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Abstract 
 
Den här studien har haft i avseende genom kvalitativa intervjuer med erfarna utvecklare från 
ÅF i Karlstad fånga upp deras uppfattningar om olika koncept bakom MEAN-stacken och 
liknande lösningar. Det är sedan från den dessa intervjuer den här undersökningen har syftat 
på att avgöra i vilken typ av projekt som en sån här utvecklings stack kan antas vara bra att 
använda och fånga faktorer när den bör undvikas. 
 
Teorin stod i grunden för intervjuerna och ämnen som skalbarhet, komponentbaserad struktur, 
entrådad asynkron bearbetning och koncept om att jobba med JavaScript i sin helhet har 
berörts. 
 
All insamlad data har bearbetats i en analys och ställts emot den teori som har samlats in 
under uppsatsens gång och presenterats i rapportens slutsats.  
 
Resultatet visade på att MEAN-stacken och liknande utvecklingsstackar passar bra vid snabb 
utveckling av lättviktiga, skalbara webbapplikationer som skapar bra kodstruktur med en 
flexibel datalagring. Detta har avsett att uppnå bra förståelse av JavaScript behövs och en 
förståelse för om lagrad data behöver strikt relationsstruktur. 
 
En rekommendation för en fortsatt studie ges också för djupare undersökning av krav på 
ingångsfaktorer för användning av MEAN-stacken och liknande utvecklingsstackar. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
För att utveckla webapplikationer med mycket funktionalitet så behöver man idag en stor 
mängd olika teknologier, allt ifrån databashanteringssystem till olika ramverk för både front-
end utveckling (det som användaren ser interagerar med) till back-end utveckling 
(interaktionen mellan klienten och servern) (Pauli 2013). 
 
Jag kom först i kontakt med MEAN-stacken via ett projekt på ÅF Pöyry i Karlstad där jag 
med en studiekollega hade fått i uppdrag att utveckla en webbapplikation för 
semesterplanering. Uppdragsgivaren såg gärna att vi skulle använda oss av Angular som 
front-end ramverk vid utvecklingen men lämnade resterande teknikval till oss. Efter att ha 
använt mig av Google som sökmotor och letat mig igenom en stor mängd av information så 
kunde jag med säkerhet säga att det fanns en väldigt stor mängd alternativ av 
utvecklingsstackar att välja mellan och det verkade inte finnas något lätt svar på vilken som 
passade bäst. Något som stack ut från mängden för mig var MEAN-stacken. Det var en 
utvecklingsstack som inte bara nyttjade Angular var också helt och hållet JavaScriptbaserat. 
Detta blev vårat utvecklingsstacksval för projektet och var inspirationen för den här 
forskningsstudien. 
 
Det var just behovet av en full stack lösning helt baserad på JavaScript som skapade MEAN-
stacken, ett behov av att kunna strama åt fokusområdet för utvecklarna och skillnaderna på 
syntaxen mellan back-end och front-end teknologier (IBM, 2018). 
 
Akronymen MEAN myntades 2013 och är en står för MongoDB (databasteknologi), 
Express.js (Node.js back-end ramverk), Angular (front-end ramverk) och Node.js (back-end 
ramverk). Alla de olika utvecklingsteknologierna som används. Hela stacken kompilerar 
koden till JavaScript, webbens programmeringsspråk, som kan läsas av majoriteten av dagens 
webbläsare (IBM, 2018).  
 
Det finns idag många motsvarande teknologier som delar många av dem koncept som finns i 
teknologierna i MEAN-stacken. Angular delar många likheter med teknologier som React.js 
som också ger stöd för komponentbaserad struktur och TypeScript. Node.js kan motsvaras av 
teknologin CommonJS som också ger stöd för klient och serverkommunikation. Ajax är en 
teknologi som precis som Express.js tillför back-end funktionalitet för HTTP anrop för att 
kommunicera med webbservrar. MongoDB motsvaras av liknande dokumentdatabaser som 
Cassandra som lagrar data på liknande sätt. 
 
Att hitta en passande utvecklingsstack med bra teknologier som är rätt för specifika projekt 
kan vara en svår uppgift utan att känna till dem koncepten som finns bakom. Ett felaktigt val 
kan leda till svåra problem längre fram i utvecklingen. Saker som att skapa en dålig 
kodstruktur som blir svår att arbeta med, dålig prestanda eller begränsning av skalbarhet kan 
undvikas av att utveckla med en utvecklingsstack som passar rätt för den typen av 
webbapplikation (Chen & Heath, 2001). 
 
Det finns därför ett behov av att utvärdera dem bakomliggande koncepten med hjälp av 
erfarna utvecklare. Genom att fånga deras erfarenhet och kunskap så kan det leda till ökad 
kännedom om när en full stack JavaScript utvecklingsstack som MEAN-stacken kan nyttjas 
utan att leda till stora besvärligheter längre fram i utvecklingen. 
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1.2 Syfte och målgrupp 
Syftet med den här studien är att undersöka utvecklares erfarenhet och uppfattning om olika 
koncept som är unika för utveckling stackar som MEAN-stacken och andra JavaScript full 
stack utvecklingsstackar. Utifrån deras erfarenheter, kunskap och expertis syftar den här 
rapporten sen att avgöra för vilka typer av projekt den här typen av utvecklingsstackar kan 
tänkas användas i samt faktorer som kan påpeka när den ej lämpar sig för användning. 
 
Den här studien riktar sig främst till individer som är i beslutsfasen av teknologival inför ett 
projekt för utveckling av en webbapplikation och är intresserad av MEAN-stacken eller av 
någon annan full stack JavaScript stack. 
 
Studien kan också vara intressant för webbutvecklare som är intresserade av att specificera 
sina kunskaper inom webbapplikationsutveckling och är fundersam på koncepten bakom 
MEAN-stacken eller andra liknande full stack JavaScript stackar. 
 
1.3 Undersökningsfrågor (refereras som UF1 och UF2) 

1. Hur uppfattar utvecklarna de olika teknologierna i MEAN-stacken och stacken som 
koncept vid användning i olika typer av projekt? 

2. Vilka ingångsfaktorer ser utvecklarna måste då vara uppfyllda för att utveckla med 
MEAN eller utvecklingsstackar med liknande teknologier? 

 
 

1.4 Avgränsning 
Denna undersökningen fokuserar på dem några av dem koncepten som är unika för MEAN-
stacken som delas av andra liknande full stack JavaScript stackar. 
Denna undersökningen fokuserar på dagens moderna MEAN-stack och därför kommer 
Angular.js inte ha något stort fokus i rapporten utan det blir istället Angular 2 och senare 
versioner, refererat som Angular, som kommer att utvärderas då Angular.js har officiellt slutat 
att vidareutvecklas.  
 

1.5 Metod 
1.5.1 Angreppssätt 
Forskningen baserar sig på kvalitativ forskning i form av kvalitativa intervjuer med 
yrkesverksamma utvecklare från ÅF Pöyrys kontor i Karlstad. Intervjuerna är tänkta att lyfta 
den intervjuade individens subjektiva åsikter. Tanken är att fånga och spegla den verklighet 
som finns bland dem utvalda intervjupersonerna som veckovis arbetar och interagerar med 
utveckling eller underhåll av IT-system med samma eller linkande teknologier och för att 
sedan göra en utvärdering baserad på deras kunskap och erfarenheter för att sedan 
sammanfatta denna empiri och jämföra det emot teorin som har samlats in i förhoppning att 
besvara rapportens undersökningsfrågor. 
 
Patel och Davidson (2011) påpekar att kvalitativ forskning passar bra för att upptäcka 
fenomen, att tolka och analysera innebörden av en människas livssyn, där man kan fånga en 
bild av dem uppfattningar som individen har. Detta fungerar bra i linje med rapporten syfte då 
individernas syn, erfarenheter och åsikter är det som ska fångas upp.   
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1.5.2 Litteraturundersökning 
Jag har också valt att lägga fokus på just MEAN-stacken som utgångspunkt vid insamlingen 
av teori men kommer att fokusera på koncepten av dessa teknologier för att inte enbart 
utvärdera MEAN men full stack JavaScript för utveckling. 
 
De vanligaste källorna där vi hämtar kunskap är böcker, artiklar publicerade i vetenskapliga 
tidskrifter eller rapporter enligt Patel och Davidson (2011, s42).  
Det summerar ganska bra den litteratur som har samlas in då främst forskardatabaser som 
www.scholar.google.se och https://www.kau.se/bibliotek har använts för att hitta relevanta 
och trovärdiga källor.  
 
Patel och Davidson (2011, s42) hävdar att i böcker så hittar vi ofta försök till att sammanställa 
och systematisera den kunskap som finns inom ett problemområde. Böcker är alltså väldigt 
bra för att få en helhetsbild av något specifikt och många av dem källor som används är just 
böcker för det syftet. Även artiklar har bearbetats och som Patel och Davidson (2011, s42) 
nämner så är artiklar en bra källa att hämta information från för att samla data som kan vara 
mer relevant i tiden då dem inte tar lika lång tid att förlägga. Det är så rapportens 
litteratinsamling har sett ut till stor del, för att identifiera teknologierna och mer konkret 
information för att skapa en frågeställning har detta baserats merparten av böcker och 
vetenskapliga artiklar.  
 
Även vanliga sökmotorer kan vara hjälpsamma i litteraturundersökningen menar Patel och 
Davidson (2011, s46), då information som kan hittas på hemsidor ofta uppdateras mer 
kontinuerligt.  
Rapporten har även inslag av källor identifierade på det här sättet men då har trovärdighet av 
källan också utvärderas extra noga. Källorna kommer inte begränsas till ett medium utan 
kommer att vägas mot om dem är trovärdiga och relevanta. 
 
Patel och Davidson (2011, s46) påstår att när informationskällor har valts ut och identifierats 
så görs en selektiv process ofta göras där forskaren går igenom innehållsförteckningen, 
abstractbeskrivningen, sammanfattningen, baksidestexten eller sakregistret. Detta för att hitta 
all den viktiga information som behövs ifrån ett flertal källor. Denna teknik har följts i vissa 
fall för att kunna hålla den tidsram som är satt, det är viktigt att poängtera dock att ingen 
nedskärning av kvalité har offrats och insamlingen av teori avslutades inte förens en mättnad 
av information hade uppnåtts och förmedlats i teorisektionen av rapporten och så att en 
frågeställning kunde formats. 
 
Materialet från teorin sammanfogades sen och frågeställningen till intervjuerna har formats 
efter den.  
 
 

1.5.3 Undersökningsmetodik och intervjuer 
Som beskrivs av Patel och Davidson (2011, s67) så finns det många olika sett att samla in 
information som kan besvara frågeställningen. Här har befintliga dokument använts vilket har 
skapat en god grund till själva undersökningen, detta hittas i teorikapitlet. Sedan har intervjuer 
att hållits för att samla in kvalitativa data, sedan så har ett resultat och en analys specificerats 
och framtagits. 
 
På samma sätt som det beskrivs av Patel och Davidson (2011, s53) så har även 
problemformuleringen, hur den är utryckt i frågeställningen stått i grund för undersökningen 
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och har format frågeställningen som har nyttjas under dem kvalitativa intervjuerna, se 
intervjufrågor i bifogade filer. 
 
Metoden för att samla in primärdata har baserats sig på kvalitativa intervjuer. 
Patel och Davidson (2011, s73) beskriver intervjuer som en teknik för att samla information 
byggt på frågor. Intervjuerna i den här forskningsstudien har genomförts i person och har 
spelats in så att de har kunnat bli analyserats och utvärderas i efterhand. 
 
Anledningen till att just kvalitativa intervjuer kommer att genomföras är att studien är tänkt 
fånga upp den världsbild som intervjupersonerna har i sin vardag när det kommer till ämnet 
som tas upp i den här rapporten där jag vill fånga deras personliga erfarenheter, åsikter och 
relation till ämnet. 
 
Intervjuerna har haft en låg grad av standardisering och som det beskrivs av Patel och 
Davidson (2011, s76) där intervjuerna har följt ett upplägg men för att låta intervjun flyta på 
naturligt och främja konversationen så har frågornas uppsättning ändrats beroende på om 
intervjupersonen har lett konversationen dit eller ej. 
 
Patel och Davidson (2011, s.82) benämner i sin bok ”Forskningsmetodikens grunder” att 
forskaren under en kvalitativ intervju gör en lista över specifika termer som ska beröras och 
sedan lämnar intervjupersonen till att utforma svaren med stor frihet. 
Så mycket svarsutrymme som möjligt har lämnats till intervjupersonen för att individen ska 
kunna få säga sitt utan att utelämna viktig information. 
 
Individerna som har deltagit i forskningsundersökningen har valts ut beroende på deras 
expertis inom området i hopp om att detta kommer att resultera i ett bra forskningsresultat. 
Individerna är arbetare inom IT-industrin som regelbundet arbetar med utveckling eller drift 
av IT-system på ÅF Karlstad Digital Solutions, se mer i 1.5.4 Respondenter. 
 

1.5.4 Respondenter  
Individerna som intervjuades har valts ut baserat på en förstudie i form av en intervju med en 
systemarkitekt som är involverad i planering av nya system och har en bra övergripande koll 
på dem projekt som pågår på ÅF Pöyry Karlstad.  
 
ÅF Pöyry grundades 1895 som Sveriges första industriförening under namnet Södra Sveriges 
Ångpanneförening. Då var föreningens huvuduppgift att utföra täta besiktigningar av 
framförallt ångpannor för att förhindra olyckor. Idag arbetar ÅF Pöyry framför allt med fyra 
tjärnverksamheter ångkraft, elektricitet, kärnkraft samt digitalisering (ÅF u.å). 
 
För att hitta respondenter som erhåller den tekniska bakgrunden som den här studien kräver så 
har en förberedande intervju tagit plats med en av systemarkitekterna på ÅF Pöyry, Digital 
Solution-avdelningen i Karlstad, en individ som sitter mycket med planeringen av projekt och 
har en bra övergripande koll på vilka projekt som pågår på ÅF Pöyrys kontor i Karlstad och 
därefter så har intervjupersonerna valts ut. 
 
Respondenterna sitter alla samtliga på avdelningen Digital Solutions på kontoret i Karlstad 
och är erfarna programmerare.  
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Kravet för respondenterna var att dem ska arbeta i ett projekt med en eller flera av 
teknologierna i MEAN-stacken eller med liknande teknologier som delar många av dem 
karaktäristiska drag som definierar teknologierna.  
Ett annat krav var att gemensamt så skulle alla intervjupersonerna täcka upp hela MEAN-
stackens teknologier med sin expertis. 
 
Respondenterna är uppdelade mellan två olika projekt på kontoret i Karlstad, Hertzprojektet 
och Konsumentverksprojektet. Dessa projekt innehåller några utvecklingsteknologier som 
finns i MEAN-stacken och även utvecklingsteknologier som är liknande med koncepten 
bakom dem övriga teknologier som inte fångades upp direkt. Dessa projekt och 
intervjupersoners identifierades baserat på en förstudieintervju som kan hittas i Bilaga 1, 
Förstudieintervju. 
 
Hertzprojektet är på ÅF Karlstads största IT-projekt här sitter 9 utvecklare på heltid och 
underhåller och vidareutvecklar alla webbapplikationer som Hertz i Sverige. 
Utvecklingsstacken som används här är byggd av Angular, Java, SASS, MySQL. Projektet 
rekommenderades främst för respondent 1 som sitter med MEAN-stacken och dagligen 
utvecklar webbapplikationer privat i 2 till 3 timmar. 
 
Konsumentverksprojektet är ett lite mindre projekt på ÅF Karlstad där det utvecklas ett 
verktyg för skuldsanering åt Konsumentverket. Här sitter 3 utvecklare på heltid där hälften av 
tiden spenderas på ÅFs egna kontor och hälften av tiden spenderas ute hos kunden. 
Utvecklingsstacken som används involverar Angular, Cosmos DB (Dokumentsdatabas), 
.NET(back-end), Node.js (för pakethantering). 
 
Via dessa två projekten så har respondenter kunnat väljas ut med dem krav på kunskap och 
arbetserfarenhet som har krävts av studien. Innan intervjuerna ägde rum så intervjuades 
respondenterna om deras erfarenhet för att undersöka vilka teknologier som respondenten har 
hög kunskap i och hur lång erfarenhet hen besitter, se tabell 2 i resultatkapitlet. 
 

1.5.5 Insamling och bearbetning av data  
Ljudet av intervjuerna kommer att spelas in för att sedan analyseras vid ett senare tillfälle och 
grundligt bearbetas. Dessa inspelningar kommer lagras lokalt på min dator men ej publiceras 
för att behålla intervjupersonernas integritet.  
 
Ljudfilerna kommer att användas som data för att utföra en kvalitativ bearbetning. Ljudfilerna 
kommer att bearbetas ordentligt, anteckningar kommer att tas fram i med den här 
bearbetningen kontinuerligt och för att sedan sammanfattas till ett resultat som är 
sammanhängande och förståeligt för läsaren.   
 

1.6 Etiska överväganden  
Patel och Davidson (2011, s.62) benämner hur vi som forskare har ett ansvar att i vårat 
forskningsarbete att ta fram kunskap som är så trovärdig som möjligt, både för oss själva och 
för samhället med alla dem som kommer att ta del av våran forskning i framtiden. 
 
Patel och Davidssons råd har efterföljts för att se till att forskningen tagits fram är relevant, 
väsentlig och trovärdig information med en hög kvalitet. 
 
Patel och Davidson (2011, s.62) tar upp hur det bör finnas en balans mellan allmännyttan med 
forskningen och skydd emot otillbörlig insyn i t.ex. individens livsförhållande. 
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Inga individer har varit i en situation där dem utsätts för psykisk eller fysiks skada, 
förödmjukelse eller kränkningar. 
 
När det kommer till etiska övervägande så har hänsyn tagits vid all insamling av data där 
bland annat personliga uppgifter har samlats in. Veteskapsrådet vädjar att forskning ska följa 
deras etiska principer som är följande. 
 
Informationskravet innefattar att forskaren ska informera deltagaren vilket syfte som 
undersökningen har och vilka villkor som undersökningen kommer innefattar. Sedan ska 
forskaren belysa att undersökningen är frivillig och att om deltagaren ej vill fortsätta att det är 
okej att avbryta (Veteskapsrådet 2012). 
 
Samtyckeskravet innefattar att forskaren ska hämta in undersökningsdeltagarens samtycke. 
Detta kommer att göras med hjälp av en samtyckes blankett där den berörda individen 
kommer att få valet att skriva under eller ej. Det tas även upp att i vissa fall är det bra även ta 
in förälder/vårdnadshavares samtycke om undersökningspersonen är 15 år eller 
undersökningen är av etiskt känslig karaktär. Undersökningen som kommer att genomföras 
kommer ej vara av känslig karaktär och kommer enbart att behandla deltagare i vuxen ålder 
(Veteskapsrådet 2012). 
 
Konfidentialitetskravet vädjar forskaren att ta största möjliga ansvar när det kommer till 
insamlade personuppgifter. Detta kommer att under forskningen följas och intervjupersonerna 
för forskningen kommer att hållas anonyma och deras namn kommer enbart att dokumenteras 
på papper och kommer ej att publiceras (Veteskapsrådet 2012). 
 
Nyttjandekravet sammanfattas som att de uppgifter som samlas in enbart får användas för 
forskningen. Enbart relevanta uppgifter kommer att samlas in av testdeltagarna och endast 
relevanta uppgifter kommer att publiceras i denna rapporten när forskningsarbetet är 
färdigställt (Veteskapsrådet 2012).  
 
Patel och Davidsson (2011, s62) beskriver konfidentiell behandling av uppgifter så att inga 
uppgifter får lämnas till utomstående, dels att det inte får vara möjligt att identifiera 
deltagarna från studien när resultatet presenteras. 
 
Alla de uppgifter som har samlas in från dem individerna som deltagit i studien har 
behandlats med respekt för att se till att individernas personliga integritet kommer att 
upprätthållas. Uppgifterna kommer därför att behandlas konfidentiellt. På grund av detta så 
har frågorna i undersökningen formulerats med detta i baktanke så att ingen individ hängs ut 
och deras integritet kan skadas eller kränkas. 
 
Alla individer som deltagit i den här studien har fått information om undersökningens syfte 
och vad deras medverkan innebär. De har sedan fått göra ett beslut om de vill medverka eller 
ej och endast vid ett godkännande ifrån individen så har forskningsundersökningen 
genomförts. Sedan när resultatet rapporteras in i själva rapporten så har jag utvärderat 
resultatet åter igen så att individernas integritet upprätthålls. 
 
1.7 GDPR 
Dataskyddsförordningen gäller som lag sedan den 25 maj 2018 för alla medlemsländer i den 
Europeiskaunionen. Poängen med lagen är att öka kravet vid behandling av personuppgifter 
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för att öka individens rätt till sin personliga integritet. Därför måste nu all behandling av 
personuppgifter nu följa dem grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen.  
Därför har endast personuppgifter med berättigande ändamål samlats in och har i så stort mån 
som möjligt att undvikas, de personuppgifter som har samlats in kommer också att raderas när 
de har tjänat sitt syfte och rapporten är färdig och har publicerats. Inga personuppgifter 
kommer heller att lagras på något osäkert sätt där de kan kommas åt av någon som ej är 
behörig att se dessa (Karlstads Universitet 2019)   
 
Dataskyddsförordningen har respekterats och följts under forskningen av denna rapport för att 
respektera dem individer som ställt upp i undersökningen och för att inga lagbrott ska begås. 
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2 Webben och utvecklingsstackar 
I det här teorikapitlet så kommer hur webben fungerar att förklaras och hur 
webbapplikationer fungerar. 
Det kommer också förklara vad en utvecklingsstack är och vad själva MEAN-stacken och full 
stack JavaScript är. Sen kommer dem olika teknologierna i MEAN-stacken att introduceras 
med dem koncept som finns och några vanliga problem som är viktiga att tänka på när man 
ska utveckla en webbapplikation att tas upp. Slutligen så kommer teorin att sammanfattas. 
 

2.1 En introduktion till webben 
Datorer som är anslutna till webben är kategoriserade i två typer, klient och server. (Mozilla 
Developer Network, 2019a) 
 
Klienten är vanligen en enhet som används av användaren, det kan vara exempelvis 
webbläsaren på en smart mobil, en laptop eller stationär dator. Servrar används för att lagra 
webbsidor, webbapplikationer och när användaren via sin klient interagerar med serven så 
sparas en kopia lokalt på användarens maskin (Mozilla Developer Network, 2019a). 
 
För att strukturera en hemsida eller en webapplikation så behövs Hypertext Markup Language 
 (HTML). Då används element tillsammans med text för att ge dem olika syfte för att 
specificera användningsområdet, skapa struktur och integrera innehåll som bilder eller video 
(Mozilla Developer Network, 2019b). 
 

 
Figur 1: Illustration av interaktionen mellan klient och server (baserad på Mozilla Developer 
Network, 2019a). 
 
För att ge en hemsida en snyggare design så används Cascading Stylesheets eller CSS som det 
vanligen refereras som. CSS kopplar ihop sig till HTML elementen via anrop och ändrar deras 
stilattribut för att ändra hur de representeras för användaren, det kan vara till exempel att ändra 
färgen, position, storlek osv (Mozilla Developer Network, 2019c). 
 
JavaScript är ett programmeringsspråk som ökar komplexiteten och funktionaliteten på 
hemsidor. Varje gång en hemsida gör något mer än att visa statisk information så kan man 
nästan räkna med att JavaScript på något sätt är inblandat. På senare tid har man också kunnat 
nyttja JavaScript till mer serverrelaterade uppgifter något som tidigare inte var möjligt 
(Mozilla Developer Network, 2019d). 
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För att interagera med en server så använder sig webbapplikationer av HyperText Transfere 
Protocol eller http förkortat. Varje gång data ska hämtas från en server till en webbapplikation 
så körs först en http-begäran där applikationens URL skickas med. Webbservern väntar på att 
denna begäran ska göras och skickar tillbaka ett http-svar om begäran av data kunde 
genomföras eller inte (Mozilla Developer Network, 2019e). 
 
Det finns många olika alternativ när det kommer till att hantera kommunikationen från klient 
och server, teknologier som PHP, Java, Python och Node.js är namn på några av dessa. Sen i 
sin tur så finns det ett flertal ramverk som är utvecklade för att i sin tur öka funktionaliteten 
ytterligare eller för förenkla utvecklingsprocessen, dessa är ramverk som Flask som är ett 
Python-ramverk, Express.js som är ett Node.js-ramverk, Lavender som är ett PHP-ramverk 
eller Spring Boot som är ett Java-ramverk för att nämna några av dem populära alternativ som 
används idag (Mozilla Developer Network, 2019f).  
 
När man sedan samlar ihop en grupp med teknologier som täcker alla teknologier för att 
utveckla en webapplikation då definieras det här som en utvecklingsstack. Dessa teknologier 
sträcker sig från front-end teknologier för programmering av klienten till databassystemet 
som strukturerar den data som lagras i databasen samt back-end teknologier som sköter 
interaktionen där mellan (Pauli 2013, s11). 
 

2.2 Utmaningar med webbapplikationsutveckling 
Att utveckla applikationer har historiskt sett haft många utmaningar. Några av dessa är 
säkerhet, underhåll med stor omfattning och snabb applikationsutveckling. Sen när det 
kommer till just webbapplikationer så kommer två ytterligare utmaningar, skalbarhet och 
laddningsbalans (Chen & Heath, 2001). 
 
Säkerhet är ofta av stor vikt när det kommer till webbapplikationer då känslig information 
ofta lagras och att det är en öppen operativ miljö. Det finns ingen webbaserad applikation som 
hundra procent kommer kunna garantera säkerheten helt och hållet, risker kommer alltid att 
finnas och därför måste utvecklare ha säkerhet i åtanke redan i utvecklingsprocessen (Chen & 
Heath, 2001). 
 
Dataintegritet är en viktig aspekt av säkerhet, det är viktigt att ha i åtanke att data ska hållas 
säkert sen ska data också ska hållas konsekvent och underhållas oavsett vart användaren 
befinner sig (Chen & Heath, 2001). 
 
För att upprätthålla bra dataintegritet så behövs autentisering för att identifiera att rätt person 
ska få tillgång till rätt data med hjälp av behörigheter och att se till att fel personer inte får 
tillgång till data som de ej ska ha tillgång till (Chen & Heath, 2001). 
 
Många applikationer har rikt med innehåll, detta kan resultera i behov av att kontinuerliga 
uppdateringar och underhåll. En webapplikation som faller efter på dessa kriterier kan skapa 
oro hos sina användare om dess legitimitet (Chen & Heath, 2001). 
 
Snabb utveckling är något som är viktigt i många utvecklingsprojekt och en snabbt men väl 
utvecklad webbapplikation kan ge en snabb retur på investeringen och är något som många 
söker när de införskaffar ett nytt IT-system (Chen & Heath, 2001). 
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2.3 Faktorer att tänka på vid teknologival  
Ett lyckat teknologival påvisas av att dem utvalda teknologierna kan användas genom hela 
utvecklingsprocessen och slutligen leder till ett system, exempelvis en webbapplikation, som 
stämmer överens med vad som ändamålet med projektet var. Om detta inte görs ordentligt 
kan detta istället leda till slösade resurser, missnöjda kunder och kvarliggande problem 
(National Research Council, 1995). 
 
På sin mest fundamentala nivå så är påvisas en lyckad utvecklingsprocess av en produkt som 
möter kundens behov på en acceptabel nivå. Det är just här det blir så viktigt att identifiera 
vilka behov ens system har innan man gör ett teknologival (National Research Council, 
1995). 
 
Det finns såklart många faktorer som kan och borde påverka ett teknologival, IBM (2011) 
skriver på sin hemsida några exempel av sådana faktorer. Det kan handla om vilken plattform 
som systemet är tänkt för, tiden det förväntas ta att producera systemet, anpassningsbarheten 
av teknologin, prestanda, stöd och samfundet bakom teknologin. 
 
Med plattformsstöd för webbapplikationer menar IBM att webbapplikationen ska se lika dan 
ut oberoende av vilken webbläsare den körs i, så webbapplikationen förväntas att se ut är så 
den ska se ut vid användning av rätt teknologi (IBM, 2011). 
 
Med hög anpassningsbarhet så ska ens webbapplikation kunna lägga till ny funktionalitet 
relativt enkelt med exempelvis med hjälp av ett färdigt bibliotek (IBM, 2011). 
 
Tiden det tar att producera systemet påverkas också av teknologival detta är på grund av 
faktorer som hur lång tid det tar att lära sig språket och hur mycket kod som behövs skrivas 
för att uppnå avsedd funktionalitet (IBM, 2011).   
 
Prestanda påverkas till stor del av vilken plattform som den lanseras på men även 
teknologierna som systemet i byggt med påverkar hur snabbt det blir. Prestanda bör 
undersökas extra noga om det är så att miljön systemet kommer publiceras i inte stödjer hög 
skalbarhet (IBM, 2011). 
 
Stöd och samfund bakom teknologin är också en viktig faktor som bör ses över, detta kan 
hjälpa i utvecklingen då ett stort samfund för teknologin bidrar till forum, arbetsguider och 
framförallt kodbibliotek som kan hjälpa i utvecklingen (IBM, 2011). 
 

2.4 JavaScript  
Under år 1995 utvecklades ett nytt språk av företaget Netscape (en av webbens tidigaste 
internetläsarföretag) som skulle nyttjas på webben. Det nya språket var inspirerat av Java en 
utvecklingsteknologi som var och är fortfarande idag mycket populär. Prototypen var först 
framtagen på knappt 10 dagar av Brendan Eich som hade fått uppdagat och språket fick 
kodnamnet ’Mocha’. Senare så byttes namnet på begäran av Netscape till LiveScript på grund 
av svårigheter med licensavtal, slutligen i december 1995 så lyckades Netscape få ett 
licensavtal för namnet Java och språket fick sitt slutliga namn JavaScript (Antani et al. 2016).  
 
JavaScript har generellt sett varit webbens programmeringsspråk för att hantera klientsidans 
logik som används i webbläsare idag. Under 2000-talets mitt så började nu en trend att 
utveckla inte bara hemsidor utan hela webbapplikationer ta fart. Ett samfund av JavaScript-
utvecklare skapades då som började utforma mer och mer komplexa applikationer. Dessa 
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utvecklare gav födsel till kodbibliotek, ramverk och verktyg för att effektivisera och förkorta 
utvecklingsprocesserna, vilket resulterade att större krav då ställdes på webbläsarna då de 
förväntades hantera den nya funktionaliteten som framkom. Detta skapade en cykel där 
producenterna uppgraderade sina webbläsare efter förfrågan och där JavaScript-utvecklare 
fortsatte att utmana gränserna (Haviv et al. 2016).  
 
2008 förändrades webben med lanseringen av ’Chrome’ en ny webbläsare utvecklad av 
företaget Google, med en ny så kallade ’JavaScript V8-motorn’ som kompilerade kod 
betydligt snabbare än tidigare webbläsare och skapade betydligt fler möjligheter för 
webbapplikationer. Google lanserade också koden för sin nya JavaScript motor vilket gav 
utvecklare en möjlighet att anpassa koden och bygga nya teknologier där JavaScript används. 
En av dem första teknologierna som skapades var Node.js kompilerar JavaScript utanför 
webbläsare lokalt på användarens maskin vilket har i sin tur lett till att nya möjligheter 
öppnats upp för webbutvecklare då det blev möjligt att utveckla back-end applikationer med 
JavaScript vilket aldrig tidigare kunde göras (Haviv et al. 2016).  
 

2.5 Full Stack JavaScript 
W3schools, en ledande lärohemsida för utveckling av webbteknologier, definierar en 
fullstackutvecklare som en individ som kan utveckla både klient och serverapplikationer såväl 
som att behärska någon form av databasteknologi. Några populära utvecklingsstackar som 
nämns här är förutom MEAN-stacken så nämns Ruby on Rails, LEMP-stacken, LAMP-
stacken och Django-stacken vilket är bara några andra populära utvecklingsstackar. En sak 
som skiljer MEAN-stacken ifrån dem andra alternativen är att det är helt och hållet baserat på 
JavaScript (W3Schools u.å). 
 
Idag är full stack JavaScript ett mycket populärt uttryck bland webbutvecklare. JavaScript har 
funnits i över 20 år och är det dominerande programmeringsspråket på webben. I början var 
JavaScript ansett enbart för programmering av webbläsaren, klienten, men på senare tid så har 
möjligheter för programmering även emot servern blivit en verklighet tack vare Node.js. Ett 
koncept med full stack JavaScript erhåller att all mjukvara i en webbapplikation från klienten 
till servern ska vara utvecklat med JavaScript (W3Schools u.å).  

2.5 Introduktion till MEAN-stacken 
För att utveckla webbapplikationer behöver man idag ett flertal olika utvecklingsteknologier. 
Teknologierna ska täcka allt från en webapplikations front-end, det som användaren ser och 
interagerar med, till dess back-end, interaktionen med det databassystem där data lagras för 
att få ut mer funktionalitet och användningsområden av applikationen. Idag finns det dock 
många val när det kommer till dessa teknologier. Det blir därför ett svårt val för utvecklare att 
veta vilken utvecklingsstack de behöver för sina projekt efter som det ej finns en perfekt stack 
för allt (IBM 2018). 
 
Ur en vilja av att använda full stack JavaScript för att utveckla webapplikationer i sin helhet 
så är MEAN-stacken född (IBM 2018). 
 
MEAN-stacken är en kraftfull full stack JavaScript utvecklingsstack som nyttjar fyra 
huvudsakliga utvecklingsteknologier, Angular som är ett front-end ramverk, Node.js som är 
ett back-end språk, Express.js som är ett webserverramverk till Node.js, och MongoDB som 
är databashanteraren (Haviv et al. 2016).  
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Trots att alla av teknologierna i MEAN-stacken är utvecklade med olika syfte och av olika 
företag så delar de en del likheter, de är alla utvecklade i JavaScript och kompilerar till 
JavaScript i webbläsaren och alla teknologierna har också stora samfund av utvecklare som 
aktivt driver innovationen och skapar dokumentation (Haviv et al. 2016).  
 
Att utveckla med dessa teknologier kombinerat om gjort rätt resulterar i applikationer väl 
anpassade som molnbaserade tjänster. Några styrkor den flexibilitet, skalbarhet, 
utbyggnadsanpassning som applikationerna får (IBM 2018). 
 
Stacken innehåller en egen webbserver som kan bli lätt distribuerad och databasen hanterar ett 
högt användningstryck bra. En annan styrka är att eftersom allting är JavaScriptbaserat så blir 
det lättare att lära sig hela stacken då syntaxen (språkets utformning) är relativt lik mellan 
teknologierna och gör att inlärningsprocessen kan effektiviseras. Detta kan vara gynnsamt för 
projekt då specialister för en specifik teknologi ej behöver anskaffas och arbetsuppgifter kan 
spridas mer flexibelt mellan diverse utvecklare som alla är experter på samma språk (IBM 
2018). 

2.5.1 Angular  
Angular är MEAN-stackens front-end ramverk och används för att få ut mer funktionalitet än 
vad som kan nyttjas från vanlig JavaScript. 
Angulars.js, föregångaren till Angular, var under sin tid det mest använda ramverket för att 
utveckla webbapplikationer, men emot sitt slut så fanns det inte mycket som kunde göras för 
att vidareutveckla språket vilket gav födsel till Angular som är ett samlingsnamn för Angular 
2 och alla senare versioner. Angular är en hel omskrivning av Angular.js och detta kom också 
med ett flertal förändringar med språket och ny funktionalitet. Den nya teknologin var 
designat med moderna webbläsare i åtanke och tack vare ny händelsehanteringsteknik så har 
språket fått en prestanda och hastighetsökning på upp till 5 gånger jämfört med sin äldre 
version (Deelman 2016). 
 
“Angular 2 is here to stay and will become a game changer in the way modern web 
applications are envisioned and developed in the years to come. However, and due to its 
disruptive design and architecture, learning Angular 2 might seem a daunting effort to 
newcomers” (Deelman 2016). 
 

2.5.1.1 TypeScript 
Istället för javascriptsyntax använder Angular TypeScript vilket har tillfört ny funktionalitet 
via fasta datatyper, men trots syntaxskillnaden så läser fortfarande webbläsaren koden som 
vanlig javascriptkod och vanlig JavaScript kan fortfarande skrivas i Angular (Kumar 2018). 
 
TypeScript ser ganska likt ut vanlig JavaScript-syntax, detta är för att TypeScript är en slags 
JavaScript med typannotering tillagd. Faktumet med att kunna deklarera typer ger en extra 
säkerhet i utvecklingen. Detta är då den skrivna koden blir kontrollerad för motsägelser i hur 
datatyperna används, om en sträng blir deklarerad men sedan används som ett nummer så 
skapas ett felmeddelande. Detta resulterar i ökad säkerhet när det kommer till utveckling av 
ny kod men också en högre inlärningskurva (Wolff 2016). 
 
Andra populära front-end ramverk som stödjer TypeScript utöver Angular är Facebooks 
React.js (Facebook u.å) och det populära front-end ramverket Vue.js (Vue.js u.å.a).  
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2.5.1.2 Komponentbaserad struktur 
Angular är strukturerat med komponenter som fungerar som en del av sidan som helhet, detta 
resulterar i ökad modularitet då man kan strukturera varje sida i mindre delar. Detta resulterar 
i att sidans initiala laddnings hastighet sänks men hastigheten över lag när applikationen 
används ökar drastiskt då endast de komponenterna som behövs bytas ut laddas in, denna typ 
av webbapplikationer kallas för Singel Page Applications eller SPA’s förkortat (Kumar 
2018).  
 
Det är inte bara Angular som nyttjar SPA arkitektur utan detta är vanligt bland moderna 
ramverk andra exempel på detta är ramverken Vue.js eller React.js som är framtaget av 
Facebook. SPA’s främjar en bättre upplevelse för användaren som är mer än någonsin lik 
upplevelsen på att köra en applikation lokalt då sidan inte behöver uppdateras i sin helhet. Ett 
välkänt exempel på en SPA är Googles Gmail webbapplikation (Chandermani 2016).  
 
För att klara av komponentnavigationen och att dirigera webbapplikationen till att byta ut och 
lägga till rätt komponent på rätt plats så stödjer Angular en så kallad routing-infrastruktur och 
faktumet är idag att alla SPA-webbapplikationer stödjer routing. Routing-komponenten 
bevakar webbapplikationens URL och byter ut och lägger till dem nödvändiga delarna, 
komponenterna och på så sätt navigerar användaren dit dem ska (Chandermani 2016). 
 

2.5.1.3 Dependency injection 
För att hantera komponenters beroende till varandra så nyttjar Angular något som kallas 
dependency injection eller beroendeinjektion på svenska. Det är nämligen så att i en 
komponentbaserad arkitektur så är alla applikationens komponenter anknutna tillvarandra på 
något sätt och med rätt beroenden till varandra kan en komponents funktionalitet nyttjas av 
vilken annan komponent som helst. Detta har blivit ett populärt sätt bland moderna ramverk 
att kontrollera olika komponenters beroende till varandra och är en viktig del av Angular, det 
är väldigt smidigt då det låter utvecklaren återanvända kod över hela programmet vilket kan 
spara tid och pengar (Chandermani 2016). 
 
Även dependency injection är något som man hittar i ramverket Vue.js (Vue.js u.å.b). 
 

2.5.3 Node.js  
För att hantera all den back-end funktionalitet som behövs i en webbapplikation så använder 
MEAN-stacken Node.js. 
 
Node.js låter utvecklare bygga snabba och skalbara applikationer helt i JavaScript. Med 
Googles V8 motor, samma motor som ger kraft till Chrome webbläsaren, använder Node.js 
en eventdriven, icke-blockerande input/output modell som gör den både lättviktig och 
effektiv. Node.js kan också hantera ett flertal samtidigt kopplade nätverksanslutningar med 
lite uppoffringar. Detta är just det som gör Node.js perfekt för dataintensiva, realtids 
applikationer enligt Pedro Teixeira (2013). 
 
Dahl, skaparen av Node.js, hade följande punkter för som krav när han tillverkade teknologin 
(Pasquali 2013). 
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 En Node applikation ska alltid köras på en enda tråd och hantera händelser i en 
eventloop. 

 Webbapplikationer är ofta input/output intensiva, därför ska fokus ligga på att 
teknologin ska sköta input/output effektivt. 

 Flödet ska skötas asynkront. 
 Dyra CPU operationer bör delas av i parallella processer. 
 Komplexa applikationer ska sammanställas från enklare applikationer. 

 

2.5.3.1 Asynkron bearbetning 
Node.js är en entrådsteknologi, vilket innebär att data endast behandlas på en tråd.  
Språk som Java nyttjar istället en ny tråd för varje ny begäran av data som görs. Istället 
använder sig Node.js av en så kallad asynkron bearbetning på endast en tråd. Detta resulterar i 
att istället för att vänta på ett resultat ska komma tillbaka från databasen så kan man skapa en 
anonym funktion som tar hand om resultatet och detta medans resterande kod i programmet 
kan fortsättas köras. Asynkron bearbetning i en enda tråd kan också i teorin skapa högre 
prestanda (Tsonev, 2014). 
 

2.5.3.2 Node Package Manager (NPM)  
Node.js har ett annan styrka som gör teknologin unik och det är den så kallade Node Package 
Manager eller NPM som förkortning.  NPM gör det lätt för tredjepartsmoduler att hämtas ner 
och användas i utvecklingen. Inbyggt i NPM så stödjs även hantering av dessa moduler på ett 
isolerat sätt vilket tillåter olika applikationer att använda sig av olika versioner av samma 
modul på samma maskin utan att en konflikt skapas (Teixeira 2013).  

2.5.4 Express.js 
Express är ett minimalistiskt och flexibelt webbapplikationsramverk för Node.js som är känt 
för en snabb hastighet. Express ger utvecklaren ett robust utbud av funktioner och har blivit 
ett av de mest populära ramverken för Node.js. Express tillför kraftfulla insticksprogram, 
mellanprogramvara och sköter interaktionen från server till webbapplikationen via http-anrop 
(Keig 2013). 
 
2.5.4.1 Scaffolding 
Express.js stödjer så kallad scaffolding vilket är en typ av kodgenerering som låter 
utvecklaren komma igång att utveckla sin webbapplikation snabbare då alla dem filer som 
initialt behövs för att skapa en Express.js-webbapplikation snabbt tas fram och kopplas ihop 
automatiskt. Användaren får ett skelett att börja koda ifrån som sedan kan anpassas för rätt 
ändamål (Brown 2015). 
 

2.5.4.2 Routing  
Det är med hjälp av Express.js routing-funktionalitet som sköter interaktionen mellan klient 
och server och den stödjer all http-metoder. Webbapplikationen lyssnar efter korrekt http-
anrop och kallar sedan på den konfigurerade metoden för att manipulera data från databasen. 
Detta sparar mycket tid vid utvecklandet då dessa metoder finns inbyggda och ej behövs 
skrivas från grunden (Express u.å). 

2.5.2 MongoDB och NoSQL 
MongoDB är databassystemet i MEAN-stacken och är en så kallad dokumentdatabas ett annat 
namn till det är en så kallad NoSQL-databas. Det som skiljer MongoDB och har gjort det den 
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ledande dokumentdatabasen på marknaden är att den är lätt att använda, levererar bra 
prestanda och är rik på funktionalitet (Nayak 2014). 
 

2.5.2.1 Dokumentdatabas 
MongoDB är en typ av dokumentdatabas och med detta menas att det är en databasteknologi 
som är byggd icke-relationellt. Att det ibland kallas för NoSQL kan kritiseras då det ej 
handlar så mycket om hur man begär data från databasen vilket kan antydas då SQL handlar 
om just detta. Det handlar istället mer om hur data är lagrad och det är där just relationer 
kommer in (Hoberman 2014). 
 
Det finns tre stora faktorer som skiljer just denna typen av dokumentdatabas från mer 
traditionella relationsdatabaser och dessa är variation, struktur, skalbarhet och fokus 
(Hoberman 2014). 
 
Tabell 1. Jämförelse av relationsdatabaser och dokumentdatabaser. 
 Relationsdatabaser Dokumentdatabaser 
Struktur Förbestämd, strikt Dynamisk 
Skalbarhet Främst vertikalt Främst horisontellt 
Fokus Data integritet Data prestanda och tillgänglighet 

 
En dynamisk struktur gör att databasen är mindre strikt vilket gör att data kan nästan lagras 
hur som helst och enkelt kan förändras med data som kan läggas in i databasen utan att 
strukturera om den vilket kan vara bra i vissa situationer där data kan behövas ändras utan att 
strukturera om databasen men dåligt i andra då det är av stor vikt att data är strukturerat på ett 
visst sett. MongoDB är av den första NoSQL databas typen, en dokumentsdatabas, detta 
innebär att data sparas icke-relationellt i ett dokument där den lagrad data har ett JSON-
format (Hoberman 2014).  
 

2.5.2.2 JSON 
JSON-formatet på data som sparas står i grunden för MongoDBs dokumentsdatabasmodell. 
JSON-dokument som det kallas är textfiler representerade med data som är oberoende av 
språk och är byggt med två typer av datastrukturer, nämligen nästlade datasamlingar och 
ordnade listor som vektorer (Borland 2014). 
 

2.5.2.3 Skalbarhet 
Ett stort problem traditionellt sätt när det kommer till databaser har varit skalbarheten i 
situationer där webbapplikationer har växt mycket i användare och det var speciellt tydligt när 
webben först ökade i användning och företag som Google och Amazon ställdes inför ett 
snabbt behov att bättre serverkapacitet. Traditionellt sätt så har man löst det här problemet 
genom att skala upp, detta gick till på så sätt att man ökade prestandan på databasen med 
bättre processorkraft och bättre ramminne. Detta var dyrt och hade sina begräsningar i hur 
mycket servern faktiskt kunde skalas upp. Som svar på det så utvecklade Google och Amazon 
datalagringsteknik för att kunna skala ut istället för upp som man tidigare hade gjort och 
horisontellskalbarhet var fött och det gick nu att enkelt sprida ut lagring mellan tusentals 
servrar vilket ökade kraften och sänkte kostnaderna för databassystem.  
 
Figur 2. Vertikal och horisontell skalning baserad på Borland (2014). 
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MongoDB är skapat med horisontellskalbarhet i sin design och är en stor styrka för 
databasteknologin (Borland 2014). 

2.6 Liknande teknologier till MEAN-stacken 
React.js är ett front-end bibliotek utvecklat av Facebook som kan användas för att uppnå en 
komponentbaserad struktur och skapa Singel Page Applications precis som med Angular 
(Facebook Inc, u.å.b). Även om det inte stödjs direkt så kan utvecklare installera en 
TypeScript modulen via Node Package Manager, få tillgång till TypeScript och nyttja samma 
typsäkra datatyper som i Angular (Facebook Inc, u.å.a). 
 
CommonJS kan jämföras med Node.js och är ett exempel på en teknologi för utvecklare att 
utveckla back-end funktionalitet i sina webbapplikationer. Teknologin skapades med ett mål 
att bygga upp ekosystemet för JavaScript ekosystemet för webbservrar, skrivbords och 
konsolapplikationer i webbläsare. Med CommonJS ville man skapa ett standardiserat 
bibliotek som låter webbutvecklare kombinera webbramverk och verktyg för att köra kod på 
den plattformen som passar webbapplikationen bäst (CommonJS, 2011). 
 
Ajax används i samband med JavaScript biblioteket JQuery för att uppnå mycket av den 
funktionaliteten som Express.js ger utvecklaren tillgång vid Node.js utveckling. Interaktionen 
mellan klienten och sker på samma sätt som med Express.js med HTTP anrop för att hämta 
och manipulera data (JQuery, u.å). 
 
Cassandra sköter dokumentdatabashantering lik MongoDB som också är designat med hög 
tillgänglighet och skalbarhet i tanke. Teknologin används av företag som eBay och GitHub 
för att bara nämna några (Apache Cassandra, u.å). 
 
Cosmos DB är databashanteringssystem designat för att uppnå snabb hastighet och hög 
tillgänglighet. Teknologin stödjer flera former av databasstrukturer via API, bland annat så 
stöds via dessa MongoDB och Cassandra för att skapa en dokumentdatabas. Former av 
relations och grafdatabaser stödjs också via API. Dock för att använda sig av Cosmos DB så 
måste utvecklarna använda sig av Microsofts tjänst Azure som är deras globalt distribuerade 
molnlagringstjänst (Microsoft, 2019). 
 

2.7 Sammanfattning av kapitlet  
Den genomgångna litteraturen förklarar att webben är uppbyggd av klienter och servrar. För 
att utveckla beroende på vilken av dessa som vi försöker komma åt så behövs en samling 
olika teknologier, i webbutvecklingsvärlden så refereras en samling av teknologier som täcker 
alla steg från klient till server som en utvecklingsstack. 
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Det finns många utmaningar när det kommer till utvecklingen av webbapplikationer saker 
som dataintegritet, underhåll, integration till gamla system, skalbarhet och laddningsbalans 
men också att uppnå en snabb och effektiv utveckling. 
 
MEAN-stacken är en populär full stack JavaScript-lösning som täcker alla steg i 
utvecklingsprocessen med JavaScript-syntax.  
 
MongoDB är en dokumentdatabas som lagrar data icke-relationellt i ett JSON-format som 
kräver mindre struktur och är mer skalbart än så kallade relationsdatabaser. 
 
Express.js är ett ramverk för Node.js som sköter interaktionen till servern via http-anrop och 
är känt för att vara minimalistiskt men kraftfullt.  
 
Angular är ett front-end ramverk som delar in kod i komponenter för att skapa snabba men 
ibland komplext utvecklade SPA’s (Singel Page Applikations), där istället för att ladda in hela 
vyn enbart dem komponenter som används i stunden laddas in till webbapplikationen. 
Angular kodas också med TypeScript som resulterar i mer strikt deklaration av datatyper men 
också i en större inlärningskurva för nya utvecklare. 
 
Node.js är en teknologi för att sköta serverinteraktion och är baserad på Googles V8 motor 
och introducerade JavaScript utanför webbläsaren för första gången. Teknologin fungerar bra 
för att sköta dataintensiva uppgifter, är en entrådsteknologi och nyttjar asynkron bearbetning. 
Node Package Manager eller NPM förkortat är ett smidigt sätt att hämta tredjepartsmoduler 
som sedan kan återanvändas av utvecklaren.  
 
Styrkor med MEAN-stacken enligt teorin är följande. 

 Ett språk genom hela stacken, vilket gör att det blir enklare att dela kunskap genom 
hela projektet och samarbeta.  

 Bra skalbarhet då horisontell skalbarhet stödjs. 
 Stora samfund. 
 Snabb vid användning och en databas som klarar ett bra användartryck. 
 Lättanvändlig databas. 
 Lätt att underhålla då databasen inte är strikt och faktumet att stacken är 

komponentbaserad gör det enkelt att integrera nya komponenter och ta bort gamla. 
 Främjar återanvändning av kod och kodgenerering. 

 
Nackdelar med MEAN-stacken enligt teorin är följande. 

 Hög inlärningskurva med Angular och Node.js. 
 Databasen saknar struktur vilket kan resultera i problem. 
 MongoDB har dålig dataintegritet. 
 MEAN-stacken har redan fått byta ut sitt front-end ramverk kan detta visa på 

opålitlighet? 
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3 Resultat 
I det här kapitlet kommer resultatet sammanfattas i tabeller där ämne presenteras efter 
intervjuguiden som är liknande den av teorikapitlet. Respondenternas svar horisontellt 
bredvid varandra. 
 

3.1 Respondenterna förintervju 
Innan intervjuerna hölls så gjordes en kort förintervju för att låta respondenterna presentera 
sin expertis och vart dem besitter mest kunskap. Respondenternas svar har sedan 
sammanfattats i tabell 2. 
 
Tabell 2: Visar hur länge respondenterna har programmerat privat/professionellt, vilket 
projekt dem jobbar i samt vilka teknologier dem jobbar med. 
 

Respondent 1:  
Hur länge har du programmerat privat? Det var inte så mycket programmering på min 

utbildning utan det var mer fokus på inbyggda 
system. Så jag började utveckla när jag 
började jobba här på ÅF. 

Hur länge har du programmerat professionellt? I tre år och sen des har jag spenderat 2 till 3 
timmar per dag utöver arbetet och 
programmerat hemma också. 

Vilka teknologier jobbar du med? Det blir mest JavaScript då jag utvecklar emot 
front-end, mycket Angular som är vårat 
ramverk. Sen sitter jag med en del Java som 
back-end. Sen sitter jag mycket hemma och 
utvecklar med MEAN-stacken.  

I vilket projekt sitter du i? Hertzprojektet. 
 

Respondent 2:  
Hur länge har du programmerat privat? Jag började programmera i högstadiet, så ca 17 

år sedan.  
Hur länge har du programmerat professionellt? Jag tog examen för 7 och ett halvt år sedan så 

sen dess har jag jobbat professionellt med 
systemutveckling. 

Vilka teknologier jobbar du med? Mycket webb, .NET och mycket databaser, 
bland annat dokumentdatabasen Cosmos DB 
med ett MongoDB API. Även Node.js men ej 
som back-end teknologi direkt utan för NPM 
(Node Package Manager).  

I vilket projekt sitter du i? Konsumentverksprojektet. 
 

Respondent 3:  
Hur länge har du programmerat privat? Privat började jag för 19 år sedan. 
Hur länge har du programmerat professionellt? Jag är rätt ny här på ÅF, jag började för 

mindre än ett år sedan. Innan har jag varit på 
Volvo sedan 8 år tillbaka. 

Vilka teknologier jobbar du med? Jag sitter med mycket Angular, en del med 
Cosmos DB med MongoDB i grunden via ett 
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API och Node.js för inhämtning av 
tredjepartsmoduler. 

I vilket projekt sitter du i? Konsumentverksprojektet. 
 

Respondent 4:  
Hur länge har du programmerat privat? Jag började att programmera med mina studier 

för 7 år sedan. 
Hur länge har du programmerat professionellt? Jag började på åf sen 3 år tillbaka och jag var 

på ett annat företag 1 år innan det. 
Vilka teknologier jobbar du med? Mycket Angular och Java. 
I vilket projekt sitter du i? Hertzprojektet 

 

3.2 Intervjuresultat 
För att presentera resultatet från intervjuerna så har ämnen skapats efter intervjuguiden för att 
skapa en sammanhållande struktur. Detta är eftersom intervjuerna har haft en låg grad av 
strukturering och frågorna har inte ställts på exakt samma sätt till alla intervjupersonerna. 
Tabellerna har skapats efter intervjuguiden och presenteras tabell 3-6. 
 
Tabell 3: Utveckling med MEAN-stacken eller liknande utvecklingsstackar. 

Ämne: Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 

Projekt med 
enbart ett språk 
som JavaScript 
genom hela 
stacken.  

Respondenten 
tycker att det är 
ett smidigt 
koncept det kan 
minska mängden 
av tid som en 
utvecklare måste 
spendera för att 
lära sig vid 
utveckling med 
olika teknologier. 
Detta kommer 
bland annat från 
personlig 
erfarenhet från att 
utveckla mycket 
med MEAN-
stacken på 
fritiden. Det 
påpekas också att 
det finns generellt 
mycket negativa 
åsikter bland 
utvecklare om 
JavaScript. 

Respondenten ser 
fördelar i det på grund 
av ökad 
kommunikation, 
delande av kunskap 
och gillar idén.  
 
Respondenten ser dock 
problem med att 
använda JavaScript 
som utvecklingsspråk i 
hela stacken. Detta 
grundas i det enligt 
respondenten ibland 
ologiska beteendet av 
variablar som kan vara 
besvärligt för nya 
utvecklare.  
Det påpekas också att 
många av dem problem 
detta leder till kan 
undvikas med god 
kunskap om språkets 
beteende. 

Respondenten tycker 
att det skulle vara 
fördelaktigt med den 
delade av expertis och 
nämner hur bland 
annat vid inlärning av 
nya utvecklare att man 
skulle kunna ta mer ett 
delat ansvar.  
 
Respondenten ser även 
en stor fördel att man 
som utvecklare blir 
mindre beroende av 
andra och slipper vänta 
in någon annans arbete 
då det kan lösas på 
egen hand.  

Respondenten 
besvarar frågan med 
följande citat, ”Jag tror 
att är väldigt bra, det 
skulle motverka att 
som vi har blivit i 
vårat team väldigt 
nischade”.  

Svårhetsgrad på 
teknologier som 
dem i MEAN-
stacken eller 
liknande 
utvecklingsstackar 
i kombination med 

Respondenten ser 
överlag inte 
svårhetsgraden 
som något större 
problem. 
Det påpekas att 
Angular har en 
liten tröskel, men 
också att 
respondenten 

Respondenten påpekar 
att Angular är svårare 
än vanlig JavaScript 
men jämförbart med 
andra front-end 
teknologier med 
liknande funktionalitet 
så ser han ingen större 
skillnad på 
inlärningsnivån. 

Respondenten såg 
möjliga svårigheter med 
att lära sig Angular och 
nämner ”Jag hade 
personligen lite svårt att 
förstå mig på hur man 
skickade data mellan 
komponenter när jag 
först började”. 

”Jag tycker det är 
ganska enkla 
teknologier och 
Angular skulle jag 
säga är lättare att lära i 
alla fall lättare än 
föregångaren 
Angular.js som vi 
tidigare arbetade med. 
När man har lärt sig 
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varandra och på 
egen hand. 

själv har lärt ut 
teknologin till 
nybörjare och att 
tröskeln snabbt 
passeras. 
I kombination 
med varandra så 
tycker 
respondenten att 
det är lättare än 
andra 
utvecklingsstackar 
som ej är full 
stack JavaScript 
stackar. 

 
JavaScript överlag 
beskrivs som lätt att 
lära sig för enklare 
funktionalitet men kan 
vara svårt att förstå på 
djupet. Detta speglade 
individens syn om en 
hel utvecklingsstack 
med endast JavaScript 
då han påpekar att 
djup kunskap krävs 
för att hantera 
teknologin väl.  

Koncepten bakom 
dokumentsdatabaser 
sågs som då 
respondenten kom har 
haft tidigare erfarenhet i 
relationsdatabaser 
övergången kändes 
svår. Respondenten 
hade en känsla att det i 
är en enklare 
utvecklingsstack än 
andra alternativ, men 
kunde inte besvara den 
frågan med säkerhet. 

syntaxen blir det svårt 
att göra fel. JavaScript 
som back-end skulle 
jag nog rakna som 
snäppet lättare än 
motsvarande 
utveckling i 
teknologier som t.ex. 
Java.” 
   Respondenten kunde 
inte med säkerhet 
analysera svårigheten 
med teknologierna i 
kombination med 
varandra. 

Ämne: Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 

Vikt av stora 
samfund bakom 
teknologier och 
utvecklingsstackar, 
samt 
uppfattningen om 
samfund bakom 
MEAN-stacken 
och liknande 
stackar. 

Respondenten ser 
det som väldigt 
viktigt att det 
finns för att 
underlätta 
utvecklingen då 
det är en bra 
kunskapskälla. Att 
det finns stora 
samfund bakom 
MEAN-stacken 
och liknande 
utvecklingsstackar 
fanns det inget 
tvivel om enligt 
respondenten. 

Respondenten svarar 
att,” Det tycker jag är 
jätteviktigt och det är 
en stor fördel eftersom 
det genererar 
arbetsguider och 
forumstrådar”. 
 
Respondenten såg 
heller inga brist på 
samfund med MEAN-
stacken eller andra 
JavaScript full stack 
alternativ. 

Respondenten ser det 
som bra resurs och 
nämner, ”Jag sitter 
själv ofta och söker på 
forum och det 
underlättar ju något 
enormt, det är stor 
skillnad från när jag 
själv började att 
utveckla, då var det 
mer att man letade 
information i böcker 
vilket inte alls var 
effektivt”. 
Respondenten kunde ej 
besvara vad 
situationen var när det 
kommer till MEAN-
stacken eller andra full 
stack JavaScript 
utvecklingsstackar.  
 

Respondenten ser det 
som en väldigt 
värdefull resurs vid 
inlärning och 
utveckling. Själv såg 
respondenten inte att 
det skulle finnas några 
problem när det 
kommer till 
samfunden i MEAN-
stacken då alla delarna 
är populära 
JavaScriptteknologier. 

Prioritering av hög 
skalbarhet. 
 
 
 
 

Respondenten 
uttrycker sig att 
JavaScript är en 
lättviktig 
teknologi och att 
det gör att 
utvecklingsstackar 
som MEAN-
stacken är väldigt 
skalbara. 
Det påpekas dock 
att även Java 
börjar komma 
med lättviktigare 
lösningar. Det 
sågs alltid viktigt 
om man har ett 
högt 
användartryck. 
 
 

Respondenten nämner 
att detta bör prioriteras 
i majoriteten av 
webbapplikationen 
idag som ska nå en stor 
massa av 
slutanvändare. Detta är 
så länge systemet inte 
är tänkt enbart för 
internt bruk för då 
brukar man kunna leva 
med och klara sig 
ganska bra på låg 
skalbarhet enligt 
respondenten. 
 

”Vi håller på med ett 
annat projekt utöver 
konsumentverket med 
en banktjänst och där 
prioriteras det högt då 
tjänsten inte ska läggas 
ner vid för högt 
användartryck. Då ser 
vi väldigt stor vikt att 
ha systemet utspritt 
mellan många olika 
servrar för ökad 
säkerhet.” 
Respondenten kunde ej 
besvara om man 
uppnår hög skalbarhet 
med MEAN-stacken 
eller liknande full stack 
JavaScript 
utvecklingsstackar 
 

Respondenten påpekar 
att hen försöker nästan 
alltid uppnå hög 
skalbarhet. 
Respondenten nämner 
att, ”så länge man ser 
att det kan finnas ett 
högt användartryck så 
är det jätteviktigt”. 
 
Respondenten utryckte 
att MEAN-stacken och 
andra liknande stackar 
kan uppnå en hög 
skalbarhet speciellt 
med en lättviktig 
dokumentdatabas som 
kan distribueras enkelt 
mellan ett stort antal 
av servrar. 
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Tabell 4: Angular eller liknande front-end teknologier. 
Ämne: Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 

TypeScript jämfört 
med JavaScript. 
 

Enligt 
respondenten så får 
utvecklaren 
mycket mer 
kontroll på sin 
miljö då mer 
specifik 
information på 
felmeddelanden 
gör så det blir 
lättare att hitta sina 
fel. 
 

Respondenten 
belyser att även 
JavaScript nu 
stödjer 
typanoteringar. Med 
ett ramverk som 
Angular eller 
liknande så får man 
mycket av helheten 
på en gång. Man 
sparar mycket tid 
och slipper sätta upp 
allt manuellt. Innan 
var TypeScript den 
enda lösningen men 
nu börjar nativa 
JavaScript komma 
ikapp och behovet 
som fanns förr 
minskar mer och 
mer. 
 

Respondenten 
berättar att det gynnar 
sig mycket under 
utvecklingen då man 
får så mycket mer 
specifika 
felmeddelanden och 
leder till tydligare 
mer försåtlig kod. 
 

”I min erfarenhet är 
det typ en miljon 
gånger bättre, vanlig 
JavaScript tenderar att 
bli extremt rörigt och 
med språk som 
Angular får man en 
mycket bättre struktur 
på det hela. ” 

 

Komponentbaserad 
struktur för och 
nackdelar. 
 

Respondenten 
menar att det är en 
bra sak som gynnar 
sig i alla typer av 
applikationer då 
koden styckas upp 
det i många små 
delar. Strukturen 
blir väldigt bra och 
det blir enkelt att 
återanvända eller 
ersätta 
komponenter vilket 
sparar tid. 
 
 
 

Respondenten ser 
den ökade 
komplexiteten 
onödig för mindre 
projekt. Vid större 
projekt så nämns det 
att det finns ett 
större vikt av det då 
man uppnår bättre 
struktur.  
 
 

” Jag är väldigt 
positiv till det, 
speciellt när man 
hämtar in 
komponentbibliotek 
där man får mycket 
gratis. Jag ser 
egentligen inget 
negativt med det” 

” Jag tycker det är 
väldigt bra, det blir en 
mycket mer tydlig 
strukturering och det 
är väldigt enkelt att gå 
in och ändra i 
efterhand, jag tror det 
får utvecklare att leda 
en åt rätt håll och hålla 
ramarna av 
strukturen.” 

När skulle du 
rekommendera ett 
front-end ramverk 
med TypeScript som 
Angular? 

Respondenten 
skulle alltid 
rekommendera ett 
ramverk på grund 
av dem positiva 
effekterna av att 
bryta ner en 
webbapplikation i 
små delar något 
hen själv alltid 
strävar efter.  

Ämnet besvarades i 
det tidigare ämnet 
om 
komponentbaserad 
struktur. 

” Jag skulle alltid 
göra det”, detta 
baserar respondenten 
på egna observationer 
där utveckling har 
skett i ett högt tempo, 
har lett till hög 
anpassningsbarhet 
och det utbud av 
externa resurser som 
har använts som 
tredjepartsmoduler 
och kodbibliotek. 

” Nog i merparten av 
fallen, det leder ofta till 
en bättre struktur och att 
få mer typsäker kod kan 
underlätta enormt i 
utvecklingsfasen.” 
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Tabell 5: Node.js. 
Ämne: Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 

Asynkron 
bearbetning på en 
tråd 

Respondenten tycket 
att bearbetning på en 
tråd var en dålig 
aspekt då 
arbetslasten inte 
kunde spridas ut lika 
väl. 
 
 

Respondenten såg 
positiva aspekter med 
att under 
utvecklingsfasen så 
skulle det bli mindre 
komplext och enklare 
att förstå sig på. 
 
Det negativa som 
respondenten så var 
den lägre skalbarhet 
och prestanda som en 
sådan lösning skulle 
medföra. 
 

Respondenten 
saknade kunskap i 
ämne. 

” Flertrådat kan ju bli 
ganska snårigt och 
komplext så om man 
kan utveckla 
asynkront på en tråd så 
blir det ju en enklare 
lösning som 
fortfarande är 
effektiv” 

Scaffolding och 
kodgenerering 
 

” Jag tycker att det 
kan vara bra men jag 
tror att det kan vara 
farligt om man inte 
riktigt vet vad man 
genererar fram. Det 
kan leda till problem 
längre fram i 
utvecklingen.” 

” Jag tror att så länge 
man förstår det som 
genereras åt en i sin 
helhet så tror jag att 
det är bra. Om man 
där emot inte förstår 
sig på koden som 
genereras fram tror 
jag att det kan leda 
till problem och det 
kan ställa till det mer 
än vad det gynnar en, 
speciellt när man 
jobbar i projekt med 
fler utvecklare och 
fler är beroende av 
ens kod.” 
 

Respondenten var 
själv väldigt för 
scaffolding och 
kodgenerering då 
det leder till en 
snabbare 
utvecklingsprocess 
där mycket av 
grovarbetet görs 
automatiskt. 

 
 

Respondenten såg det 
som positivt speciellt 
vid framtagningen av en 
POC (proof of concept), 
då man snabbt vill få 
fram en konceptdesign 
snabbt. 

 
 

När skulle du 
rekommendera någon 
till att använda 
Node.js som back-end 
i kombination med ett 
ramverk som 
express? 
 

”Om man är gillar 
JavaScript då kan 
det vara ett bra 
alternativ. Väljer 
man JavaScript för 
att utveckla back-
end då är Node.js det 
bästa alternativet. I 
så fall så skulle jag 
rekommendera 
Express då man 
slipper mycket 
arbete som måste 
göras manuellt 
annars” 

” Jag skulle nog inte 
rekommendera det så 
länge det inte fanns 
djup kunskap inom 
JavaScript det kan 
ställa till en del 
annars. Just 
Express.js är jag inte 
så bekant med så jag 
tror inte att jag skulle 
kunna ge en 
rekommendation 
där.” 

Respondenten 
saknade kunskap i 
ämnet 

Respondenten skulle 
rekommendera det om 
man vill ha en väldigt 
smidig pakethantering 
där det finns en stor 
selektion av paket att 
hämta, jag tror det är en 
av dem största 
anledningarna att 
använda Node.js. 
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Tabell 6: Dokumentdatabaser. 
Ämne: Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 

Skalbarhet Respondenten 
påpekar att det är 
väldigt bra vid 
utveckling av 
webbapplikationer 
då data sparas 
lättviktigt med 
JavaScript. 
 

Respondenten såg 
det som en 
självklarhet att data 
sparas med mer 
möjligheter till 
skalbarhet. 

Respondenten påpekar 
att anledningen till att 
dem har valt att nyttja en 
dokumentdatabas i 
konsumentverksprojektet 
är just det att dem ska ha 
möjlighet att nyttja 
teknologin där 
webbapplikationen 
förväntas att bli utsatt för 
ett högt användartryck. 
Hen påpekar att det är en 
bra lösning om man inte 
är i behov av relationer. 
 

Respondenten 
saknade kunskap i 
ämnet 

Icke strikt struktur ”Problemen blir 
hur du hanterar 
svaren. Vi har 
kontrakt i våran 
service här så t.ex. 
och om du ändrar 
data strukturen så 
kan dem 
kontrakten smälla 
när det inte får de 
förväntade 
svaren.” 
 

Respondenten 
menar om man inte 
är i behov av att 
relationer så är det 
en bra och smidig 
lösning. 

Respondenten påpekar 
att i hans egen situation 
så har det varit en känts 
som en konstig övergång 
men att det känns som 
att data läggs in nästan 
magiskt. 

Respondenten 
saknade kunskap i 
ämnet. 

I vilken situation så 
hade du 
rekommenderat en 
dokumentsdatabas 
till någon?  
 

Respondenten 
hade 
rekommenderat det 
när man vill ha 
något som man 
kan få upp väldigt 
snabbt som också 
är lättförståeligt. 

”Jag skulle nog 
säga om du inte är 
ute efter något 
dynamiskt och där 
din data naturligt 
inte har relationer 
då skulle jag 
rekommendera 
det.” 
 

”Jag tycker att man ska 
köra på det man har 
expertis i, men om man 
är helt ny så ser jag inga 
problem med att köra en 
dokumentsdatabas för att 
det kan vara smidigt och 
jag tror att man kan 
komma igång snabbare. 
” 
 

Respondenten 
saknade kunskap i 
ämnet. 
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4 Analys 
I det här kapitlet så kommer resultatet att jämföras emot teorin. Det kommer vara samma 
struktur som upplägget på tabellen i kapitel 3 resultat. Teorin kommer presenteras för att 
sedan utvärderas emot empirin. 
 

4.1 Full stack JavaScript utvecklingsstackar som MEAN-stacken 
4.1.1 Full stack JavaScript i projekt  
Teorin visar på att det finns fördelar med en full stack JavaScript lösning som MEAN-stacken 
då det minskat inlärningsbehov för att kunna utveckla en webbapplikation i sin helhet och en 
möjlighet att sprida arbetsuppgifter mer flexibelt mellan olika utvecklare i ett projekt (IBM 
2018).  
 
När respondenterna frågades om dem såg några styrkor med att under ett projekt utveckla i 
enbart ett enda språk så kunde dem alla se styrkor. Åsikter som att det minskar mängden av 
inlärning som en utvecklare behöver ta till sig och att det skapar möjligheter att dela expertis 
mellan varandra inom projektet då man inte blir lika nischad. Men när det språket var 
JavaScript så nämnde respondent 1 att det finns en negativ syn bland många utvecklare idag 
om JavaScript. Respondent 2 bekräftade det och såg problem med en helstacks lösning i 
JavaScript eftersom det kan skapa problem i situationer där utvecklare som inte är djupt 
kunniga med språket skulle kunna hamna i oväntade situationer då enligt hen språket kunde 
vara oberäkneligt.  
 
Teorin verifierades till viss del här ingenting om att hög kunskap ska behövas för att undvika 
problematik med språket nämns dock i teorin eller har stötts på under insamlingen av teori.  
 

4.1.2 Samfund 
Teorin påstår att det är en viktig faktor med stöd och samfund då det assisterar i utvecklingen 
då det ofta leder till skapandet av forumstrådar, arbetsguider och kodbibliotek (IBM, 2011). 
Teorin benämner också att MEAN-stacken har stora samfund bakom sig med många 
utvecklare som aktivt driver innovationen och skapar dokumentation (Haviv et al.  2016). 
 
När respondenterna blev frågade om deras syn på om ett stort samfund bakom 
utvecklingsstackar är viktigt, samt om dem såg något problem på den punkten när det 
kommer till MEAN-stacken eller liknande stackar. 
Gemensamt så höll alla respondenterna med om att det är viktigt då mycket av den 
information som samlas in dag till dag av alla respondenterna verkade hämtas mycket från 
dokumentation, forum och videoguider som var skapade av samfunden bakom teknologierna 
dem arbetade med. Respondent 3 som har utvecklat i 17 år hade själv upplevt övergången från 
att tillgången på information i utvecklingssamband har digitaliserats.  
 
Intervjuerna och respondenternas svar bekräftade teorin väldigt bra på ämnet. 
 

4.1.3 Skalbarhet 
Teorin tyder på att en av dem anledningarna till att full stack JavaScript utveckling med 
stackar som MEAN-stacken har blivit populära är det stöd för horisontell skalbarhet som 
produceras (IBM 2018). 
Det nämns också att dokumentdatabaser som MongoDB är skapade med horisontellskalbarhet 
i åtanke för att möta behovet av att kunna skala ut istället för uppåt som man traditionellt sett 
hade gjort med relationsdatabaser (Borland 2014). 
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Respondenterna fick frågan när de anser att hög skalbarhet är viktigt att prioritera och om 
dem kan besvara om MEAN-stacken och liknande stackar skalas ut väl. Respondenterna såg 
skalbarhet viktigt om man förväntar sig ett högt användartryck eller om viktig data alltid 
måste vara tillgänglig och nämner att i merparten av dem projekt som pågår på ÅF, Karlstad, 
så är det en prioritet. 
Respondent 1 svarar också att även teknologier som Java börjar komma med lättviktiga 
lösningar som är skalbara.  
 
Empirin styrker teorin och besvarar då också situationer där det kan tänkas vara viktigt att 
prioritera hög skalbarhet och även en insikt om att Java börjar komma ikapp med egna 
skalbara lösningar. 
 
 

4.2 Front-end ramverk som Angular och liknande 
4.2.1 TypeScript  
Teorin påvisar att ramverk som Angular med stöd för typanoteringar ger en ökad säkerhet vid 
utvecklingen då kodmotsägelser uppmärksammas. Det nämns också att med den ökade 
komplexiteten så tillkommer det också en högre inlärningskurva (Wolff 2016). 
 
Respondenterna frågades i undersökningen om vilka fördelar dem såg med TypeScript över 
vanlig JavaScript. Fördelar som togs upp av respondenterna var den extra informationen som 
gavs vid felmeddelanden och en tydligare kod som typanoteringarna tillför. Respondent 2 
påpekar här att nu det även finns stöd för typanoteringar i JavaScript men att det är mer att 
konfigurera och det fortfarande är en fördel med TypeScript ramverk som Angular.  
 

4.2.2 Komponentbaserad struktur 
Teorin nämner att eftersom Angular har en komponentbaserad struktur så ska den initiala 
hastigheten av sidan sänkas men att resterande hastighet vid användning av 
webbapplikationen (Kumar 2018). 
 
Svaret på när det är bättre med en komponentbaserad struktur då det leder till ökad 
anpassningsbarhet där det blir enkelt att lägga till och ta bort komponenter samt att hämta in 
komponenter från komponentbibliotek och då kan man även uppnå snabbare utveckling. 
 

4.3 Node.js och Express.js analys 
4.3.1 Entrådad asynkron bearbetning 
Teorin påvisade att Node.js låter utvecklaren bygga snabba och skalbara applikationer helt i 
JavaScript. Med asynkron bearbetning av data på endast en tråd ska Node.js teoretiskt leda till 
högre prestanda (Tsonev, 2014). 
 
När respondenterna frågades om deras tankar om den asynkrona entrådsbearbetningen som 
Node.js sköter sin datakommunikation med så skiljde sig uttalandet från teorin. 
Respondent 1 drog såg att det skulle leda till sämre prestanda då man inte kan sprida ut 
bearbetningen mellan som han kallade det ”arbetare”. 
Respondent 2 såg en positiv aspekt i att det är lättare att förstå än flertrådade lösningar, men 
nämnde även att en flertrådslösning dock leder till högre prestanda och skalbarhet. 
Respondent 3 kunde inte besvara frågan och kände sig inte bekant nog med Node.js och 
entrådad asynkron bearbetning. 
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Respondent 4 som sitter med mycket Java back-end utveckling gillade konceptet och menade 
på att det leder till att mycket av den komplexitet och rörighet som hen upplevde med 
flertrådad asynkron bearbetning skulle försvinna. 
 
Respondenterna såg en positiv aspekt att det var en enklare lösning men att det skulle leda till 
sämre prestanda då lasten inte kan spridas ut mellan flera trådar. Det nämndes också att 
skalbarheten inte är mindre optimal en flertrådad lösning. 
 

4.3.2 Scaffolding: 
Express.js stödjer så kallad scaffolding vilket är en typ av kodgenerering som låter 
utvecklaren komma igång att utveckla sin webbapplikation snabbare då alla dem filer som 
initialt behövs för att skapa en Express.js webbapplikation snabbt tas fram och kopplas ihop 
automatiskt. Användaren får ett skelett att börja koda ifrån som sedan kan anpassas för rätt 
ändamål (Brown 2015). 
 
När respondenterna frågades om scaffolding så lyftes åsikter som att det kan spara tid om i 
utvecklingen utvecklaren förstå sig på koden, annars skulle det kunna leda till problem längre 
fram. Det togs upp exempel som att det skulle vara smidigt för att få upp en snabb 
konceptdesign. Respondent 3 var påpekade inga möjliga problem utan såg det som ett bra sätt 
att utveckla mer effektivt. 
 
Empirin lyfte upp en aspekt om möjligheten att stöta på problem om förståelse hos 
utvecklarna saknas när det gäller koden som genererats fram. Att generera fram kod sågs dock 
som en bra lösning om förståelse fanns hos utvecklaren och för att spara tid och slippa utföra 
lika mycket manuellt arbete.  
 

4.5 Dokumentdatabaser och MongoDB analys 
4.5.1 Skalbarhet 
Teorin påvisar att MongoDB är en lättviktig databasteknologi som stödjer 
horisontellskalbarhet designat för molnet och för att lösa dem skalningsproblem som ofta 
finns bland relationsdatabaser (Borland 2014). 
 
Respondent 4 kunde inte besvara frågan på grund av avsaknad av erfarenhet med 
dokumentdatabaser. Empirin bekräftade att dokumentdatabaser är mer skalbara och påpekar 
att det är viktigt i alla situationer med högt användartryck.  
 

4.5.2 Mindre strikt struktur 
Teorin tar upp att dokumentdatabaser har en dynamisk som är mindre strikt än mer 
traditionella relationsdatabaser, vilket gör att data kan struktureras näst in till hur som helst 
(Hoberman 2014). 
 
När respondenterna frågades om vad deras ställning till den icke strikta strukturen så 
påvisades möjliga problem då svaren från databasen inte blir lika beräkneliga och att detta 
måste tänkas på i utvecklingen. Men att det kan vara en smidig lösning som tar mindre tid att 
ta fram. Respondent 3 som kom ifrån en relationsdatabasbakgrund tyckte att det först kändes 
ovant och att det kändes ”nästan magiskt” att lägga få in data. Respondent 4 kunde inte 
besvara frågan. 
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Empirin bekräftar det faktum att dokumentdatabaser är mindre strikta än relationsdatabaser 
och lyfter en viktig aspekt där avsaknad av eftertanke i utvecklingen kan leda till problem.  
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5 Slutsats 
I detta kapitel kommer mina slutsatser att presenteras baserat på analysen som gjorts och 
syftet med undersökningen. Även rekommendationer till fortsatta studier kommer att ges. 
 
Syftet med studien var följande att undersöka utvecklares erfarenhet och uppfattning om olika 
koncept som är unika för utveckling stackar som MEAN-stacken och liknande JavaScript full 
stack utvecklingsstackar. Utifrån deras erfarenheter, kunskap och expertis syftar den här 
rapporten sen att avgöra för vilka typer av projekt den här typen av utvecklingsstackar kan 
tänkas användas i samt faktorer som kan påpeka när den ej lämpar sig för användning. 
 
Undersökningsfrågorna var följande. 

1. Hur uppfattar utvecklarna MEAN-stacken och andra full stack JavaScript stackar vid 
användning i olika typer av projekt? 

2. Vilka ingångsfaktorer ser utvecklarna måste då vara uppfyllda för att utveckla med 
MEAN-stacken eller utvecklingsstackar med liknande teknologier? 

 
 
UF1: Hur uppfattar utvecklarna MEAN-stacken och andra full stack JavaScript stackar vid 
användning i olika typer av projekt? 
  
MEAN-stacken och liknande utvecklingsstackar uppfattades som en lättviktig lösning som 
klarar högt användartryck bra då hög skalbarhet stöd väldigt väl.  
 
Utvecklarna uppfattade JavaScriptteknologierna som togs upp som lättlärda, med undantag 
för front-end teknologier med TypeScript som ansågs ha en högre inlärningskurva.  
 
En annan anledning till att utveckla i projekt med den här typen av utvecklingsstackar är de 
stora samfund av utvecklare som ofta finns bakom som genererar kodbibliotek, arbetsguider, 
forumtrådar och tredjepartsmoduler. Vilket kan leda till snabbare upplärning, snabbare 
problemlösning och snabbare utveckling. 
 
Data uppfattas kunna lagras lättviktigt och skalas ut effektivt vilket också är bra om det 
förväntas vara en stor belastning av användare på webbapplikationen. 
 
I ett projekt där det ingår flera utvecklare uppfattas det som att expertis kan bättre delas 
mellan utvecklarna och ett minskat beroende av andras expertis lyfts också fram som en 
fördel. Upplärningsmässigt kan detta också leda till ett smalare fokusområde vid inlärning av 
en ny teknologi om kännedom med språket redan finns. 
 
Analysen visade på att utvecklarna anser att MEAN-stacken och liknande utvecklingsstackar 
passar bra vid snabb utveckling av lättviktiga, skalbara webbapplikationer som skapar bra 
kodstruktur med en flexibel datalagring. 
 
Mindre positiva aspekter är hur JavaScript ses som ett språk som kan ställa till det för 
utvecklare med mindre förutsägbara som enkelt kan ställa till det om man inte har en hög 
förståelse av språket och hur dess datavariabler fungerar. Detta gör att om inte förståelse eller 
tålamod till att lära sig i djupet hur datavariablerna fungerar i JavaScript så bör full stack 
JavaScript utveckling med stackar som MEAN-stacken undvikas. 
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När det kommer till att lagra data i dokumentdatabaser så tar empirin också fram hur den 
dynamiska strukturen kan leda till att data kommer tillbaka på oväntade sätt vilket leder till att 
detta måste tas till hänsyn till vid utvecklandet. För att utveckla en full stack JavaScript 
lösning så börs detta undersökas innan projektet påbörjar utveckling. 
 
UF2: Vilka ingångsfaktorer ser utvecklarna måste då vara uppfyllda för att utveckla med 
MEAN-stacken eller utvecklingsstackar med liknande teknologier? 
 
Som ingångsfaktorer såg utvecklarna att innan ett projekt för utvecklingen av en 
webbapplikation som är byggd med MEAN-stacken eller liknande utvecklingsstackar handlar 
förståelse över om data behövs lagras i relationer eller ej. En hög kunskap i JavaScript 
beskrivs också som en viktig faktor. 
 

5.1 Rekommendation till fortsatta studier  
En större studie med flera intervjuer där ingångsfaktorer undersöks djupare rekommenderas 
med frågor på mer tekniska ingångspunkter ställs till respondenterna, då en mättnad inte har 
uppnåtts på UF2 efter analys och slutsats.  
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Bilagor: 
Bilaga 1: Förstudieintervju 

 
 Vad är din roll här på kontoret, hur ofta är du med i planeringen av nya projekt? 

Hur bekant är du med alla dem projekt som pågår här på kontoret idag? 
Min roll är systemarkitekt, men det blir lite allt i allo, det blir även en hel del 
teknologival för projekt.  
 

 Hur gör ni själva utvärderingen av teknologier? Hur mycket tid lägger ni ner på 
det? Skulle du säga att valet av teknologier är viktigt? När tas dessa beslut? 
Vi diskuterar med kund och ser om det finns någon typ av teknisk skuld och om det gör 
det så försöker vi hitta teknologier som passar bra med det, har dem tidigare kört .NET 
språk för att hantera data så blir det naturligt att fortsätta i den världen av teknologier. 
 
Hur ofta ställs ni inför nya projekt? (följdfråga) * 
Det skiljer väldigt mycket, nu på kortare tid har det varit två stycken. Det är väldigt 
ovanligt dock att det är helt blanka blad, ofta är det gamla teknologier som man måste 
förhålla sig till. En tekniskskuld skulle man kunna säga.  
Har ni haft någon situation där det har varit ett helt blankt blad? (följdfråga) * 
Vi hade en kund nu nyligen som jag inte kan nämna namn på som inte ens hade något 
kontor, dem var en helt ny startup och dem var ute efter ett IT-system. Dem hade sina 
krav och då tog vi den diskussionen. I den situationen behövde vi också ta hänsyn till 
andra aktörer, ÅF tog den största delen av ansvaret men inte helheten, så vi behövde ta 
hänsyn till att alla delar skulle kunna fungera väll emot varandra. Men det är för oss 
rätt sällsynt ofta finns det någon teknisk skuld. 
 

 Har något projekt misslyckats för att ni har valt ”dåliga” teknologier?  
Jag har aldrig varit med i ett projekt som misslyckas på grund av dåligt teknikval, där 
emot förvaltning. vi håller på nu i ett antal system som är skrivna i Sencha Ext JS som 
är ett javascriptramverk, det var ett tag den stora konkurrenten till JQuery. 2012 så tog 
vi ett beslut att använda oss av Sencha Touch och för 3 år sedan så lades det ner och 
ersattes av en produkt som inte är kompatibel. Det har helt slutats uppdateras så vi har 
hamnat i en situation där mobiler och webbläsare uppdateras vidare och för att hänga 
med så blir vi tvungna att utveckla om dessa system. Det kändes rätt då och det är lätt 
att vara efterklok men nu kommer det att bli en dyr process. 
 

 Hur ofta utvärderar ni från tidigare projekts använda teknologier och styr om till 
nästa projekt? 
Att veta hundra procent om en teknologi kommer att hålla är omöjligt som i situationen 
med Sencha. Det är som med .NET core som är stort nu, vad är det som säger att det 
också inte kommer sluta stödjas om 3 år? Det finns inga garantier. 
 
 Det vi ofta gör är att vi väljer tekniker med många år på nacken som t.ex. java som har 
funnits i över 30 år eller .NET som har funnits i över 20 år, det är mer säkra kort. Men 
detta gör ju också att man stannar upp lite, man blir långsam.  
 
Ta ett exempel som att du väljer bort node.js, då blir du tvingad mer in i gamla 
teknologier och mönster som exempelvis java och MVC och du blir tvungen att skriva 
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klient, serverpostbacks, då kan man med högre säkerhet att det kommer hållas efter då 
det finns en http-standard som stödjs. Så frågan är alltid vilka risker är man villig att ta. 
 

 Vart börjar ni planeringen, anpassas val av databas t.ex. efter val av front-end 
teknologier eller tvärt om? 
Oj det är väldigt projekt till projekt. Som med vårat Jula projekt där finns kraven på 
snabb datahantering, så där finns det nästan inga krav på front-end. 
 

 Finns det något projekt som är helt och hållet javascriptbaserat här på kontoret, 
jobbar ni mycket med JavaScript-teknologier?  
Jag tror inte vi har något som är helt JavaScript rakt igenom och detta är ofta på grund 
av just teknisk skuld som finns. Så även om man skulle vilja komma dit så är det 
fortfarande flera år iväg. Ofta är man ju beroende av gamla system som ska integreras. 

Så även om det kan finnas något instick av det så i det stora hela så är det inte så 
vanligt och jag känner inte till att vi har något sådant projekt just nu i alla fall. 
 

 Känner du till MEAN-stacken? Tror du att den kommer hållas efter? 
Lite grann, men jag tycker att det är roligt för när jag gick i skolan så var det LAMP-
stacken som gällde, det var det ända man skulle behöva någonsin, det var det coolaste 
då, med Linux, MySQL, PHP och Apache och nu så spyr nästan folk när dem hör 
Apache. 
 
Jag tror att det som får en stack att hålla är såklart hur många som använder den men 
också dem som finansierar och backar upp det här. Som med .NET core t.ex. där är det 
ju samfundet som driver den men Microsoft finansierar och lägger in pengar. 
 

 För att hitta dem absolut bästa personerna att intervjua till forskningsstudien, 
vilka projekt hade du rekommenderat att jag fokuserar på då jag vill intervjua 
om Angular/TypeScript, Node.js/express.js, MongoDB/dokumentdatabaser? Är 
det möjligt att ett eller två projekt kan räcka för att fånga dessa teknologier? 
För Angular använder vi i både Hertz projektet och i projektet mot konsumentverket. 
Då använder dem ju även en dokumentsdatabas i konsumentverks projektet.  
Node.js vet jag inte vem som kan använda, kolla med Hampus.  
I konsumentverket använde dem .NET och i Hertz är det en blandning av ett flertal 
teknologier från java till .NET som back-end. 
 

 Skulle du kunna förklara vart ni är med dessa projektet idag, hur länge ni har 
varit involverade i projektet och vad ni utför med det? Vilka teknologier stödjs 
här? 
Exakt vad vi gör med Hertz hade jag frågat någon i deras team men det är både 
förvaltning och vidareutveckling, det är vårat största projekt här på kontoret. 
För konsumentverket så utvecklar vi ett verktyg för skuldsanering för där har 
regeringen beslutat att deras gamla verktyg ska bort och det ska bli webbaserat och då 
vann åf. Men mer exakt så borde du prata med Lars.  
 

 Hur kom ni fram till att just dessa teknologier skulle användas i dessa projekt? 
Och har ni sätt några svårigheter eller möjligheter som valet av dessa teknologier 
har gett? 
Dem besluten har kommit fram gemensamt med kund och genom att utvärdera den 
tekniska skulden, men det borde Lars ha mer koll på.  
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Intervjuguide:  
Frågorna baserar sig på Patel och Pavidson’s (2011) kapitel om kvalitativa studier, alla 
frågor är tänkta att skapa diskussion och kan påverkas av hur intervjun går. 
 
Individfrågor för att få en uppfattning om expertis: 
 Hur stor är din erfarenhet i IT-branschen och hur länge har du varit i kontakt med 

webbutvecklingsteknologier? Vad är din expertis på jobbet och hemma?... 
 
Fullstack JavaScript /MEAN-projekt: 
 Tror du att det kan vara gynnsamt för ett projekt i utvecklingsprocessen om hela teamet 

kan fokusera på ett enda språk som JavaScript, vilka aspekter ser du som är 
positiva/negativa? 

 Skulle du säga att någon av teknologierna i MEAN-stacken eller liknande teknologier är 
svåra/lätta att lära sig för någon som är ny? 

 Finns det i din erfarenhet stora samfund bakom Fullstack JavaScript och MEAN-stacken 
eller faller Fullstack JavaScript efter i den sektionen från andra alternativ? 

 I vilken typ av webbapplikationer så skulle du säga att hög skalbarhet är någonting man 
ska prioritera? 
 

Front-end ramverk som Angular: 
 När gynnar det sig med TypeScript över vanlig JavaScript och när är det sämre? 
 När är det bättre med komponentbaserad struktur och ser du några nackdelar med det? 
 När skulle du rekommendera ett front-end ramverk som Angular? 

 
Back-end teknologier som Node.js och Express.js: 
 Vad är din syn på Node.js lösning med att sköta Asynkron-bearbetning på en tråd? 
 Vad är din syn av Scaffolding och kodgenerering? 
 När skulle du rekommendera någon till att använda Node.js i kombination av ett 

ramverk som express? 
 
Dokumentdatabaser som MongoDB: 
 Hur väl kan man skala dokumentdatabaser enligt din erfarenhet? 
 Finns det nackdelar med en icke strikt databas som MongoDB? 
 I vilken situation så hade du rekommenderat en dokumentsdatabas till någon?  
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Bilaga 3: Samtycket blankett 
 

Samtyckesblankett 
 
Samtycke till att delta i studien: 
Yrkesprofessionella IT-utvecklares syn på MEAN-stacken i olika projekt 
 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ange något skäl. 
Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 
universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 
och lämnad information. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………  
Underskrift 
 
……………………………                                                 …………………………………… 
Namnförtydligande                                                              Ort och datum 
 
 
 
Rasmus Carlsson, rasmus94carlsson@gmail.com 
Katarina Groth Jansson, handledare, katarina.groth@kau.se  
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Bilaga 4: Informationsblad 
 

Informationsblad  
Information om studien: 
[Yrkesprofessionella IT-utvecklares syn på MEAN-stacken i olika projekt] 
 
Syftet med den här studien är att utföra kvalitativa intervjuer undersöka olika 
utvecklingsteknologier och när och i vilka projekt de kan tänkas passa att användas i. 
Teknologierna som projektet fokuserar på är dem olika delarna i MEAN-stacken (MongoDB, 
Express.js, Angular och Node.js). 
Om godkännande ges så kommer ljudet av intervjun att spelas in, detta är frivilligt och kan 
väljas att avstås från. Ljudet från intervjun kommer att användas för att transkriberas och 
analysera svaren på intervjufrågorna endast, filerna kommer ej publiceras och raderas när 
arbetet är färdigt. 
Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. 
Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 
ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla 
uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del 
av dem. Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har 
registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras. 
 
Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att 
gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel 
rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling 
av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

 
Kontaktuppgifter: 
Student. Rasmus Carlsson 
Mail. rasmcarl100@student.kau.se 
 
Handledare. Katarina Groth 
Mail. katarina.groth@kau.se 
 
 
 
 


