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Abstract 

Microservices is perhaps the latest addition to the list of buzzwords in software 

engineering. And since 2014 the research on the subject been constantly growing. In this 

paper I conduct a comparative literature overview over microservices. Based on the 

findings and analysis of the overview, I propose a model called the microservices-triad 

for a better understanding what microservices are, and how it relates to other techniques 

in software engineering. The three legs of the triad are the following, 1) A style of 

designing one small service, 2) The system administrative approach, where DevOps, 

CI/CD and distributed computer system dictates what kind of application one build, and 

lastly, 3) Microservices as a new form of architectural design. Furthermore, I’ve migrated 

– a part of – one monolithic IoT-application into using a microservice. This migration is 

also benchmarked to see if the performance is better with the new, re-designed IoT-

application. 
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1. Inledning 

I början av 2018 publicerade Dave Kerr, systemutvecklare och författare bakom hemsidan 

www.dwmkerr.com, artikeln ”The Death of Microservice Madness in 2018” (Kerr, 2018), 

en artikel som föreslår att hypen kring mikrotjänster skulle svalna under 2018. Ungefär 

samtidigt som jag påbörjade min sondering inför framtida examensämne, dök även denna 

tweet upp av Salvatore Sanfilippo, alias ’antirez’, skapare av den populära NoSQL-

databasen Redis:  
 

On a different topic, I'm crazy to see people reasoning about microservices in terms of 

hype, "new thing" and so forth. I wrote applications like this 20 years ago with great 

success in small teams. And I'll keep doing it in the future. It's an (sic!) universal pattern 

not hype. (Sanfilippo, 2018) 

 

Två inlägg som på olika sätt vittnar om två saker: Dels att mikrotjänster (microservices) 

har dykt upp som ett relativt nytt begrepp – annars skulle inte författarna reagerat, och 

dels att det inte är självklart hur man ska förstå begreppet och vad det innebär för 

systemutveckling. Och någonstans här fastnade jag för begreppet och valde det som ämne 

för denna uppsats; det finns en konfliktyta, och jag blev intresserad av att undersöka just 

den konfliktytan. 

En första definition av vad mikrotjänster är (det kommer visa sig att det inte är helt lätt 

att enas om en definition) kan vi hämta från Martin Fowler: ”The microservice 

architectural style is an approach to developing a single application as a suite of small 

services, each running in its own process and communicating with lightweight 

mechanisms, often an HTTP resource API.” (Fowler, 2014) En mikrotjänst är alltså en liten 

tjänst som används av en annan applikation, och kommunikationen sker över ett enkelt 

dataöverföringsprotokoll, oftast över http. Sedan är det fortfarande en öppen fråga i det här 

läget om mikrotjänster ska ses som ett sätt att utveckla en enskild process, om det är ett 

begrepp som snarare ska inordnas under IT-arkitektur-området, eller om det ska ses som 

en systemutvecklingsmetod. Det här är något jag kommer återkomma till under uppsatsen. 

Om det är något jag har noterat under mina informatik-studier är det snabbheten, 

villigheten från branschen att kasta sig över nya begrepp, tekniker och metoder: alltifrån 

SOA-inspirerade1 arkitekturlösningar till de olika agila metoderna som först och främst 

skapades för att utveckla bättre program, men som också har blivit tillämpade på andra 

områden än IT (se Gustafsson, 2016, till exempel). Nästan automatiskt har det också 

kommit motreaktioner på alla dessa ovan nämnda modebegrepp (Turk et al, 2005). Om jag 

får tillåta mig att vara raljant så här i början och åsidosätta den vetenskapliga stringensen 

för en kort stund: de ovan nämnda motreaktionerna kan enklast sammanfattas med att 

”det nya med X är inte särskilt nytt”, och att ”man inte ska slänga sig över X bara för att”. 

Min inledande förhoppning är att jag inte ska komma till samma slutsats, utan i stället 

försöka tillföra något.  

                                                             
1 SOA står för ”Service Oriented Architecture”, och är en IT-arkitektur som utmärker sig för att 
vissa delar av systemet konstrueras som ”tjänster” för att kommunicera med andra delar av 
systemet. En närmare beskrivning framförs senare i uppsatsen. 

http://www.dwmkerr.com/
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1.1 Frågeställningar 

Min första frågeställning är: Varför har systemutvecklingen gått mot mindre moduler och 

mindre webbtjänster? För att kunna bättre svara på den frågeställningen kommer jag att 

behöva definiera vad som menas med en mikrotjänst, och undersöka på vilka områden som 

forskningsfältet överens och inte överens om vad mikrotjänster innebär. 

Frågeställningen som ligger till grund för andra delen av min uppsats, där jag bygger om 

en redan existerande IoT-applikation till att använda sig av mikrotjänster är: Förbättrar 

man kapaciteten, skalbarheten, om man använder sig av mikrotjänster även för en mindre 

applikation? Och utöver kapaciteten, finns det något annat att tjäna på genom en sådan 

om-modularisering av applikationen? 

1.2 Syfte 

Mitt syfte i den här uppsatsen är att undersöka denna rörelse mot det mindre (som också 

– paradoxalt nog – är en rörelse i det störres tjänst, det skalbara uppåt!) i 

systemutvecklingssammanhang. Men utöver en undersökning som syftar till att klargöra, 

kommer jag också föreslå och argumentera för en definition av mikrotjänster som bättre 

fångar in de olika uppfattningarna som finns. Det är väldigt lätt hänt att modebegrepp inom 

IT-världen blir just bara olika begrepp och ord som signalerar en viss form av medvetenhet, 

att man ”hänger med”. Detta gäller inte minst i ett sådant innovationsintensivt område som 

informatik. Att då stanna upp, och formulera vad de här nya begreppen och metoderna 

innebär, är av stor vikt inför framtida frågor och lärdomar. 

Forskningen kring systemutvecklingsmetoder och designval i IT-arkitekturer handlar 

till syvende och sist trots allt om en sak: att bygga bra, robusta applikationer utifrån de krav 

och förväntningar användare kan ha. Och en sak som mina studier har lärt mig är att teorier 

om systemutveckling lätt kan bli för abstrakta om de inte tillämpas praktiskt, därför 

kommer jag också att bygga om ett system, en mindre IoT-applikation som jag och Jesper 

Svensson (som jag studerade med vid Institutionen för informatik i Umeå) utvecklade som 

testprototyp för Universitetsservice, och sedan testa både den gamla och den nya versionen 

i ett benchmark-test. 

2. Metod 

Jag har valt att dela upp mina metodval i två delar, där jag börjar redogöra för vilken metod 

jag använder mig av den första delen av uppsatsen, och sedan presenterar mina metodval 

för testet av den nya, ombyggda IoT-applikationen. 

2.1 Metodval - forskningsöversikten 

I den första resultatdelen av den här uppsatsen kommer jag att göra en komparativ 

forskningsöversikt. En komparativ forskningsöversikt skiljer sig från den kombinatoriska 

(Backman, 2008), genom att den förstnämnda metoden handlar om att jämföra de olika 

forskningsresultaten man kommer över, i stället för att bara summera resultaten, som man 

gör i den kombinatoriska. Den komparativa forskningsöversikten försöker tolka, analysera 

och förstå de olika resultaten som har presenterats inom ett studiefält. 
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Jarl Backman höjer ett varningens finger för forskningsöversikt som metod, då den 

ibland kan ligga väldigt nära den litteraturgranskning som ska finnas i alla vetenskapliga 

arbeten och uppsatser (Backman, 2008). Forskningsöversikten får helt enkelt inte bara 

vara ett uppräknande av andra forskares artiklar och deras slutsatser, utan det krävs något 

mer: Mer analys, mer struktur och en tydlig problemformulering som genomsyrar alla 

moment i forskningsprocessen som består i att insamla, referera och analysera den 

forskning som har gjorts i ämnet. 

Den här uppsatsen kan inbegripas i det vida ämnet ”systemutveckling”, som innehåller 

alltifrån programmering, projektledning, dokumentationsmetoder, IT-arkitektur – ja, helt 

enkelt alla delmoment som har att göra med systemutveckling, ett smått oöverskådligt 

ämne. Ändå behöver jag kontextualisera mikrotjänster som en del av systemutvecklingen. 

Därför kommer jag inleda min uppsats med en kortare historisk tillbakablick över 

utvecklingen av systemutvecklingsmetoder, för att lättare förstå hur och varför 

mikrotjänster har tillkommit. Den senare delen av forskningsöversikten kommer att delas 

upp i olika sektioner, styrda av det jag finner i den forskning som har gjorts och som jag 

anser kunna behövas för att besvara frågeställningarna. 

När man skriver en forskningsrapport finns det, enligt Backman (2008), lite större frihet 

gällande dispositionen och man behöver inte nödvändigtvis använda sig av en traditionell 

disposition av typen Introduktion, Problem, Metod, Resultat och Diskussion. Min 

analysdel kommer därför vara inskjuten i resultatdelen, där jag allteftersom kommer 

analysera forskningsresultaten utifrån en induktiv metod och förbehållslöst läsa 

forskningen för att senare komma till, förhoppningsvis, generaliserbara slutsatser. 

2.2 Metodval – benchmark-testen 

Backman ger några exempel på när en forskningsöversikt kan te sig extra meningsfull, 

varav några helt klart stämmer in i de förutsättningar som är grunden till denna uppsats’ 

syften då min forskningsöversikt bland annat ”avser att ge vetenskapligt stöd för någon 

praktik” (Backman, 2008, 73). Eftersom den andra delen av min uppsats kommer bestå av 

att praktiskt omforma en redan existerande tjänst till att använda sig av mikrotjänst-

arkitektur, och sedan testa denna om-modulering. 

Programmet jag kommer att använda för att göra mina benchmark-test är ab (Apache 

Benchmark), ett program utvecklat av Apache Software Foundation. ab är ett 

kommandoradsbaserat program endast tillgänglig i Unix-miljö, men fungerar också för 

Bash on Ubuntu on Windows, vilket är ett Ubuntu-subsystem för Windows 10. Genom ab 

testar man i stort sett två olika saker; dels hur många anrop man skickar till servern, och 

dels hur många av dessa anrop som ska vara samtida med varandra. Att benchmark-testa 

applikationer kommer med en rad olika svårigheter. Om ett krav på vetenskaplighet är att 

resultaten ska vara möjliga att falsifiera genom att återskapa miljön för experimenten och 

se om resultaten blir desamma, blir det direkt svårt för benchmark-test att uppfylla den 

hårda formen av vetenskaplighet. Alldeles för många faktorer spelar in när man 

benchmark-testar, till exempel belastning på nätverket man använder som både är svår att 

fullständigt kontrollera och återskapa. Med det sagt har det ändå publicerats vetenskapliga 

artiklar med Apache Bench som testprogram (till exempel Fan & Wang, 2015). De resultat 
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som man får fram genom ett benchmark-test får man helt enkelt tolka med en viss 

försiktighet. 

2.3 Urval- och källkritik 

Jag har använt mig av Umeå universitetsbiblioteks söktjänst2 när jag har letat artiklar om 

mikrotjänster. En första sökning på sökordet ”microservices” ger över 1 000 träffar och 219 

vetenskapliga artiklar som innehåller sökordet, så därför har jag behövt begränsa min 

sökning och mitt urval av artiklar. Eftersom jag har gjort en komparativ forskningsöversikt 

och inte en kvantitativ, sker urvalet något subjektivt. En första sållning har gått ut på att 

jag har läst artiklarnas abstracts, och därefter valt ut vilka artiklar som kan vara relevanta. 

Med utgångspunkt ur frågeställningarna och syftet har jag valt ut ett 30-tal vetenskapliga 

artiklar (den absoluta majoriteten publicerade i ”peer-review”-tidskrifter) som kunnat vara 

behjälpliga i undersökningen för att svara på mina frågeställningar. 

Utöver vetenskapliga artiklar har jag i min resultat- och analysdel använt mig av 

blogginlägg skrivna av systemutvecklare vid företagen Netflix och SoundCloud som källor. 

Här kan det finnas en intressekonflikt, mellan företagens intresse att framställa sitt arbete 

som lyckosamt, och forskarens uppgift att framställa saker så objektivt som möjligt. 

Däremot är min bedömning att dessa källor är tillräckliga i sammanhanget som exempel 

på hur två kända tech-giganter har hanterat mikrotjänsternas olika utmaningar. 

3. Bakgrund 

För att få en större förståelse för vad mikrotjänster innebär kommer jag i det här avsnittet 

ge en bakgrund i form av en historisk tillbakablick av vad som kan kallas ”de första 

mikrotjänsterna”. Men därifrån har inte utvecklingen gått spikrakt mot det vi i dag kallar 

för mikrotjänster och mikrotjänstarkitektur, därför behövs också en beskrivning hur 

metoder och designval har påverkat arkitekturen på informationssystem. Avslutningsvis 

kommer jag redogöra för hur IoT-applikationen fungerar och hur den är uppbyggd. 

3.1 De första mikrotjänsterna 

En första historieskrivning som syftar till att spåra vad som har föranlett mikrotjänster 

skulle kunna ta sin början i Eric S Raymonds bok The Art of Unix Programming där 

Raymond beskriver filosofin bakom Unix, ett fritt operativsystem som bland annat ligger 

till grund för både Linux och macOS. I kapitlet ”Basics of the Unix Philosophy” listar 

Raymond motton som påminner om vad mikrotjänster försöker åstadkomma: separering 

av problem, och kommunikation med hjälp av enkla gränssnitt. Till exempel Raymonds 

regler som han presenterar och sammanställer:  
  

1. Rule of Modularity: Write simple parts connected by clean interfaces. […] 

3.    Rule of Composition: Design programs to be connected to other programs 

4.    Rule of Separation: Separate policy from mechanism; separate interfaces from    

engines. (Raymond, 2003) 

 

                                                             
2 Söktjänsten nås via http://www.ub.umu.se/ 
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Ovan är tre exempel som nästan direkt har att göra med mikrotjänster, på ett eller annat 

sätt, men kanske framförallt den första regeln: ”Rule of Modularity”. Raymond menar att 

själva grundtanken i Unix, ett öppet och fritt operativsystem skapat i slutet av 60-talet, är 

dess modularitet, där enskilda processer tar hand om olika saker. Doug McIlroy, skapare 

av Unix ”pipa” (”|”), resonerade på ett precist likadant sätt: ”Make each program do one 

thing well. To do a new job, build afresh rather than complicate old programs by adding 

new features” (McIlroy, 1978, 1908). En ”pipa” är ett program som tar ett programs output, 

och omdirigerar outputen som input till ett annat program. Ett exempel på hur Unix-

systemets “mikrotjänster” fungerar skulle kunna vara följande kommandorad: 

  

 $ ls -l | grep mar 
 

”ls” listar alla filer och mappar i den aktuella katalogen, resultatet, som kommer ut som 

”standard out” (standardoutputen till ett terminalfönster från ett program), ”pipas” till 

programmet grep som input, som i sin tur skriver ut alla filer som antingen har ”mar” i 

filnamnet, eller som ändrades i mar (mars). De två olika programmen gör helt enkelt varsin 

sak. 

En möjlig slutsats av den här korta redogörelsen skulle kunna då vara att mikrotjänster 

inte alls är något nytt, utan har funnits som ett alternativ till stora, monolitiska program 

som sköter all affärslogik internt, hela tiden sedan slutet av 1960-talet då Unix började 

utvecklas. Den här poängen har även gjorts, till exempel av Allan Sill som konstaterar 

angående mikrotjänster: ”They are to some degree, old wine in new bottles.” (Sill, 2016) 

Men det är också så att den här historieskrivningen är otillräcklig, eftersom man missar 

de olika systemutvecklingsmetoder/arkitekturlösningar som har använts, och i vissa fall 

upphört att användas. 

3.2 Mikrotjänstarkitekturens föregångare 

En av de första systemutvecklingsmetoderna som lanserades var Royces vattenfallsmodell, 

som nog kan betraktas som en renodlad metod, och inte egentligen befattar sig med frågor 

om designval angående systemets struktur (Royce, 1970). I korthet går Royce 

vattenfallsmodell ut på att man börjar med de krav systemet ska ha och designen av 

systemet, och att innan själva kodningen kan börja, består systemet av dokumentationen. 

Man betar av ett delmoment efter ett annat, som ett vattenfall. Men, och det här bör 

understrykas, Royce skriver också uttryckligen att alla moment ska innebära iterationer. 

Även fast den här modellen egentligen inte går in på specifika designval, så förtjänar Royce 

ändå en viss uppmärksamhet, eftersom hans metod var en reaktion på hur system och 

program såg ut på slutet av 1960-talet; tvivelsutan konstaterar han att metoden man 

använder för att utveckla system, påverkar om systemet överhuvudtaget klarar av att leva 

upp till de krav som produktägaren har ställt. Och framöver, ska det visa sig att 

systemutvecklingsmetoderna och design-valen kommer att överlappa varandra. 

På 80-talet slog den objekt-orienterade systemutvecklingen igenom på bred front, dels 

tack vare de objekt-orienterade programmeringsspråken som blev populära, såsom C++ 

och Smalltalk. Även objekt-orienterad systemutveckling började som en ren metod, för att 
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sedan även bli ett ramverk för hur man designar ett välfungerande system (Mcgregor & 

Korson, 1990). Objekt-orienterad systemutveckling handlade om att konstruera system där 

delarna kan beskrivas som objekt, och där varje objekt skulle sköta varsin datahantering, 

en form av inkapsling av programmets logik. Wirfs-Brock & Johnson (1990) listar följande 

begrepp som centrala i den objekt-orienterade systemutvecklingen: Objekt, ett objekt är en 

abstrakt datatyp som representerar en uppgift, eller ett ting. Men det är inte bara samlingen 

av data, utan en samling av data med tillhörande tjänster som tillhandahålls för ett program 

eller för en klient. Begäran/Anrop (”requests”) från en klient till ett objekt att objektet ska 

utföra en tjänst för klienten. Dessa tjänster är också inkapslade i objektet och inte synligt 

för klienten och anropen sker oftast via objektens metoder. De här anropen kan också vara 

generiska, alltså allmänna och riktas till flera olika sorters objekt, som svarar på grund av 

sina interna beräkningar, på olika sätt. 

Den enorma genomslagskraften för objekt-orienterade programmeringsspråk färgade 

förstås av sig på hur system designades. Även fast olika objekt var åtskilda från varandra, 

sköttes fortfarande all logik internt. Det ledde till stora kolosser (monoliter) till system, som 

svårligen kunde kommunicera med andra system. Om system skulle kommunicera med 

varandra fanns det inte så många vägar att gå – man var tvungen att bygga nya mindre 

system som tog hand om att omvandla olika sorters kod för att de respektive kodbaserna 

kunde kommunicera med varandra. 

På 90-talet uppmärksammades då fenomenet om ”hårda kopplingar” i stora 

informationssystem. De olika delarna av systemet kommunicerade med varandra på ett 

sätt som var tvunget att lösas på olika sätt beroende hur systemen var uppbyggda. Som ett 

svar på denna problematik började man prata om en ”Service-Oriented Architecture” 

(SOA). Det som levde kvar från den objekt-orienterade systemdesignen var modulariteten, 

att dela upp system i olika komponenter, och det blev i SOA än mer utkristalliserat. En av 

anledningarna som föranledde SOA var spridningen och standardiseringen av öppna 

protokoll, som http och XML (ett märkspråk liknande HTML) till exempel. Med sådana 

öppna och standardiserade protokoll fick systemutvecklarna en gemensam standard att 

förhålla sig till och kunde därför utveckla webtjänster som kunde användas av de olika 

delarna av applikationen. 

Två begrepp som dyker upp i litteraturen om SOA/mikrotjänster är ”choreography” och 

”orchestration” (Dragoni et al, 2016, Cerny et al, 2018). För SOA-arkitekturen sköts 

integrationen av de olika webtjänsterna på en central nivå, den ”orkestreras” centralt. Till 

sin hjälp använder sig systemet då av olika ”middleware” som kan sköta den här 

integrationen. Man brukar tala om centraliserad orkestrering av webbtjänsterna via en 

”smart routing”, till skillnad mot en enklare form av ”routing”, som man använder sig av i 

en mikrotjänst-arkitektur. På grund av denna centrala orkestrering, och den stora mängd 

av mjukvara som krävs för att implementera de olika webtjänsterna, riskerar, enligt Cerny 

et al (2018), att även en SOA-arkitektur kan leda till ett stort system av monolitisk karaktär. 

En av de tekniker som användes när man designade SOA-system var SOAP-protokollet. 

En uppsättning av standardiserade tekniker för att en tjänst skulle integreras i ett system. 

Utöver själva datan som presenteras (ofta) i XML-format, medföljer även annan 

information om vad tjänsten erbjuder, till exempel hur man ska förstå XML-filen och 
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datan. Och det är denna metadata som kräver en ”smart routing”, ett ”middleware” mellan 

den konsumerande applikationen och tjänsten som producerar datan. Utöver SOAP-

protokollet började man använda en annan form av webbtjänster, så kallade REST-

webbtjänster. REST står för ”Representational State Transfer” och kommunikationen 

mellan de olika applikationerna och webbtjänsten sker nästan uteslutande via det 

tillståndslösa http-protokollet med de standardiserade anropen som finns för http: GET, 

PUT, POST, DELETE. Och det är när REST-webbtjänsterna som slår igenom som även SOA 

börjar utvecklas till att närma sig vad som kan kallas för mikrotjänster (Salah et al, 2016). 

Med det sagt är det också viktigt att påpeka att SOAP-protokollet fortfarande används. 

3.3 IoT-applikationen 

Hösten 2017 utvecklade jag och en studiekollega, Jesper Svensson, vid Umeå universitet en 

IoT-webbapplikation för Universitetsservice på Umeå universitet. Uppgiften var att 

visualisera data som hämtades in av ett 30-tal sensorer som var utplacerade i de 

bokningsbara salarna och toaletterna på MIT-huset på Universitetsområdet i Umeå. Syfte 

var att undersöka om denna applikation skulle kunna underlätta övergången till en 

behovsbaserad lokalvård, från en frekvensbaserad dito. Den huvudsakliga datan vi använde 

oss av i applikationen var rörelse, för de bokningsbara salarna, och hur mycket en 

toalettdörr har öppnats och stängts. Och denna data kunde nollställas efter att 

lokalvårdarna registrerat att lokalen hade städats. Applikationen innehöll också 

information om hur användandet sett utöver tid, och när det senast var städat. En av vyerna 

i applikationen som testades under våren 2018 såg ut som följer:  
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Figur 1 – Vy som visar hur mycket lokalerna har använts sedan senaste städningen. 

 

Servermiljön vi använde oss av var Nodejs, en servermiljö som har blivit populär på senare 

år, till exempel placeras Nodejs högst upp i Stack Overflows årliga utvecklarundersökning 

i fråga om de mest populära ramverken/programbibliotek (Stack Overflow, 2018). Det som 

är speciellt med Nodejs är att programmet, till skillnad mot till exempel webbens mest 

använda server, Apache, använder sig av en (1) processtråd och att den har non-blocking 

I/O. Vad det innebär är att när en förfrågan skickas till servern, registreras denna förfråga 

i en event-loop, event-loopen ser till så att förfrågan utförs och skickar tillbaka ett svar till 

klienten. Under hela denna period av anrop-svar, har inte servern stannat utan event-

loopen lyssnar ständigt efter nya förfrågningar från klienten. Anledningen till varför man 

designade Nodejs så var för att höja skalbarheten, även webbservern Nginx använder sig 

av en non-blocking I/O-design för att bättre hantera fler samtidiga anrop. 

Utöver Nodejs använde vi oss av klientside-ramverket Angular för att rendera HTML-

sidorna. Detta leder emellertid till svårigheter när det kommer till att benchmark-testa 

applikationen, eftersom de flesta benchmark-programmen inte tar hänsyn till HTML-kod 

som renderas på klientsidan med hjälp av JavaScript. Utöver själva applikationen bestod 
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systemet också av en databas och av de utplacerade sensorerna. Mellan sensorerna och 

databasen låg det även två, fristående Pub/Sub-liknande script som uppdaterade vår 

databas utifrån datan som hämtades in från sensorerna. 

På grund av ovan beskrivna anledningar (renderingen av HTML-sidorna sköttes på 

klientsidan) har jag förändrat applikationen litet och valt att förflytta den huvudsakliga 

renderingen av HTML-sidorna till backend-sidan. Utseendet har därmed förändrats något, 

men den bakomliggande funktionaliteten består, nämligen att tabellen som visas upp 

hämtas dynamiskt från en databas, se figur 1. Nedan följer en modell över hur 

applikationens olika delar fungerar, se figur 2: 

 

 

Figur 2 – Modell över IoT-applikationens olika delar 

3.4 Relaterad forskning 

Det har gjorts en rad olika forskningsöversikter över begreppet mikrotjänster, till exempel 

Cerny et al (2018) och Vural et al (2017). Båda dessa studier har haft en kvantitativ metod 

som utgångspunkt, medan jag kommer göra en komparativ forskningsöversikt, där också 

dessa ingår som datamaterial. I forskningen om mikrotjänster, som fortfarande är relativt 

ny; det var inte förrän 2015 eller 2016 som de första vetenskapliga artiklarna publicerades 

i ämnet, återkommer också kortare ”state of the art”-sammanställningar utifrån såväl 
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informella som formella källor. Och med tanke på Backmans (2008) anmärkning, om att 

forskningsöversikter passar ännu bättre i ett relativt nytt fält, är det inte överraskande att 

det förhåller sig så.  

4. Resultat och analys 

Enligt Vural et al (2017) dök begreppet mikrotjänster (”microservices”) upp första gången 

2010, men fick sin första nuvarande betydelse först 2014. Dragoni et al (2017) hävdar å 

andra sidan att termen och konceptet ”mikrotjänster” dök upp 2011. Utan att direkt fastslå 

den absoluta födelsen av mikrotjänster som begrepp är det i sammanhanget ändå ett 

relativt nytt sådant. Precis som alla nya begrepp stadda under utveckling råder det ännu 

ingen konsensus över vad en mikrotjänst är (Dragoni et al, 2017). Därför kommer jag i den 

här första delen av min forskningsöversikt gå igenom vilka olika definitioner som finns, och 

vilka begrepp som återkommer i den forskning som gjorts över mikrotjänster. 

4.1 På jakt efter en definition 

I inledningen av uppsatsen framförde jag en första, preliminär definition av vad en 

mikrotjänst är: en fristående process/applikation som kommunicerar med en annan 

applikation. Även fast en sådan beskrivning kan vara godtagbar som en utgångspunkt, 

missar den också den övergripande bilden av en applikation som följer en ”microservice 

architecture”. Efter att SOA blev en populär arkitektur av informationssystem var det 

fortfarande så att applikationen hade en ”monolitisk karaktär”. Ta till exempel en 

webbapplikation skriven i Java, även fast den använder sig av en arkitektur av 

webbtjänster, är systemet i slutändan ändå en enskild exekverbar fil, där alla delar är 

beroende av varandra för att överhuvudtaget kompilera. Därför måste vi göra skillnad på 

vad en mikrotjänst är, och vad en mikrotjänstarkitektur är. Dragoni et al (2017) listar 

följande egenskaper för vad som utmärker en mikrotjänst-arkitektur: 

 

• Storlek – mikrotjänster som utgör systemet ska vara små. Blir de för stora, gör för 

många saker, ska de delas upp i nya mikrotjänster/processer. 

• Avgränsad kontext – En mikrotjänst kan bestå av flera funktionaliteter men som 

avgränsas och utåt sett bara servar en enstaka tjänst. 

• Oberoende – Alla mikrotjänster är oberoende av varandra för att köras. 

Kommunikationen sker via mikrotjänsternas gränssnitt (API), oftast via ett 

standardiserat protokoll som HTTP. 

 

Mazzara et al (2018) klargör något som är viktigt i sammanhanget, nämligen att 

”mikrotjänster” kanske inte är ett så passande ord. Det handlar, enligt Mazzar et al (2018) 

inte om storlek i sig, till exempel antal rader kod. Utan mer om att tjänsten endast ska göra 

en sak, och det är på det sättet den är ”liten” – kanske vore ett begrepp som ”uni-services” 

vara mer passande? 

Shadija et al (2017b) hävdar bestämt att mikrotjänster ”is an application architectural 

style”, att användandet av mikrotjänster inte kan urskiljas från mikrotjänst-arkitekturen 
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som påverkar hela systemets design och uppbyggnad. Till skillnad från andra studier lyfter 

Shadija et al (2017b) fram utvecklingen av mikrotjänster. Från att ha börjat som ett arbete 

med att göra ett monolitiskt system mer modulärt med införandet av 

mikrotjänster/webbtjänster, har mikrotjänster utvecklats till att diktera hur systemet i 

förstone ska designas. 

Namiot & Sneps-Sneppe (2017) påpekar en viktig skillnad mellan traditionella moduler, 

som bibliotek i olika programspråk, och mikrotjänst som en modul. Tjänster som 

tillhandahålls av bibliotek kallas genom “in-memory calls”, biblioteket ska helt enkelt 

finnas tillgängligt internt för den applikation som använder sig av den, medan mikrotjänst-

modulen använder sig av ett enklare meddelandesystem, till exempel http. Skillnaden är 

då förstås att en applikation som använder sig av en mikrotjänst-arkitektur blir mer 

beroende av nätverket, vilket är något jag kommer tillbaka till i fråga om utmaningarna för 

mikrotjänster. 

O’Connor et al (2017, 4) tar mestadels fasta på mikrotjänsters oberoende karaktär: 

”Microservices are small applications that can be deployed independently, scaled 

independently, and tested independently and that has a single responsibility.” 

Anledningen till deras fokus på “oberoende” är att O’Connor et al (2017) gör en tydlig 

koppling mellan mikrotjänster och ”DevOps”. ”DevOps” är en sammanslagning av 

termerna ”software development” och ”software operations”. ”DevOps” utvecklades som 

ett sätt att automatisera en rad tidskrävande faser i utvecklingen: underhållet och 

uppgraderingen av ett system. Till exempel använder man sig av ”byggsystem” som testar 

och kompilerar allt eftersom, ofta integrerat med versionshanteringssystem som git eller 

Subversion, allt för att få snabbare och effektivare cykler med uppgraderingar och 

underhåll av systemet. Poängen är att ett utvecklingsteam tar hand om både utvecklingen 

av en applikation, och att administrera den, köra den, allt enligt företaget Amazons motto 

om att ”You build it, you run it” (O’Hanlon, 2006). Och den här kopplingen mellan DevOps, 

med tillhörande begrepp som ”continuous integration” och ”continuous delivery” 

återkommer i flera av artiklar, till exempel Cerny et al (2018) och Mazzara et al (2018). Men 

mikrotjänsters oberoende leder inte bara till hur teamets arbete organiseras, utan också 

själva placeringen av de olika fristående applikationer. ”Cloud-computing”, distribuerade 

datasystem, spelar också en fundamental roll i den popularitet som mikrotjänster har rönt 

de senaste åren. Tack vare mikrotjänsters fristående och oberoende är de mer passande att 

installera och köra i containers eller virtuella maskiner över ett distribuerat molnsystem. 

Mikrotjänster kopplas också till begreppet ”cloud-native applications”, till exempel hos 

Christoforou et al (2017) och Balalaie et al (2016), en applikation som är designad utifrån 

att köras på ett distribuerat system. 

Även inom utvecklingen av system som stödjer IoT-lösningar (Internet of Things) har 

det blivit populärt att blicka mot mikroarkitekturen som designval (Sun et al, 2017). IoT-

system består oftast av sensorer av olika slag som producerar data. Och den här datan 

behöver manipuleras, tas hand om och integreras i en viss datamodell. Därför faller det sig 

ganska naturligt att de processerna som tar hand om den här affärslogiken konstrueras som 

fristående applikationer, och där slutanvändaren själv får konsumera datan. 
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Om vi återgår till O’Connor et als (2017) definition som också innehöll frågan om 

skalbarhet, ”scaled independently”, visar det ännu en karaktäristika på vad mikrotjänster 

är: möjliga att skala uppåt. För att öka kapaciteten på ett system, till exempel en 

webbapplikation, har man tidigare varit tvungen att antingen skaffa bättre och kraftfullare 

hårdvara, eller köra en exakt kopia på applikationen på en till server, och sedan låta en 

”load-balancer” agera mellanhand mellan klientens förfrågningar och applikation-

instansernas svar. Men det är mycket möjligt, till och med troligt, att det inte är alla delar 

av applikationen som behöver skalas, utan kanske bara något enstaka moment, till exempel 

ett databasanrop, som har överbelastats. Att duplicera applikationen blir då ineffektivt, till 

skillnad mot mikrotjänstens möjliga skalning. Om applikationen istället består av flera 

olika mikrotjänster, behöver man bara skala upp den del av applikationen – en mikrotjänst 

– som har blivit överbelastad. Enligt en litteraturöversikt gjord av Salah et al (2016) var det 

också en majoritet som argumenterade för att skalbarheten var den huvudsakliga 

anledningen till varför man skulle gå över till en mikrotjänstarkitektur. 

Det verkar onekligen så att en definition av mikrotjänster inte endast kan bestå av att 

förklara vad mikrotjänster är, eftersom en så stor del av fenomenet kring mikrotjänster 

består av andra delar, som DevOps, skalbarheten och de alltmer distribuerade systemen 

som vinner mark. Ytterligare ett exempel på en sådan här närliggande metod är 

användandet av så kallade NoSQL-databaser, som enklast kan beskrivas som mindre 

schemaberoende databaser än den relationella databasen, och ofta byggda med både 

distribuerade system och hanterandet av enorma mängder data i åtanke. Bruket av flera 

olika databastyper i en och samma applikation, där funktionaliteten som ska utvinnas ur 

datamängden bestämmer vilken databas som passar bäst för ändamålet, kallas ”Polyglot 

persistence”.  Zimmerman (2017) tar upp ”polyglot persistence” som en av teknikerna 

bakom mikrotjänstarkitekturen. Närliggande är också begreppet ”polyglot programming”, 

där programmeringsspråk och tekniker kan vara mest lämpade till olika saker. Utåt sett 

spelar det ingen roll om en tjänst är skriven i PHP, Java eller Ruby. 

Enlig min analys av de studier som jag har gått igenom finns det alltså tre olika aspekter 

av mikrotjänster, en mikrotjänsternas triad om uttrycket tillåts: 

 

1) En fristående, oberoende process med bara en uppgift (en mikrotjänst).  

2) Den systemadministrativa sidan (molnbaserade system, DevOps, continuous    

delivery/continuous integration). 

3) Systemets design och arkitektur. 

 

Utifrån den forskning som jag har tagit del av är det tydligt att alla dessa tre sidor är 

fundamentala för att beskriva vad mikrotjänster är och varför de har blivit så populära. Och 

vad som är hönan och äggen här kan vara svårt att verkligen utröna. Det är mycket möjligt 

att ett systemutvecklarteam – självklart agilt! – väljer att gå över mot en arbetsmetod som 

eftersöker CI/CD, att snabbt leverera uppdateringar av en applikation utan att hela tiden 

skeppa ut fullskaliga uppdateringar, och sedan märker att en mikrotjänst-arkitektur är den 

mest lämpade i sammanhanget. Men det motsatta skulle också kunna vara fallet, att samma 

team vill införa en mikrotjänst-arkitektur, och först därefter märker att en CI/CD-liknande 
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arbetsmetod är den bästa för att upprätthålla kvaliteten på det nya systemet.  En liknande 

slutsats kommer Zimmerman (2017, 301) fram till: ”microservices concepts and 

technologies do not constitute a new architectural style different from SOA, but rather 

qualify as SOA implemented and services realized in one particular way with state-of-the 

art software engineering practices.” 

Det är däremot uppenbart att mikrotjänster måste ses om en ny sorts arkitektur också. 

Inte minst på grund av de nya utmaningar som följer med en mikrotjänst-arkitektur, 

problem vilka jag nu kommer redogöra för. 

4.2 Utmaningar och fallgropar 

En av de första utmaningarna i utvecklandet av ett system med mikrotjänst-arkitektur är 

frågan om granularitet (”granularity”), finkornighet. Granulariteten kan antingen vara 

grovkornig, att en mikrotjänst kan ge stöd åt ett flertal användningsfall och i sin tur bestå 

av olika sub-mikrotjänster, eller så kan den vara finkornig, att en mikrotjänst bara 

innehåller enstaka funktioner till enstaka användningsfall (Shadija et al, 2017a). Enligt 

vissa definitioner som jag ovan refererade till, hur en mikrotjänst endast implementerar en 

enskild funktionalitet, är mikrotjänster alltid en väldigt finkornig tjänst. Men självklart är 

praktiken annorlunda än teorin, och därför är frågan om mikrotjänsters granularitet av stor 

vikt. Till följd av detta kommer en design trade-off som man måste ta ställning till, enligt 

Hassan & Bahsoon (2017, 814): ”Intuitively, the more microservices introduced into the 

architecture, the higher lever of isolation between the business functionalities. This comes 

at the price of increased network link communications and perhaps increased object 

distribution complexity.” Alltså är det fråga om en distinktion mellan antalet mikrotjänster 

en arkitektur består av, och storleken på dem. 

Det här riktar också ljuset på en annan fråga om mikrotjänster, nämligen migrationen 

från ett monolitiskt system till en distribuerad mikrotjänst-arkitektur. Med tanke på att det 

fortfarande inte råder någon konsensus över exakt vad en mikrotjänst-arkitektur innebär 

är det inte så konstigt att det inte finns generiska modeller och metoder för hur man 

migrerar ett system. Därmed har det presenterats förslag hur sådana modeller kan se, till 

exempel av Haselböck et al (2017). Christoforou et al (2017) föreslår att de viktigaste 

områdena att beakta vid en migration är ”Infrastructure and Management Services”, 

”Maintainability & Evolvability” och ”Reliability”. 

De här områdena tas även upp av Dragoni et al (2017) när de diskuterar hur 

mikrotjänster påverkar kvaliteten på ett system. För det första frågan om tillgänglighet 

(”Availability”). Dragoni et al (2017, 8) menar att ”availability is a major concern in 

microservices”. Den första anledningen är inte svår att förstå, nämligen att om en 

mikrotjänst går ner, så kommer hela systemet leda av det. Och ju fler mikrotjänster 

systemet består av, desto större risk är det att ett eller flera delsystem fallerar. Killalea 

(2016) kommer dock till en annan slutsats utifrån det faktum att vissa mikrotjänster 

fallerar och att felsökande i mikrotjänst-arkitekturen kan vara både förödande och 

tidskrävande. Killalea menar att det är av godo att bygga system med en medvetenhet att 

de kan krascha, och att mikrotjänstarkitekturen underlättar en kontinuerlig diskussion 

kring systemets olika delar. 
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Ett av problemen som mikrotjänster (och SOA) försökte lösa var frågan om hårda 

kopplingar mellan olika delsystem, ett problem som kan leda till ”spaghetti-system”, en 

nedsättande term som beskriver närmast oöversiktliga kopplingar mellan nya system som 

integrerar med äldre. Och det verkar som att en alltför långt driven mikrotjänst-arkitektur 

kan komma att lida av samma problem, men från ett annat håll, och knappast avsiktligt. 

I fråga om pålitlighet (”reliability”) handlar det också om problem på integrations-nivå, 

enligt Dragoni et al (2017, 9), och refererar till något som de kallar ”one of the first fallacies 

of distributed computing.” Att kommunikationen mellan mikrotjänster och applikationens 

olika delar sker över nätverk kommer alltid att innebära en vanskligare kommunikation än 

anrop till det interna minnet på en applikationsserver, till exempel. Det här är också ett 

exempel där mikrotjänst-arkitekturen, som en distribuerad arkitektur, ”ärver” alla problem 

som följer med molntjänster, eller som Zimmerman (2017, 309) skriver: ”The complexities 

and fallacies of distributed computing cannot be argued, tested, or generated away.” 

Dragoni et al (2017) menar också att säkerheten blir svårare att hantera med en 

mikrotjänst-arkitektur av två olika skäl. För det första på grund av att träffytan för en attack 

blir större. Tidigare monolitiska system bestod av oftast av en stor exekverbar fil, placerad 

på ett specifikt operativsystem, som självklart kommer med sina säkerhetshål. Men för 

mikrotjänster som kan vara installerade på flera olika operativsystem blir träffytan för en 

attack mycket större och svårare att kontrollera. Säkerhetsåtgärderna kan därför bli både 

fler och mer komplexa. 

Det andra skälet till att säkerheten blir mer komplex är det faktum att en mikrotjänst-

arkitektur bygger på ett intrikat system av övervakningar, loggar, och alla andra 

stödmjukvaror som krävs för att koreografera de många tjänsterna; allt sammankopplat 

över ett nätverk. Därför blir ingångarna till systemet också fler, och öppnar upp för fler 

attacker.  

4.3 Två exempel på hur man hanterar fallgroparna 

Videostreamingtjänsten Netflix är ett vanligt förekommande exempel på hur mikrotjänster 

har använts i praktiken (Granchelli et al, 2017, till exempel). Även ljudstreamingtjänsten 

(musik och poddar) SoundCloud har beskrivit hur de har migrerat sitt monolitiska 

backend-system till ett distribuerat dito. I den här delen kommer jag ta upp hur de hanterat 

användningsfall som anknyter till de problem och utmaningar som jag ovan diskuterade. 

Netflix’ migration mot en mikrotjänstarkitektur inleddes 2008 då de valde att flytta alla 

sina servrar och tjänster till ett molnbaserat system, AWS (Amazon Web Services), (Leung 

et al, 2017). Alla deras tjänster och program körs på olika virtuella maskiner som 

tillhandahålls av AWS. 

En randanmärkning kan vara på sin plats. Netflix’ bakomliggande orsaker till att 

använda sig av mikrotjänster var det faktum att företaget valde att bli ”cloud-native”, och 

insåg efterhand att mikrotjänst-arkitekturen är den mest naturliga i ett sådant molnbaserat 

system. 

Ett av problemen som jag ovan diskuterade var frågan om tillgänglighet. I ett 

distribuerat system blir det oundvikligen så att vissa virtuella maskiner kommer att gå ner 

under kortare eller längre stunder. Hårdvaruproblem är helt enkelt något som inte helt går 
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att undvika. Utvecklarna på Netflix konstaterade att ”we have to design a cloud 

architecture where individual components can fail without affecting the availability of 

the entire system.” (Izrailevsky & Tseitlin, 2011) 

För att hjälpa utvecklarna att bygga system som är tillräckligt feltåliga i fråga om att 

komponenter (mikrotjänster) går ner, utvecklade Netflix ett program som kallas ”Chaos 

Monkey”. Programmet arbetar i bakgrunden och stänger av vissa virtuella maskiner för att 

i den mån det är möjligt återskapa produktionsmiljön. På så sätt måste utvecklarna tidigt i 

utvecklingsfasen hantera att vissa av mikrotjänsterna när som helt kan stängas av, allt för 

att systemet ska bli mer feltåligt utan att det drabbar användaren mer än nödvändigt. 

Ljudstreamingtjänsten SoundCloud har i en rad bloggposter beskrivit deras migration 

från en monolitisk arkitektur till en mikrotjänst-arkitektur (Stuart, 2016). Till skillnad från 

Netflix, som valde mikrotjänst-arkitekturen innan begreppet var spritt, valde SoundCloud 

mer uttryckligen att gå mot en mikrotjänstarkitektur på grund av att deras tidigare 

monolitiska system blev allt svårare att underhålla och utveckla (Calçado, 2014). I stället 

för att helt modulera om sitt system, valde SoundCloud en annan väg; när en ny tjänst 

skulle introduceras för användarna, försökte man inte integrera den tjänsten i monoliten 

utan istället göra den som en mikrotjänst. Och skulle en del av monoliten refaktoreras eller 

genomgå någon större förändring, förflyttades den koden ut från monoliten. Men 

fortfarande var det så att databaserna endast kommunicerade via monolitens databaslager. 

Det som fanns var ett publikt API, som användes av tredjeparts app-utvecklare och 

SoundClouds iOS/Android-applikationer och det var med detta API de första 

mikrotjänsterna kommunicerade med. Men, som Calçado (2014) skriver: “Soon enough, 

we realized that there was a big problem with this model.” Problemet var att det fanns 

användningsfall där mikrotjänster behöver åtkomst till data som inte är publikt tillgängligt. 

SoundCloud löste det genom att skapa ett internt ”öppet API” mellan monoliten (som 

kommunicerar med databas-klustret) och de nya mikrotjänsterna.  

5. Ombyggnad av en IoT-applikation 

Vid sidan av min forskningsöversikt valde jag, som tidigare beskrivits, att om-modulera en 

del av en IoT-applikation i syfte att testa denna förflyttning till en mikrotjänst-arkitektur. 

Nedan följer en beskrivning av det nya systemet, resultaten från benchmark-testen och 

analysen därutav. 

Innan bestod IoT-applikationen av en, visserligen ganska liten, monolitisk 

applikationsserver. All kommunikation mellan databasen och applikationen sköttes via en 

Nodejs-process, en process som även renderade HTML-sidan som mötte användaren. I det 

nya systemet migrerade jag ett databasanrop, ett användningsfall för kommunikationen 

mellan databasen och applikationen, till en egen process, se figur 3. Den nya mikrotjänst-

processen serverar svar i form av JSON-format, och det är allt den gör. Den här nya 

processen skulle kunna vara en webbtjänst skriven i PHP, Java eller Python. Men här har 

jag valt att behålla Nodejs som servermiljö.  
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Figur 3 – Modell över IoT-applikation med mikrotjänst 

 

5.1 Testutformning och resultat 

Testmiljön jag använder mig av är dels min egen dator där jag kör Nodejs-processerna, men 

databasen är placerad på Institutionen för informatik vid Umeå universitet. Därmed är det 

inte en fullständigt kontrollerad miljö. Svarstiderna kan påverkas av ett flertal olika 

faktorer. Dels belastningen på nätet vid tiden för benchmarkningen, dels belastningen av 

servern där databasen ligger, vilken också kan skifta från test till test.  

Under tre tillfällen (kvällstid, veckodagar) har jag därför valt att upprepa mina 

experiment, som består av tre olika tester med Apache Bench, där jag allt eftersom ökar 

trafiken mot applikationen. 

• Testscenario 1: 50 anrop, 0 samtidiga anrop 

• Testscenario 2: 250 anrop, 100 samtidiga anrop 

• Testscenario 3: 1000 anrop, 500 samtidiga anrop 

 

De huvudsakliga resultaten som jag kommer jämföra från benchmark-testen är: 

• Tiden för hela testet att köras 

• Anrop per sekund som applikationen klarade av 

• Medeltid per anrop 
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Nedan, tabell 1, följer resultaten jag fick från de tre olika testomgångarna: 

 

Monolit

Testomgång 1 Totaltid Anrop per sekund Medeltid per anrop

50 anrop, 0 samtidiga 8,349 sek 5,99 [#/sek] (medel) 166,974 [ms] (medel)

250 anrop, 100 samtidiga 4,702 sek 53,17 [#/sek] (medel) 18,809 [ms] (medel)

1000 anrop, 500 samtidiga 18,290 sek 54,36 [#/sek] (medel) 18,290 [ms]

Testomgång 2

50 anrop, 0 samtidiga 9,862 sek 5,07 [#/sek] (medel) 197,247 [ms] (medel)

250 anrop, 100 samtidiga 4,672 sek 53,51 [#/sek] (medel) 18,687 [ms]

1000 anrop, 500 samtidiga 17,671 sek  56,59 [#/sek] (medel) 17,671 [ms]

Testomgång 3

50 anrop, 0 samtidiga 9,663 sek 5,17 [#/sek] (medel) 193,267 [ms] (medel)

250 anrop, 100 samtidiga 5,885 sek 42,48 [#/sek] (medel) 23,539 [ms]

1000 anrop, 500 samtidiga 17,911 sek 55,83 [#/sek] (medel) 17,911 [ms]

Mikrotjänstarkitektur

Testomgång 1

50 anrop, 0 samtidiga 10,374 sek  4,82 [#/sek] (medel) 207,490 [ms]

250 anrop, 100 samtidiga 4,837 sek 51,69 [#/sek] (medel) 19,347 [ms]

1000 anrop, 500 samtidiga 19,052 sek  52,49 [#/sek] (medel) 19,052 [ms]

Testomgång 2

50 anrop, 0 samtidiga 10,350 sek 4,83 [#/sek] (medel)  206,999 [ms]

250 anrop, 100 samtidiga 4,983 sek 50,17 [#/sek] (medel) 19,931 [ms]

1000 anrop, 500 samtidiga 18,659 sek 53,59 [#/sek] (medel) 18,659 [ms]

Testomgång 3

50 anrop, 0 samtidiga 10,365 sek 4,82 [#/sek] (medel) 207,300 [ms] (medel)

250 anrop, 100 samtidiga 4,817 sek 51,90 [#/sek] (medel) 19,267 [ms]

1000 anrop, 500 samtidiga 18,429 sek 54,26 [#/sek] (medel) 18,429 [ms]  

Tabell 1 – Resultat från benchmark-testen 

5.3 Analys 

Frågan jag hade inför det här experimentet var om man kan tjäna något, kapacitet-mässigt 

framförallt, på en mikrotjänst-liknande arkitektur även för en mindre applikation. En 

snabb översikt av resultaten på benchmark-testen verkar det som att svaret är: nej, inte 

direkt, snarare tvärtom så försämrades svarstiderna något. Anledningen är troligtvis att jag 

inför ännu en process, och därmed adderar antal funktionsanrop som krävs för att utföra 

renderingen av HTML-sidan. Dessutom blir det ännu ett lager av kommunikation över 

nätverket. I mitt fall, då jag körde både processerna lokalt på samma dator, blir förstås 

skillnaden marginell, däremot skulle det nog bli större skillnad om mikrotjänst-processen 

skulle köras på en annan plats. 



18 
 

Den största skillnaden mellan den första versionen av applikationen, i tabellen kallad 

”monoliten”, och den ombyggda versionen med en mikrotjänst, kallad 

”mikrotjänstarkitektur” i tabellen, är det första testscenariot med 50 anrop efter varandra. 

Under alla tre testomgångar var mikrotjänstapplikationen inte mycket men ändå tydligt 

långsammare än den monolitiska applikationen. 

Däremot är det intressant att se hur skillnaderna mellan applikationerna blir mindre om 

man låter belasta servern med mer samtidiga anrop. I ett av fallen under den tredje 

testomgången var faktiskt mikrotjänstapplikationen snabbare under testscenario 2. Frågan 

är hur de två olika systemen skulle klara av om man skulle fortsätta med att öka 

belastningen, testa med ännu fler anrop. 

Resultaten från de här testerna visar en sak relativt otvetydigt, att man inte bör migrera 

och dela upp en applikation för sakens skull, framförallt inte om applikationen redan är 

enkel och inte tänkt hantera enorma mängder trafik. I sådana fall kan man gott fortsätta 

med att de mindre monolitiska webbapplikationerna. Men med tanke på att mikrotjänst-

arkitekturer ändå kommer med vissa klara fördelar, såsom skalbarheten (i större projekt 

än det aktuella), är det inte helt orimligt att man redan i tidigt skede funderar över hur ett 

system skulle kunna utvecklas till en mikrotjänstarkitektur, om inte annat för att i ett slippa 

det mödosamma arbetet med att underhålla en alldeles för stor och oregerlig monolit. 

6. Slutsatser och diskussion 

I resultat- och analysdelen försökte jag fördjupa förståelsen för vad en mikrotjänst, och en 

mikrotjänstarkitektur, är. Vidare sökte jag de bakomliggande orsakerna till varför 

begreppet och den mikrotjänstarkitekturen har växt fram. Tidigare i uppsatsen redovisade 

jag en möjlig föregångare till mikrotjänster och filosofin bakom som gick att spåra till det 

tidiga utvecklandet av Unix-program. En lockande slutsats skulle kunna vara att det inte 

finns något nytt med mikrotjänster, utan det är en universell programmeringsprincip som 

alltid har funnits tillgänglig för utvecklare att använda sig av. Det finns faktiskt en hel del 

som talar för det. Men jag tror det är ett misstag att förstå mikrotjänster och dess arkitektur 

enbart i ljuset av en enkel applikation, som bara gör en sak. 

Det man missar då är alla tekniker och metoder som omgärdar mikrotjänstarkitekturen: 

framväxten av internet och standardiserade, öppna överföringsprotokoll, den agila 

systemutvecklingen som på ett sätt föregår DevOps-metodiken men kanske framförallt 

rörelsen mot distribuerade system, som nästan kräver en lika distribuerad 

systemarkitektur. Därför är det nödvändigtvis inte så svårt att förstå varför det inte råder 

konsensus vad som är utmärker en mikrotjänst eller en mikrotjänstarkitektur; det råder 

helt enkelt inte täta skott mellan de kringliggande teknikerna och metoderna. Sedan är det 

ännu en sak som knappt ens nämns i den forskning som jag har analyserat ovan, och det är 

det faktum att det faktiskt finns flera goda skäl till att använda sig av en hybridform, både 

använda en monolitisk huvudapplikation som konsumerar mikrotjänster, precis som 

exemplet med SoundCloud. 

En av kritiken som har riktats mot en SOA-arkitektur av den lite äldre skolan hade att 

göra med det stora beroendet av middleware som orkestrerar de olika delarna. Men med 
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tanke på till exempel Netflix ”chaos monkey”-mjukvara verkar samma risk gälla för 

mikrotjänst-arkitekturen, den kommer med en rad utmaningar som måste lösas, och oftast 

blir det en ytterligare applikation som löser utmaningen, på bekostnad av större beroende. 

Ännu en sak som har blivit förbigången av den forskningen jag har tagit del av är det 

faktum att väldigt många applikationer kommer i olika skepnader på olika plattformar. 

Ofta är en applikation implementerad som en ren webbapplikation (som också ska vara 

responsiv och fungera lika bra på större eller mindre pekskärmar), en iOS- och Android-

applikation. Även fast det finns möjligheter att med ramverk som React Native eller Apache 

Cordova skriva webbaplikationer som fungerar även som mobil-applikationer är det 

fortfarande så att de olika plattformarna har olika gränssnitt och funktioner. Men med en 

mikrotjänst-arkitektur, med API:er som mobilapparna kan konsumera, skulle inte lika 

mycket funktionalitet behövas skrivas om till de respektive programspråken. 

Så svaret på min första och huvudsakliga frågeställning – varför systemutvecklingen har 

gått mot mindre moduler och webbtjänster – inbegriper inte bara den specifika rörelsen 

mot mikrotjänster, utan också de tekniker och metoder som omgärdar den, vilket jag 

försökte sammanfatta i begreppet mikrotjänsternas triad. Att förstå mikrotjänsternas 

utveckling är att förstå de tre olika delarnas utveckling, och att se på vilka sätt de här tre 

delarna påverkar varandra och kommer med både nya och gamla utmaningar som 

systemutvecklaren måste hantera. 

 Ännu en frågeställning jag har försökt svara på var: på vilka områden råder det delade 

uppfattningar kring mikrotjänster? Här går skiljelinjen, enligt min analys av 

forskningsläget, tydligast kring huruvida man ska uppfatta mikrotjänster som en ny sorts 

arkitektur, eller om det bara är en uppdaterad SOA-arkitektur med nytt namn. Vem som 

egentligen har rätt är kanske inte helt lätt att svara på och troligtvis en fråga om semantik; 

det beror helt enkelt på hur man definierar både mikrotjänstarkitekturen och SOA-

arkitekturen. Men mitt bidrag i den här frågan är istället för att stirra sig blind på den 

arkitektoniska sidan av mikrotjänster, se att de tre delarna samverkar. Ta till exempel 

skillnaden mellan de bakomliggande anledningarna till varför Netflix och SoundCloud 

valde att implementera en mikrotjänst-arkitektur. Netflix gjorde det av 

systemadministrativa skäl när de valde att placera hela sitt system på virtuella maskiner 

som tillhandahölls av Amazon Web Services. SoundCloud å sin sida, gjorde det på grundval 

av att deras monolitiska back-end system blev för stort och därmed svårare att underhålla 

och uppdatera, och eftersökte en ny form av arkitektur på deras system. 

Det var också därför som jag inledde delen med mikrotjänsternas föregångare med en 

kort redogörelse över Royce’ vattenfallsmodell. En av motreaktionerna mot Royce var den 

agila systemutvecklingen som slog igenom på 90-talet, och arbetet med mikrotjänster är 

något som nästan förutsätter en agil arbetsmetod, där små team enskilt underhåller och 

utvecklar fristående processer. Zimmerman (2017) talar om mikrotjänster som en ”agile 

architecture”, ytterligare ett led i argumentet att mikrotjänster inte bara har att göra med 

ett arkitekturval. 

Jag började den här uppsatsen med att hänvisa till två exempel som uttryckte en viss 

misstänksamhet gentemot begreppet, och kanske framförallt hypen runtomkring, 

mikrotjänster. Om jag i inledningen av arbetet hyste några blygsamma förhoppningar att 
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ge dem rätt, har jag under arbetets gång insett att mikrotjänster helt enkelt är här för att 

stanna. Och den största anledningen beror nog på att fler och fler väljer att använda sig av 

ett distribuerat molnsystem när man kör sina applikationer. System som är ”cloud-native” 

blir nästan automatiskt designade utifrån en mer eller mindre långt gången 

mikrotjänstarkitektur, helt enkelt eftersom de virtuella maskiner man oftast använder sig 

av sådana fall är mest lämpade att hantera enskilda och inte alltför stora, monolitiska 

system som enklast skalas upp genom att förbättra hårdvaran på maskinen den körs på. 

Det som är lockande med mikrotjänster är dess enkelhet, men en enkelhet som på 

många sätt kan bedra. En viktig fråga, som jag här inte försökt svara på men som kan vara 

intressant för framtida undersökningar, är om mikrotjänster inför mer komplexitet än den 

löser upp stora system, och finns det någon gräns med en alltför långt gången och finkornig 

granularitet? Svaret är nog troligtvis, ja, det finns en gräns som man kan passera där 

komplexiteten och koreografin av de olika mikrotjänsternas svar blir för många att hantera. 

Uppmärksamheten och spridningen av mikrotjänster inbjuder också till en anmärkning 

om hur fokus har skiftat från arbetsmetoden, till exempel hypen kring agil utveckling, till 

ett fokus på systemarkitektur, kanske via DevOps-metoderna som är en förlängning av den 

agila arbetsmetodiken. Zimmerman (2017) nämner det här i en bisats, men det vore 

intressant att fråga sig varför detta skifte har ägt rum, och varför. En av anledningarna kan 

vara på grund av det, något dystra, faktum som Killalea (2016, 44) konstaterar: ”It should 

come as no surprise to hear that in computer science, we still don’t know how to build 

complex systems that work reliably.” Och så länge vi inte vet det, kommer nog fokus 

fortsätta att skifta till det senaste nya. 
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