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Abstract 

 

An increasing amount of companies and organizations are starting to implement the use of cloud 

computing in their business. This trend results in that software, which was previously sold and 

distributed to the customers whom then had to install the software on their own computers, now 

is being replaced with Software as a Service (SaaS). SaaS makes software available through the 

customers’ browsers, which results in that the service providers only have to administer a single 

application. The process to migrate a distributed application to a service delivered as a SaaS 

lacks sufficient investigation; this paper will provide some guidelines for conducting such a pro-

cess. During the work on this paper, a prototype of a service delivered as a SaaS has been devel-

oped with the intention to test, among other things, how a distributed relational database can be 

converted to a key/value pair storage. A conversion of this kind enables data to be stored locally 

in the customers’ browsers, which relieves some pressure on the server as well as enables the 

application to be used in offline-mode. The paper results in three guidelines which should be 

considered when planning to migrate software to a service delivered as a SaaS with a local data-

base; Think before you act, Don’t expose your soul and Size matters. These guidelines describe 

how a migration process should be planned, when an application is not deemed appropriate to 

migrate and when a conversion of the database is not appropriate. 
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Sammanfattning 

 

Allt fler företag och organisationer börjar implementera användandet av olika molntjänster i sin 

verksamhet. Den här trenden medför att programvaror, som tidigare sålts och distribuerats till 

kunder vilka sedan själva får installera dem på sina egna datorer, nu börjar ersättas med en Soft-

ware as a Service (SaaS). Det innebär att programvaran istället finns tillgänglig på Internet via 

kundernas webbläsare, något som medför att tjänsteleverantören enbart behöver administrera en 

enda programvara. Processen att migrera en distribuerad programvara till en SaaS-tjänst saknar 

ordentlig utredning, det här arbetet syftar därför till att ta fram några vägledande riktlinjer för en 

sådan process. Under arbetets gång har en prototyp av en SaaS-tjänst utvecklats med syfte att 

testa bland annat hur en tidigare distribuerad relationsdatabas kan konverteras till nyckel/värde-

par. En sådan konvertering möjliggör lokal lagring av data i kundernas webbläsare, vilket mins-

kar belastningen på servern samt erbjuder möjligheten att arbeta offline. Arbetet resulterar i tre 

riktlinjer att beakta då en migration till en SaaS-tjänst med lokal databas planeras; Tänk efter, 

före, Blotta inte din själ och Storleken har betydelse. Riktlinjerna beskriver hur en migrations-

process bör planeras, när en applikation inte anses lämplig att migrera samt när en konvertering 

av databasen inte anses lämplig. 
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Begreppslista 

 

Asynchronous JavaScript and XML (Ajax) 
Ajax är en samling teknologier vilka gör det möjligt för användaren att navigera en webbsida 

utan att behöva vänta på ett HTTP-svar (HyperText Transfer Protocol). Det fungerar genom att 

ett extra lager, Ajax engine, implementeras mellan klienten och servern. Ajax engine använder 

XML för att skicka förfrågningar till servern, det här sker asynkront vilket innebär att använda-

ren kan fortsätta att interagera med applikationen utan att behöva vänta på svar från servern 

(Garrett 2005). 

 

ASP.NET 
ASP.NET är ett ramverk för att bygga webbsidor och webbapplikation med hjälp av HTML, 

CSS och JavaScript (Get Started with ASP.NET & ASP.NET MVC, 2013). ASP.NET utveckla-

des av Microsoft och är en del av .NET ramverket vilket innebär att klasser som existerar i .NET 

även går att komma åt vid anvädning av ASP.NET (ASP.NET Overview 2013). 

 

Joint Application Design (JAD) 
JAD är en process i vilken både systemets intressenter (användare) och systemutvecklare med-

verkar för att lösa diverse problem som uppstår under utvecklingsprocessen. En JAD workshop 

är strikt reglerad och har klara riktlinjer för hur öppna konflikter ska lösas, samt en klar definit-

ion för vad som ska levereras så att en smidig övergång till nästa fas kan genomföras (Jennerich 

1990). 

 

JavaScript 

JavaScript är ett programmeringsspråk som används på Internet för att erbjuda utökad funktion-

alitet på hemsidor. Språket är en variant av ett annat programmeringsspråk, ECMAScript, och 

ska inte förväxlas med programmeringsspråket Java då de har lite att göra med varandra (Haver-

beke 2011). 

 

JavaScript Object Notation (JSON) 

JSON är ett öppet textbaserat format för utbyte av data mellan olika applikationer över ett nät-

verk. Data som lagras i ett JSON-format kan enkelt läsas med hjälp av JavaScript, vilket gör det 

idealt att använda i Ajax-applikationer utan att för den delen vara begränsat till enbart sådana 

applikationer (Aziz & Mitchell 2007). Det finns några datatyper vilka inte stödjs av JSON och 

därför måste konverteras till ett annat format, binär- och hexadecimal data är exempel på sådana 

format (Crockford 2006). 

 

Legacy system 
Enligt Mark Kolakowski (2013) definieras ett legacy system som ett system vilket bygger på 

utdaterade programmeringsspråk, alternativt mjuk- och/eller hårdvara vilka inte längre utvecklas 

och stödjs av respektive leverantör. 

 

MySQL 

MySQL är ett databashanteringssystem med öppenkällkod, utvecklat av Oracle, som gör det 

möjligt att spara, modifiera och extrahera data i en relationsdatabas (What is MySQL? 2013). 



 

 

 

.NET  

.NET-ramverket är en plattform, utvecklat av Microsoft, vilket erbjuder ett sätt för att bygga 

desktop, webb, mobilapplikationer eller web services. Den består av en common language run-

time (CLR) vilket har till uppgift att sköta minneshantering och liknande systemtjänster. .NET 

innehåller också ett redan färdigt klassbibliotek, som innehåller återanvändbar kod för vanligt 

förekommande programmeringsuppgifter (.NET Framework 4 2013). 

 

Relationsdatabas 

Gilfillan (2002) beskriver en databas som en samling av filer relaterade till varandra. Filerna 

lagras i tabeller och varje fil representerar en rad i tabellen. Filernas egenskaper representeras av 

tabellens kolumner, vilka även kallas fält. I en relationsdatabas är filer relaterade till varandra 

med hjälp av ett gemensamt fält, en gemensam egenskap. I en relationsdatabas där två tabeller, 

författare och böcker, existerar kan filerna i de båda tabellerna relateras till varandra genom att 

varje bok har ett fält som innehåller respektive författares unika identifierare, oftast ett numeriskt 

ID. 

 

Serialisera 

Serialisering innebär att ett objekttillstånd förändras till ett format som kan sparas eller transport-

eras. Processen att serialisera något innebär att exempelvis ett objekt konverteras till ett format 

som är möjligt att skicka över till exempel ett nätverk (Serialization 2013). Ett tydligare exempel 

på serialisering kan ses i kapitel 4.2. 

 

SQL 

SQL (Standard Query Language) är ett standardiserat språk för att söka, lägga till och modifiera 

data i en relationsdatabas (Introduction to SQL 2013). 

 

SQLite 

SQLite är en inbäddad SQL-databasmotor vilken erbjuder ett sätt att spara ner en komplett relat-

ionsdatabas i en enda fil på hårddisken (About SQLite 2013). 

 

Windows Communication Foundation (WCF) 

WCF är ett ramverk som stödjer tjänsteorienterade applikationer (What Is Windows Communi-

cation Foundation 2013). 
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1 Inledning 

Allt fler företag väljer att använda sig av molntjänster, något som visas i en undersökning av 

CDW (2013) där det rapporteras att 39% av de tillfrågade företagen implementerar eller använder 

sig av molntjänster. Den siffran har ökat med 11% från året innan då antalet företag som imple-

menterade eller använde sig av molntjänster låg på 28% 

 

Cloud computing (molntjänster) innebär enligt Armbrust et al. (2010) både de tjänster som finns 

tillgängliga över Internet samt den bakomliggande hårdvaran och de system som erbjuder dessa 

tjänster. Molntjänster erbjuder tre nya aspekter ur ett hårdvaruperspektiv:  

● En till synes obegränsad tillgång till resurser i form av datorkraft för att hantera höga be-

lastningar, vilket innebär att användare inte behöver långtidsplanera inköp av mer dator-

kraft. 

● En minskad uppstartskostnad för nya företag då ny hårdvara inte behövs förrän företagets 

behov expanderar. 

● Möjligheten att enbart betala för den datorkraft som faktiskt används, vilket gör det möj-

ligt att släppa de resurser som inte längre används. 

 

Enligt Miller (2008) är den troligtvis vanligaste typen av molntjänst en Software as a Service 

(SaaS) vilket innebär att en mjukvara, istället för att installeras och administreras hos kund, finns 

tillgänglig på Internet via en webbläsare. Den här typen av lösning innebär att kunderna inte be-

höver investera i server- och licenskostnader samt att tjänsteleverantören endast behöver admini-

strera en enda programvara. 

1.1 Problembeskrivning 

Aversano et al. (2001) beskriver en teori/tillvägagångssätt för att migrera ett legacy system till 

webben, vilket kan liknas vid en typ av SaaS-tjänst. Enligt den här teorin ligger några av de vik-

tigaste problemfaktorerna med en sådan migration i att bryta ner systemet i komponenter samt att 

bygga det nya systemet baserat på dessa komponenter. Det är inte möjligt att rädda alla delar i ett 

sådant system, vilket innebär att vissa delar måste göras om. Användargränssnittet är ett exempel 

på en sådan del som inte kan implementeras i det nya webbaserade systemet då det måste kunna 

visas i en webbläsare med hjälp av HTML, CSS och möjligtvis något skriptspråk för att hantera 

användarinteraktioner. 

 

Teorin av Aversano et al. (2001) tar inte hänsyn till situationer där databaskomponenten av någon 

anledning måste byggas om, exempelvis när företag ska gå från en arkitektur med databaser som 

är distribuerade över flera klienter till en arkitektur med en central databas. En sådan förflyttning 

sker exempelvis när en SaaS-tjänst ska byggas, då kan inte längre databasen ligga lokalt hos kli-

enten. Genom att den lokalt lagrade databasen flyttas blir en viktig fråga hur en sådan flytt ska 

utföras utan att den påverka användarupplevelsen. Eftersom databasen inte längre ligger lokalt 

hos klienterna kan det uppstå situationer då databasen inte är tillgänglig, exempelvis om använda-
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ren tappar sin internetanslutning eller om servern inte är tillgänglig. Om en sådan situation upp-

står går användarens arbete förlorat, något som inte är önskvärt då det kan skapa irritation hos 

användarna. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Då allt fler företag och organisationer börjar använda sig av molntjänster i sin verksamhet är det 

av intresse att visa på den problematik som kan uppstå under en migrationsprocess. I det här arbe-

tet kommer en SaaS-tjänst att utvecklas med syfte att ta reda på de svårigheter som kan uppstå 

under en sådan process. Arbetet syftar även till att ge en vägledning för hur relationsdatabaser 

kan konverteras för att möjliggöra lagring av data i kunders webbläsare. 

 

Forskningsfrågor: 
● Hur kan komponenter delas upp över klient och server i en SaaS-tjänst? 

● Vilka svårigheter finns med att konvertera en relationsdatabas till nyckel/värde-par? 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet kommer enbart att fokusera på utveckling inom .NET-ramverket för applikationens back-

end samt användandet av HTML5 med local storage och IndexedDB för att möjliggöra offline-

arbete. Anledningen till att .NET-ramverket kommer att användas är att den programvara som 

migreras bygger på C#, vilket ingår i .NET-ramverket. HTML5 används eftersom det använder 

funktionalitet som finns inbyggd i de flesta webbläsare och därför inte kräver någon tredjeparts-

programvara. Den programvara som migreras använder en central datalagring med MySQL samt 

distribuerad lokal datalagring med SQLite, arbetet kommer därför avgränsas till dessa två typer 

av relationsdatabaser. Arbetet fokuserar även på webbutveckling enligt en specifik systemut-

vecklingsmetod och är därför kanske inte applicerbart för andra systemutvecklingsmetoder än 

den som valts för det här arbetet. Den systemutvecklingsmetod som valts för arbetet är Rapid 

Application Development (RAD) och den används då metoden erbjuder ett tillvägagångssätt att 

snabbt utveckla prototyper av programvaran.  
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2 Forskningsansats 

I det här kapitlet beskrivs den forskingsansats, systemutvecklingsmetod samt metod för datain-

samling och dataanalys som används i arbetet. Kapitlet innehåller även en beskrivning av fallstu-

dien vi använt i arbetet. 

2.1 Design Science 

Forskningsansatsen arbetet grundar sig på är Design Science. Design Science benämns av Oates 

(2006) som Design and Creation, vilket Oates definierar som: “The design and creation research 

strategy focuses on developing new IT products, also called artefacts.” Vi har valt den här forsk-

ningsansatsen eftersom den beskriver hur utvecklandet av en IT-artefakt kan användas för att 

besvara sin forskningsfråga (Oates 2006, s.110). I vårt arbete kommer utvecklandet av IT-

artefakten användas för att besvara frågan hur en relationsdatabas kan bytas ut mot en datalagring 

av nyckel/värdepar för användning i en SaaS-tjänst. 

 

 
Figur 2.1.1.1 - Ramverk för forskning inom informationssystem (Källa: Hevner et al. 2004, s. 80). 

 

Figur 2.1.1.1 visar ett ramverk för forskning inom informationssystem, Hevner et al. (2004) me-

nar att forskning inom Design Science alltid resulterar i två stycken kunskapsbidrag. Kunskaps-

bidragen är en artefakt som syftar till att lösa ett problem och ett vetenskapligt bidrag med syfte 

att tillföra ny kunskap inom området. Artefaktens relevans beror på användarbehov och organisa-

toriskt behov, en artefakt är värdelös om den löser ett icke existerande problem. Forskningen 

bygger på en kunskapsbas innehållande bland annat ramverk och metoder vilka används som 
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riktlinjer för utvärdering av den utvecklade artefakten. Anledningen till att Design Science har 

valts som metod för det här arbetet är att en artefakt kommer utvecklas, artefakten syftar till att ta 

fram riktlinjer för hur en migration från en desktop-applikation till en SaaS-tjänst kan ske då da-

tabaskomponenten måste bytas ut. 

 

Enligt (Oates) kan Design Science skapa fyra typer av produkter: Constructs, Models, Methods 

och Instantiations (Oates 2006, s.108). 

● Konstruktioner (Constructs) - Är vokabuläret, språket, notationer, objekt, som används i 

den specifika IT-domänen. 

 

● Modeller (Models) - Är en kombination av constructs som representar en viss situation 

och är till för att hjälpa lösa ett problem. De kan innefatta visualisering av problemet med 

hjälp av flödesscheman eller use cases. 

 

● Metoder (Methods) - Bidrar med vägledning om hur modeller ska skapas och hur problem 

skall lösas med hjälp av IT. Det innefattar bland annat matematiska algoritmer för att lösa 

problem. 

 

● Instansieringar (Instantiations) - Är när ett system tas i bruk. Det bidrar med teori och 

kunskap om hur constructs, models eller methods kan användas för en IT-artefakt. 

 

Resultatet av det här arbetet kommer att klassas som en instansiering då vi utvecklar en prototyp 

av en artefakt vilken senare kan användas som guide vid en framtida utveckling av molntjänsten. 

Oavsett vilken typ av artefakt som skapas genom Design Science måste den vara baserad på väle-

tablerade principer för systemutveckling (Oates 2006, s.111). Den systemutvecklingsmetod som 

kommer användas för utveckling av IT-artefakten i det här arbetet är Rapid Application Deve-

lopment (RAD) i kombination med stegen i Design Science. 

 

Design Science beskrivs som en iterativ process bestående av fem steg. Oates (2006) beskriver 

stegen i Design Science som följande: 

 Awareness är upptäckten av ett problem, det kan komma från litteraturen som studeras, 

praktiker inom området, klienter som uttrycker behov för nyskapande eller från ny ut-

veckling av teknik. 

 

● Suggestion är det kreativa steget från nyfikenhet om det givna problemet till att erbjuda en 

idé om hur problemet kan lösas. 

 

 Development är där designidén implementeras. Hur det görs beror på vilken typ av arte-

fakt som ska utvecklas. Om det är system som ska utvecklas krävs det en systemutveckl-

ingsmetod som kan följas i systemutvecklingsprocessen. 

 

● Evaluation undersöker den utvecklade artefakten och bedömer dess värde och om den av-

viker ifrån förväntningarna. 
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● Conclusion är steget där resultaten från designprocessen sammanfattas. Här identifieras 

också den kunskap som erhållits samt alternativa lösa ändar. Här nämns även oförklarliga 

resultat som kan vara något att undersöka i framtida forskning. 

2.2 Forskningsfall 

För att besvara våra forskningsfrågor kommer vi under arbetets gång att utveckla en IT-artefakt. 

För att artefakten ska ha relevans och lösa ett existerande problem har vi använt oss av en fallstu-

die. Vi har kommit i kontakt med Shoppa AB, ett IT-företag som inriktar sig mot detalhjandeln. 

Shoppa AB har en programvara som i nuläget säljs till deras kunder som i sin tur får installera 

programvaran på sina egna datorer. Programvaran, Shoppa Plus, är ett program som låter använ-

daren skapa och redigera mallar för produktskyltar som innehåller pris, information om produk-

ten samt alternativt en bild på produkten. Shoppa Plus erbjuder även möjligheten för användare 

att själv skriva ut skyltarna, skicka dem till diverse monitorer eller skicka en beställning till 

Shoppa AB som då skriver ut skyltarna och skickar dem tillbaka till kunden. 

 

Shoppa AB vill nu bygga en webblösning som ska innehålla enbart de funktioner som används i 

kundernas butiker. Butikerna ska kunna komma åt de mallar som skapats av huvudkontoret och 

ändra text och bild för att sedan skriva ut skyltarna om så önskas. Den stora anledningen till det 

här beslutet är att flertalet kunder har önskat en sådan lösning vilket leder Shoppa AB till ett hopp 

om att kunna bredda sin marknad. Den utökade marknaden består utav mindre butikskedjor, ki-

osker samt alternativt även privatpersoner. Webblösningen är inte tänkt att ersätta Shoppa Plus 

utan enbart tänkt att vara ett verktyg för butiksarbetarna. Shoppa Plus kommer fortfarande att 

användas hos butikskedjornas huvudkontor där verktyget för design av mallar fortfarande finns 

tillgängligt. Shoppa Plus är kopplat emot en centraliserad databas innehållande användaruppgif-

ter, mallar, produktbilder, fonter, färger med mera. När användaren loggar in i programvaran på-

börjas en synkningsprocess och om det inte existerar en databasfil, skapas en sådan på använda-

rens dator med hjälp av SQLite. Om användaren redan har en existerande databas synkroniseras 

enbart data som inte existerar i användarens databas. När webblösningen implementeras måste 

den lokala databasen ersättas med en lösning som fortfarande gör det möjligt för användaren att 

arbeta mot databasen utan långa laddningstider. 

2.3 Rapid Application Development (RAD) 

RAD är en samling av iterativa metoder som togs fram i syfte att lösa svagheterna med vatten-

fallsmodellen. RAD snabbar upp analys-, design- och implementationsfaserna för att snabbare 

kunna leverera ett nedskalat system till kunderna. På det sättet involveras kunderna i utvecklings-

processen och kan ge feedback som utvecklarna sedan kan ta med sig till nästa cykel (Dennis et 

al. 2010). 
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Shelly et al. (2009) beskriver fyra olika faser som ingår i RAD-modellen: 

● Planeringsfasen (Requirements Planning) kombinerar delar av planerings- och analysfa-

sen från SDLC (System Development Life Cycle). Här diskuterar också användare, chefer 

och andra aktörer inom företaget vilket behov det finns för ett nytt system och vilka krav 

som ska ställas på ett sådant system. Fasen avslutas när de inblandande aktörerna har 

kommit överens om de viktigaste problemen och får ledningens tillstånd att fortsätta. 

 

● Designfasen (User Design) - Under den här fasen diskuterar användare med systemanaly-

tiker och utvecklar modeller samt prototyper som representerar systems olika processer, 

indata, och utdata. Gruppen eller delar av gruppen som har hand om RAD processen inom 

företag använder en kombination JAD-tekniker och CASE tools för att föra över använ-

darnas behov till modeller. Under hela designfasen finns det ett nära samarbete med an-

vändarna, vilket gör att användarna enklare kan förstå, modifiera, och slutligen godkänna 

modellen av systemet. 

  

● Konstruktionsfasen (Construction) fokuserar på uppgifter för program- och applikations-

utveckling i likhet med SDLC. I RAD är dock användarna fortfarande med i processen 

och kan komma med förslag om förändringar och/eller förbättringar. 

 

● Implementationsfasen (Cutover) - Den här fasen liknar den sista delen i SDLC:s imple-

mentationsfas och inkluderar datakonvertering, systemtester, övergång till det nya syste-

met samt användarutbildning. Jämfört med traditionella utvecklingsmetoder är RAD:s 

implementationsfas komprimerad vilket resulterar i att det färdiga systemet kommer i 

bruk tidigare. 

 

Vidare beskriver Dennis et al. (2010) tre olika tillvägagångssätt att genomföra RAD: 

● Iterative development 

● System prototyping 

● Throwaway prototyping 

 

Iterative development bryter ner hela projektet till en serie av versioner som utvecklas sekventi-

ellt. De viktigaste funktionerna implementeras i den första versionen och systemet utvecklas 

snabbt via en sorts minifierad vattenfallsprocess, vilket tillåter användare att ge feedback som kan 

implementeras i nästkommande version. Den största nackdelen med Iterative development är att 

användarna alltid arbetar med ett medvetet ofärdigt system och kräver därför att användarna är 

tålmodiga då det kan dröja innan systemet är helt färdigt (Dennis et al. 2010). 

 

System prototyping utför analys-, design- och implementationsfaserna samtidigt för att på ett 

snabbt sätt utveckla en simplifierad version innehållande minimal funktionalitet. Utvecklarna 

bygger sedan en ny prototyp baserad på användarnas reaktioner och feedback på den tidigare 

prototypen samt lägger till ytterligare funktionalitet. Den här processen utförs ända fram till och 

med att en prototyp innehåller tillräckligt med funktionalitet för att kunna användas i organisat-

ionen. Det här tillvägagångssättet är användbart när användarna har svårt att ge en exakt kravspe-

cifikation för systemet. En nackdel är bristen på genomgående analys innan design- och imple-

mentationsbeslut tas (Dennis et al. 2010). 
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Throwaway prototyping bygger på utveckling av prototyper men de används huvudsakligen för 

att utforska olika designalternativ snarare än att prototypen senare ska bli det faktiska systemet. 

Throwaway prototyping har en relativt grundlig analysfas där en kravspecifikation skapas och 

konceptuella idéer för systemet utvecklas. Trots detta kan det finnas funktioner, föreslagna av 

användarna, som är svåra att förstå och det kan finnas svåra tekniska problem som måste lösas. 

Var och ett av dessa problem undersöks genom att analysera, designa och bygga en designproto-

typ. En sådan prototyp är inte tänkt att vara ett fungerande system utan innehåller endast tillräck-

ligt med detaljer för att användarna ska förstå de problem som måste övervägas. Throwaway pro-

totyping balanserar välgenomtänkta analys- och designfaser med fördelarna av att använda proto-

typer för att lösa viktiga problem innan det faktiska systemet börjar utvecklas. Det kan ta längre 

tid att leverera ett färdigt system jämfört med System prototyping men leder ofta till mer stabila 

system (Dennis et al. 2010). 

 

Arbetet kommer utgå ifrån RAD-metoden throwaway prototyping då den artefakt som utvecklas 

endast har som syfte att testa teorier för migration av desktop-applikationer till en SaaS-tjänst 

med lokal databas. Artefakten kommer således vara en prototyp som kan användas som ett de-

signförslag vid en framtida utveckling av en faktisk SaaS-tjänst. Metoderna iterative development 

och system prototyping valdes därför bort med anledningen att de resulterar i en färdig produkt, 

vilket alltså inte är målet med det här arbetet. 

2.4 Intervjuer 

Inom Design Science kan intervjuer användas för att först skapa en kravspecifikation och sedan 

kan uppföljningsintervjuer bedrivas för att få feedback på den färdiga designen (Oates 2006). 

 

Oates (2006) skriver att det finns tre typer av intervjuer: 

● Strukturerade intervjuer 

● Semi-strukturerade intervjuer 

● Ostrukturerade intervjuer 

 

Strukturerade intervjuer använder förutbestämda, standardiserade och identiska frågor för alla 

som ska intervjuas. Det förekommer ingen konversation utöver frågorna och svaren och det är 

viktigt att du läser alla frågor på samma vis och antecknar svaren utan att kommentera dessa, an-

nars kan du påverka den som intervjuas med dina egna synpunkter. Den här typen av intervju kan 

jämföras med en enkät där du fyller i svaren åt den som svarar på den (Oates 2006). 

 

Semi-strukturerade intervjuer använder en lista av teman som ska behandlas och frågor du vill 

ställa men du är flexibel och behöver inte ställas frågorna i en exakt ordning beroende på hur 

konversationen flyter på. Den som intervjuas får möjlighet att tala mer öppet och detaljerat angå-

ende de frågor du ställer och kan påpeka problem som de tror är relevanta för dig (Oates 2006). 
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Ostrukturerade intervjuer innebär att den som intervjuar har mindre kontroll. Du börjar med att 

berätta vilket ämne diskussionen ska handla om och låter sedan den som intervjuas utveckla sina 

idéer och tala fritt om sina synpunkter angående ämnet (Oates 2006). 

 

I det här arbetet används semi-strukturerade intervjuer, anledningen är att det ger oss möjlighet 

att vara mer flexibla med våra frågor och att vi inte behöver följa en strikt mall för vilka frågor 

som skall ställas till den intervjuade. Det gör att vi kan få en djupare insikt om de frågor som 

känns relevanta för vårt arbete och att vi har möjlighet att gå tillbaka och ställa frågor om vi miss-

sat något som kan vara relevant. 

2.4.1 Kvalitativ dataanalys 

Kvalitativ data inkluderar all icke-numerisk data som kan finnas i ljudinspelningar, forskningsan-

teckningar, företagsdokument etc. Det är den huvudsakliga datatypen som genereras i fallstudier, 

aktionsforskning och etnografier (Oates 2006). 

 

Enligt Oates (2006) bör en kvalitativ dataanalys börjas genom att läsa igenom all data och skapa 

en generell uppfattning. När det är gjort ska nyckelteman definieras och till en början kan föl-

jande tre teman användas: 

● Segment som inte har någon relation till det övergripande forskningssyftet och därför inte 

behövs. 

● Segment som tillför generell beskrivande information som kommer behövas för att kunna 

förklara forskningskontexten för läsarna (t.ex. företagshistoria, antalet anställda etc). 

● Segment som verkar relevanta för forskningsfrågan/forskningsfrågorna. 

 

Efter att den är gjord ska fokus läggas på det tredje och sista temat, segment som verkar relevanta 

för forskningen. Där ska varje segment, eller enhet av data, kategoriseras genom att en etikett 

eller benämning sätts på varje enskild enhet. Etiketten syftar till att beskriva segmentet. I början 

är valet av kategori inte viktigt då det finns gott om tid att ändra den senare. Det viktiga i det ske-

det är att varje segment får en kategori (Oates 2006). En kvalitativ dataanalys genomförs i det här 

arbetet eftersom vi använder en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av semi-strukturerade in-

tervjuer. 
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2.5 Forskningsprocess 

Under arbetets gång har vi följt de fem stegen som ingår i Design Science och där använt oss utav 

systemutvecklingsmetoden RAD samt semi-strukturerade intervjuer som kvalitativ datain-

samlingsmetod. I utvecklingsprocessen har vi använt RAD-metoden throwaway prototyping. 

 

● Medvetenhet om problemet (Awareness) 
I det här steget ska vi söka information i böcker och på Internet angående diverse möjliga 

lösningar för lokal datalagring i webbläsaren. Vi ska även undersöka huruvida HTML5 

erbjuder en sådan funktionalitet vilken gör det möjligt att lagra information i webbläsa-

rens cache. Med syfte att erhålla en större förståelse för hur Shoppa AB:s programvara 

Shoppa Plus är uppbyggd, samt hur den kan relateras till problemet, kommer en semi-

strukturerad intervju att genomföras. Intervjun kommer att analyseras med en kvalitativ 

metodik för dataanalys, baserat på den kommer en kravspecifikation för applikationen tas 

fram. 

 

● Lösningsförslag (Suggestion) 
Under den här fasen kommer ett lösningsförslag presenteras baserat på vad som kommit 

fram under medvetenhetsfasen (awareness). Syftet med lösningsförslaget är att ta fram en 

form av vägledning för hur problemet skulle kunna lösas. 

 

● Utveckling av programvaran (Development) 

I den här fasen kommer programvaran att utvecklas utifrån de teorier vi fann i medveten-

hetsfasen (awareness) samt vara grundad på det lösningsförslag som tagits fram. Under 

utvecklingsfasen kommer systemutvecklingsmetoden RAD att användas och då främst 

throwaway prototyping. Anledningen till valet av throwaway prototyping är att det som 

utvecklas enbart kommer fungera som ett designförslag, vilket kan användas i en framtida 

utveckling av den faktiska molntjänsten. 

 

● Utvärdering (Evaluation) 

Under det här steget kommer den utvecklade artefakten att utvärderas. Utvärderingen 

kommer att ställas emot den kravspecifikation vilken tagits fram i medvetenhetsfasen 

(awareness) för att se om vi har lyckats uppnå de krav som ställts på artefakten. Utöver 

utvärdering av artefakten kommer även en utvärdering av de teorier som använts att ge-

nomföras, vi kommer även presentera och analysera vårt resultat. 

 

● Slutsats (Conclusion) 
Baserat på resultatet som presenterats i utvärderingen kommer vi ta fram några riktlinjer 

för hur en migration från desktop till SaaS-tjänst kan genomföras, hur en relationsdatabas 

kan konverteras till nyckel/värde-par för lokal lagring i webbläsaren samt vilken typ av 

applikation vi anser inte bör migreras.  
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3 Migration av desktop-applikationer till webben 

Området att migrera en programvara till webben i form av SaaS-tjänst är dåligt utrett vilket inne-

bär att teorier varit svåra att finna. Aversano et al. (2001) har dock gjort ett arbete angående mi-

gration av ett legacy system vars tillvägagångssätt det här arbetet kommer att baseras på. 

3.1 Migrating Legacy Systems to the Web 

Arbetet av Aversano et al. (2001) beskriver deras process att migrera ett legacy system skrivet i 

COBOL till webben i form av en ASP-applikation. I arbetet nämns tre typer av komponenter som 

ett mjukvarusystem består av; gränssnittskomponenter, logikkomponenter och databaskomponen-

ter. Utvecklare måste därmed identifiera dessa komponenter hos den programvara som ska migre-

ras innan själva utvecklingsprocessen kan påbörjas. 

 

De tre nämnda komponenterna kan delas in i två huvudkomponenter; klientkomponenter och 

serverkomponenter. Gränssnittskomponenter räknas som klientkomponenter medan logik- och 

databaskomponenter räknas som serverkomponenter. Klientkomponenten måste sedan byggas 

om med hjälp av webbteknologier för att det ska vara möjligt att visas och användas i en webblä-

sare. Serverkomponenterna kan behöva struktureras om något för att kunna vara fortsatt kompa-

tibla med klientkomponenten (Aversano et al. 2001). 

3.2 MVC (Model-View-Controller) 

MVC är ett designmönster som består av tre komponenter; Modeller, Vyer och Kontroller för 

logiska operationer. 

 

● Modeller - Modeller är objekt som representerar entiteter i bakomliggande databaser. Ob-

jekten ansvarar bland annat för att hämta och spara data i databaserna. 

● Vyer - Vyer är de komponenter som hanterar användargränssnittet. De bygger ofta på 

modellerna, det vill säga en vy kan användas för att låta användaren ändra existerande 

modelldata eller skapa helt ny. 

● Kontroller - Kontroller är de komponenter som hanterar användarinteraktion, arbetar 

med modellen och väljer den vy som ska visas. Allt som sker i en vy hanteras av en 

bakomliggande kontroller som utför lämpliga operationer baserat på vad användaren gjort 

i vyn. 

 

MVC erbjuder således ett sätt att bygga applikationer med väl separerade komponenter som dess-

sutom är löst kopplade, vilket innebär att en komponent enkelt kan bytas ut mot en ny utan att 

övriga komponenter påverkas. Den lösa kopplingen innebär även att utvecklare kan arbeta paral-

lellt med olika komponenter, vilket underlättar utvecklingsprocessen (ASP.NET MVC Overview 

2013). 
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3.3 HTML5 

HTML (HyperText Markup Language) är ett märkspråk som används för att strukturera upp 

elektroniska dokument i en webbläsare (HTML Introduction, 2013). HTML5 bygger vidare på 

HTML 4.01 och introducerar bland annat nya semantiska element som <article>, <section>, <he-

ader> och <footer> samt funktioner som canvas, video och local storage (Pilgrim 2010). 

3.3.1 Local storage 

Local storage är ett sätt att spara data lokalt i klientens webbläsare. Den här typen av lagring lik-

nar cookies i den mening att data bibehålls om användaren lämnar den aktuella sidan eller stänger 

ner webbläsaren, dock skickas den lokala datan aldrig tillbaka till webbservern. Data lagras i 

form av par av nycklar och värden, nyckeln är av datatypen string medan värdet kan vara av alla 

datatyper som stödjs av JavaScript. Local storage har som fördel mot liknande lösningar som 

kommer i form av plug-ins att det finns implementerat i webbläsaren från början och därför alltid 

finns tillgängligt (Pilgrim 2010). 

 

Pilgrim (2010) nämner dock att det finns ett begränsat lagringsutrymme på 5MB, något som är 

mer eller mindre uniformt i alla webbläsare där local storage finns implementerat. Begränsningen 

kan inte påverkas av webbutvecklare och kan, i ett fåtal webbläsare, endast utökas av användarna 

själva. 

  

Enligt Pilgrim (2010) finns det stöd för local storage i följande webbläsare: 

● Internet Explorer 8.0+ 

● Mozilla Firefox 3.5+ 

● Safari 4.0+ 

● Google Chrome 4.0+ 

● Opera 10.5+ 

● Iphone 2.0+ 

● Android 2.0+ 

3.3.2 IndexedDB 

IndexedDB erbjuder ett sätt att spara data lokalt i klientens webbläsare och utföra högeffektiva 

sökningar på datan. IndexedDB är framförallt användbart för webbapplikationer som sparar ner 

stora mängder data och måste vara tillgängliga offline. IndexedDB skiljer sig från traditionella 

databaser då den inte använder rader och kolumner, istället sparas JavaScript-objekt ner i en 

object store. Objekten sparas i form av nyckel/värde-par. En nyckel kan vara en komplex typ, 

exempelvis ett objekt, och värde en egenskap tillhörande objektet. När data hämtas eller läggs till 

i IndexedDB sker en transaktion, transaktionerna har en begränsad livslängd och det är inte möj-

ligt att använda en transaktion efter den har avslutats. Transaktioner sker också automatiskt, det 

förhindrar att två eller fler klienter försöker modifiera data samtidigt, något som skulle kunna 

uppstå om tjänsten är öppen i två flikar samtidigt (Basic Concepts 2013).  
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4 Utveckling av en SaaS-tjänst med lokal databas 

Shoppa Plus är den programvara utifrån vilken en SaaS-tjänst ska utvecklas. Shoppa Plus install-

eras på kundernas datorer och skapar en lokal filbaserad databas med hjälp av SQLite. Den lokala 

databasen innehåller kundrelaterad data, alltså endast data vilken den inloggade användaren har 

tillgång till. Shoppa AB:s server består utav två services (tjänster) som förmedlar förfrågningar 

från kunderna till Shoppa AB:s tre relationsdatabaser av typen MySQL. Kundernas lokala data-

bas gör det möjligt för kunderna att arbeta offline med begränsningen att ingen ny data kan häm-

tas från servern. När Shoppa Plus är anslutet till Internet sker en synkronisering minst var 15:e 

minut. Detta innebär att om det finns ny data på servern laddas den ner till den lokala databasen. 

Figur 4.1 visar arkitekturen för Shoppa Plus. 

 

 
Figur 4.1 - Shoppa Plus arkitektur 

 

Vid utvecklandet av en SaaS-tjänst kommer den lokala databasen inte längre vara möjlig att an-

vända, vilket innebär att databaskomponenten måste bytas ut. Problemet uppstår då programvaran 

nu istället kommer finnas på Shoppa AB:s server istället för lokalt på kundens dator. Interaktion-

en med programvaran sker således via en webbläsare och programvarans användargränssnitt 

kommer vara uppbyggt med HTML, CSS och något skriptspråk. Programvaran kommer även ha 

en back-end (bakomliggande logik) baserat på något programmeringsspråk som hanterar kopp-

lingen mellan Shoppa AB:s relationsdatabaser och de mellanliggande tjänsterna. 
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Under utvecklingsfasen används systemutvecklingsmetoden RAD, eller mer specifikt RAD-

metoden throwaway prototyping. I det här arbetet används inte steget User Design då interaktion 

med Shoppa AB:s kunder inte anses relevant för arbetet. Arbetet använder heller inte implemen-

tationsfasen (Cutover) då utvecklingsarbetet inte syftar till att skapa en färdig och fungerande 

applikation. Utvecklingsarbetet syftar enbart till att testa möjligheten att använda en datalagring i 

form av nyckel/värde-par samt ta reda på dess begränsningar. 

 

Under planeringsfasen i RAD har en initial kravspecifikation tagits fram, den syftar dock på hur 

en färdig version av deras SaaS-tjänst kan tänkas se ut. Shoppa AB vill att så mycket som möjligt 

av den funktionalitet Shoppa Plus tillhandahåller ska finnas med i den migrerade programvaran. 

Det inkluderar möjligheten för butiksanvändarna att visa och fylla i de mallar deras huvudkontor 

har skapat samt möjligheten att skriva ut färdiga skyltar. För att det ska vara möjligt krävs att 

butiksanvändarna har tillgång till den data som finns lagrad på Shoppa AB:s server. I Shoppa 

Plus har användarna tillgång till en lokal filbaserad databas vilken uppdateras med ny data från 

servern minst var 15:e minut om sådan finns. 

 

Kravspecifikationen, som den ser ut med relevans för det här arbetet, ser därmed ut som följer: 

 Molntjänsten ska erbjuda användaren grundläggande funktionalitet för att visa och fylla i 

mallar. 

 Molntjänsten ska kunna användas offline, viss begränsning i funktionalitet accepteras. 

 Molntjänsten ska erbjuda en lokal datalagring vilken synkroniseras mot data på Shoppa 

AB:s server. 

 

På grund av den begränsade tiden för arbetet kommer det inte vara möjligt att utveckla en appli-

kation som uppfyller kraven till fullo. Till följd av detta kommer arbetet, som tidigare nämnts, 

enbart att testa möjliga lösningar som kan komma att användas vid en framtida utveckling av 

programvaran. 

4.1 Lösningsförslag 

HTML5 är ännu ingen standard vilket medför att alla webbläsare inte har stöd för de funktioner 

och semantiska element HTML5 erbjuder (HTML5 Introduction 2013). HTML5 erbjuder dock 

funktioner som local storage och IndexedDB, de gör det möjligt att spara ner data i form av 

nyckel/värde-par och möjliggör således lokal lagring i kundernas webbläsare (HTML5 Web Sto-

rage, 2013). MVC-applikationen anropar en WCF-tjänst vilken i sin tur skickar SQL-frågor till 

den bakomliggande databasen. Den data som skickas tillbaka till MVC-applikationen kan sedan 

serialiseras till JSON och skickas till webbläsaren där det kan sparas i local storage. Data som 

sparas i local storage måste vara i form av en textsträng vilket innebär att JSON först serialiseras 

till en textsträng med hjälp av JavaScript innan det kan sparas. När data finns lagrat lokalt i kun-

dens webbläsare kan JavaScript användas för att ställa förfrågningar och hämta ut den data som 

ska visas på skärmen. Det förbättrar programvarans laddningstider och gör det möjligt för kunden 

att arbeta även om kunden förlorar sin anslutning till Internet. JSON är lämpligt att använda i en 
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webbapplikation då det bygger på JavaScript samt kan serialiseras i de flesta programmerings-

språk, däribland ASP.NET MVC (Introducing JSON 2013). 

 

Förslaget bygger på vad som nämnts ovan och är således en webbapplikation byggd med 

HTML5, CSS, JavaScript inklusive biblioteket jQuery samt ASP.NET MVC 4. Applikationen 

syftar till att testa hur en lokalt lagrad relationsdatabas kan bytas ut emot en datalagring i form av 

nyckel/värde-par som lagras lokalt i en webbläsare. Figur 4.1.1 visar hur den arkitekturen för den 

applikation som utvecklas ser ut i prototypstadiet. Applikationens back-end består av MVC-

applikationen, WCF-tjänsten samt en testdatabas av typen SQLite. I figur 4.1.2 ses ett förslag på 

hur den framtida arkitekturen för Shoppa Plus kan se ut då den kompletteras med en SaaS-tjänst. 

 

 
Figur 4.1.1 – SaaS-tjänstens arkitektur i prototypstadiet. 
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Figur 4.1.2 - Shoppa Plus framtida arkitektur. 

 

Under konstruktionsfasen i RAD sker utvecklingsarbetet emot en relationsdatabas med testdata 

vilken programvaran interagerar med igenom Windows Communication Foundation (WCF). 

WCF-tjänsten syftar till att imitera de tjänster som används av Shoppa Plus för kommunikation 

med MySQL-servern, detta eftersom en framtida molntjänst kommer behöva fungera på sådant 

vis. WCF-tjänst består av ett antal metoder vilka skickar SQL-frågor till den lokala databasen. 

Användandet av en separat tjänst för databaskommunikation medför att tjänsten kan användas av 

flera olika applikationer vilka är beroende av samma data (What Is Windows Communication 

Foundation 2013). Den data som skickas mellan WCF-tjänsten och MVC-applikationen är av 

typen DataTable, vilken representerar en SQL-tabell. MVC-applikationen skickar sedan vidare 

datan till klienten i form av JSON, mer om hur det sker beskrivs i avsnitt 4.2. 

4.2 Från SQL till JSON 

I Shoppa Plus hämtas kundrelaterad data från Shoppa AB:s MySQL server och lagras i en lokal 

databas av typen SQLite på kundens dator. SQLite är en filbaserad relationsdatabas (About 

SQLite, 2013), vilket innebär att all data sparas i tabeller. Relationsdatabaser bygger på idén att 

tabeller kan relateras till varandra med hjälp av gemensamma fält (Gilfillan 2002), exempelvis 

innehåller tabellen i figur 4.2.1 ett fält tp_UserID vilket kan relateras till en användare i en annan 

tabell. Figur 4.2.1 visar hur en databastabell kan konverteras till JSON. 

 



16 

 

 
Figur 4.2.1 - Processen att omvandla en SQL-tabell till JSON 

 

Tabellen i figur 4.2.1 är av typen DataTable, den skickas sedan till en metod, Objectify, vilken 

omvandlar tabellen till en lista av objekt. Omvandlingen säkerställer att serialiseringen till JSON 

kommer ske på ett korrekt sätt och har en korrekt struktur. Objectify itererar över varje rad i ta-

bellen, varje iteration skapar ett nytt objekt. I varje iteration sker ytterligare en sådan över varje 

kolumn som existerar i den aktuella raden, kolumnerna representerar objektets attri-

but/egenskaper. Exempel 4.2.1 visar hur metoden Objectify implementeras i programmet. 

 
/// <summary> 
/// A method that takes a DataTable filled with the result from a  
/// SQL query and converts it to a list of objects 
/// </summary> 
/// <param name="table"></param> 
/// <returns></returns> 
private List<Dictionary<string, object>> Objectify (DataTable table) 
{ 
 // The list containing as many dictionaries as there are rows in 
 // the DataTable 
 List<Dictionary<string, object>> dataList = 
     new List<Dictionary<string, object>>(); 

  
 foreach (DataRow row in table.Rows) 
 { 
         // Each dictionary represents a row, which will later be 
     // serialized as a JSON 
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         Dictionary<string, object> dict = 
          new Dictionary<string, object>(); 

              
         foreach (DataColumn col in table.Columns) 
        { 
             // Each column represents the new object's attributes 
             dict.Add(col.ColumnName, row[col]); 
         } 
         dataList.Add(dict); 
 } 
 return dataList; 
} 

Exempel 4.2.1 - Metoden Objectify 
 

Listan dataList i exempel 4.2.1 representerar den lista av objekt vilken sedan skickas tillbaka till 

den anropande metoden GetClientTemplates. GetClientTemplates är den metod utifrån vilken 

kommunikationen mellan servern och klienten sker. Metoden anropas automatiskt då en använ-

dare loggar in i systemet och skickar då ett anrop till WCF-tjänsten där databasförfrågan hanteras. 

Då svaret från servern kommer tillbaka till GetClientTemplates innehåller det den data som sedan 

skickas till Objectify. Listan som returneras från Objectify serialiseras till JSON och skickas till 

webbläsaren. Exempel 4.2.2 visar hur metoden GetClientTemplates implementeras. 

 
public JsonResult GetClientTemplates() 
{ 
 var client = new ShoppaServiceClient(); 

  
 // Gets the user ID stored in the current session 
 string userId = Session["userId"] as string; 

  
 // Calling the GetClientTemplates method from the WCF service 
 // which gets all templates the customer has access to 
 DataTable table = client.GetClientTemplates(userId); 

  
 // Creates a list of objects so that the data can be serialized 
 // into a JSON 
 var templateList = Objectify(table); 

  
 client.Close(); 

  
 // Returns the data to the view as a JSON 
 return Json(templateList, JsonRequestBehavior.AllowGet); 
 } 

Exempel 4.2.2 - Metoden GetClientTemplates hämtar mallar från servern och skickar till webbläsaren i form av 

JSON. 
 

Webbläsaren använder JavaScript för att bland annat spara ner JSON till local storage samt, om 

det existerar, läsa av den data som finns lagrad i local storage. I de fall där den data som efterfrå-

gas inte redan finns lagrad i webbläsaren sker ett anrop från klienten till GetClientTemplates. 

Anropet medför att webbläsaren får tillbaka data från servern i form av JSON, vilket sedan måste 

omvandlas till datatypen string för att kunna lagras i local storage. Omvandlingen sker med hjälp 
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av JavaScript-metoden JSON.stringify. För att det sedan ska vara möjligt att söka i den lagrade 

datan måste den återigen läsas in som JSON, vilket sker med hjälp av JavaScript-metoden 

JSON.parse. Exempel 4.2.3 visar hur JSON sparas i local storage. 

 
var storedTemplates = window.localStorage.getItem("JsonTemplates"); 

 
if (!storedTemplates) { 
 $(function () { 
        $.getJSON("/Home/GetClientTemplates", {}, 
         function (templateTable) { 
             window.localStorage.setItem("JsonTemplates",  
    JSON.stringify(templateTable)); 
         }); 
 }); 
} 

Exempel 4.2.3 - Om den efterfrågade nyckeln inte existerar hämtas data från servern och sparas i local storage 

4.3 Att ställa databasfrågor mot JSON 

Den serialiserade datan från SQLite-databasen är sparad i form av JSON, vilket gör att det inte 

längre är möjligt att ställa SQL-förfrågningar för att hämta information. Detta eftersom SQL är 

ett språk för att hämta och modifiera data i en relationsdatabas och JSON sparar ner data i form 

av nyckel/värde-par. För att söka ut information från JSON användes open source-biblioteket 

searchjs. Searchjs tillhandahåller två metoder, matchObject samt matchArray, vilka gör det möj-

ligt att utföra sökningar mot enskilda objekt eller arrayer av objekt. Metoderna kan användas av 

den globala variabeln SEARCHJS. Vi fann ett flertal open source lösningarna, de flesta verkade 

dock vara avvecklade eller övergivna. Searchjs stod ut då det fortfarande är aktivt och har en bra 

dokumentation, vilket var den största anledningen till att det valdes till det här arbetet. Även om 

searchjs erbjuder möjligheten att ställa frågor som liknar exempelvis JOIN i SQL (SQL JOIN 

Statement, 2013), kräver sökning i nyckel/värde-par mer komplexa funktioner för att effektivt 

utföra sådana sökningar (Nicola 2011). Exempel 4.3.1 visar hur en sökning i JSON implemente-

ras i programmet. 

 
// Get the paramter from the page URL 
var param = 
 window.location.href 
  .slice(window.location.href.indexOf('?') + 1); 

  
// Get the folder's GUID from the parameter 
var folderGuid = param.slice(param.indexOf('=') + 1); 

  
var images = JSON.parse(window.localStorage.getItem("JsonImages")); 
var imageDiv = document.getElementById('images'); 

  
// Iterate through the stored image references and select the images 
// related to the folder 
for (var i = 0; i < images.length; i++) { 
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 var imagesInFolder = 
     SEARCHJS.matchObject(images[i], 
      { pi_FolderGuid: folderGuid }); 

      
 // If the search finds a related image, show the image in 
 // the browser 
 if (imagesInFolder) { 
         var img = document.createElement('img'); 
         img.width = 100; 
         img.height = 100; 
         img.src = "/Home/ImageFile?imageId=" + images[i].pi_Id; 
         imageDiv.appendChild(img); 
    } 
} 

Exempel 4.3.1 - Sökning i JSON för att hämta och visa bilder tillhörande den aktuella mapp som navigeras 

4.4 Utvärdering av applikationen 

Det här avsnittet syftar till att utvärdera huruvida den utvecklade artefakten uppfyller de krav som 

specificerats i vår kravspecifikation. Kraven löd som följer:  

 

● Molntjänsten ska erbjuda användaren grundläggande funktionalitet för att visa och fylla i 

mallar. 

● Molntjänsten ska kunna användas offline, viss begränsning i funktionalitet accepteras. 

● Molntjänsten ska erbjuda en lokal datalagring vilken synkroniseras mot data på Shoppa 

AB:s server. 

 

Molntjänsten ska erbjuda funktionalitet för att visa och fylla i mallar 
För tillfället finns den här funktionaliteten inte implementerad i den utvecklade artefakten. An-

ledningen till det är att mallarna är av ett format vilket Shoppa AB själva har implementerat och 

därmed inte stödjs av HTML. För att funktionaliteten ska finnas med i den färdiga programvaran 

måste en funktion implementeras på servern vilken läser av den mallens data och sedan skickar 

datan till webbläsaren i form av JSON. Mallarnas filformat innehåller beskrivande information 

angående hur mallarna ska ritas upp i programmet, exempelvis antalet textfält, antalet bilder samt 

koordinater för vart de ska ritas ut. Med hjälp av den information som då finns lagrad i local sto-

rage kan mallen ritas ut i webbläsaren med HTML5 canvas. 
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Molntjänsten ska erbjuda lokal datalagring samt synkronisering mot servern 

Den utvecklade artefakten använder datalagring i form av JSON, vilket sedan serialiseras till 

strängar, vilket krävs för att sparas i local storage. För tillfället finns ingen synkronisering im-

plementerad i artefakten, detta beror på att den typ av synkronisering vi vill åstadkomma ej är 

möjlig i nuläget. Synkroniseringen bör enbart hämta data som inte redan existerar lokalt i klien-

ten, något som skulle kräva en förändring av programvarans back-end i form av exempelvis tids-

stämplar. Tidsstämplarna kan då jämföras med den lokalt sparade datan vilket gör det möjligt att 

se om någon ny data existerar på servern vilken måste synkroniseras till klienten. Den nuvarande 

versionen av artefakten erbjuder dock för tillfället ingen permanent lagring av sådan data vilken 

är lagrad på servern i binär form, även kallade Blobs (Binary Large Object). Exempel på sådan 

data är produktbilder och skyltmallar. Bilder hämtas från servern och lagras i webbläsarens cache 

och kan således användas lokalt tills det att bilderna skrivs över då lagringsutrymmet överskrids, 

utrymmet skiljer sig mellan webbläsare (Gutenberg 2011). 

 

Molntjänsten ska vara offline-kompatibel 

Till följd av att den utvecklade artefakten erbjuder lokal lagring av data innebär det att artefakten 

är möjlig att använda även utan internetanslutning. På klientsidan används JavaScript för att ut-

föra funktioner som inte kommunicerar med servern, det innebär att den lagrade informationen 

kan läsas in från local storage i form JSON. Vilket sedan manipuleras med hjälp av JavaScript 

och därmed finns möjlighet att utföra databasfrågor utan att kommunicera med servern. 
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5 Analys 

I det här kapitlet presenteras våra resultat och våra tankar angående de resultat vi kommit fram 

till under vårt arbete. 

5.1 Migrationsprocessen 

Empirin visar att den teori som beskrivits angående migration av desktop-applikationer till webb-

applikationer inte är applicerbar för den typ av applikation som utvecklats under det här arbetet. 

Teorin beskriver hur ett mjukvarusystem kan delas upp i olika komponenter; gränssnitt, logik och 

databas. Under migrationsprocessen kan komponenterna istället delas in i två nya komponenter, 

klient och server, där enbart gränssnittet räknas som en klientkomponent. Vi har under arbetets 

gång visat att klientkomponenten, utöver gränssnittet, även kan bestå av logik och datalagring. 

Den SaaS-tjänst vi arbetat med består på klientsidan av en datalagring i form av JSON, logik i 

form av JavaScript som interagerar med både JSON i local storage, back-end (serverkomponen-

ten) samt gränssnittet. Teorin stämmer dock fortfarande för hur serverkomponenten definieras, 

där finns inget gränssnitt men likväl en databaskomponent i form av en MySQL-server samt lo-

giska komponenter för kommunikation med databasen samt serialisering av data till JSON. 

 

Då klientkomponenten innehåller logik och datalagring medför det att den informationen blir fullt 

synlig för användaren och det kan därför, i vissa fall, vara olämpligt att utveckla en sådan appli-

kation. För företag och organisationer hos vilka olämplig information behövs på klienten rekom-

menderas därför inte en applikation av det här slaget. 

5.2 Relationsdatabas till nyckel/värde-par 

Empirin visar även att det är fullt möjligt att konvertera en relationsdatabas till en datalagring i 

form av nyckel/värde-par. Det finns dock viss problematik med en sådan lösning, dessa problem 

beskrivs nedan. 

 

Under utvecklingsarbetet valde vi uteslutande att arbeta med local storage istället för IndexedDB 

av den anledning att local storage finns implementerat i de flesta webbläsare medan det inte 

stämmer för IndexedDB. Det som talar för användning av IndexedDB är att dess lagringsutrymme 

är betydligt större än det för local storage, det visade sig dock inte ha någon relevans i vårt arbete 

då databastabellerna endast tog upp ca 100kB vardera och därför aldrig äventyrade lagringsut-

rymmet. 

 

Ett problem var att viss data lagrades binärt i form av Blobs, en datatyp som inte har ett inbyggt 

stöd i JSON och därför behöver omarbetas för att kunna lagras i webbläsaren. Den typ av data 

vilken i vårt fall var sparad i binär form var produktbilder, mallar och mappar. Då webbläsare 

automatiskt sparar bilder i cachen vid inläsning valde vi att implementera en metod för att hämta 

dem separat. All den övriga data tillhörande bilderna som ID, beskrivning med mera sparades 
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som JSON i local storage och användes sedan vid hämtandet av själva bilden. Mallar och mappar 

var av filtyper som inte stödjs för att visas i HTML och därför gjordes bedömningen att även de 

skulle hanteras på alternativt sätt. Mapparna fungerar som i ett vanligt filsystem och kunde därför 

ersättas med hyperlänkar medan mallarna innehåller information som beskriver hur de ska ritas 

ut. I MVC-applikationen skapades därför en metod vilken hämtar själva mallen, söker ut den be-

skrivande informationen och serialiserar den till JSON. 

5.3 Sökning i JSON 

Då det inte fanns någon standardlösning för att söka ut information från JSON valde vi att an-

vända ett open source-bibliotek. Att bygga en applikation som är beroende av open source-

bibliotek kan vara riskabelt då karaktären hos open source är att sådana projekt är föränderliga 

och kan avvecklas. Med det här menas att funktioner kan plockas bort eller att projektet upphör 

att utvecklas, vilket innebär att biblioteket kan behöva bytas ut. Alternativet var att själva ut-

veckla en egen lösning, men eftersom vi hade en begränsad tidsram för arbetet valde vi slutligen 

använda open source-biblioteket searchjs. Under arbetet märkte vi att searchjs har vissa begräns-

ningar vad det gäller för typ av sökningar som kan utföras mot objekt eller arrayer av objekt. 

Dessa begränsningar var exempelvis att searchjs inte implementerar många av de möjligheter 

vilka finns att tillgå i exempelvis SQL. 

5.4 Säkerhet i molntjänsten 

Under utvecklandet av molntjänsten uppmärksammade vi att, då en applikation flyttar över en 

stor del av logiken till klienten, källkoden står i klartext och kan läsas av vem som helst som har 

tillgång till tjänsten. Om källkoden avslöjar hela, eller delar av affärsidén kan det innebära att 

applikationen måste begränsa sin funktionalitet genom att flytta den logiken till tjänstens back-

end istället. Detta skulle då innebära att tjänsten blir mer eller mindre omöjlig att använda offline. 

Det skulle även innebära att fler anrop måste skickas till servern vilket skulle öka belastningen på 

tjänsten samt göra den långsammare för användarna.  
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6 Slutsats 

Det finns inbyggda funktioner i de flesta programmeringsspråk vilka möjliggör en konvertering 

från relationsdatabas till nyckel/värde-par. I de fall där databasen innehåller fält av exempelvis 

datatypen Blob bör dock alternativa metoder undersökas. Som svar på forskningsfrågan; “Vilka 

svårigheter finns med att konvertera en relationsdatabas till nyckel/värde-par?” kan vi säga att 

processen är oproblematisk med undantag för datatyper som inte stödjs av det format konverte-

ringen sker till. Då det är fallet måste sådana datatyper först konverteras till ett format som stödjs, 

eller inte lagras i den lokala databasen. Bilder som lagras binärt bör läsas in som bildobjekt av 

webbläsaren och därmed automatiskt lagras i cachen. Vi anser att JSON är det lämpligaste forma-

tet för den lokalt sparade databasen trots avsaknaden av en standardlösning för att söka ut in-

formation från sådana objekt. Vi rekommenderar därför att lokal lagring i JSON endast används i 

de fall då ett open source-bibliotek är acceptabelt att använda, annars måste en egen lösning im-

plementeras. Baserat på våra resultat har vi tagit fram tre riktlinjer som bör beaktas då en migrat-

ion till en SaaS-tjänst med lokal databas planeras. 

 

Tänk efter, före 
Innan en migrationsprocess påbörjas bör det ursprungliga systemets komponenter delas upp i två 

delar; serversida (back-end) och klientsida. På serversidan hanteras kopplingen mot en bakomlig-

gande databas/databasserver samt logik som hanterar användares input och hämtar den data som 

efterfrågas för att sedan manipulera den och skicka tillbaka till klienten. På klientsidan hanteras i 

huvudsak applikationens gränssnitt men i de fall där en databas krävs på klienten hanteras även 

logik och databas där. Den lokalt distribuerade databasen som hanteras på klienten är endast en 

partition av den centrala databas som hanteras på serversidan, det innebär alltså att ingen enskild 

komponent kan finnas på både server och klient samtidigt. 

 

Blotta inte din själ 
Vi rekommenderar inte applikationer som kräver att en stor del av applikationslogiken ligger på 

klienten. Detta eftersom användare kommer att kunna läsa ut den informationen i klartext, och 

om det är olämplig information finns det en risk att det kopieras av konkurrenter. Vi anser även 

att applikationer som lagrar data i form av Blobs inte är lämpliga att utveckla som molntjänster 

som bygger på att data lagras lokalt på klienten. Anledningen till det är dels att JSON inte stödjer 

binär data och att Blobs är problematiska att visa i webbläsaren. Om databasen innehåller fält av 

datatypen Blob rekommenderar vi, i de fall där en molntjänst trots detta kommer utvecklas, att 

dessa fält behandlas på serversidan. Exempelvis genom att implementera en logisk komponent 

som konverterar fältet från binär data till ett format som stödjs av JSON. 

 

Storleken har betydelse 
Vi rekommenderar inte att stora databaser (större än 5MB för local storage eller 50MB för In-

dexedDB) konverteras till en databas av typen nyckel/värde-par då det för närvarande inte finns 

stöd för så stora databaser. Vi anser heller inte att databaser där många komplexa frågor ställs 

emot databasen konverteras då sökning är bättre lämpat för relationsdatabaser. Att utföra frågor 

liknande exempelvis JOIN i SQL emot en databas av nyckel/värde-par kräver mer programma-

tiska lösningar eftersom varje tabell lagras som en enskild JSON i webbläsaren.  
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7 Kritik och vidare forskning 

Det arbete som utförts har enbart belyst hur en relationsdatabas kan konverteras till JSON och 

lagras i local storage. Således har inga andra möjliga alternativ undersökts och det går därför inte 

att säga att just JSON är det optimala formatet att använda för en SaaS-tjänst med lokal databas. 

Local storage användes, som tidigare nämnts, då det finns implementerat i de flesta webbläsare 

men det innebär inte per automatik att det är ett lämpligare alternativ än IndexedDB. Det bör även 

tas i åtanke att vi som under arbetets gång utvecklat en prototyp av en sådan tjänst inte har någon 

tidigare erfarenhet av JSON och utveckling av molntjänster. Det innebär att vår lösning, även om 

det vi kommit fram till stämmer, kanske inte är den bästa lösningen för en sådan tjänst. 

 

Det här arbetet har visat att det finns utrymme för vidare forskning inom området att utveckla en 

SaaS-tjänst med en lokal databas. Den lösning vi fann mest lämplig att använda för att möjliggöra 

lokal datalagring är ännu inte standardiserad och har ett begränsat lagringsutrymme. Det begrän-

sade lagringsutrymmet medför att en sådan tjänst inte är lämplig för applikationer med databaser 

större än 50MB. Local storage och IndexedDB erbjuder enbart lagring i form av nyckel/värde-par 

och det innebär att sökning i databasen blir mer komplex. Det finns utrymme för förbättring inom 

det området och ett alternativ skulle kunna vara att ta fram en lösning för lokala relationsdataba-

ser i webbläsare.  



25 

 

Källförteckning 

Böcker 
 

Dennis, A., Wixom, B. H., Roth, R. M. (2010). Systems Analysis and Design. 4th Edition. 

Asia: John Wiley & Sons, Inc. 

 

Haverbeke, M. (2011). Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming. 

San Francisco, CA: No Starch Press Inc. 

 

Miller, M. (2008). Cloud Computing: Web-Based Applications That Change the Way You Work 

and Collaborate Online. Pearson Education. 

 

Oates, B.J. (2006). Researching Information Systems and Computing. 

London: SAGE Publications Ltd. 

 

Pilgrim, M. (2010). HTML5: Up and Running. O’Reilly Media. 

 

Shelly, G. B., Cashman, T. J., Rosenblatt, H. J. (2009). Systems analysis and design.  

8th Edition. Canada: Cengage Learning. 

 

Elektroniska dokument 

 

ACM. (2009). Cloud Computing: An Overview. [Hämtad 2013-04-19] 

 

Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A., Katz, R., Konwinski, A., Lee, G., Patterson, D., 

Rabkin, A., Stoica, I., Zaharia, M. (2010). A View of Cloud Computing. Communications of the 

ACM, Vol: 53, Nr. 4, s. 50-58. [Hämtad 2013-04-19] 

 

Aversano, L., Canfora, G., Cimitile, A., De Lucia, A., (2001). Migrating legacy systems to the 

web: an experience report. Software Maintenance and Reengineering, 2001. Fifth European Con-

ference On. pp. 148–157. [Hämtad 2013-04-03] 

 

Aziz, A., Mitchell, S. (2007). An introduction to JavaScript Object Notation (JSON) in JavaS-

cript and .NET. Microsoft Developer Network (MSDN). 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb299886.aspx [Hämtad 2013-04-23] 

 

CDW. (2013). CDW’s 2013 State of the Cloud Report. [Hämtad 2013-04-19] 

 

Crockford, D. (2006). Request for Comments: 4627 - The application/json Media Type for Ja-

vaScript Object Notation (JSON). Network Working Group. http://tools.ietf.org/pdf/rfc4627.pdf  

[Hämtad 2013-05-24] 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb299886.aspx
http://tools.ietf.org/pdf/rfc4627.pdf


26 

 

Hevner, A., March, S., Park, J., Ram, S. (2004). Design Science in Information Systems Re-

search. MIS Quarterly, Vol: 28, Nr. 1, s 82. [Hämtad 2013-04-08] 

 

Webbkällor 
 

Garrett, J., J. (2005). Ajax: A New Approach to Web Applications.  

http://www.adaptivepath.com/ideas/ajax-new-approach-web-applications [Hämtad 2013-05-12] 

 

Gutenberg, G. (2011). Developing a Cross-Platform HTML5 Offline App - Part 1. 

http://grinninggecko.com/developing-cross-platform-html5-offline-app-1/ [Hämtad 2013-05-12] 

 

Jennerich, B. (1990). Joint Application Design - Business Requirements Analysis for Successful 

Re-engineering. http://www.bee.net/bluebird/jaddoc.htm [Hämtad 2013-05-12] 

 

Kolakowski, M. (2013). Legacy Systems. 

http://financecareers.about.com/od/informationtechnology/a/legacysystems.htm 

[Hämtad 2013-05-12] 

 

JSON. (2013). Introducing JSON. 

http://www.json.org/ [Hämtad 2013-05-05] 

 

Microsoft. (2013). ASP.NET MVC Overview. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd381412%28VS.98%29.aspx [Hämtad 2013-04-09] 

 

Microsoft. (2013). .NET Framework 4. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/w0x726c2%28v=vs.100%29.aspx 

[Hämtad 2013-04-09] 

 

Microsoft. (2013). Get Started with ASP.NET & ASP.NET MVC. 

http://www.asp.net/get-started [Hämtad 2013-04-09] 

 

Microsoft. (2013). Serialization.  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/7ay27kt9%28v=vs.80%29.aspx [Hämtad 2013-05-16] 

 

Microsoft. (2013). ASP.NET Overview. 

http://msdn.microsoft.com/library/4w3ex9c2.aspx [Hämtad 2013-04-10] 

 

Microsoft. (2013). What Is Windows Communication Foundation. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms731082.aspx [Hämtad 2013-05-03] 

 

Mozilla Developer Network. (2013). Basic Concepts. 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/IndexedDB/Basic_Concepts_Behind_IndexedDB 

[Hämtad 2013-04-10] 

 

Nicola, M. (2011). Name/Value Pairs - A pretty bad idea in XML as in Relational! 

http://www.adaptivepath.com/ideas/ajax-new-approach-web-applications
http://grinninggecko.com/developing-cross-platform-html5-offline-app-1/
http://www.bee.net/bluebird/jaddoc.htm
http://financecareers.about.com/od/informationtechnology/a/legacysystems.htm
http://www.json.org/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd381412%28VS.98%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/w0x726c2%28v=vs.100%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/7ay27kt9%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms731082.aspx


27 

 

http://nativexmldatabase.com/2011/01/21/namevalue-pairs-a-pretty-bad-idea-in-xml-as-in-

relational/ 

[Hämtad 2013-05-24] 

 

Oracle Corporation. (2013). What is MySQL  http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/what-is-

mysql.html [Hämtad 2013-03-17] 

 

SQLite. (2013). About SQLite.  

http://www.sqlite.org/about.html [Hämtad 2013-05-12] 

 

W3Schools. (2013). HTML Introduction. 

http://www.w3schools.com/html/html_intro.asp [Hämtad 2013-05-05] 

 

W3Schools. (2013). HTML5 Introduction.  

http://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp [Hämtad 2013-05-05] 

 

W3Schools. (2013). HTML5 Web Storage.  

http://www.w3schools.com/html/html5_webstorage.asp [Hämtad 2013-05-05] 

 

W3Schools. (2013). SQL JOIN Statement. 

http://www.w3schools.com/sql/sql_join.asp [Hämtad 2013-05-24] 

 

W3Schools. (2013). Introduction to SQL 

http://www.w3schools.com/sql/sql_intro.asp [Hämtad 2013-05-24] 

  

http://nativexmldatabase.com/2011/01/21/namevalue-pairs-a-pretty-bad-idea-in-xml-as-in-relational/
http://nativexmldatabase.com/2011/01/21/namevalue-pairs-a-pretty-bad-idea-in-xml-as-in-relational/
http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/what-is-mysql.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/what-is-mysql.html
http://www.sqlite.org/about.html
http://www.w3schools.com/html/html_intro.asp
http://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp
http://www.w3schools.com/html/html5_webstorage.asp
http://www.w3schools.com/sql/sql_join.asp
http://www.w3schools.com/sql/sql_intro.asp


28 

 

Bilagor 

Intervjufrågor 
Intervjun genomfördes med Shoppa AB:s R&D Manager Alexander Sundqvist 2013-04-12 

 

● Varför vill ni göra den här migrationen? 

 

● Är programvaran kopplad mot andra programvaror? 

 

● Vilken funktionalitet ska finnas i den migrerade programvaran? 

 

● Vilken systemutvecklingsmetod använder ni vid utveckling? 

 

● Hur lång tid tog det att utveckla programvaran? 

 

● Hur många var involverade i utvecklingen? 

 

● Hur många använder programvaran idag? 

 

● Finns det något som behöver förbättras i programvaran? 

 

 


