................................................... 21 

4.2.6. Analysdiskussion .................................................................................................... 22 

5. Slutdiskussion ..................................................................................................................... 26 

5.1. Slutsats .......................................................................................................................... 26 

5.2. Reflektioner ................................................................................................................... 28 

5.3. Fortsatta studier ............................................................................................................. 28 

Referensförteckning ............................................................................................................... 29 

Bilagor ..................................................................................................................................... 31 

Bilaga 1: Intervjuguide ......................................................................................................... 31 

Bilaga 2: Sammanfattning av intervju med Respondent 1 ................................................... 31 

Bilaga 3: Sammanfattning av intervju med Respondent 2 ................................................... 32 

Bilaga 4: Sammanfattning av intervju med Respondent 3 ................................................... 33 

Bilaga 5: Sammanfattning av intervju med Respondent 4 ................................................... 33 

Bilaga 6: Sammanfattning av intervju med Respondent 5 ................................................... 34 

Bilaga 7: Sammanfattning av intervju med Respondent 6 ................................................... 34 

Bilaga 8: Medgivarintyg ....................................................................................................... 35 

Bilaga 9: Begreppslista ......................................................................................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figurförteckning 
Figur 1: En visuell bild av MVC-modellen ............................................................................ 7 

Figur 2: Visuell bild av Two-way data binding ..................................................................... 8 

Figur 3: Ett exempel på hur ett blogginlägg kan sparas i en SQL-lösning ...................... 10 

Figur 4: Ett exempel på hur ett blogginlägg kan sparas i ett JSON-objekt ..................... 10 

Figur 5: Ett exempel på hur ett blogginlägg kan sparas i ett BSON-objekt .................... 10 

Figur 6: En presentation av en relationsdatabas i MySQL ............................................... 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabellförteckning 
Tabell 1: Teori ........................................................................................................................ 12 

Tabell 2: Empiri ..................................................................................................................... 17 

Tabell 3: Likheter och skillnader mellan empiri och teori  ............................................... 23



1 
 

 

1. Inledning 

Det inledande kapitlet avser att presentera bakgrund & problemområde, syfte, 

undersökningsfrågor, målgrupp och avgränsning. 

1.1. Bakgrund & Problemområde 

Den ökande efterfrågan på prestanda och skalbarhet i en webb applikation1 har motiverat 

utvecklare att skapa nya utvecklingstekniker. I skrivande stund finns det många 

utvecklingstekniker att välja mellan och att välja rätt teknik är en av de viktigare delarna 

när man utvecklar en webb applikation, att välja fel teknik kan ge förödande 

konsekvenser (Karanjit, 2016, 1). Konsekvenser kan vara injektioner2, cross-site 

scripting, dålig autentisering och session hantering, förfalskning på webbplatsen, 

säkerhets misskonfiguration som kan ske när man inte behärskar en stack fullt ut eller om 

det brister i en stack. 

För att uppnå de högsta fördelarna i webbutveckling, måste man fokusera på rätt val när 

det kommer till programmeringsspråk på front-end, back-end och i databasen (Karanjit, 

2016, 1).  

I webbutveckling pratar man om stack. En stack delas in i tre delar: En databashanterare, 

ett back-end språk och en webbserver (Pauli, 2013, 11). Denna undersökning har jämfört 

• MEAN-stack som innehåller MongoDB, Express.js, Angular och Node.js (Haviv, 

2014, 10) 

• AMP-stack som innehåller Apache, MySQL och PHP (Naramore, 2005, 5) 

MEAN-stack har bidragit till att JavaScript har blivit mer populärt att använda i front-

end, back-end och som ett databasspråk, dessa faktorer har gjort MEAN-stack till ett av 

de ledande webbapplikationsramverken (Karanjit, 2016, 63). MEAN-stack innehåller en 

databas (MongoDB), ett ramverk för back-end programmering (Express.js), ett front-end 

ramverk (Angular) och en webbserver (Node.js).  

AMP-stack är en gammal stack som föredras av många organisationer (Karanjit, 2016, 

21). AMP innehåller en webbserver (Apache), en databas (MySQL) och ett back-end 

språk (PHP). Dessa stackar är jämförbara eftersom båda innehåller en webbserver, en 

databas och ett back-end språk.  

Karanjit (2016) har i sin uppsats gjort en liknande jämförelse dock har Karanjit valt att 

jämföra MEAN-stack med LAMP-stack. LAMP-stack är uppbyggd precis som AMP-

stack, skillnaden är att LAMP-stack använder operativsystemet Linux därav bokstaven L 

i ordet LAMP-stack. 

Karanjit (2016) undersökning är mer på en teknisk nivå där hen har jämfört MEAN-stack 

och LAMP-stack genom att skapa två likadana webb applikationer och analysera dess 

real-tids scenarios, data strukturernas flexibilitet, webbprestanda, skalbarhet och gjort 

                                                           
1 Författaren hänvisar till Bilaga 9 där det finns en beskrivning av de olika begrepp som används i denna 
uppsats. 
2 En beskrivning till dessa konsekvenser finns tillgänglig på Bilaga 9. 
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detta genom att utföra olika typer av tester. Karanjit (2016) undersökning är relevant till 

denna studie eftersom Karanjit går genom varför val av stack är viktigt samt hur MEAN-

stack och AMP-stack är uppbyggt och dess fördelar och nackdelar. 

Denna undersökning har fokuserat på vilka bakomliggande faktorer som kan påverka val 

av stack samt respektive stacks fördelar och nackdelar och dessa är även 

undersökningsfrågorna som valts för undersökningen. De har valts som 

undersökningsfrågor eftersom de är relevanta till syftet. För att jämföra stacks krävs det 

att antingen göra som Karanjit (2016) där hen har gjort tester mellan stacks eller att 

jämföra nackdelar och fördelar samt vilka bakomliggande faktorer som kan påverka valet 

vilket denna undersökning har fokuserat på. Undersökning ska underlätta för dig som 

läsare när du står inför ett val av utvecklingsteknik. 

1.2. Syfte 

Syftet är att undersöka och jämföra MEAN-stack och AMP-stack för webbutveckling. 

1.3. Undersökningsfrågor 

• Vilka är fördelar samt nackdelar för att använda MEAN-stack och AMP-stack i 

webbutveckling? 

• Vad är de bakomliggande faktorer vid val av MEAN-stack eller AMP-stack för 

webben? 

1.4. Målgrupp 

Resultatet av denna undersökning kommer att vända sig till organisationer och företag 

som jobbar med webbutveckling.  

1.5. Avgränsning 

Denna undersökning har fokuserat på MEAN-stack och AMP-stack, det finns självklart 

andra programmeringsspråk som man kan byta ut i respektive stack däremot kommer 

uppsatsen inte gå genom alla språk och istället fokusera på de språk som finns i dessa 

stacks eftersom jämförelsen är mellan stacks och inte mellan programmeringsspråk.  
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2. Metod 

Detta kapitel presenterar vetenskapliga angreppsätt, undersökningsmetod, upplägg för 

intervju, etiska överväganden, bearbetning och analys av resultat, primär och 

sekundärkällor, validitet och reliabilitet samt källkritik 

2.1. Vetenskapligt angreppssätt  

Denna undersökning har gjort en kvalitativ studie. Patel och Davidson (2011) skriver att 

en kvalitativ inriktad forskning används för att samla in ”mjuka” data. Denna data kan 

t.ex. bestå av kvalitativa intervjuer vilket denna uppsats har utfört. Patel och Davidson 

(2011) menar att man genom kvalitativ forskning undersöker det naturliga tillståndet och 

försöker få fram data genom människors erfarenheter för att sedan försöka förstå deras 

problem. 

Bansal och Corley (2012) menar att man i en kvalitativ forskning tolkar och analyserar 

de svaren man fått och att det kvalitativa arbetssättet fokuserar på att bearbeta och 

analysera för att senare komma fram till ett resultat. 

Murray (2003) anser att genom en kvalitativ forskning undersöker man det naturliga 

tillståndet och försöker genom insamling av data som är baserad på människors 

erfarenhet försöka förstå deras problem genom t.ex. berättelser eller intervjuer.  

2.2. Val av undersökningsmetod  

Valet av undersökningsmetod grundar sig på vad det är för frågeställningar som används 

eftersom detta bestämmer om undersökningen behöver en kvalitativ eller kvantitativ 

forskningsmetod (Patel, Davidson, 2011, 67). De menar att man ska översätta 

verkligheten genom att bearbeta den och analysera den för att kunna svara på sin 

frågeställning i förhållande till den tid man har samt de medel som står till förfogande. 

Patel och Davidson (2011) pratar om ett antal olika undersökningsuppläggningar som 

man kan använda sig utav men författaren kommer att fokusera på intervjuer. En intervju 

är ett frågeformulär för att samla in information och bygger på ett antal förbestämda 

frågor, det bör inte förväxlas med enkäter vilket har en hel del gemensamt med intervjuer 

dock finns det faktorer som skiljer dessa två åt (Patel, Davidson, 2011, 73). I en intervju 

träffar intervjuaren en respondent och genomför en intervju, detta kan även ske via ett 

telefonsamtal. Enkäter brukar oftast skickas per post men det finns även ”enkät under 

ledning” vilket betyder att man tar med sig formuläret till personen som ska besvara den 

för att hjälpa till eller eventuellt förtydliga i vissa avseenden, det är därför väldigt enkelt 

att förväxla en intervju med en enkät. Skillnaden mellan dessa två är att i en 

enkätundersökning skickar man ut det till en stor grupp människor eftersom resurser 

oftast inte är tillräckligt för att intervjua personer individuellt. I en intervju har man 

direktkontakt eller talar via telefon och kan därför enkelt ställa följdfrågor. 

Beynon (2013) pratar om att det finns två sätt att göra intervjuer på, ett strukturerat sätt 

och ett semi-strukturerad sätt. I en strukturerad intervju utvecklar man frågorna på 

förhand och håller sig oftast till endast dessa frågor, i ett semi-strukturerat sätt brukar 

man oftast anpassa frågorna efter varje intervju beroende på dess ändamål.  
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Författaren har valt att använda en intervju som en metod för denna undersökning 

eftersom författaren vill veta hur företag tänker när de väljer en stack för 

webbutveckling. 

2.3. Upplägg för intervju  

Undersökningen riktar sig mot till organisationer och företag som jobbar med 

webbutveckling och därför har författaren intervjuat personer från olika organisationer 

och företag för att få ett unikt resultat. För att veta hur undersökningsfrågorna ska 

besvaras krävs det ett antal intervjufrågor som skall vara rätt formulerade dvs. det skall 

vara relevant till undersökningsfrågorna. Bilaga 1 visar en mall på hur intervjufrågorna 

för just denna undersökning ser ut. Vid sökandet av deltagare till intervjun skickades ca 

50 mail ut till olika företag och organisationer som sysslar med webbutveckling, dessa 

respondenter identifierades genom att använda webbsidan Google och nyckelorden var 

webbutvecklare, webbutvecklingsbyrå, webbutvecklare CMS, webbutvecklare säljstöd 

och webbutvecklare konsult. Utav dessa 50 mail svarade endast 9 företag/organisationer 

varav 6 var villiga att ställa upp på intervju och resterande 3 nekade till intervju. De 

respondenter som deltog har valt att vara anonyma och kommer därför i denna uppsats 

att kallas för Respondent 1 - Respondent 6. En beskrivning och sammanfattning av 

respondenterna finns tillgängliga i Bilaga 2–7. Intervjumiljön bestod av ett tyst rum i 

Karlstad Universitet eller på organisationen/företaget. Något viktigt att poängtera är att 

intervjun med Respondent 5 har skett med ett Skype samtal och intervjun med 

Respondent 6 har skett via ett telefonsamtal. Intervjuerna varade mellan 10–20 minuter. 

Ingen personlig information om respondenterna kommer att ges ut. 

2.4. Etiska överväganden 

När forskningens data samlas in genom intervjuer krävs det att man tar hänsyn till de 

personer som intervjuas. Därför används fyra krav från vetenskapsrådet (2002) under 

insamling av empiriska data. Dessa krav är följande 

• Informationskravet 

• Samtyckekravet 

• Konfidentialitet krav 

• Nyttjandekravet 

Informationskravet menar att en forskare skall informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte dvs. deltagaren som intervjuas ska få en tydlig 

information till varför deltagaren intervjuas och vad syftet med intervjun är. Man ska 

även informera deltagaren att denna har rättigheter för deras deltagande samt att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Alla respondenter 

som har medverkat i undersökningen har i förväg blivit tydligt informerade om vad syftet 

med intervjun är samt varför de har intervjuats (Bilaga 8: Medgivarintyg). 

Samtyckeskravet menar att deltagaren i en undersökning har rätt att själv bestämma över 

sin medverkan vilket betyder deltagaren har rättigheter att bestämma själv hur länge och 

på vilka villkor de ska delta samt att de kan avbryta sin medverkan utan att detta medför 

negativa följder för dem (Vetenskapsrådet, 2002, 10). Detta är något författaren har 

respekterat och det är därför intervjuerna har varit mellan 10 – 20 minuter och inte en 
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statisk tid som tex. max 20 min eller minst 10 minuter/max 20 minuter. Författaren har 

tillåtit respondenterna själva välja när de vill avsluta. 

Konfidentialitet krav menar att alla uppgifter i en undersökning av en deltagare ska ge 

största möjlighet till konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem dvs. deltagaren skall vara anonym och ingen 

utomstående skall kunna ta del av informations som är etiskt känslig. Författaren nämner 

i kapitel 2.3 följande ”Ingen personlig information om respondenterna kommer att ges 

ut”. 

Nyttjandekravet menar att uppgifter som är insamlade om en enskild person får endast 

användas i forskningsändamål. Författaren har tagit hänsyn till detta och endast använt 

insamlade data i forskningsändamål och inte publicerat denna information någon 

annanstans än i denna undersökning. 

2.5. Bearbetning och analys av resultat 

Den data som samlades in genom intervjuer har sammanställts i tabellform. 

• Tabell 1: Teori visar en jämförelse mellan MEAN-stack och AMP-stack 

• Tabell 2: Empiri visar en sammanfattning av all empirisk data 

• Tabell 3: Likheter och skillnader mellan empiri och teori avser att visa en 

sammanfattning av likheter och skillnader mellan teori och empiri 

Dessa tabeller har sedan analyserats och ge jämförts för att kunna dra slutsatser kring hur 

teorin och empiri ställer sig kring  

• Syfte med MEAN-stack respektive AMP-stack 

• Uppbyggnad av MEAN-stack respektive AMP-stack 

• Vilka användningsområden man bör använda respektive stack 

• Vilka fördelar samt nackdelar respektive stack har 

• Vilka bakomliggande faktorer som kan påverka val av MEAN-stack och AMP-

stack 

Denna data är en av de faktorerna till hur syftet och undersökningsfrågorna har besvarats. 

Resultatet av undersökningen har baserats på denna data och har sammanställts genom 

att jämföra empiri med teori.  

2.6. Primär- och sekundärkällor  

Patel och Davidson (2011) menar att primärdata är data och det samlas in manuellt 

genom tekniker som intervjuer, enkäter eller andra typer av tester. Patel och Davidson 

(2011) skriver att det som avgör om det är primär eller sekundärkälla beror på 

informationslämnaren, om det är en förstahandsrapportering kallas detta primärkälla och 

all annan data blir sekundärkällor. Sekundärkällor i en undersökning lägger mycket vikt 

på frågeställningar och hur mycket tid man har för att söka fram sekundärkällor. 

Primärkällor i denna undersökning är de intervjuer som har genomförts i 

undersökningen. 
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Sekundärkällorna består av studentlitteratur och böcker relevanta till begrepp eller 

problemområde. Dessa källor finns tillgängliga i Karlstad Universitets bibliotek samt på 

nätet. Studentuppsatser som använts i undersökningen har valts eftersom de är relevanta 

till problemområdet författaren skriver om och kan användas för att hämta både 

information och jämföras med. Webbsidan W3Schools har också använts som 

sekundärkälla. 

2.7. Validitet & reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är i kvalitativa undersökningar har inte samma innebörd som i 

en kvantitativ forskning. Egentligt Patel och Davidson (2011) omfattar kvalitet i 

kvalitativa studier hela forskningsprocessen dvs. har man studerat rätt företeelse. Patel 

och Davidson (2011) menar alltså att begreppet validitet i en kvalitativ studie är hela 

forskningsprocessen. Reliabilitet har en annan innebörd och med detta menar man att om 

man t.ex. intervjuar en person flera gånger och ställer samma fråga men får olika svar 

betraktas detta i en kvantitativ undersökning som ett tecken på låg reliabilitet. I en 

kvalitativ studie är detta inte fallet (Patel, Davidson, 2001, 106). I en kvalitativ studie 

räknas detta inte som låg reliabilitet eftersom man kan tänka sig att respondenten har 

ändrat uppfattning, att vederbörande fått nya insikter eller att de har lärt sig något, kanske 

som en följd av den tidigare intervjun.  

Undersökningen har använt relevanta böcker till ämnet som går genom syftet med 

respektive stack, uppbyggnad, nackdelar och fördelar samt vilka bakomliggande faktorer 

det finns för att använda respektive stack. För att öka reliabiliteten har de frågor som 

varit med i intervjuguiden (Bilaga 1: Intervjuguide) försökt att inte påverka 

respondentens svar genom att inte ta upp någon koppling till teori kapitlet. Efter ett 

pilottest visade det sig att respondenten höll oftast med och vinklade data från intervjun 

från deras egna åsikter till teorins åsikter. Undersökningen har även strävat efter hög 

validitet eftersom författaren anser att han har studerat rätt företeelser och försökt hålla 

en hög kvalitet studie som möjligt.  

2.8. Källkritik 

Vid artikelsökning har författaren noga övervägt relevansen och aktualitet av innehållet. 

Med tanke på att utvecklingstekniker för webben förnyas har författaren fokuserat på 

artiklar som inte varit föråldrade. Författaren har försökt att endast använda sig av 

artiklar från 2010 och framåt om detta har varit möjligt. 

Sökmotorn Google har använts för att hitta andra liknande uppsatser men främst har 

författaren använt Karlstad Bibliotekets egna sökmotor för att hitta källor relevanta till 

undersökningen. Författaren har använt sig utav en liknande studentuppsats eftersom 

studentuppsatsen innehåller källor som är relevanta till författarens egna undersökning. 

Författaren har även använt sig av webbsidan W3Schools eftersom webbsidan ger 

information kring begrepp som använts i undersökningen. 
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3. Teori 

Detta kapitel går genom JavaScript, MEAN-stack och AMP-stack och ger en förklaring 

till vad det är samt vad dess nackdelar och fördelar är. Kapitlet går även genom 

bakomliggande faktorer till att använda MEAN-stack över AMP-stack och presenterar 

en sammanfattning av kapitlet. 

3.1 MEAN-stack introduktion 

MEAN står för MongoDB, Express.js, Angular och Node.js och är en stack som 

innehåller programmeringsspråk som är centraliserade kring JavaScript vilket gör det 

möjligt för en utvecklare att använda JavaScript från klient till server (Haviv, 2014, 7). 

När man utvecklar en webb applikation brukar man bygga det i en tre-lager arkitektur 

som består av tre viktiga lager: data, logik och presentation (Haviv, 2014, 8). För att 

implementera denna struktur finns det en populär modell som heter MVC, vilket är ett 

paradigm som separerar logiken, data och det visuella från varandra till tre olika objekt 

där varje objekt har sina egna uppgifter. MVC står för Model, View och Controller. 

View uppgift är att hantera det visuella dvs. det användaren ser samt att ta hand om 

användarinteraktioner, controllern är det som svarar på användare händelser som t.ex. en 

knappklick och har till uppgift att meddelade detta till modellen och view. Modellen i sin 

tur har hand om data manipulation, svara på förfrågningar om information eller ändra sitt 

tillstånd enligt controllerns instruktioner (Haviv, A Q., 2014, 8). 

Figur 1 visar hur MVC fungerar och hur de olika komponenter integrerar med varandra 

samt vad deras uppgifter är. Användaren integrerar med webbsidan och använder en 

funktion som triggar igång controllern vilket i sin tur ändrar modellen som i sin tur 

ändrar view som användaren ser. 

 

Figur 1:  En visuell bild av MVC-modellen 
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3.1.1 JavaScript introduktion 

JavaScript är ett objektorienterat skript språk3  (Ek och Eriksson, 2001) och är 

ett språk som används i webbsidor som oftast implementeras på klient nivå för 

att låta användaren integrera med en webbsida samt för att skapa dynamiska 

sidor (Pollock, 2004, 8). JavaScript används väldigt ofta inom webbutveckling 

när man ändrar HTML-dokument och tillåter en utvecklare att manipulera olika 

element inom HTML-dokumentet samt att ändra dess CSS dynamiskt, det kan 

även användas för att binda knappars funktioner till att omredigera en 

användare, skapa en notis på skärmen eller andra funktioner som kan öka en 

användarens upplevelse med en webbsida (Ek och Eriksson, 2001, 13).  

3.1.2 Utvecklingen av JavaScript 

JavaScript byggdes först för webben och var tänkt som en klient språk för 

webbläsare (Haviv, 2014, 9). Webbutveckling skiftade från att bara skapa 

enkla webbsidor till webb applikationer vilket i sin tur skapade snabbare 

webbläsare vilket i sin tur fick JavaScript utvecklare att skriva mer komplexa 

applikationer (Haviv, 2014, 9). Detta fick utvecklare att skapa bibliotek till 

JavaScript och verktyg som skulle förenklade utvecklingscykeln och födde en 

ny generation av mer avancerade webb applikationer vilket i sin tur krävde 

bättre webbläsare.  

Det var inte förens 2008 som den riktiga revolutionen startade, företaget 

Google lanserade sin webbläsare Chrome vilket kom med en JavaScript-motor 

den s.k. V8-motorn (Haviv, 2014, 9). Det som var speciellt med Google V8-

motor var att det gjorde att JavaScript kördes snabbare på webbläsare och 

ändrade helt utvecklingen av webb applikationer. V8-motorn var open-source 

vilket menas att det var öppet för vem som helst att ändra och dela eftersom 

designen av den var öppen för allmänheten 

(Naramore, 2005, 4)  

En av de första open source projekten som 

skapades var Node.js, senare kom fler produkter 

som MongoDB, Angular m.m. (Haviv, 2014, 9). 

3.1.3 Angular 

Angular är ett front-end JavaScript ramverk som 

designades för att skapa Single-page applikationer 
4 med hjälp av MVC mönstret (Haviv, 2014, 162). 

Det som gör Angular speciellt är att man får utökad 

funktionalitet i HTML-dokumentet där man kan 

använda speciella Angular attribut som hjälper till 

att binda olika JavaScript logik till ett HTML 

                                                           
3 Författaren hänvisar till Bilaga 9 där det finns en beskrivning av de olika begrepp som används i denna 
uppsats. 
4 Författaren hänvisar till Bilaga 9 där det finns en beskrivning av de olika begrepp som nämns i 
kandidatuppsatsen 

Figur 2: Visuell bild av Two-way data binding. 
Modifierat utifrån: Haviv, 2014, 164. 
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element vilket gör det enklare att manipulera HTML-dokumentet. Angular 

tillåter även templating på klient-nivå och ”two-way data binding”.  

För att förstå hur two-way data binding fungerar har utvecklarna av Angular 

gjort en bild (Figur 2) på hur det fungerar, det som händer på figur 2 är att en 

mall skapar en vy vilket användaren ser, allt som sker med modellen ändrar 

automatiskt vyn där data är bunden (Haviv, 2014, 165).  

3.1.4 Node.js 

Node.js är ett back-end språk och kan användas som ett front-end språk samt 

som en webbserver (Karanjit, 2016, 14). En av fördelarna med Node.js är att 

det använder JavaScript händelsestyrda karaktär för att kunna stödja icke-

blockerade operationen i själva plattformen och är en av de funktioner som gör 

Node.js effektivt (Haviv, 2014, 31).  

Node.js används för olika saker beroende på typ av applikation. Node.js är ett 

populärt val när man utvecklar en webb applikation (Haviv, 2014, 40). Det 

finns många moduler och bibliotek till Node.js som innehåller färdig kod som 

hjälper dig som utvecklare att skapa en webb applikation och installeras med 

hjälp av Node.js pakethanteringsprogram npm (Haviv, 2014, 21). 

3.1.5 Express.js 

Express.js är en modul som används i Node.js. Det innehåller en del små 

vanliga funktioner som används i en webb applikation (Haviv, 2014, 50). Det 

Express.js tillåter dig att göra är att du enkelt kan skapa en struktur för dina 

projekt och konfigurera din applikation på rätt sätt och hjälper dig bryta ner 

din applikations logik till olika moduler. Det gör det även enkelt att skapa 

sessioner samt att skapa routing. Routing är en mekanism som används när ett 

begärande (Av att en användare surfar in på en viss länk) sker och koden 

hanterar begärandet (Brown, 2014, 157). Författaren nämnde även att 

Express.js gör det enklare att hantera sessioner och en session är ett sätt att 

behålla ett tillstånd (Brown, 2014, 103). Ett exempel på detta är när en 

användare loggar in på en webbsida. Sessionen sparas och servern vet att 

användaren är inloggad, användaren kommer vara inloggad fram tills att 

sessionen är avslutad eller tas bort.  

3.1.6 MongoDB 

MongoDB är en databas skriven med NoSQL dvs. man använder inte 

databasspråket SQL och ses som ett av världens största NoSQL språk (Haviv, 

2014, 79). Det som skiljer ett SQL språk som tex. MySQL med MongoDB är 

att MongoDB använder BSON datamodeller medan MySQL använder 

tabeller. I en relationsdatabas sparas data i olika tabeller och använder en 

primärnyckel och främmandenycklar för att koppla ihop två olika tabeller 

(Haviv, 2014, 80). NoSQL databaser är mer dokument orienterade där data 

hantera på olika sätt, de sparas i dokument med format som JSON. För att 

förstå detta ska vi studera två bilder där en av dem använder en SQL lösning 

och en NoSQL lösning för att få en större blick hur det fungerar, låt oss säga 
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att vi skapar en databas för en blogg där man ska kunna skriva ett blogginlägg 

och kunna kommentera.

 

Figur 3: Ett exempel på hur ett blogginlägg kan sparas i en SQL-lösning  

Studerar man Figur 3 ser man att i en SQL lösning krävs det två tabeller där en 

av tabellerna har till uppgift att spara varje blogginlägg och detta blir alltså 

”Post tabell” egentligt bilden, denna kommer alltid att ha en unik id. Denna id 

används senare av tabellen ”Kommentar tabell” i kolumnen ”PostID” för att 

koppla samman dessa två. ID blir en primär nyckel och PostID en främmande 

nyckel. Jämför man detta med en NoSQL lösning som använder JSON/BSON 

format, behöver man inte använda två tabeller. Studerar vi Figur 4 ser vi att de 

båda tabellerna är i ett JSON objekt, där 

”comments” dvs. kommentarer sparas 

som objekt och ändras dynamiskt. För 

varje ny kommentar sparas ett nytt objekt 

i ”comments”. BSON är ett JSON-

liknande format och står för binär JSON, 

BSON är designat för att vara mer effektivt i storlek och snabbhet vilket 

tillåter MongoDB att använda en hög läs och skriv genomströmning (Haviv, 

2014, 83). Likt JSON är BSON dokument simpla data strukturer som 

representerar objekt och vektorer i ett nyckelvärdes format (Haviv, 2014, 83). 

En skillnad mellan BSON och JSON är att BSON sparar primärnycklar i form 

av ett _id fält som ger ett unikt värde bestående av både nummer och text 

(Haviv, 2014, 83). Ett exempel på en BSON representation från föregående 

blogg exempel ser ut som följande i Figur 5. 

 

Figur 5: Ett exempel på hur ett blogginlägg kan sparas i ett BSON-objekt 

  

Figur 4: Ett exempel på hur ett blogginlägg kan sparas i 
ett JSON-objekt.  
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3.2 AMP-stack introduktion 

AMP står för Apache, MySQL och PHP och är mjukvaror i en open source grupp 

(Naramore, 2005, 4). Dessa tre komponenter fungerar tillsammans och tillåter dig som 

utvecklare att skapa en webbsida eller en webbapplikation.  

Apache huvuduppgift är att analysera vilken fil som begärs av webbläsaren och visa de 

korrekta resultaten enligt koden i den filen (Naramore, 2005, 6). 

PHP är ett serverspråk och tillåter din webbsida att vara dynamiskt (Naramore, 2005, 4). 

MySQL är en databas som tillåter PHP och Apache att arbeta tillsammans och visa data 

som är läsbart för en webbläsare. Det är en relationsdatabas som använder SQL 

(Naramore, 2005, 7). 

3.2.1 Apache 

Apache är en open source webbserver. Apache tillåter dig att skapa flera 

webbsidor på en enda webbserver och kan fungera som en virtuell värd och 

har en hel del funktioner (Karanjit, 2016, 22).  

3.2.2 MySQL 

MySQL är en databashanterare som använder databasspråket SQL och tillåter 

dig att spara och hämta data via skript språk 5som PHP (Rosebrock och Filson, 

2004, 4).  

MySQL är en 

relationsdatabas och består av 

tabeller med information. 

Detta gör det möjligt att spara 

information i flera tabeller 

istället för att lägga allt i en 

tabell, eftersom detta gör det 

väldigt svårt att få översikt över tabeller och därför väljer man att dela upp det 

i flera tabeller som är kopplade till varandra (Naramore, 2005, 7). Figur 6 visar 

hur en relationsdatabas i MySQL kan se ut, det visar relationen de olika 

tabellerna har med varandra.  

3.2.3 PHP 

PHP står för Hypertext Preprocessor och är ett skript språk som används i 

webbutveckling och kan bäddas in i HTML-dokument dvs. man kan skriva det 

direkt i HTML-dokumentet istället för att skapa en ny fil (Rosebrock och 

Filson, 2004, 5). PHP är bryggan mellan klienten och server och tillåter 

utvecklare att hämta data/skicka data från klient till server och tvärtom. PHP 

                                                           
5 Författaren hänvisar till Bilaga 9 där det finns en beskrivning av de olika begrepp som används i denna 
uppsats. 

Figur 6: En presentation av en relationsdatabas i MySQL 

 



12 
 

har även andra funktioner som att skapa sessioner och skicka mail för att 

nämna några, det används flitigt i AMP som ett serverspråk för att 

programmera back-end av en webbsida eller webb applikation.  

3.2.4 Windows 

Windows kan användas som ett operativsystem när man utvecklar med AMP-

stack. När man använder Windows i AMP-stack brukar det kallas för WAMP-

stack (Perschke, 2012). 

3.2.5 Linux 

Linux är ett operativsystem. Det som utmärker Linux är att det är väldigt 

snabbt, har väldigt små krav på hårdvara, har en hög säkerhet samt en 

fjärradministration (Rosebrock och Filson, 2004, 3). När man använder Linux 

i AMP-stack brukar det kallas för LAMP-stack (Karanjit, 2016, 21). 

3.2.6 Mac 

Mac är ett operativsystem som kan användas i kombination med AMP-stack. 

När man använder Mac i AMP-stack brukar det kallas för MAMP-stack 

(Tonu, 2012, 29). 

3.3 Fördelar och nackdelar med MEAN och AMP-stack 

Tabell 1 visar en jämförelse mellan AMP-stack och MEAN-stack där författaren går 

genom syftet med stacken, uppbyggnaden, användningsområden samt fördelar och 

nackdelar.  

 
Tabell 1: Teori. Visar syfte, uppbyggnad, användningsområden och fördelar/nackdelar med AMP-stack och 

MEAN-stack 

Teori MEAN-stack AMP-stack 

Syfte Utvecklingen av webb 

applikationer gjorde att det 

fanns behov för ett ramverk 

som skulle reducera arbetet 

och organisera koden samt 

att man ville minska gapet 

mellan JavaScript och HTML 

vilket skulle öka intresset för 

Single page applikationer 

(Haviv, 2014, 10).  

Man ville styra bort från 

höga kostnader som kom 

upp av licensierade 

webbservrar och 

klientprogramvara. 

(Rosebrock och Filson, 

2004, 2) 

Uppbyggnad MEAN är uppbyggt med 

MongoDB, Express.js, 

Angular och Node.js 

AMP är uppbyggd med 

Apache, MySQL och PHP 

Användningsområden Dynamiska webb 

applikationer, webbsidor 

Dynamiska webb 

applikationer, webbsidor, 

Wordpress6 

Fördelar • MongoDB sparar • Alla mjukvaror i AMP-

                                                           
6 Författaren hänvisar till Bilaga 9 där förklaringar för de olika begrepp som nämns finns förklarade. 
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utrymme eftersom det 

sparar i s.k. BSON 

format vilket gör det 

mer effektivt i storlek 

och gör det snabbare 

och MongoDB får en 

hög läs och skriv 

genomströmning 

(Haviv, 2014, 83). 

• Alla komponenter 

använder JavaScript 

och det blir enklare 

när man 

programmerar samt 

att det reducerar tid 

när man bygger 

applikationen 

(Karanjit, 2016, 2) 

• Front-end utvecklare 

kan förstå back-end 

kod eftersom båda är 

skrivna i JavaScript, 

vilket gör att de kan 

hjälpa varandra 

(Karanjit, 2016, 15) 

• MongoDB sparar 

mycket utrymme 

eftersom allt sparas i 

dokument som 

metadata (Karanjit, 

2016, 4) 

• MongoDB har hög 

prestanda och är känt 

för sin höga 

prestanda vilket gör 

att den kan hantera 

mycket trafik i en 

webbapplikation 

(Karanjit ,2016, 5) 

• MongoDB har hög 

tillgänglighet 

(Karanjit, 2016, 5) 

• MongoDB har hög 

skalbarhet vilket gör 

att dess 

dokumentorienterade 

modell kan enkelt 

dela upp information 

mellan olika 

webbservrar och 

stack integreras med 

varandra och skapar en 

stark plattform för 

utveckling av webb 

applikationer 

(Naramore, 2005, 4) 

• MySQL är ett 

databashanteringssyste

m som hjälper till att 

beräkna och hantera 

stora mängder av data 

(Karanjit, 2016, 23) 

• MySQL är en 

relationsdatabas där 

data sparas genom 

tabeller istället för en 

stor fil (Karanjit, 2016, 

23) 

• Det är open source 

vilket betyder av vem 

som helst kan använda, 

ladda ner och ändra det 

(Karanjit, 2016, 23) 

• MySQL är snabbt, 

robust, skalbart och 

tillgängligt samt att det 

är enkelt att använda 

och kan köras på vilken 

plattform som helst. 

(Karanjit, 2016, 23) 

• MySQL ger ett 

lösenordskyddat system. 

(Karanjit, 2016, 24) 

• PHP kan användas för 

att skapa dynamiska 

webb applikationer. 

(Karanjit, 2016, 24) 

• PHP kan skrivas direkt i 

ett HTML-dokument. 

(Karanjit, 2016, 24) 
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justerar information 

och omfördelar 

dokument naturligt 

och riktar 

användarförfrågning

ar till lämpliga 

maskiner (Karanjit, 

2016, 5) 

• Express.js gör det 

enkelt att lyssna på 

inkommande 

förfrågning och 

skickar svar 

(Karanjit, 2016, 8) 

• Express.js gör det 

enkelt att definiera 

routing (Karanjit, 

2016, 8) 

• Express.js har ett bra 

felhanteringssystem 

(Karanjit, 2016, 9) 

• Angular gör det 

enkelt att binda data 

till något HTML 

element (Karanjit, 

2016, 11) 

• Angular gör det 

enkelt att använda sig 

av templating 

(Karanjit, 2016, 11) 

• Npm följer med 

Node.js vilket är en 

pakethanteringshante

rare och gör det 

möjligt att installera 

moduler som andra 

utvecklare har 

utvecklat vilket gör 

att man inte behöver 

spendera tid till att 

utveckla något som 

redan existerar 

(Karanjit, 2016, 16) 

Nackdelar • MEAN-stack är inte bra 

för CPU intensiva 

uppgifter. (Karanjit, 

2016, 16) 

• MongoDB är inte bra i 

webb applikationer där 

• Kräver att man kan både 

front-end språk och 

back-end språk 

(Karanjit, 2016, 29) 

• Apache hanterar varje 

förfrågning via multitråd 
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man måste hålla koll på 

relationer mellan data 

och transaktioner. 

(Karanjit, 2016, 61) 

• MongoDB gör det svårt 

att hämta information 

från en tabell till en 

annan (Sumitkumar et al. 

2015) 

• MongoDB indexerar varje 

dokument och när man 

använder indexeringen i 

massa fält och attribut 

kan detta ta massa RAM-

minne. (Sumitkumar et al. 

2015) 

 

vilket betyder att 

användare kan känna av 

anslutningsavbrott om 

någon av dessa trådar 

inte blir färdiga eller 

avslutade (Karanjit, 

2016, 28) 

• SQL injektion, det är när 

man attackerar SQL 

linjen som skickar från 

back-end till databas 

och på detta sätt kan 

man påverka vad som 

sparas och hämtas från 

databasen. (Clarke, 

2012, 2)  

• PHP är svagt skrivet 

(Dwarampudi et al. 

2010) 

 

3.4 Bakomliggande faktorer till att använda MEAN-stack över AMP-stack 

Karanjit (2016) skriver i sin uppsats om faktorer för att välja MEAN-stack över LAMP-

stack och LAMP-stack det samma som AMP-stack och skillnaden är att det används ett 

operativsystem nämligen Linux och därför kan man tillämpa dessa faktorer till 

bakomliggande faktorer att välja MEAN-stack över AMP-stack. Karanjit (2016) menar 

att följande faktorer påverkar 

 

• När man vill utveckla Single page applikationer, vilket kräver mer 

användarinstruktioner och hög skalbarhet. 

• AMP-stack kräver mer apache konfigurationer för att sätta upp en server.  

• AMP-stack kräver att du behöver kunna både PHP och front-end språk vilket gör att 

man måste kunna mer än ett programmeringsspråk medan MEAN-stack kräver endast 

JavaScript i hela webbapplikationen. 

• MEAN-stack är mer skalbart jämfört med Apache. Eftersom Apache hanterar varje 

förfrågning via en multitråd vilket betyder att en ny tråd skapas för varje förfrågning 

och Apache hanterar endast den förfrågningen vilket resulterar till att användaren kan 

känna av anslutningsavbrott om inte någon av dessa trådar blir färdiga eller avslutade. 

I MEAN-stack hanterar Node.js varje tråd som en enda tråd och gör dessa 

asynkronisk vilket betyder att den inte väntar på en händelse utan programmet skickar 

händelsen till en händelsehanterar kö och fortsätter programmet och när händelsen är 

klar kommer programmet att skicka tillbaka funktionen, exekvera koden och fortsätta 

som vanligt.  

• Transparent kod i MEAN-stack eftersom allt skrivs i JavaScript vilket gör att 

utvecklingstiden minskas.  

• Front-end utvecklare kan förstå back-end kod och vice versa, vilket gör att man inte 

behöver hitta expertis i olika programmeringsspråk vilket är ett måste i AMP-stack. 
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3.5 Sammanfattning av teori 

Teorin visar att både MEAN-stack och AMP-stack kan användas i samma områden, det 

enda som skiljer sig i användningsområden är att AMP-stack kan användas för att skapa 

Wordpress webbsidor. Syftet på de olika stack är olika, MEAN-stack skapades eftersom 

det fanns ett behov av ett ramverk för utveckling av webb applikationer medan AMP-

stack var ett gratis open source projekt som tog över de licensierade webbservrar och 

klientprogramvaror. Teorin visar att det som skiljer dessa två åt är att MEAN-stack 

innehåller en databas, front-end språk och ett back-end språk och en webbserver i form 

av Node.js medan AMP-stack endast består av en webbserver, en databas och ett back-

end språk.  
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4. Analys och Resultat 

Detta kapitel syftar till att presentera en analys kring teorikapitlet och den insamlade 

empiriska data. All empiri och insamlade data från samtliga respondenter finns 

återgiven i Bilaga (2 – 7). Detta kapitel kommer även bidra med ett resultat som är 

baserat på en jämförelse mellan teori och empiri. Samt en tabell som visar jämförelser 

och likheter mellan teori och empiri och en analysdiskussion. 

4.1   Resultat 

Efter att analyserat den insamlade data har författaren skapat en tabell över empirin. 

Tabell 2 har tagit upp syftet med en stack, uppbyggnaden, vilka användningsområden, 

fördelar och nackdelar samt vilka faktorer som påverkar valet av teknologistack.  

• Syftet i tabell 2 avser att ge ett syfte som respondenterna tyckte respektive 

stack avser.  

• Uppbyggnad, avser att ge en blick hur de ”byggde” upp själva stacken 

eftersom vissa kunde byta ut olika mjukvaror eller programmeringsspråk. 

• Användningsområden 

• Fördelar och Nackdelar 

• Bakomliggande faktorer, vad påverkade respondenternas val när de valde en 

stack. 

Tabell 2: Empiri. Visar en sammanfattning av insamlade data som har skett genom intervjuer 

Empiri MEAN-stack AMP-stack 

Syfte Inget riktigt svar Inget riktigt svar 

Uppbyggnad Respondenterna byggde 

upp MEAN-stack som 

följande: MongoDB, 

Express.js, Angular, 

Node.js.  

Respondenterna byggde 

AMP-stack med antingen 

Linux eller Windows som 

operativsystem, men de 

flesta respondenter valde 

att byta ut PHP med något 

annat språk som tex. .NET 

C# 

Användningsområden Används i stora och 

komplexa webb 

applikationer till mindre 

webbsidor 

Affärslogiska webb 

applikationer, Wordpress, 

webbsidor 

Fördelar • Det är ett språk genom 

hela stacken 

• MongoDB kräver inte 

mycket utrymme pga. 

av att det sparas i 

JSON 

• Dynamiska webbsidor 

blir enkla att skapa 

med hjälp av 

Express.js 

• NPM en stor fördel 

• Enkelt att sätta upp 

• Finns mycket hjälp och 

information att hämta 

online 

• Deras utvecklare har 

mycket erfarenhet inom 

AMP-stack 

• Väldigt bra om man 

utvecklar Wordpress 

webbsidor 

• Flexibelt och det går 
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här eftersom de flesta 

kände att de spara tid 

och pengar samt slapp 

”uppfinna hjulet igen” 

• Kommunikationen 

mellan Node.js och 

Angular, dvs. det var 

enkelt att hämta och 

skicka data mellan 

dessa två eftersom de 

båda använder 

JavaScript 

• Skalbarheten 

• Att alla komponenter 

är gratis 

• Routing 

• Hög prestanda och 

tillgänglighet 

snabbt att byta ut någon 

mjukvara eller något 

programmeringsspråk 

• Hög säkerhet 

• Det finns mycket 

kompetens i 

arbetsmarknaden 

• Det är skalbart 

• Hög prestanda 

Nackdelar • Det var svårt att hitta 

JavaScript experter 

vilket gjorde att de 

inte riktigt kunde ta 

del av alla fördelar 

MEAN-stack erbjuder 

• PHP klarar inte av 

komplexa system 

• Icke kompilerade skript 

språk (PHP) är inte bra 

för affärskritisk logik 

Bakomliggande faktorer • Kunden kunde påverka 

mycket om man skulle 

använda MEAN-stack 

eller någon annan 

stack 

• Vad som skulle 

utvecklas var en av 

faktorerna 

• Hur mycket erfarenhet 

man hade i ett visst 

programmeringsspråk 

eller i en viss stack 

• Kunden kunde påverka 

mycket om man skulle 

använda AMP-stack 

eller någon annan stack 

• Vad som skulle 

utvecklas var en av 

faktorerna 

• Hur mycket erfarenhet 

man hade i ett visst 

programmeringsspråk 

eller i en viss stack 

4.2   Analys  

4.2.1 Syfte 

Syftet skiljer sig här när det kommer till teori och empiri. För MEAN-stack 

menar teorin att utvecklingen av webb applikationer skapade ett behov för ett 

ramverk som skulle reducera arbetet och organisera koden samt att man som 

utvecklare ville minska gapet mellan JavaScript och HTML, organisera koden 

bättre och öka intresset för Single page applikationer (Haviv, 2014, 10).  

Teorin menar att syftet med AMP-stack var att man ville styra bort från de 

höga kostnader som kom upp av de licensierade webbservrar och 

klientprogramvaror (Rosebrock och Filson, 2004, 2).  
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Ingen respondent kunde ge ett riktigt svar kring vad syftet var. Fråga 5 och 6 

som lyder följande (Bilaga 1: Intervjuguide)  

• När anser ni att man bör använda MEAN-stack? 

• När anser ni att man bör använda AMP-stack? 

Dessa två frågor avser att få fram ett syfte kring användandet av respektive 

stack. Svaren här blev oftast desamma som svaren för fråga 3 och 4 (Bilaga 1: 

Intervjuguide), däremot avser fråga 3 och 4 att ta reda på bakomliggande 

faktorer. Därför finns det inget riktigt svar utan svaret från respondenterna här 

blev det samma som med bakomliggande faktorer dvs. kunden påverkar syftet 

med MEAN-stack och AMP-stack samt att det berodde helt på vad som skulle 

utvecklas och hur mycket erfarenhet man hade. 

4.2.2 Uppbyggnad 

Teorin menar att MEAN-stack är uppbyggt med MongoDB, Express.js, 

Angular och Node.js (Haviv, 2014, 7) och menar att AMP-stack är uppbyggt 

med Apache, MySQL och PHP (Naramore, 2005, 4). 

Det fanns mycket likheter här mellan teori och empiri.  

Respondent 1 valde att kombinera AMP-stack med ett operativsystem som 

Windows eller Linux och kunde byta ut stack baserat på vad kunden krävde 

och oftast handlade det om att byta ut PHP mot .NET C#. 

Respondent 2 använde sig av MEAN-stack och byggde upp den likt teorin. 

Respondent 3 utvecklade inte webbsidor själv utan det handlade mest om 

Wordpress webbsidor och vid utveckling av Wordpress webbsidor använder 

de AMP-stack likt dess uppbyggnad i teorin. 

Respondent 4 kunde använda både MEAN-stack och AMP-stack. De 

kombinerade oftast AMP-stack med ett operativsystem som Windows eller 

Linux och brukade byta ut PHP mot ett programmeringsspråk som de kände 

sig mer säkra i eftersom de ansåg att PHP inte var aktuellt när man utvecklade 

webb applikationer för det var gammalt och inte klarade av stora komplexa 

uppgifter. 

Respondent 5 använde sig av endast AMP-stack och brukade kombinera 

AMP-stack med Windows som operativsystem samt att de valde att byta ut 

PHP mot .NET C# eftersom de ansåg att PHP inte klarar av affärkritisk logik. 

Respondent 6 använde sig AMP-stack och i vissa fall MEAN-stack. När det 

kom till MEAN-stack använde de endast Node.js och Express.js för att skapa 

API7. När det kom till AMP-stack använde de hela stacken likt teorin. 

                                                           
7 Författaren hänvisar till Bilaga 9 där det finns en beskrivning av de olika begrepp som används i denna 
uppsats. 
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4.2.3 Fördelar 

Teorin tar upp många fördelar kring MEAN-stack men författaren väljer 

istället att lista upp fördelar som teorin tar upp men även återfinns i empirin 

och dessa var följande 

• MongoDB sparar utrymme eftersom det sparar i s.k. BSON format 

vilket gör det mer effektivt i storlek och gör det snabbare eftersom 

MongoDB får en hög läs och skriv genomströmning (Haviv, 2014, 83). 

• Alla komponenter använder JavaScript vilket gör programmeringen 

enklare och man sparar tid när man bygger en webbapplikation 

(Karanjit, 2016, 2). 

• NPM som tillåter dig att installera färdiga moduler som andra 

utvecklare har utvecklat vilket gör att man sparar tid. (Karanjit, 2016, 

16) 

• Hög Prestanda (Karanjit, 2016, 5). 

• Hög Tillgänglighet (Karanjit, 2016, 5). 

• Routingen 8 som Express.js erbjuder (Karanjit, 2016, 8). 

• Skalbart (Karanjit, 2016, 5). 

Respondent 1 listade fördelar som återfinns i listan ovan och dessa var att 

MongoDB sparade utrymme samt att det skrevs i ett språk nämligen JavaScript. 

Respondent 2 listade fördelar som återfinns i listan ovan och dessa var att 

MEAN-stack har hög prestanda, det är tillgängligt, NPM, routingen som 

Express.js har och att MongoDB sparade utrymme 

Respondent 4 listade fördelar som återfinns i listan ovan och dessa var att NPM 

sågs som en stor fördel samt att allt var skrivet i JavaScript. 

Respondent 5 listade fördelar som återfinns i listan ovan och dessa var att 

MEAN-stack har hög prestanda och att det är skrivet i ett språk nämligen 

JavaScript. 

Respondent 6 listade fördelar som återfinns i listan ovan och dessa var att NPM 

sågs som en stor fördel, att det var skalbart dvs. fungerade på både små som 

stora webb applikationer och att allt var skrivet i JavaScript. 

Teorin tar upp många fördelar kring AMP-stack men författaren väljer istället 

att lista upp fördelar som teorin tar upp men även återfinns i empirin och dessa 

var följande 

• Det är skalbart (Karanjit, 2016, 23). 

• Det finns hög säkerhet (Karanjit, 2016, 24). 

• PHP kan användas i dynamiska webb applikationer (Karanjit, 2016, 24). 

Respondent 4 listade fördelar som återfinns i listan ovan och dessa var att 

AMP-stack erbjuder hög säkerhet och att det fungerar bra med webb 

applikationer. 
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Respondent 6 listade fördelar som återfinns i listan ovan och dessa var att 

AMP-stack är skalbart. 

4.2.4 Nackdelar 

Teorin tar upp många nackdelar kring MEAN-stack och det fanns inga likheter 

kring nackdelar i teorin och empiri. Teorin menar att nackdelar är följande 

• MEAN-stack är inte bra för CPU intensiva uppgifter (Karanjit, 2016, 

16) 

• MongoDB är inte bra i webb applikationer där man måste hålla koll på 

relationer mellan data och transaktioner (Karanjit, 2016, 61) 

• MongoDB gör det svårt att hämta information från en tabell till en 

annan (Sumitkumar et al., 2015). 

• MongoDB indexering tar mycket RAM-minne (Sumitkumar et al., 

2015). 

Det fanns inga likheter med ovanstående lista mellan empiri och teori. Istället 

ansåg Respondent 1 och Respondent 6 att en nackdel var att det var svårt att 

hitta rätt kompetens i arbetsmarknaden. Vilket leder till att man inte kan ta del 

av alla fördelar MEAN-stack erbjuder. Detta var något Respondent 1, 

Respondent 4 och Respondent 6 såg som nackdel dvs. att utan rätt kompetens 

kunde man inte få ut alla fördelar med MEAN-stack. Respondent 4 ansåg även 

att Angular var komplicerat för att skapa simpla webb applikationer och 

webbsidor. 

Teorin tar upp många nackdelar kring AMP-stack och det finns svaga likheter 

mellan empiri och teori och det är följande 

• PHP är svagt skrivet (Dwarampudi et al., 2010). 

Respondent 2 ansåg att det PHP inte klarar komplexa webb applikationer och 

att syntaxen inte var bra. Detta är också något som man kan dra koppling till 

teorin om att PHP är svagt skrivet, dock också en svag likhet. 

Respondent 5 ansåg att PHP inte passade för affärskritisk logik eftersom det är 

ett skript språk. Detta är något som man kan dra som en likhet med teorin som 

säger att PHP är svagt skrivet, dock en väldigt svag likhet. 

4.2.5 Bakomliggande faktorer 

Teorin pratar mycket om tekniska fördelar som kan vara bakomliggande 

faktorer till att välja MEAN-stack över AMP-stack dock är detta endast 

tekniska faktorer. Empiri talar om andra faktorer.  

Respondent 1, Respondent 4 och Respondent 6 talar om att kunden kan vara 

en av de bakomliggande faktorer till val av stack. Det kunde det handla om att 

kunden vill att de skulle utveckla, modifiera eller vidareutveckla ett pågående 

projekt som använder en stack eller att kunden ville att de skulle starta upp ett 

nytt projekt med en stack. 
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Respondent 1, Respondent 4 och Respondent 6 ansåg även att erfarenhet 

kunde vara en av de faktorer som spelade roll här. Erfarenheten deras 

utvecklare hade kunde göra att de rekommenderade en viss stack till deras 

kunder som nämnda respondenters hade mer erfarenhet av. 

Respondent 2 tog upp bakomliggande faktorer som att PHP var gammalt, 

MEAN-stack erbjöd mer för en dynamisk webbsida, MEAN-stack var något 

nytt som de ville prova på och att de ville undvika att ändra kod och använda 

en stack som skulle klara sig 10 år fram. 

Respondent 3 menade att underleverantörerna gjorde allt arbete och de hade 

fria händer kring val av stack. 

Respondent 4 pratade även om att det som skulle utvecklas var en av de 

bakomliggande faktorer kring val av stack. Det stack som sågs mest lämplig 

för produkten. 

Respondent 5 valde stack och programmeringsspråk eftersom de ville ha språk 

som skulle räcka 10 år fram vilket gör att de slipper ändra kod från ett 

programmeringsspråk till ett annat. 

4.2.6 Analysdiskussion 

Syftet för att använda respektive stack var annorlunda mellan teori och empiri. 

Empirin kunde inte sammanställa ett riktigt syfte 

Uppbyggnaden var likadant för MEAN-stack i teori och empiri. Det var endast 

respondent 6 som använde endast Node.js och Express.js för att skapa ett API. 

Uppbyggnaden var inte likadant för teori och alla respondenter. Respondent 1, 

Respondent 4 och Respondent 5 kunde byta ut PHP mot ett annat språk. Man kan 

argumentera här att när man byter ut PHP mot ett annat programmeringsspråk blir det 

inte längre AMP-stack. Vilket stämmer eftersom AMP-stack innehåller Apache, 

MySQL och PHP, byter man ut PHP mot tex. C# försvinner P i AMP-stack.  

Något som teorin inte går djupt in på är val av operativsystem, något som varierade 

bland respondenterna motiveringen för detta var att syftet var att jämföra MEAN-

stack med AMP-stack och inte WAMP-stack, MAMP-stack eller LAMP-stack. 

Fördelar för MEAN-stack kunde återkopplas i både teori och empiri. De allra största 

fördelarna som både teori och empiri prata om var MongoDB sätt att spara utrymme, 

att allt skrivs i JavaScript, NPM och den höga prestanda och tillgänglighet man får 

utav MEAN-stack, Skalbarheten som tillåter en utvecklare skapa små som stora webb 

applikationer samt routingen som express.js erbjuder.  

Fördelar för AMP-stack kunde inte återkopplas på samma sätt. Det fanns tre likheter 

och dessa var följande 

• Skalbarheten, vilket går att förklara eftersom teorin pratar om att AMP-stack kan 

användas i både stora som små webb applikationer och det är även något som tas 

upp i empiri.  
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• Dess höga säkerhet, när man talar om säkerhet menar teorin att MySQL erbjuder 

hög säkerhet eftersom databasen är lösenordskyddad. Empirin nämner endast att 

det är den höga säkerheten som är en fördel men inte specifikt på samma sätt som 

teorin. Man kan därför anta att det är samma typ av säkerhet som diskuteras 

• Att PHP kan användas i dynamiska webb applikationer. Detta är något teorin tar 

upp, empirin menar att det fungerar bra i webb applikationer, det är en likhet. Inte 

en stor likhet men det går att koppla ihop med varandra eftersom både menar att 

man kan använda det i en webb applikation 

Nackdelar med MEAN-stack fanns det inte någon koppling mellan teori och empiri. 

Teorin pratar om tekniska nackdelar medan empiri talar om hur svårt det är att hitta 

kompetens och utnyttja alla fördelar MEAN-stack erbjuder. Detta är något som man 

underskattar som utvecklare och kanske inte alltid räknar med, det är därför en väldigt 

bra punkt och en stor nackdel eftersom fördelarna inte längre har någon påverkan på 

en MEAN-stack applikation om du inte kan ta del av de.  

När det kom till nackdelar med AMP-stack fanns det en enda koppling mellan teori 

och empiri och koppling var väldigt svag. Teorin menar att PHP är svagt skrivet vilket 

kan tolkas hur som helst medan de olika respondenterna pratade lite mer om hur PHP 

brister för affärkritisk logik och komplexa webb applikationer. Detta kan bero på att 

PHP är svagt skrivet som teorin säger och därför finns det en svag likhet mellan teori 

och empiri. 

När det kom till bakomliggande faktorer skiljde det sig väldigt mycket för både 

MEAN-stack och AMP-stack. De respondenter som jobbade som konsulter eller i 

webbyråer där de har kunder menade att kunden kunde påverka mycket val av stack. 

Detta eftersom man ibland kan få uppdrag där man bara hoppar in i en webb projekt 

och ska utveckla en viss del av webb applikationen och eftersom webb applikationen 

redan är skriven i ett visst programmeringsspråk eller använder en viss stack. En 

annan faktor var utvecklarnas erfarenhet och med detta syftade respondenterna på nya 

projekt. När de startar ett nytt projekt tittar de alltid först vad som ska utvecklas och 

sedan anpassar dem stack efter det, är en kund inblandad har de nära kontakt med 

kunden.  

Tabell 3 avser att visa en sammanfattning av likheter och skillnader som fanns mellan 

teori och empiri för respektive stack.  

Tabell 3: Likheter och skillnader mellan empiri och teori. Visar en sammanfattning av likheter och 

skillnader mellan teori och empiri för MEAN-stack och AMP-stack. 

Likheter och skillnader 

mellan empiri och teori 

MEAN-stack AMP-stack 

 

Syfte Syftet skiljer sig helt när 

det kommer till teori och 

empiri. Teorin talar om att 

utvecklingen av 

webbapplikation skapade 

ett behov för ramverk 

medan empiri inte hade 

något riktigt svar här. 

Samma som med MEAN-

stack, det skiljer sig mellan 

teori och empiri. Teorin 

talar om komponenter som 

ska styra bort från de höga 

kostnaderna de 

licensierade 

webbservrarna hade 
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medan empiri hade inte 

något riktigt svar. 

Uppbyggnad Teori och empiri bygger 

upp MEAN-stack på 

samma sätt dvs genom 

MongoDB, Expres.js, 

Angular och Node.js. 

Det kan skilja sig här i 

teori och empiri. Teori 

bygger upp AMP-stack 

som följande Apache, 

MySQL och PHP medan 

empiri väljer i vissa fall att 

byta ut PHP samt 

kombinera AMP-stack med 

ett operativsystem.  

Användningsområden Både teori och empiri 

ansåg att MEAN-stack bör 

användas i webb 

applikationer och 

webbsidor 

Både teori och empiri 

ansåg att AMP-stack bör 

användas i webb 

applikationer och 

webbsidor. Empiri talar 

även om att använda AMP-

stack i affärlogiska webb 

applikationer 

Fördelar Likheter mellan teori och 

empiri är följande 

• JavaScript som ett 

språk i hela stacken 

• Utrymme som sparas 

med MongoDB 

• NPM 

• Hög prestanda, teori 

syftar endast på 

MongoDB medan 

empiri menar hela 

stacken. 

• Hög tillgänglighet, 

teori syftar endast på 

MongoDB medan 

empiri menar hela 

stacken 

• Routing som Express.js 

erbjuder 

• Skalbart 

 

Skillnader här var följande 

• Teori tar upp hur front-

end utvecklare och 

back-end utvecklare 

kan förstå varandras 

kod eftersom allt är 

skrivet i JavaScript, 

detta tas upp delvis i 

empiri men inte lika 

Likheter mellan teori och 

empiri är följande 

• Skalbart, i teori menar 

man att MySQL är 

skalbart. Empiri menar 

att hela stacken är 

skalbar 

• Empiri pratar om hög 

säkerhet och i teori 

talar det om att MySQL 

är lösenordskyddat 

vilket gör detta till en 

likhet. 

• Det nämns inte om hur 

PHP kan användas för 

dynamiska webb 

applikationer i empiri 

däremot talas det om 

det i 

användningsområden. 

Det kan därför 

argumenteras att detta 

är en likhet med teorin. 

Skillnader här var följande 

• Empiri pratar inte om 

de fördelar Apache 

kommer med dvs dess 

CGI-support, hur det 

stödjer SSL och har 

inbyggda moduler. 

Detta är punkter som 
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detaljerat som i teori 

utan det nämns bara att 

det är bra att 

JavaScript används i 

hela stacken 

• Empiri tar inte upp hur 

Express.js lyssnar på 

inkommande 

förfrågningar och 

skickar svar. Detta ses 

som en fördel i teori. 

• Empiri pratar inte om 

hur Express.js har ett 

bra 

felhanteringssystem, 

detta är något som tas 

upp i teori 

• Empiri talar inte om 

fördelar med Angular. 

Något som teori tar 

upp. 

nämns i teori men inte i 

empiri. 

• Det nämns inte om hur 

PHP kan skrivas direkt 

i HTML-dokument i 

empiri. Detta är något 

som teorin anser som en 

fördel 

• De flesta tekniska 

fördelar tas inte upp i 

empiri utan fokus här 

brukar vara mer på att 

det finns mycket 

kompetens att hitta. 

Samt att det är enkelt 

att sätta upp en 

webbsida med AMP-

stack och om hur enkelt 

det är att hitta 

information. Medan 

teori tar upp de mer 

tekniska fördelar kring 

AMP-stack. 

Nackdelar Här fanns det inga likheter 

mellan teori och empiri. 

Respondenterna ansåg att 

den enda nackdelen med 

MEAN-stack var att det 

var svårt att hitta rätt 

kompetens för att ta del av 

alla fördelar som MEAN-

stack erbjuder. Teori 

pratar om tekniska brister 

som MEAN-stack har. 

Empiri talar mycket om 

hur PHP är en stor 

nackdel i AMP-stack och 

om hur det inte är bra för 

affärkritisk logik och att 

det inte klarar av komplexa 

system. Det tas delvis upp i 

teori i form av att PHP är 

svagt skrivet och kan 

därför ses som en likhet. 

Detta var den enda 

likheten som empiri och 

teori hade gällande 

nackdelar för AMP-stack. 

Bakomliggande faktorer Teori pratar mycket om 

tekniska fördelar som 

MEAN-stack har över 

(L)AMP-stack medan 

empiri menar att de 

bakomliggande faktorer 

för att välja MEAN-stack 

är oftast vad kunden vill 

att man använder samt vad 

det är för typ av 

webbapplikation som ska 

utvecklas. 

Teori pratar mycket om 

tekniska fördelar som 

MEAN-stack har över 

(L)AMP-stack medan 

empiri menar att de 

bakomliggande faktorer för 

att välja AMP-stack är 

oftast vad kunden vill att 

man använder samt vad det 

är för typ av 

webbapplikation som ska 

utvecklas. 
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5. Slutdiskussion 

I detta kapitel presenteras mina slutsatser baserat på analysen och syftet med 

undersökningen. Detta kapitel kommer även presentera mina reflektioner. 

5.1. Slutsats 

Syftet med undersökningen var att undersöka och jämföra MEAN och AMP-stack för 

webbutveckling. Undersökningsfrågorna var följande 

• Vilka är fördelar samt nackdelar för att använda MEAN och AMP-stack i 

webbutveckling? 

• Vad är de bakomliggande faktorer vid val av MEAN eller AMP-stack för 

webben? 

Fördelar med att använda MEAN-stack i webbutveckling som kunde återkopplas i både 

teori och empiri är följande 

• MongoDB sparar i BSON format vilket gör att man sparar utrymme. 

• Alla komponenter är skrivna i JavaScript, vilket gör att man endast behöver kunna 

ett programmeringsspråk. 

• NPM vilket gör att man slipper skapa moduler och kan använda färdiga moduler, 

vilket gör att man sparar tid. 

• MEAN-stack erbjuder hög prestanda 

• MEAN-stack erbjuder tillgänglighet 

• MEAN-stack är skalbart och tillåter en utvecklare skapa stora komplexa webb 

applikationer och små webb applikationer 

Det fanns ingen koppling mellan teori och empiri kring nackdelar med MEAN-stack. 

Empiri pratade om hur svårt det är att utnyttja alla fördelar med MEAN-stack samt att 

hitta rätt kompetens medan teorin pratade om de tekniska nackdelarna som är följande 

• MEAN-stack är inte bra för CPU intensiva uppgifter 

• MongoDB är inte bra i webb applikationer där man måste hålla koll på relationer 

mellan data och transaktioner 

• MongoDB gör det svårt att hämta information från en tabell till en annan 

• MongoDB indexering kan kräva massa RAM-minne 

Fördelar med att använda AMP-stack i webbutveckling som kunde återkopplas i både 

teori och empiri är följande 

• Det är skalbart 

• Det finns hög säkerhet 

• PHP kan användas i dynamiska webb applikationer 

Nackdelar för att använda AMP-stack var färre och väldigt få likheter fanns här, den ända 

likheten var att PHP var svagt skrivet vilket gjorde det svårt att skapa komplexa webb 

applikationer eller webb applikationer med affärkritisk logik. Utöver att PHP är svagt 

skrivet tar teorin även upp följande nackdelar med AMP-stack 
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• Det krävs att man kan både front-end språk och back-end språk, vilket gör att det 

kräver fler människor vid utveckling av en webbapplikation med AMP-stack 

• Apache hanterar förfrågningar via multitråd vilket gör att användaren kan känna 

av anslutningsavbrott när dessa trådar inte blir färdiga eller avslutade 

• SQL injektion är något som kan ske med MySQL och det betyder att om man 

attackerar databasen kan man påverka vad som sparas och hämtas från databasen 

Den andra undersökningsfrågan hade som syfte att ta reda på de bakomliggande 

faktorer till att använda MEAN-stack eller AMP-stack för webben. Teorin tar upp 

följande faktorer till att använda MEAN-stack över AMP-stack 

• När du vill utveckla Single page applikationer 

• AMP-stack kräver mer konfigureringar i Apache 

• AMP-stack kräver att du ska kunna både PHP och ett front-end språk vilket 

gör att du måste använda mer än ett programmeringsspråk medan MEAN-

stack endast kräver att du ska kunna JavaScript 

• MEAN-stack är mer skalbart eftersom de hanterar förfrågningar bättre och 

stannar inte upp webbapplikationen som AMP-stack gör. Detta gör att 

användaren inte kommer känna av anslutningsavbrott. 

• Det är en transparent kod i MEAN-stack eftersom allt skrivs i JavaScript och 

detta gör att det minskar utvecklingstiden. 

Empirin menar istället att de bakomliggande faktorer att använda en stack över den 

andra är följande 

• Om man har en kund kan denna påverka valet av stack. Eftersom kunden kan 

vilja att man utvecklar, modifierar eller vidareutvecklar ett pågående projekt 

eller att kunden vill att du använder en specifik stack när du utvecklar ett nytt 

projekt. 

• Erfarenheten som ett företags utvecklare har kan påverka. Mer erfarenhet i en 

viss stack kan minska utvecklingstiden vilket gör en specifik stack mer 

intressant. 

• Vad som faktiskt ska utvecklas kan påverka vilken stack man väljer. Eftersom 

ett företag vill att en stack ska klara av alla krav de har. 

Undersökningen har därför svarat på undersökningsfrågorna som har ställts och syftet 

för undersökningen har uppfyllts eftersom MEAN-stack och AMP-stack har 

undersökts och jämförts.  

Val av stack är viktigt eftersom det kan få förödande konsekvenser om du väljer fel 

stack och dessa konsekvenser förutom att kosta tid och pengar kan även leda till 

injektioner, cross-site scripting, dålig autentisering och session hantering, 

förfalskningar på webbplatsen kan ske och säkerhets misskonfigurationer. Det är 

därför viktigt att analysera stacks och jämföra dem med varandra för att försöka se om 

det passar till just din webbapplikation eller webbsida. Målgruppen för denna 

undersökning har varit organisationer och företag som jobbar med webbutveckling 

och de kan ta del av resultatet i denna undersökning för att förenkla valet av stack. 
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5.2. Reflektioner 

Det har varit väldigt intressant att forska inom detta ämne eftersom författaren 

själv tror det är väldigt viktigt för ett företag att välja rätt stack. Det kommer hela 

tiden nya stack vilket gör att man som utvecklare inte vet om stack kommer vara 

tillgänglig. De flesta respondenter utvecklade webb applikationer som har till 

uppgift att fungera minst 5 år. Denna undersökning har gett läsaren en inblick till 

hur 6 respondenter har tänkt när de väljer en stack däremot har inte 

undersökningen gått genom alla programmeringsspråk som respondenterna 

nämnde av den anledning att det blir allt för mycket teori. Det finns många 

kombinationer man kan göra med MEAN-stack och AMP-stack, teorikapitlet hade 

kunnat nämna dessa men det skulle i min åsikt leda till att teorikapitlet blir allt för 

stort och tabellerna skulle sett annorlunda ut.  

5.3. Fortsatta studier 

En större studie med flera intervjuer för att fler respondenter ska bidra till mer 

fördelar/nackdelar och bakomliggande faktorer. Författaren rekommenderar även 

att man gör olika tester i kombination till dessa intervjuer för att få fram ett 

resultat där man jämför respondenternas svar med resultatet från tester. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

1. Vad jobbar ni med? 

2. Vad använder ni för programmeringsstack?  

2.1 Varför använder ni denna stack? 

2.2 Vad anser ni är fördelar/nackdelar med det språk ni använder? 

2.3 Varför använder ni inte MEAN/AMP -stack (Beroende på vilken stack de 

använder) 

3. När använder ni MEAN stack?  

4. När använder ni AMP-stack? 

5. När anser ni att man bör använda MEAN stack? 

6. När anser ni att man bör använda AMP stack? 

7. Vad anser ni är fördelar samt nackdelar med AMP och MEAN? 

8. Hur resonerar ni när ni väljer ett programmeringsspråk för webben? 

Bilaga 2: Sammanfattning av intervju med respondent 1  

Respondent 1 jobbar på ett stort företag och arbetar som konsult. Företaget sysslar med 

informationsteknik i projektform och utvecklar allt från mobilapplikationer till webb 

applikationer. Respondent 1 har mycket erfarenhet av webbutveckling och har jobbat som IT-

konsult en längre tid. 

Respondent 1 företag använder följande stacks 

• AMP-stack och MEAN-stack 

De väljer oftast att kombinera AMP-stack med följande operativsystem 

• Linux  

• Windows 

De brukar byta ut olika programmeringsspråk i de olika stack de väljer baserat på vad deras 

kunder kräver samt vad de själva tycker är mest aktuellt för just det projekt de jobbar med. 

De är väldigt flexibla och arbetar med flera olika programmeringsspråk eller stack. De 

bakomliggande faktorerna till valet är vad kunden vill samt deras kompetens. 

Respondent 1 anser att MEAN-stack har följande fördelar 

• Bra för webb applikationer 

• Det är ett språk i hela stacken 

• MongoDB kräver inte mycket utrymme  

• Dynamiska webbsidor blir enkla att skapa med Express.js 

Och Nackdelarna var följande 

• Svårt att hitta kompetens  

• De har inte riktigt tagit del av alla fördelar MEAN-stack erbjuder eftersom de inte har 

rätt kompetens och det är väldigt nytt för dem 
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De använder mycket AMP-stack och använder oftast Windows som operativsystem och ser 

följande fördelar med det 

• Användargränssnittet Windows erbjuder 

• Stor vana inom Windows och Linux 

• Windows och .NET C# fungerar väldigt bra. De använder .NET C# när de vill byta ut 

PHP 

• Det är enkelt att sätta upp 

• Finns mycket information att hitta online 

• De har mycket erfarenhet utav det 

 

Bilaga 3: Sammanfattning av intervju med respondent 2  

Respondent 2 jobbar med ett ungt företag som sysslar med att sälja äventyrspaket utomlands. 

Respondent 2 har mellan 1–3 års erfarenhet av webbutveckling och har nyligen tagit examen.  

Respondent 2 företag använder följande stacks 

• MEAN-stack 

De anser att fördelar med MEAN-stack är följande 

• Dynamisk webbsida blir enkel att skapa med Express.js  

• Hög prestanda 

• Tillgängligt 

• NPM 

• Routing 

• MongoDB sparar utrymme 

De ser bara fördelar med MEAN-stack och har inte stött på några nackdelar, däremot ansåg 

Respondent 2 att Node.js kräver mycket hög kunskap inom programmering för att ta del av 

de fördelar som man får av MEAN-stack vilket kan ses som en nackdel. 

Respondent 2 ansåg att AMP-stack var inte bra nog för deras projekt eftersom de ansåg att 

PHP har följande nackdelar 

• Det är utdött egentligt respondenten 

• Det klarar inte av komplexa system 

• Syntaxen var inte något de gillade 

De ansåg att man endast ska använda AMP-stack vid utveckling av Wordpress webbsidor. 

Däremot använde de Apache och Node.js som webbserver, där Apache höll själva webb 

applikationen och Node.js stod för att kommunicera med databasen genom att hämta och 

skicka data. 

De bakomliggande faktorerna för att använda MEAN-stack var följande 

• PHP var gammalt  

• MEAN-stack erbjöd mycket för en dynamisk webbsida 
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• MEAN-stack var nytt och de ville prova på något nytt 

• De ville använda något som kommer fungera 10 år framåt. För att undvika att ändra 

koden 

Bilaga 4: Sammanfattning av intervju med respondent 3  

Respondent 3 jobbar på en webbutvecklingsbyrå som fokuserar på att skapa en design som 

deras underleverantörer senare utvecklar. Respondent 3 jobbar som projektledare och har 

mycket erfarenhet av detta. 

De programmerar inte mycket själva men när de väl programmerar handlar det mest om 

simpel CSS, HTML och PHP. Det handlar oftast om Wordpress sidor, de ser det som en 

fördel eftersom Wordpress är väldigt enkelt för dem att sätta upp och de krävs inte mycket 

programmeringskunskap för att skapa en stilren sida. De anser dock att nackdelen här är att 

PHP är svårt att förstå och de har inte nog med kunskap för att göra allt för komplexa saker. 

De har inte mycket kunskap om MEAN-stack och har inga riktiga kommentarer kring 

fördelar eller nackdelar här. De gör inte själva utvecklingen själv eller gör det väldigt sällan 

vilket gör att de oftast brukar fråga deras underleverantörer vid valen av stack.  

Bilaga 5: Sammanfattning av intervju med respondent 4  

Respondent 4 jobbar i ett konsultbolag. Respondent 4 jobbar som konsult och har mycket 

erfarenhet av webbutveckling. 

Respondent 4 företag använder följande stack 

• AMP-stack 

• MEAN-stack 

De brukar byta ut programmeringsspråk stack. När det kommer till AMP-stack kan de skifta 

mellan Windows och Linux som operativsystem, de brukar även byta ut PHP mot andra 

programmeringsspråk som de känner sig mer säkra inom.  

Bakomliggande faktorer till att de väljer en viss stack är följande 

• Erfarenhet 

• Vad kunden vill 

• Vad som passar det som de vill utveckla 

Respondent 4 anser att fördelar med AMP-stacken är följande 

• Det är flexibelt och man kan snabbt byta ut något programmeringsspråk 

• Det har hög säkerhet 

• Fungerar väldigt bra med webb applikationer som har hand om känsliga data 

• Kan snabbt komma igång med Wordpress 

Respondent 4 anser att nackdelar med AMP-stacken är följande 

• De anser att PHP inte är ett aktuellt programmeringsspråk vid utveckling av webb 

applikationer eftersom det är gammalt och inte klarar av stora komplexa uppgifter 

Respondent 4 ansåg att fördelar med MEAN-stack är följande 
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• Väldigt bra i stora och komplexa webb applikationer 

• Kommunikationen mellan Angular och Node.js  

• Npm, man slipper ”uppfinna hjulet igen” vilket gör att man sparar pengar och tid 

• Allt är i JavaScript 

De ansåg att MEAN-stack kommer med följande nackdelar 

• Kräver hög kunskap inom JavaScript för att ta del av alla fördelar 

• Angular är komplicerat och kan vara för mycket för simpla webb applikationer eller 

webbsidor 

 

Bilaga 6: Sammanfattning av intervju med respondent 5  

Respondent 5 är VD för ett företag som jobbar med produktutveckling av säljstöd. 

Respondent 5 har ingen erfarenhet av programmering och har tagit hjälp av en utvecklare i 

företaget för att besvara på frågorna som ställts. 

Respondent 5 företag använder följande stack 

• AMP-stack 

De kombinerar AMP-stack med Windows som operativsystem och använder .NET C# som 

back-end programmeringsspråk istället för PHP. De anser att .NET C# har följande fördelar 

över PHP 

• Välutvecklat objektorienterat och kompilerat programmeringsspråk 

• Anonyma funktioner 

Just nu ser de inga nackdelar alls med att använda denna modifiering av AMP-stack.  

Bakomliggande faktorer till att använda AMP-stack var följande 

• Företaget ville använda ett programmeringsspråk som skulle räcka längre än 10 år 

Respondent 5 anser att nackdelar till att använda PHP är följande 

• Det passar inte till affärskritisk logik eftersom det är ett skript språk 

Respondent 5 anser följande fördelar med MEAN-stack 

• Väldigt snabbt 

• Hög prestanda 

• Ett språk i hela utvecklingen 

• Perfekt för webb applikationer 

Bilaga 7: Sammanfattning av intervju med respondent 6  

Respondent 6 jobbar i ett stort internationellt företag och har arbetstiteln Senior 

webbutvecklare. Respondent 6 har jobbat länge som webbutvecklare och har mycket 

erfarenhet av webbutveckling.  

Respondents 6 företag använder följande stack 
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• AMP-stack  

• MEAN-stack till en viss grad 

Bakomliggande faktorer för att använda någon stack var följande 

• Erfarenhet 

• Vad kunden vill använda eller använder 

Respondents 6 anser att AMP-stack har följande fördelar 

• Enkelt att byta ut PHP mot något annat programmeringsspråk vilket gör det väldigt 

flexibelt 

• Mycket kompetens att hitta i arbetsmarknaden 

• Enkelt och snabbt att komma igång 

• Hög prestanda 

• Skalbart 

Respondents 6 anser att MEAN-stack har följande fördelar 

• Npm 

• Skalbart 

• Det är gratis 

• Allt skrivs i JavaScript 

Respondents 6 företag använder för nuvarande MEAN-stack endast när de skapar API 

Respondents 6 anser att nackdelar med MEAN-stack är följande 

• Svårt att hitta rätt kompetens för att utnyttja alla fördelar 

Respondents 6 företag har börjat skicka sina utvecklare på kurser för att utbilda dem och öka 

kompetensen för MEAN-stack 

Bilaga 8: Medgivarintyg 

Respondenten (Du) godkänner att data samlas in genom intervju. Den data som samlas in 

kommer att användas i kursen ISGC09 Kandidatuppsats informatik VT17. All data lagras 

anonymt och ingen personlig information som kan koppla dig till intervju såsom namn och 

andra personuppgifter kommer att sparas. 

Jag är medveten om att jag när som helst kan välja att avbryta testet och att ingen data 

kommer att sparas om jag väljer att avbryta testet. 

Härmed godkänner jag och är införstådd i ovanstående villkor för att medverka i testet. 

 

 

Datum och namnteckning 
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Bilaga 9: Begreppslista 

Begrepp Förklaring Källa 

Injektioner När en opålitlig användares 

data skickas till webb 

applikationer vilket kan lura 

webb applikationen till att 

exekvera olika kommandon 

eller ge den opålitliga 

användaren tillgång till 

känsliga data.  

(Pauli, 2013, 9) 

Cross-site scripting När en användare skickar 

skript till webb applikation 

och kan resultera till att en 

hackare kan kapa en 

användarsession, flytta 

användaren till en skadlig 

webbplats och mycket annat 

beroende på hackarens 

kreativitet. 

(Pauli, 2013, 9) 

Dålig autentisering och 

session hantering 

Kan leda till att en hackare 

kan få del av obehörig 

information som tex. en 

användares lösenord. Dålig 

sessionshantering kan även 

leda till att en användare 

måste logga in för varje 

begäran denna gör vilket kan 

leda till en irriterad 

användare 

(Pauli, 2013, 10) 

Förfalskning på 

webbplatsen 

Kallas på engelska Cross-site 

Request Forgery eller CSRF. 

Detta är när en hackare kan 

skicka begäran till en 

autentiserad användare utan 

att användaren vet om detta. 

Detta kan leda till hackaren 

får tillgång till användarens 

lösenord eller annan känslig 

data. 

(Pauli, 2013, 11) 

Säkerhets 

misskonfiguration 

Detta är en brist i hela 

applikations stacken. 

Säkerhetsmisskonfigurationer 

kan ske när webbservern inte 

är uppdaterad, onödig tjänst 

är aktiverad, osäkra policys 

eller felmeddelanden 

uppstår.  

(Pauli, 2013, 11) 

Skript språk Ett tolkat och begränsat 

språk där man skriver in 

(Ek och Eriksson. 2001, 15) 

(Pollock. 2005, 9) 
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programkoden i ett HTML-

dokument och behandlas och 

visas av webbläsaren utan att 

bearbeta den innan för tex. 

en körbar fil 

Programmeringsspråk Ett språk som en människa 

använder för att styra och 

allt en dator kan göra. 

(Ek och Eriksson. 2001, 17) 

Webbserver Har som huvuduppgift att 

analysera vilken fil som 

begärs av en webbläsare och 

visa de korrekta resultaten 

enligt koden i den filen. 

(Naramore, 2005, 6) 

CSS Står för Cascading Style 

Sheets och används för att 

beskriva presentationen av 

ett dokument skrivet med 

markup-språk 

(W3schools, 1999) 

Databas En samling information som 

är organiserade på ett sådant 

sätt att det är lätt att söka 

efter eller hämta enskilda 

bitar information samt ändra 

informationen 

(Valade, 2007, 11) 

Single page applikation  En webbapplikation som 

hanterar begäran från en 

användare utan att behöva 

ladda om webbsidan. 

(Jaewon et al. 2013) 

HTML Står för Hypertext markup 

language och är en standard 

markup språk för att skapa 

webbsidor och webb 

applikationer 

(W3schools, 1999) 

Templating Template baserade webb 

applikationer använder olika 

templates för dynamisk 

generera webbsidor 

(Jaewon et al. 2013) 

Wordpress En gratis open source 

mjukvara som tillåter dig 

skapa en webbsida inom 

några minuter. 

(Goodman, 2014, 3) 

Routing Routing är en mekanism som 

används när ett begärande 

sker och gör att koden 

hanterar det begärandet. 

(Brown, 2014, 103) 

NPM Ett pakethanteringsprogram 

som låter dig installera 

färdiga moduler till Node.js, 

NPM är en förkortning för 

Node Package Manager 

(Haviv, 2014, 21) 
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API API ger utvecklare verktyg 

och data för att skapa 

värdefulla och 

användarvänliga tjänster 

(Michel, 2014) 

Webb Applikation En Webb applikation kan ha 

flera betydelser. En betydelse 

är att en webb applikation är 

en webb baserad mjukvara 

som utför funktioner baserat 

på användarens interaktion 

med webb applikationen. 

Webb applikationen 

integrerar även med back-

end system. När en 

användare integrerar med en 

webbsida för att göra något 

som att logga in, shoppa eller 

hantera sin bank då är det en 

webb applikation. 

(Pauli, 2013, 2) 

Stack En stack eller en applikation 

stack refererar till en web 

server och databashanterare 

system som körs på webb 

applikations koden. Ibland 

räknas även operativsystem 

med här. 

(Pauli, 2013, 11) 

 

Open source Betyder av vem som helst kan 

använda, ladda ner och 

ändra det. 

 

(Karanjit, 2016, 23) 

 


