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Abstract 
The purpose of this study is to examine and compare a small set of software stacks which can be used 
for a progressive web application to see if one stack is more suitable to build a journaling system with 
strict requirements on accessibility and traceability. 
 
The study is a comparative case study where the development of a system with different software stacks 
were compared. First a literature study was conducted to find potential technologies to use. Then 
interviews were conducted with persons who have used journaling systems within their work to get a 
clear picture of the essential functionality of a journaling system. The purpose of this was to create a 
specification of a simple journaling system. This specification was used during the development of two 
software stacks. 
 
The literature study showed that two databases and two javascript-framework of the researched potential 
technologies were more suitable than the other technologies. These technologies were then used in the 
two software stacks where code size and development time was measured. 
 
In the end there was not a big difference between the two software stacks in terms of code size and 
development time. Though one of the stacks had a small advantage of having a marginally faster 
development time and smaller code size. The conclusion was that a more comprehensive study should 
be done to get a more conclusive answer but that the results of this study can be used together with other 
data as a decision guide when a software stack is chosen for a project for a progressive web application 
with strict requirements on accessibility and traceability. 
 
A limitation had been set at only choosing two software stacks to compare because the lack of time. Also, 
the number of features in the finished systems has been limited, because of the lack of time only the 
essential parts of a journaling system will be included. The study also doesn’t present or take into account 
all the laws and requirements that affects a journaling system. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka och jämföra ett urval av mjukvarustackar som kan användas för en 
Progressive Web Application för att se ifall någon mjukvarustack är mer lämplig för att bygga ett 
journalsystem med stränga krav på tillgänglighet och spårbarhet.  
 
Studien är en komparativ fallstudie där utvecklingen av ett system med olika mjukvarustackar jämfördes. 
Först gjordes en litteraturstudie för att hitta potentiella tekniker att använda. Parallellt utfördes intervjuer 
med personer som använt journalsystem i sitt arbete för att få en tydlig bild av de viktigaste 
funktionaliteter som finns i ett journalsystem. Målet var att få en specifikation för ett simpelt 
journalsystem. Denna specifikation användes sedan under utvecklingen av två mjukvarustackar. 
 
Litteraturstudien visade att två databaser och två javascript-ramverk av de undersökta potentiella 
teknikerna var mer lämpliga än de andra att användas. Dessa tekniker användes sedan i de två 
mjukvarustackarna där kodmängd och utvecklingstid mättes.  
 
I slutändan var ett ingen större skillnad i utvecklingsinsatsen dock så hade en av mjukvarustackarna en 
marginell fördel i total kodmängd och utvecklingstid. Slutsatsen blev att en mer utförlig undersökning 
borde göras för att få ett mer entydigt svar men studiens resultat kan användas tillsammans med annan 
data som beslutsunderlag för ifall vissa teknologier ska användas i en mjukvarustack för Progressive 
Web Application med stränga krav på tillgänglighet och spårbarhet. 
 
En begränsning har gjorts vid att endast välja ut två stycken mjukvarustackar att jämföra på grund av 
tidsbrist. Liknande vid antalet funktioner som journalsystemen ska ha, på grund av tidsbrist så kommer 
endast de essentiella delarna av ett journalsystem att utvecklas. Studien tar inte heller hänsyn till alla de 
lagar och krav som ställs på ett journalsystem.  
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1 Introduktion 

Introduktionen ger en bild om bakgrunden av studien och beskriver varför den behövs. Kapitlet går även 
igenom vad studien är tänkt att besvara och vilka avgränsningar som har gjorts.  

1.1 Bakgrund 
Inom socialtjänst, hälso- och sjukvård hanteras mycket information med stränga krav på bland annat 
tillgänglighet och spårbarhet [1, s. 12 - 14, 2, 3]. Digitaliseringen av vården öppnar för möjligheter att 
förbättra vårdkvalitén och dokumentation för både vårdtagare och utförare [4, 5]. Digitala 
journalsystem är en viktig del i detta eftersom de hjälper bland annat läkare med att diagnostisera 
patienter [6] och dokumentation ses som en central uppgift inom socialtjänsten [7]. 
 
Spårbarhet och möjligheten att kunna identifiera aktörer i ett system har enligt Aydan R. Yumerefendi 
och Jeffrey S. Chase länge varit viktig del i tillförlitliga och pålitliga datorsystem [8]. Yankee Group 
hävdar i en rapport att tillgänglighet är en viktig del i kritiska system som är webbaserade. De påpekar 
även att kostnaden för en systemkrasch ökar i takt med hur viktigt ett system anses vara i 
organisationen som använder det [9]. 
 
De systemen som används bör därför kunna hantera driftstörningar utan att det påverkar 
funktionaliteten. Det finns även en efterfrågan och behov av att implementera lösningar som fungerar 
på mobila plattformar [10] [11]. Att utveckla ett sådant journalsystem kan kräva mycket resurser 
eftersom det behövs kunskap om hur man ska gå till väga för att implementera systemet för varje 
plattform.  
 
På senare tid har utvecklingen rört sig mer mot så kallade webbaserade system. Det vill säga system 
som använder sig av webbteknologier som bland annat: HTML, CSS, JavaScript och HTTP-protokoll 
som kan köras genom en webbläsare. En av fördelarna med att utveckla sådana system är att man kan 
ha samma kodbas1 oberoende av vilken plattform användaren har eftersom system körs via 
plattformens implementation av en webbläsare. En gemensam kodbas sparar utvecklingstid och kräver 
färre olika kompetenser än ett system med specifika implementationer för varje plattform [12].  
 
En av svårigheterna med webbaserade system är att hantera avbrott i anslutningen mot internet. En så 
kallad Progressive Web Application2 (PWA) är en typ av webbsystem byggd med teknologier för att 
hantera avbrott i anslutning och som gör det möjligt att använda funktioner i applikationen utan 
internetanslutning [13]. Ett journalsystem som en PWA har möjlighet att ge tillgänglighet på flera 
plattformar och mindre utvecklingskostnader. Det behövs dock beslutsunderlag som visar på de 
eventuella risker eller svårigheter med utvecklingen av ett system som har strikta krav på tillgänglighet 
och spårbarhet. 

1.2 Problembeskrivning 
Carefox AB är ett företag som utvecklar och underhåller ett webbaserat verksamhetssystem för 
hemtjänstutförare. Carefox erbjuder en modul i sitt system för social dokumentation som gör det möjligt 
att journalföra incidenter hos vårdtagare. I nuläget utförs journalföringen i en Android applikation vilket 
begränsar antalet möjliga användare. Företaget är intresserade av att undersöka en webbaserad lösning 
för journalföring men som inte förlitar sig på en fungerande uppkoppling eftersom hemtjänstutförare inte 
alltid har tillgång till det när de befinner sig hos en vårdtagare. Därför är ett journalsystem som en PWA 
intressant för Carefox. 
 
Journalsystem har många regler som måste följas och kräver bland annat väldigt strikta krav på 
tillgänglighet och spårbarhet. Att göra ett journalsystem som en PWA som fungerar offline måste på 
något sätt följa dessa regler, även när ingen stabil internetuppkoppling finns tillgänglig. Fler system än 
bara just inom vården har även behov att ta hänsyn till dessa krav för att ge dess användare förtroende 
och säkerhet. 
                                                        
1 Kodbas innebär de källkodsfiler med programinstruktioner som ingår i ett mjukvarusystem. 
2 Progressive Web Application - Defineras i teroi avsnittet; En webapplikation som fortfarande har 
funktionalitet trots att användaren saknar internet-anslutning. 
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Forskningsområdet kring PWA är ganska litet, och forskning kring de olika ramverken som kan användas 
för att bygga PWA finns nästan inte alls. Eftersom det saknas beslutsunderlag behövs därför en studie 
som jämför ett antal javascript-ramverk och databasteknologier för att se hur bra de fungerar för ett 
system med strikta krav på tillgänglighet 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är: 

Att undersöka och jämföra ett urval utav mjukvarustackar3 som kan ingå i en 
Progressive Web Application för att se ifall någon mjukvarustack är mer lämplig 
för att bygga ett journalsystem med stränga krav på tillgänglighet och spårbarhet. 

I mjukvaruutveckling finns det många vägar att gå och det är alltid viktigt att veta vilka alternativ som 
finns inom det området man arbetar med. Därför behöver studien undersöka vilka javascript-ramverk för 
webbläsare samt vilka databasteknologier som kan användas för vidare forskning i problemet. 
 
Därmed är studiens första frågeställning: 

1. Vilka befintliga javascript-ramverk och databasteknologier lämpar sig för att 
ingå i en mjukvarustack till ett webbaserat system med strikta krav på 
tillgänglighet och spårbarhet som fungerar temporärt utan ett 
bakomliggande styrande system? 

Ett journalsystem har strikta krav på tillgänglighet och spårbarhet vilket gör att kraven på metoden eller 
ramverkets funktioner och flexibilitet blir väldigt viktigt när det utvärderas. Det kommer finnas kriterier 
som måste kunna uppfyllas. Möjligt är att det redan uppfylls från början utav mjukvarustacken, annars 
måste saknad funktionalitet gå att implementeras manuellt av utvecklare. 
 
Därmed är studiens andra frågeställning: 

2. Är någon mjukvarustack mer lämplig för att utveckla ett journalsystem som 
en progressive web application med datasynkningsmöjligheter4? 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en komparativ fallstudie att 
genomföras med hjälp av Carefox AB. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien behandlar inte, på grund av tidsbrist, alla de lagar och krav som ställs på ett journalsystem utan 
främst undersöka tillgänglighet och spårbarhet eftersom det är de punkterna som poängteras starkast i 
befintliga bestämmelser och regelverk.  
 
Studien undersöker heller inte utvecklingen av ett komplett journalsystem utan en avgränsning har gjorts 
på enklare funktioner. Endast två stycken mjukvarustackar undersöks, denna begränsningen har gjorts 
på grund av studiens tidsbegränsning. 
 
En avgränsning gjordes vid skapandet av specifikationen att endast ta med funktionalitet som tillförde 
värde för att svara på den andra frågeställningen. De intervjuade nämnde funktionalitet så som att sortera 
anteckningar i olika kategorier och att kunna söka bland anteckningarna. Dessa togs ej med på grund av 
tidsbrist. 

                                                        
3 En mjukvarustack är en grupp av olika program, ramverk och teknologier som tillsammans ger en 
helhetslösning för ett visst problem. 
4 I studien syftar Datasynkning till möjligheten för både klienter och servrar att kommunicera med 
varandra för att se till relevant data i systemet håller sig uppdaterad. 
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1.5 Disposition 
Studien är uppdelad i sex stycken huvudkapitel: 
 
Introduktion – Beskriver problemområdet för studien, ger bakgrund till Progressive Web Applications 
och journalsystem samt de frågeställningarna som tas upp i studien. 
Metod och Genomförande – Detta kapitlet går igenom hur själva studien genomförts för att svara på 
frågeställningarna ställda i introduktionen. Arbetsprocessen och de olika stegen beskrivs i underrubriker. 
Kapitlet presenterar även de metoder som använts och kopplar dem till studiens syfte och 
frågeställningar. 
Teoretiskt ramverk –  Beskriver de teorier och metoder som använts för att utföra själva arbetet. 
Empiri – Presenterar de observationer och den data som samlats in under studiens arbetsgång. Här 
presenteras en sammanställning av intervjuerna, specifikationen och utvecklingsinsatsen. 
Analys –   I analysen så behandlas den insamlade empirin med studiens metoder och teori för att ge svar 
på frågeställningarna och uppfylla syftet. 
Diskussion och Slutsatser – I det sista kapitlet så sammanfattas resultatet av studien tillsammans med 
reflektioner om det utförda arbetet och förslag på vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 

Metod och genomförande går igenom vilka metoder som har valts och varför de är passande för studiens 
frågeställningar. Hur studien är upplagd och hur metoderna kommer att genomföras beskrivs också i 
detta kapitlet.  

2.1 Studiens syfte 
Studiens syfte är: 

Att undersöka och jämföra ett urval utav mjukvarustackar som kan ingå i en 
Progressive Web Application för att se hur de lämpar sig för att bygga ett 
journalsystem med stränga krav på tillgänglighet och spårbarhet. 

Syftet och frågeställningarna är utforskande i att hitta teknologier som kan ingå i mjukvarustackarna och 
studien har även som mål att jämföra olika fall för att kunna förklara något om mjukvarustackarnas 
lämplighet som PWA. Enligt P. Blomqvist och A. Hallin är då en fallstudie en lämplig forskningsdesign 
[14, s. 60 - 62]. Då det i en fallstudie är viktigt att samla empiri ifrån flera håll för att öka kvalitén [14, s. 
62] så har flera datainsamlingsmetoder använts; intervjuer och dokumentinsamling samt empiri hämtade 
ifrån ett praktiskt utfört moment. Systematik är också viktigt enligt som P.Blomqvist och A. Hallin så 
därför har arbetsprocessen försökts redogöras så noggrant som möjligt. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metod 

Vilka befintliga javascript-ramverk och databasteknologier lämpar sig för att ingå 
i en mjukvarustack till ett webbaserat system med strikta krav på tillgänglighet och 
spårbarhet som fungerar temporärt utan ett bakomliggande styrande system? 

För att besvara denna frågeställning gjordes en litteraturstudie och dokumentinsamling för att få en 
överblick av vilka möjliga javascript-ramverk och databasteknologier som kan ingå i en mjukvarustack 
för ett journalsystem. Litteraturstudien användes för att på ett mer systematiskt sätt välja ut ramverken 
och databasteknologierna. 

 Är någon mjukvarustack mer lämplig för att utveckla ett journalsystem som en 
progressive web application med datasynkningsmöjligheter? 

För att besvara denna frågeställningen gjordes först ett par intervjuer med vårdpersonal som har 
erfarenhet av att använda journalsystem. Intervjuerna användes sedan som underlag till att skapa en 
specifikation för ett simpelt journalsystem. Utökad förståelse för journalsystem och hur användare 
upplevde arbetet i dem söktes. Utifrån P.Blomqvist och A.Hallin [14, s. 70] valdes därför 
intervjumetodik. Journalsystemet byggdes sedan med de utvalda mjukvarustackarna för att få en djupare 
förståelse av deras skillnader i deras implementation av specifikationen samt för att samla in empiri om 
utvecklingsinsatsen för varje mjukvarustack. 

2.3 Arbetsprocessen 
En litteraturstudie genomfördes för att få en överblick om tillgängliga teknologier, därefter gjordes ett 
urval på de insamlade artiklarna för att analysera ett antal teknologier. Dessa utvärderades sedan med 
artiklarnas innehåll som grund enligt ett antal attribut ifrån utvärderingsmetoder för mjukvarusystem. 
 
Samtidigt som litteraturstudien gjordes så genomfördes ett antal intervjuer med personer som använder 
journalsystem i sitt arbete. Målet med intervjuerna var att få en uppfattning om de viktigaste delarna i 
journalföring utifrån användarnas perspektiv och att få kunskap om hur ett journalsystem används.  
 
Efter intervjuerna så sammanställdes informationen, vilket lade grunden för en specifikation av ett 
simpelt journalsystem. Specifikationen användes tillsammans med kriterierna för tillgänglighet och 
spårbarhet för att definiera hur ett journalsystem skulle fungera. 
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Två mjukvarustackar sattes sedan ihop innehållandes de javascript-ramverk och databaser som hade flest 
antal positiva attribut ifrån litteraturstudien. De två mjukvarustackarna användes till att bygga 
journalsystemen. Specifikationen för journalsystemet följdes för att säkerställa att de olika 
applikationerna funktionellt blev identiska. Specifikationen för systemet delades upp i milstolpar som 
fastställde etapper under utvecklingen som det var dags att utvärdera systemet. Milstolparna var samma 
för båda applikationerna för att en jämförelse mellan dem ska ske när systemen har samma funktionalitet 
under utvecklingsarbetet.  
 
Utvecklingen gjordes för att avgöra skillnader och i vilka olika avseende de kunde vara mer eller mindre 
lämpliga för ett journalsystem som en PWA. I slutet så sammanställdes resultaten för att kunna svara på 
den andra frågeställningen. 

2.4 Datainsamling och analys 

2.4.1 Dokumentinsamling 
Dokument och artiklar gällande journalföring hämtades först genom att göra sökningar på internet via 
Googles sökmotor [15] med sökord som: ”elektroniska journalsystem rapport”, ”socialstyrelsen digital 
social journal”, ”SKL journalsystem mobil”. Ifrån sökresultaten gjordes sedan ytterligare sökningar på 
riksdagens [16] och socialstyrelsens hemsida [17] efter dokument.  

2.4.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien genomfördes genom att göra sökningar efter publicerade artiklar och studier på Google 
Scholar [18]. 
 
Sökningarna efter studier och artiklar delades upp efter de två kategorier utefter första frågeställningen: 
javascript-ramverk och databaser. Uppdelningen gjordes för att dels underlätta sökningen och för att 
dessa behövs i ett webbsystem. Söktermerna skapades genom att först skriva in några få nyckelord och 
sedan successivt bygga upp förfinad sökförfrågning som gav mer relevanta resultat. 
 
Sökförfrågning för javascript-ramverk på Google Scholar: 

("comparative" AND "framework" AND "single page application" AND "web" AND 
"javascript") OR ("comparison" AND "javascript" AND ("library" OR 
"framework") AND ("reactive" OR "pwa" OR ("offline" OR "offline first") OR 
"progressive web application")) 

Sökförfrågning för databaser på Google Scholar: 

(("data" AND "stores") OR "datastores" OR "database" OR "databases") AND 
(("sql" OR "nosql") OR "sql and nosql") 

Sökresultaten granskades först på titel, abstract och årtal. Relevanta artiklar var de som antydde att de 
innehöll en jämförelse eller granskning av olika teknologier och ramverk. Ett senare årtal i kombination 
med relevant artikeltext hade högst relevans. Av artiklarna valdes de tre stycken mest relevanta i varje 
kategori.  
 
Med artiklarna som utgångspunkt gjordes ytterligare granskningar av dokumentation för de olika 
ramverken och databaserna. Sedan utvärderades ramverken och databaserna på följande attribut: 
funktionalitet, tillgänglighet, pålitlighet, variabilitet, underhållmässighet och portabilitet. Attributen är 
hämtade från SQuaRE5 [19 s. 60 - 61] och ATAM6 [20, s. 30 - 31] som är metoder för att utvärdera 
mjukvarusystem. Både ATAM och SQuaRE definierar ett antal kategorier för arkitektur- och 
mjukvaruattribut som kan användas för att utvärdera kvalitét i ett system. Inga egna mätningar gjordes 
för att utvärderas kvalitén utan attributen användes för att koppla insamlad dokumentation till en 
kvalitétskategori.  
 
                                                        
5 SQuaRE är en serie av ISO standarder för mjukvarukvalité. Denna rapporten använder endast attribut 
från SO/IEC 25010:2011 men för enkelhetens skull så skrivs det som SQuaRE i denna rapporten. 
6 ATAM: Architecture Tradeoff Analysis Method är en etablerad analysmetod för att utvärdera 
systemarkitektur. 
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De attributen som användes i analysen valdes utifrån studiens syfte att undersöka mjukvarustackar som 
progressive web applications till journalsystem.  
 
Analysen på funktionalitet gjordes på hur väl ramverken och databaserna utifrån insamlad litteratur och 
dokumentation uppfyllde krav på spårbarhet och tillgänglighet. Tillgänglighet valdes eftersom de kopplar 
till första frågeställningens krav om tillgänglighet.  
 
Eftersom system kan förväntas köras under en lång tid och överlämnas till andra än de som skapade det 
så är det viktigt att hänsyn tas till pålitlighet och underhållmässighet och därför valdes de attributen. Av 
samma anledning valdes variabilitet och portabilitet eftersom ett system under dess livstid kan behövas 
expanderas och anpassas för att följa nya krav eller komponenter och miljö byts ut för inte systemet ska 
bli föråldrat. 
 
Resultatet sammanställdes i en tabell där de olika databaserna och ramverken värderades på de olika 
attributen som antingen positivt, negativt eller neutralt. 

2.4.3 Intervjuer 
Intervjuer gjordes med fyra stycken personer som arbetar inom vården. Personerna är anonyma i studien 
och istället för deras namn så används pseudonymer. 
 
Syftet med intervjuerna var att få en uppfattning om de viktigaste delarna i journalföring utifrån 
användarnas perspektiv och att få kunskap om hur ett journalsystem används.  
 
Utformningen av intervjuerna var semistrukturerade [14, s. 70 - 71] med ett enkelt intervjumanus där 
följdfrågor ställdes beroende på hur den intervjuade svarade. Intervjumanuset anpassades även efter 
enskilda intervjuer ifall nya frågor upptäcktes som ansågs vara intressanta. Denna strukturen valdes för 
att göra det lättare för intervjuaren att utforska nya spår och anpassa intervjun till den personen som 
intervjuades. 
 
Intervjuerna inleddes med en orientering, där syftet med intervjun beskrevs. Till en början ställdes öppna 
och sonderande frågor för att låta den intervjuade öppna upp och ge dem möjlighet att berätta mycket 
själva. Sedan ställdes följdfrågor vilket bidrog till en flexibel konversation som gjorde det möjligt att ta 
reda på information som kanske inte hade följts upp med en mer strikt intervjumetodik. 
De sista frågorna var mer specifika för att få mer detaljerad information om de relevanta funktionerna.  
 
Intervjuerna analyserades sedan med meningskoncentrering [21, s. 245 - 246] där olika stycken i varje 
intervju plockades ut och kategoriserades. Analysen från intervjuerna sammanställdes för att få de 
viktigaste delarna i journalföring. Sedan utformades en specifikation för en enkel 
journalförningsapplikation. 

2.4.4 Specifikation 
Intervjuerna bidrog till att skapa användningsfall som användes för en specifikation till ett enkelt 
journalsystem. Dessa användningsfall valdes ut från sammanfattningen av intervjuerna där valet av 
funktioner bygger på uttalad betydelse men även upplevd betydelse. 
 
Specifikationen var uppdelad med olika krav i kategorier baserade på Software requirements 
specification (SRS) [22, s. 13 - 14] som är en standard etablerad av IEEE7 för att uttömmande beskriva 
en applikation och dess krav. Specifikationen bestod av funktionella krav, icke-funktionella krav och 
tekniska krav. De funktionella kraven bestod utav en samling användningsfall som beskrev vad en 
användare kan göra. Icke-funktionella kraven beskrev systemet, sånt som användaren inte ser men som 
spelar stor roll. Tekniska kraven beskrev alla krav som satts på den tekniska nivån, till exempel att https 
ska användas. 
 
Kraven i specifikationen hämtades från både intervjuerna samt kraven från studiens syfte och 
frågeställningar. 

                                                        
7 Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE) är en organisation som publicerar vetenskapliga 
tidsskrifter och utvecklar standarder inom ingenjörs- och datavetenskapliga områdena.  
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2.4.5 Implementation av journalsystem och slutanalys 
Specifikationen användes sedan för att utveckla ett enklare journalsystem till de två mjukvarustackarna 
ifrån litteraturstudien. De två ramverken och databaserna som hade högst poäng matchades ihop och 
användes för att skapa två stycken mjukvarustackar. Urvalet av två mjukvarustackar gjordes som en 
avgränsning på grund av studiens begränsade omfattning och tid. 
 
Implementationen gjordes för att få mer underlag till att bedöma skillnader mellan mjukvarustackarna 
och deras lämplighet för att bygga ett enkelt journalsystem som en progressive web application med 
datasynkning. 
 
Under utvecklingen av applikationerna så användes de funktionella och icke-funktionella kraven i 
specifikationen som milstolpar. Efter varje avklarad milstolpe mättes hur lång tid det tagit att nå 
milstolpen samt kodmängden8 det krävde. Både ATAM [20, s. 31] och SQuaRE [19, s. 60] nämner tid 
som en mätpunkt för kvalitét i ett system. J. Rosenberg [23, s. 1] skriver att kodmängd länge har använts 
för att bedöma utvecklings- och underhållsinsats i ett system. Underhållsinsats finns även som ett 
kvalitéts attribut kallad ”Modifiability” i ATAM [20, s. 31] och ligger under kategorien ”Maintainability” 
i SQuaRE [19, Fig. 4]. 
 
För att mäta kodmängden så användes programmet cloc [24] för att mäta antalet source lines of code 
[23]. Resultaten ifrån varje milstolpe samlades och presenterades i ett antal grafer. Detta gjordes för att 
på ett överskådligt och tydligt sätt presentera empirin och göra det enkelt att se eventuella trender och 
samband. Kodmängden mättes både totalt för varje mjukvarustack samt uppdelat på frontend9 och 
backend10. Koden som mättes i frontend-delen, det vill säga javascript-ramverken, mätte både 
implementerad javascript och eventuella vy-mallar. I backend-delen så mättes den implementerade 
koden som krävdes för att koppla ihop databasen och frontend-delen  så att systemet kunde utföra de 
kraven satta i specifikationen. 
 
Utifrån resultaten gjordens sedan en slutanalys för att bedöma hur de två mjukvarustackarna skiljer sig 
åt och hur de lämpar sig till att utveckla journalsystem i. 

2.5 Trovärdighet 
Genom att på ett strukturerat sett utföra litteraturstudien minskar chansen att urvalet av javascript-
ramverk och databaser görs efter vad som författarna själva föredrar. De personer som intervjuades för 
att ta fram specifikationen har alla erfarenhet av att arbeta inom hälsovård det ger en mer trovärdig bild 
av hur journalsystem upplevs och används i verkligheten. Sammanställningen av intervjuer och kvalitéts 
attribut har gjorts med hjälp av befintliga etablerade metoder. 
 
De två mjukvarustackarna utvecklades efter samma specifikation och en style guide11 användes för att 
säkerställa att kodmängden mättes på ett så jämlikt sätt som möjligt. Programmet som användes för att 
mäta kodmängden har öppen källkod vilket gör det möjligt att kontrollera exakt hur programmet faktiskt 
gör sina mätningar. 

                                                        
8 Kodmängden – Kodmängden och antalet rader kod används som synonymer i rapporten. 
9 Frontend – I rapporten syftar det till kodmängden i javascript-ramverken. 
10 Backend – I rapporten syftar det till kodmängden för att implementera kommunikationen med 
webbservern till Databasklienten och webbläsaren. 
11 Style guide – Regler för hur kod ska skrivas i ett system. 
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3 Teoretiskt ramverk  

Teoretiskt ramverk presenterar teorin bakom de metoder som har använts i studien och hur de är kopplade 
till studiens frågeställningar. Tidigare teori som är relevant för studiens syfte presenteras också. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

3.1.1 Frågeställning 1 
För att koppla till denna frågeställningen beskrivs de teoretiska ramverken för ATAM och SQuaRE. Båda 
metoderna används för att utvärdera mjukvara [19] [20, s. 27] de ger en teoretisk grund för hur attributen 
har utvärderats. 

3.1.2 Frågeställning 2 
Teori för den andra frågeställningen beskrivs i kvalitativ intervjumetodik, progressive web application, 
Software requirements specification och Source Lines of Code. 
Kvalitativ intervjumetodik behandlas för att ge en grund till valet av intervjumetodik och hur resultatet 
från intervjuer analyserades. Progressive Web Application definierar de tekniska kraven för en 
Progressive Web Application. Software requirements specification ger teoretisk grund för hur 
kravspecifikationen har utformats efter insamlad empiri.  Source Lines of Code beskriver hur mätningen 
av kodmängden och underhållbarheten utförts. 

3.2 Kvalitativ intervjumetodik 

3.2.1 Intervjun som ett hantverk 
S. Kvale och S. Brinkmann skriver i den ”Kvalitativa Forsknings forskningsintervjun” [21, s. 33 – 34] 
om olika sätt att se på hur intervjuer ska utföras. Ett av de sätten är att se intervjun som ett hantverk [21, 
s. 33]:  

”Intervjuandet bygger på intervjuarens praktiska färdigheter och personliga 
omdöme; det följer inte några tydliga steg i en regelstyrd metod. Konsten att 
intervjua lär man sig genom att utföra intervjuer, och kvaliteten hos intervjun 
bedöms efter styrkan och värdet i den kunskap som produceras.” 

Detta perspektivet har använts för att utföra intervjuerna i studien för att göra dem öppna och flexibla. 
Det har även använts för att låta intervjuarna vara öppna för att utforska områden de inte själva tänkt på. 

3.2.2 Att genomföra en intervju 
Enligt S. Kvale och S. Brinkmann så bör [21, s. 170]: 

[Intervjun] iscensättas så att intervjupersonen uppmuntras till att ge synpunkter på 
sitt liv och sin värld. 

Intervjuer ska därför inledas med en orientering där de som utför intervjun presenterar syftet med 
intervjun och de praktiska detaljerna kring hur den kommer utföras (som till exempel med hjälp av 
bandspelare). 
 
S. Kvale och Brinkmann skriver även om intervjumanus [21, s. 172]: 

”En intervjuguide är ett manus som mer eller mindre strängt strukturerar intervjuns 
förlopp. Guiden kan innehålla bara några av de ämnen som ska täckas…” 

De frågorna som ställs bör vara korta och enkla [21, s. 176] De finns flera olika typer av intervjufrågor 
[23, Tabell 7.1], de som använts mest i studien listas nedan: 

• Inledande frågor – Till exempel: ”Kan du berätta om?”, används för att få intervjuaren att 
berätta om vad de själva anser är de viktigaste aspekterna i det som undersöks. 
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• Uppföljningsfrågor – Används för att få ut mer av ett svar som den intervjuade gett, kan vara 
så enkelt som en nickning eller ett ”mm” för att uppmuntra den intervjuade att fortsätta. 

• Sonderande frågor – Till exempel: ”Kan du säga något mer om det?”, till skillnad från 
uppföljningsfrågor är dessa mer öppet ställda och intervjuaren anger inte direkt vad den söker. 

• Tolkande – Till exempel: ”Du menar alltså att …?”, kan vara en omformulering av ett svar för 
att förtydliga vad den intervjuade menade. 

3.2.3 Intervjuanalys med fokus på mening 
En metod för att analysera resultatet av intervjuer är meningskoncentrering [21, s. 245]. 
Det innebär att uttalanden från de personer som intervjuas delas in i olika kategorier. Uppdelning gör det 
möjligt att jämföra och sammanställa intervjuer även om uttalandena inte är exakt lika. 

3.3 Progressive Web Application (PWA) 
I sin presentation ”Beyond Native Apps: Web Technologies to the Rescue” beskriver Ivano Malavolta 
olika typer av webbaserade applikationer för mobila plattformar [13]. Han definierar en Progressive 
Web Application / PWA som en webapplikation som har funktionalitet för att utföra arbete i 
bakgrunden, trots att applikationen är minimerad. En användare ska kunna köra applikationen med 
dålig eller obefintlig internetuppkoppling. 
 
Applikationen ska också, enligt Ivano, kunna köras direkt i en webbläsare men användaren ska ha 
möjlighet att spara ned applikationen lokalt på sin enhet. Han listar tre krav som en applikation måste 
uppfylla för att anses vara en PWA: 

“... (i) it is served over HTTPS (this is a requirement for avoiding man-in-the-middle 
attacks), (ii) it comes with a web app manifest declaring app metadata like its name, 
icons, base URL, and (iii) it uses service workers…” 

• Applikationen kommunicerar över HTTPS 
• Applikationen har en ”app manifest fil” 
• Applikationen använder sig av ”service workers” för datahantering. 

En App-manifest fil beskriver metadata för webapplikationen. Filen kan används av enheter för att 
erbjuda användare att installera applikationen som on det vore en native applikation. 
 
M. Graunt[25] beskriver service workers som följande: 

A service worker is a script that your browser runs in the background, separate from 
a web page, opening the door to features that don't need a web page or user 
interaction.  

Det är ett skript som kan göras i bakgrunden oberoende från själva hemsidan den hämtades ifrån. En 
service worker installeras ifrån webapplikationens, den sparas sedan lokalt på enheten och kan användas 
för att fånga upp förfrågningar innan de skickas över nätet till en server. Det gör det möjligt att spara data 
lokalt på en användares enhet så att delar av applikationen går att köra även fast användaren saknar 
internetanslutning. 
 

3.4 Utvärdering med ATAM & SQuaRE 
Både ATAM och SQuaRE är metoder som standardiserar utvärdering av mjukvara och 
mjukvaruarkitektur på ett antal attribut (också kallat kvalitéer).  Båda metoderna kan användas för att 
utvärdera hur väl en arkitektur passar för ett visst ändamål [19] [20, s. 27]. 
ATAM och SQuaRE har överlappande attribut för att utvärdera mjukvara men även attribut som är unika. 

3.4.1 Architecture Tradeoff Analysis Method (ATAM) 
I ”Evaluating Software Architectures” beskriver Paul Clements, et al, olika attribut som kan användas 
för att utvärdera en mjukvaruarkitektur [20, s. 30 - 31]. ATAM kan användas för att få en uppfattning 
om hur väl en arkitektur uppfyller funktionerna som systemet är tänkta att kunna uträtta. Metoden består 
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av olika steg där systemkrav identifieras och utvärderas i ett urval av arkitekturer. Enligt P. Clements, et 
al [20, s. 45] är det inte alltid alla steg i metoden behöver användas, utan den som utvärderar ett system 
kan ”hoppa” mellan olika steg eller väljer ut de delar som är mest relevanta från fall till fall. Kriterierna 
som ATAM använder är följande: 

• Performance 
• Reliability 
• Availability 
• Security 
• Modifiability 
• Portability 
• Functionality 
• Variability 
• Subsetability 
• Conceptual Integrity 

3.4.2 ISO/IEC 25010:2011 / SQuaRE 
Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) är en samling standarder i 25000-
serien från ISO för att mäta kvaliteten av mjukvara på olika sätt. När metoden nämns i denna studie så 
referera den till ISO/IEC 25010:2011.  
Standarden definierar åtta stycken kategorier för att utvärdera mjukvara. Dessa åtta kategorier har flera 
egna underkategorier. De åtta huvud-kategorierna är följande: 

• Functional suitability 
• Performance efficiency 
• Compatibility 
• Usability 
• Reliability 
• Security 
• Maintainability 
• Portability 

3.4.3 Utvalda attribut 
För att koppla till studiens syfte om att undersöka ett urval av mjukvarustackar för journalsystem med 
krav på spårbarhet och tillgänglighet så har följande attribut valts ut: 

3.4.4 Pålitlighet (Reliability) 
P. Clements definierar pålitlighet i ett system som [20, s. 30]:  

” …the ability of the system to keep operating over time.” 

Det vill säga: förmågan hos ett system att fortsätta fungera över ett tidsspann. 
Pålitlighet i SQuaRE definieras på liknande sätt med de följande underkategorierna [19, Fig 4]: 

Mogenhet (Maturity) 

” ...degree to which a system, product or component meets needs for reliability 
under normal operation...” 

I vilken mån ett system klarar av att nå målen för pålitlighet under vanligt användande av systemet. [19, 
§ 4.2.5.1] 

Tillgänglighet (Availability) 
Se beskrivning i huvudrubrik för tillgänglighet nedan. 
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Feltolerans (Fault tolerance) 

” …degree to which a system, product or component operates as intended despite 
the presence of hardware or software faults…” 

Hur väl systemet fortsätter att fungera trots mjukvaru- eller hårdvarufel. [19, § 4.2 .5.1] 

Återskapbarhet (Recoverability) 

“...degree to which, in the event of an interruption or a failure, a product or system 
can recover the data directly affected and re-establish the desired state of the 
system…” 

Hur väl ett system klara av att återskapa data och korrekt funktionsläge under systemfel.  
[19, § 4.2.5.4] 

3.4.5 Tillgänglighet (Availability) 

” Availability is the portion of time the system is up and running…” 
 

Både ATAM och SQuaRE definierar detta på liknande sätt: Under hur lång tid som systemet klarar av 
att fungera utan avbrott [19, § 4.2.5.2] [20, s. 31]. 

3.4.6 Variabilitet (Variability) 

” Variability is how well the architecture can be expanded or modified…”  

Hur väl ett systems arkitektur kan expanderas eller modifieras för att lägga till nya funktioner eller 
uppfylla andra syften. [20, s. 31] 

3.4.7 Underhållsmässighet(Maintainability) 

” degree of effectiveness and efficiency with which a product or system can be 
modified by the intended maintainers. …can include corrections, improvements or 
adaptation of the software…” 

Hur effektivt systemet i sig kan underhållas och uppdateras, detta kan inkludera att anpassa systemet till 
funktionella förändringar och korrektur för buggar. [19, § 4.2.7] 

3.4.8 Portabilitet (Portability) 

” Portability is the ability of the system to run under different computing 
environments.” 

Hur väl systemet klarar av ”miljö-byten”, både för hårdvara och mjukvara (i denna studien tas endast 
hänsyn till mjukvaru-aspekten). Det vill säga att hur väl systemet klarar av att externa komponenter byts 
ut. [19, § 4.2.8] [20, s. 31] 

3.4.9 Funktionalitet (Functionality) 

” Functionality is the ability of the system to do the work for which it was intended.” 

Hur väl systemet kan leverera de krav och funktioner som det är tänkt att uppfylla och utföra. [20, s. 31] 

3.5 Software Requirements Specification 
Software requirements specification(SRS) är en modell för att beskriva funktionaliteten och beteende av 
ett system. Modellen är framtagen av IEEE och är en standard som ingår i en grupp med andra standarder 
från IEEE som tillsammans beskriver hela livscykeln av mjukvara. 
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SRS består av en samling olika krav som man kan använda för att specificera en applikation eller ett 
system. Tre utav dessa krav som används i studien är funktionella krav, icke funktionella krav samt 
tekniska krav [22, s. 13–14]. Kraven ska enligs SRS formuleras på ett bindande sätt samt att samma 
formulering används. Vanliga ord som kan användas för att formulera kraven är ”ska”, ”måste” eller 
”kommer att” [22, s. 9]. 

3.5.1 Funktionella krav 
Funktionella krav beskriver vilka funktioner systemet ska ha [22, s. 13].  

3.5.2 Icke funktionella krav 
Icke-funktionella krav är krav som beskriver hur systemet ska vara och som möjligtvis inte direkt 
påverkar användaren. Det kan till exempel vara kvalitetskrav där felsäkerhet och säkerhet kan ingå som 
element i ett krav [22, s. 14] 

3.5.3 Tekniska krav 
Tekniska krav är en del av de icke-funktionella kraven och beskriver de tekniska aspekterna i ett system 
så som vilka teknologier som ska användas. 

3.6 Source-lines of code 
J. Rosenberg säger detta om source lines of code [23, s. 137]: 

Source lines of code (SLOC) is perhaps the oldest of software metrics, and still a 
benchmark for evaluating new ones… 

Its uses are three-fold:  

as a predictor of development or maintenance  

as a covariate for other metrics, “normalizing” them  

as a standard against which other metrics can be effort; to the same code density, 
evaluated.  

 Han beskriver Source lines of code (SLOC) som ett av de äldsta mätverktygen för mjukvara och nämner 
tre användningsområden. Fokus i denna studien görs på att använda SLOC för att bedöma 
utvecklingsinsats och underhållsarbete samt ett mått som andra attribut kan användas ihop med. 

3.6.1 Cloc 
I studien användes programmet Cloc för att räkna SLOC. Programmet beräknar kodmängden på följande 
sätt [24]: 

1. Läs in filen till minnet 
2. Räkna rader ( 𝐿$%&'&()*)	
3. Ta bort tomma rader (𝐿($(_.*)(/) 
4. Ta bort kodkommentarer (𝐿0$12) 
5. Spara och presentera resultaten 

Se även Bilaga 4. 
I studien har endast kodmängden med avseende på faktiskt kod: 𝐿0$12 använts. 
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4 Empiri 

Empiri presenterar all den nya informationen och data som studien har tagit fram genom valda metoder. 
Kapitlet försöker inte svara på några frågor, endast presentera information på ett sätt som senare kan 
används i analysen. 

4.1 Intervjuer 
Parallellt med litteraturstudien utfördes intervjuer med personer som i sitt dagliga arbete använder ett 
journalsystem. Intervjuerna spelades in och summerades sedan till en kort beskrivning i text med de mest 
informativa och relevanta delarna. 
Se Bilaga 2 för en sammanfattning av de enskilda intervjuerna. 
 
Sammanfattningarna i text har sedan meningskodats [21, s.  245 – 246], där stycken av intervjuerna 
kategoriserats för att underlätta en sammanfattning av intervjuerna. 

4.1.1 Meningskodning 
Intervju 1
”…följande steg återkom ofta; diktering, 
signering och läsning.” 
 
”Enligt Anna finns det olika ”sökord” som 
hjälper personalen att hitta rätt typ av 
journalanteckning.” 
 
”Vilka anteckningar som man får läsa är 
väldigt strikt…” 
 
”…allt som en läkare gör i systemet verkar 
loggas till detaljnivå, till exempel kan man se 
vilka journaler som en läkare har läst och även 
hur lång tid som denna läkaren läste journalen. 
” 
 
”…utan avdelningen hade ca fyra stycken 
datorer där arbetet med journaler utfördes. 
Enligt Anna kunde detta ställa till problem med 
att läkaren måste komma ihåg flera patienters 
journaler i huvudet när de går sin runda, 
annars så måste de gå till en station och läsa 
igen.  ”

Skrivning och Läsning av journalanteckningar 
 
 
Flikar & Sökord 
 
 
 
Behörigheter 
 
 
Loggning 
 
 
 
 
 
Åsikt om enheter

 
Intervju 2 
”När hon skrev journalanteckningar så läste 
hon även tidigare anteckningar på patienten. ” 
 
”Hon beskrev också att sjukhusets systemet var 
uppdelat i olika ”flikar” användes för att dela 
upp journalanteckningarna i olika kategorier, 
som till exempel för att kunna se blodprov eller 
sjukdomshistoria.” 
 
”…alla journaler var tillgängliga för 
personalen även fast personal i regel endast är 
behöriga att läsa journaler för de patienter de 
faktiskt behandlar…” 
 
”…alla ändringar och läsningar sparades i en 
logg i journalsystemet.” 

 
 
Skrivning och Läsning av journalanteckningar 
 
 
Flikar & Sökord 
 
 
 
 
 
Behörigheter 
 
 
 
 
Loggning 
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”Hon hade gärna även haft en läsplatta per 
person för att undvika köer till datorer och 
minska stress när många ville använda 
journalsystemet samtidigt. ”

Åsikt om enheter

 
Intervju 3 
”Denna informationen skrivs sedan in i 
systemet som ett journalinlägg som alla 
andra...” 
 
”…men innehållandes vissa sökord som annan 
personal kan använda för att snabbt hitta 
informationen.” 
 
”Hon förklarade att de ofta hade så kallade 
”spindeldatorer”, det är bärbara datorer på en 
rullvagn som är smidiga att ha med sig. Så att 
ha systemet i en läsplatta tyckte hon inte skulle 
vara så mycket till fördel.” 

Skrivning och läsning av journalanteckningar  
 
 
 
Flikar & Sökord 
 
 
 
Åsikt om enheter 
 
 
 
 
 

Intervju 4 
”Enligt henne så skriver de 
journalanteckningar när de tar emot en ny 
patient och när de behandlar en patient…” ”De 
läser andras journalanteckningar för att få en 
överblick om patientens hälsa..." 
 
”…journalanteckningarna är uppdelade i olika 
mappar i systemet, till exempel ”händelser”, 
”mediciner”, ”behandling”…” 
 
”Man måste ha haft en relevant kontakt med 
patienten för att kolla på deras journalinlägg” 
 
”Hon beskrev hur det fungerar med loggning 
när man kollade på en patients 
journalanteckningar” 
 
 
”… läsplattor inte hade varit en stor fördel i 
hennes arbete…. ”  
”Enligt henne så hade alla sjuksköterskor på 
hennes avdelning alltid en bärbar dator med 
sig, så det var ingen brist på dem.” 

 Skrivning och läsning av journalanteckningar 
 
 
 
 
 
Flikar & Sökord 
 
 
 
Behörigheter 
 
 
Loggning 
 
 
 
 
Åsikt om enheter

4.1.2 Sammanfattning 
Alla de intervjuade hade gemensamt att användaren läser journalanteckningar. Sjuksköterskor skriver 
nya anteckningar direkt i datorn medans en läkare dikterar anteckningen för att senare få tillbaka den 
transkriberad och redo att signeras. 
 
Journalanteckningar beskrevs i flera intervjuer att innehålla olika sökord som gör det smidigare att hitta 
relevant information bland alla journalanteckningar. Anteckningarna är även indelade i olika ”mappar” 
eller ”flikar” som delar upp journalerna i olika kategorier. 
 
Enligt alla de intervjuade så loggas det väldigt detaljerat vems journalanteckningar som läses. Ingen 
nämnde någon typ av faktisk restriktion på vilka journaler som går att läsa inom sjukvårdsmiljö, det är 
upp till användarna själva att inte läsa journaler de ej har behörighet till. 
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Alla var inte positivt inställda till att ha mobila-enheter som till exempel läsplattor. De personer som inte 
såg ett behov av läsplattor hade dock tillgång till bärbara datorer och ansåg sig inte heller ha någon brist 
på datorer i förhållande till personal. 

4.2 Urval av artiklar och teknologier 
Urvalet av artiklar gjordes på tre stycken attribut: 

• Titel 
• Abstract 
• Årtal 

De artiklar med titel och abstract som ansågs innehålla en jämförelse eller granskning av olika 
teknologier och ramverk valdes ut. Ett senare årtal värderades också högre än ett tidigare. 
Båda sökningarna gav en första sida med tio artiklar; Bilaga 3. Fem stycken artiklar i varje sökning hade 
titlar med nyckelord som ansågs antyda en jämförelse eller granskning av olika javascript ramverk- 
respektive databaser. I resultatet för sökningen på javascript-ramverk togs en artikel bort eftersom det 
var en dubblett på en annan artikel. 
 
Tre artiklar med högst relevans i varje kategori valdes ut. 
 
Artiklarna, tillsammans med årtalen de är publicerade presenteras i listorna nedan. De utvalda artiklarna 
är fetmarkerade. 

4.2.1 Javascript-ramverk 

1. Comparison of Single-Page Application Frameworks (2016) 
2. Maintainability Evaluation of Single Page Application Frameworks: Angular2 vs. React (2017) 
3. Trends in Web Based Cross Platform Technologies (2016) 
4. Benchmarking JavaScript Frameworks (2017) 

4.2.2 Databaser 

1. SQL databases v. NoSQL databases (2010) 
2. Scalable SQL and NoSQL data stores (2011) 
3. Survey on NoSQL database (2011) 
4. Will NoSQL databases live up to their promise? (2010) 
5. Nosql database: New era of databases for big data analytics-classification, characteristics 

and comparison (2013) 

De teknologier och ramverk som behandlades i mer än en av de tre artiklarna i varje kategori plockades 
ut. De ramverk och teknologier som endast hänvisades till utan att mer ingående undersökas eller 
förklaras av artiklarna förkastades. Förekomsten av teknologier i de utvalda artiklarna för databaser 
presenteras i Fig. 1 nedan. 
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Fig 1. Förekomst av backend-teknologier i utvalda artiklar 

 
Fyra teknologier behandlades i alla tre artiklar för databaser: 

• Redis 
• CouchDB 
• MongoDB 
• Cassandra 

I alla tre av de utvalda artiklarna i javascript-ramverk kategorin så förekommer de tre ramverken: 

• AngularJs 
• Angular 
• React 

4.3 Mjukvaruspecifikation 
En specifikation togs fram efter att både insamlad teori och intervjuerna var klara för att ha en tydlig bild 
om hur applikationerna ska fungera. Formatet av specifikationen är inspirerat av SRS (Software 
Requirements Specification) [22] som innehåller funktionella, icke-funktionella och tekniska krav på 
systemet. Då syftet är definierat i detta dokument sedan tidigare så kommer endast delen med 
applikationens krav och generella arkitektur att listas. De funktionella, icke-funktionella och tekniska 
kraven är tagna från både intervjuerna, kraven för en PWA och de krav för studiens syfte.  
 
Utifrån intervjuerna framgår det att läsning och skrivning av journaler är en av de mest grundläggande 
funktionerna och det var någonting som alla av de intervjuade personerna nämnde. Tre av de fyra 
personerna som blev intervjuade nämnde även att alla läsningar loggas och det framgår även i social 
styrelsens handbok för journalföring [1, s. 12]: 

”… åtgärder kan härledas till en användare (spårbarhet) i informationssystem som 
är helt eller delvis automatiserade. 

Ifrån kravet på loggning hämtades även det funktionella kravet på att användare ska kunna logga in i 
systemet. Det är inte något som någon av de intervjuade direkt nämnde, men för att loggar ska fungera 
som tänkt så måste användare på något sätt identifieras. 
 
Förutom intervjuerna så är kraven hämtade ifrån studiens frågeställning och insamlade teori.  De mesta 
kraven gällande hur applikationen ska fungera offline är ställda för att systemet ska uppfylla kraven 
ställda på en progressive web application med datasynkningsmöjligheter. Eftersom en användare ska 
kunna använda en progressive web application även utan ett bakomliggande styrande system så följer 
kraven på att journalanteckningar sparas lokalt för att kunna läsa dem offline.   
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För att särskilja de tre källorna så är kraven från intervjuerna markerade med (int), kraven för en PWA 
markerade med (pwa) och kraven för studiens syfte markerade med (stu). 

• Funktionella krav  
o Användare ska kunna logga in. (int) 
o Inloggade ska kunna läsa tidigare journalanteckningar (int) 
o Inloggade ska kunna skriva nya journalanteckningar i patienters journaler. (int) 
o En patients journalanteckningar ska kunna sparas lokalt på enheten. (stu) 

• Icke-funktionella krav 
o Applikationen ska vara interaktiv även när enheten är offline. (pwa) 
o Journalanteckningar som sparats lokalt ska kunna läsas när enheten är offline. (stu) 
o Nya anteckningar ska kunna skrivas även när enheten är offline. (stu) 
o Loggar och nya journalanteckningar ska synkroniseras med servern när enheten är 

online igen. (stu) 
o När en användare läser eller skriver en journalanteckning ska detta loggas. (int) 
o När en enhet sparar journaler lokalt ska detta loggas på servern. (stu) 

• Tekniska krav 
o Systemet ska vara webbaserat. (stu) 
o Applikationen ska använda sig av HTTPS. (pwa) 
o Applikationen har en app manifest fil. (pwa) 
o Applikationen ska använda sig av service workers för att spara webapplikationen 

offline. (pwa) 

Applikationerna som ska byggs måste uppnå dessa krav för att säkerställa att de kan jämföras på ett 
rättvist sätt. 

4.3.1 Milstolpar 
Specifikationen är sorterad i en viss ordning som funktioner ska implementeras. I denna ordningen så 
finns det tre stycken milstolpar där systemet ska utvärderas. Detta görs för att svara på frågan om någon 
mjukvarustack är mer lämplig för att skapa ett journalsystem som en progressive web application.  
 
Specifikationen med milstolparna implementerades i följande ordning. De som är markerade med fet text 
är milstolpar under utvecklingen då applikationerna ska utvärderas: 

• Man ska kunna logga in.  
• Applikationen ska vara interaktiv även när enheten är offline.  
• Inloggade ska kunna skriva nya journalanteckningar i patienters journaler.  
• Inloggade ska kunna läsa tidigare journalanteckningar.  
• När en inloggad skriver eller läser en journalanteckning ska detta loggas. (Milstolpe 1) 
• En patients journalanteckningar ska kunna sparas lokalt på enheten.  
• Journalanteckningar som sparats lokalt ska kunna läsas när enheten är offline.  
• När en enhet sparar journaler lokalt så ska detta loggas på servern. (Milstolpe 2) 
• Nya anteckningar ska kunna skrivas även när enheten är offline. 
• Loggar och nya journalanteckningar ska synkroniseras med servern när enheten är online 

igen. (Milstolpe 3) 

Milstolparna är placerade för att inträffa efter att vissa funktioner hade implementerats. Den första 
milstolpen var placerad för att utvärdera journalsystemet med endast funktionalitet för att läsa och skriva 
anteckningar. Den andra milstolpen utvärderade systemet då funktionalitet fanns för att läsa 
journalanteckningar offline, vilket blev den första funktionaliteten i systemet som fungerade utan en 
uppkoppling.  
 
Liknande den andra milstolpen så inträffade den tredje milstolpen direkt efter att ännu en ny offline-
funktionalitet hade implementerats. Denna funktion var att skriva nya anteckningar offline, men även att 
synkronisera data med servern i efterhand när en enhet varit offline. Vissa händelser måste loggas så som 
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läsning av journalanteckningar samt att nya anteckningar måste skickas till servern. Vid den tredje 
milstolpen var applikationen kapabel att synkronisera dessa saker till servern i efterhand om enheten varit 
offline. 
 
Resultatet blev två applikationer som båda följde kraven ställda i specifikationen för journalsystemet. 
Mätningarna ifrån utvecklingsfasen sammanställdes från de individuella applikationerna, utvärderades 
och jämfördes med varandra för att skapa en bedömning om mjukvarustackarnas lämplighet.  
 

4.4 Utvecklingsinsats i kodmängd och tid 
Efter varje uppnådd milstolpe utifrån specifikationen sammanställdes kodmängden och tiden det tagit att 
utveckla. 

4.4.1 Kodmängd 
Under utvecklingen användes code style dokumentet i Bilaga 5. för att säkerställa att kodmängden 
jämfördes på ett så rättvist sätt som möjligt.  
 
Resultatet visar att fast mjukvarustack 1 nådde första milstolpen med mindre kodmängd än 
mjukvarustack 2 för både frontend och backend så slutade mjukvarustack 1 på en större kodmängd i båda 
kategorierna. I backend-kategorien så passerades mjukvarustack 2 redan vid andra milstolpen. 
 
Kodmängden för mjukvarustack 2 ökade inte i samma takt som för mjukvarustack 1 och backend 
kodmängden för mjukvarustack 2 förändrades inte mellan milstolpe ett och två. 

 
Fig 2. Kodmängd i backend för respektive mjukvarustack. 

 
Fig 3. Kodmängd i frontend för respektive mjukvarustack. (Notera milstolpe 2: mjukvarustack 1: 679, 

mjukvarustack 2: 683) 
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Fig 4. Total kodmängd för mjukvarustack 1 

 
Fig 5. Total kodmängd för mjukvarustack 2 

4.4.2 Tid 
Tiden, mätt i antal timmar, till att nå nästa milstolpe minskade efter varje avklarad milstolpe för båda 
mjukvarustackarna. En stor skillnad i utvecklingstid mellan mjukvarustackarna uppstod när milstolpe två 
implementerades, där mjukvarustack 2 hade en markant kortare utvecklingstid.  
 
Mjukvarustack 2 hade längre utvecklingstid för att nå både första och sista milstolpen. 
Totalt sett så hade mjukvarustack 1 längre utvecklingstid än mjukvarustack 2, detta beror på den stora 
skillnaden i utvecklingstid för att nå den andra milstolpe med mjukvarustack 1. 
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Fig 6. Tiden för att uppnå milstolpar för respektive mjukvarustack. 

 
Fig. 7. Total tid för varje mjukvarustack i förhållande till varandra. 
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5 Analys 

Analysen använder sig av studiens tidigare insamlade teori och litteratur för att strukturera, analysera och 
slutligen presentera resultat som kan svara på studiens frågeställningar.   

5.1 Frågeställning 1 
 

Vilka befintliga javascript-ramverk och databasteknologier lämpar sig för att ingå i en 
mjukvarustack till ett webbaserat system med strikta krav på tillgänglighet och spårbarhet som 
fungerar temporärt utan ett bakomliggande styrande system? 
 

Teknologierna som ofta nämndes i de utvalda artiklarna analyserades enligt utvalda attribut från ATAM 
och SQuaRE för att avgöra kvaliteten av systemen. Först presenteras databasernas och javascript-
ramverkens individuella utvärdering över de funktioner som ger höga eller låga poäng inom ATAM’s 
eller SQuaRE’s attribut. I slutet så presenteras resultatet för varje teknologi och deras poäng inom 
respektive attribut sammanställdes i Fig. 8.  

5.1.1 CouchDB 

Funktionalitet [P] 
Couch Replication Protocol [26] gör det möjligt att synkronisera data direkt till en lokal databas på 
klienten för snabbare åtkomst samt åtkomst till data utan uppkoppling. Detta passar in med studiens 
frågeställning att applikationen ska fungera temporärt utan att styrande system.  

Pålitlighet [P] 
På grund av att CouchDB hanterar multi-master replikering och att den är baserat på Erlang OTP 
plattformen (som är utvecklad för extremt hög pålitlighet och tillgänglighet [27]) så har CouchDB hög 
feltolerans och återställbarhet. 

Tillgänglighet [P] 
Tillgängligheten blir positiv för CouchDB då stöd för multi-master replikering ger den möjligheten att 
skala horisontellt över flera noder och alltid ha en backup [28, s. 366]. 

Variabilitet [P] 
En applikation kommunicerar med CouchDB genom http-anrop till ett REST-api [29, s.17]. Detta gör 
det möjligt för många sorters av applikationer att använda sig av CouchDB då http-anrop är det enda 
kravet för att kommunikationen ska fungera. Det kan även möjliggöra smidigare integration med externa 
system som då kan kommunicera direkt med databasen över internet. Detta är positivt för variabiliteten 
då REST-api:et möjliggör för många nya användningsfall jämfört med en traditionell databas. 

Underhållsmässighet [-] 
CouchDB’s REST baserade api minskar komplexiteten för utvecklare som redan är vana vid 
webbteknologier. Beroende på vilken typ av system CouchDB används i kan den också på så sätt helt ta 
bort behovet av en webbserver. Detta underlättar underhållsarbetet. 
Dock så måste kollisioner; det vill säga när datasynkroniseringar hamnar i konflikt med varandra, 
hanteras på i CouchDB applikationsnivå vilket påverkar underhållsinsatsen negativt. 

Portabilitet [P] 
Eftersom CouchDB använder sig av http för kommunikation så blir det enkelt att koppla en klient / 
applikation som direkt kan kommunicera med databasen utan att behöva förlita sig på ett ytterligare 
kommunikationsprotokoll. Det ökar portabiliteten eftersom systemet inte blir beroende av att en 
implementation för valt programmeringsspråk måste finnas. 
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5.1.2 Cassandra 

Funktionalitet [P] 
Denna är positiv eftersom Cassandra gör det möjligt att anpassa nivån på dataintegriteten så att data 
skrivs på ett robust och tillförlitligt sätt [30] och kan garantera att data förblir sparad även om servern 
kraschar [31]. Det underlättar spårbarheten och passar in på systemets funktionalitet eftersom data inte 
kan ”försvinna”. 

Pålitlighet [P] 
Denna är positiv då Cassandra har automatisk replikering över alla noder i ett kluster och saknaden av 
en single point of failure12 inom ett kluster [27, s. 365]. Cassandra stödjer även automatisk felhantering 
[29, s. 20]. Det är även möjligt, som tidigare nämnts, att anpassa nivån av dataintegritet som ökar 
pålitligheten i systemet. 

Tillgänglighet [P] 
Som nämns under pålitlighet så stödjer Cassandra automatisk replikering över alla noder och saknaden 
av en single point of failure inom ett kluster vilket är positivt för tillgängligheten. 

Variabilitet [P] 
Många funktioner i Cassandra är möjliga att konfigurera som till exempel: hur replikeringen ska skötas, 
nivån av dataintegritet och hur konflikterlösning hanteras. Det ger hög flexibilitet eftersom funktionalitet 
kan anpassas beroende på systemets behov. 

Underhållmässighet [P] 
Cassandra hanterar fel och replikering automatiskt [28, s. 365] [29, s. 20] samt gör det möjligt för 
utvecklare att undvika att modellera sina datastrukturer i förväg [28, s.365]. Det minskar arbetsinsatsen 
eftersom endast nödvändiga justeringar behöver göras och fokus kan läggas på att implementera 
systemets funktionalitet.  Förfrågningar till en Cassandra-databas görs med ett kraftfullt språk kallat CQL 
[28, s. 365] som liknar SQL’s syntax vilket underlättar arbetet för utvecklare som är mer vana vid 
traditionella strukturerade databaser som till exempel mySQL, PostgreSQL och MariaDB. 

Portabilitet [N] 
Eftersom Cassandra är skrivet i Java [32, s.9 tabell-1] och kräver att plattformen det körs på stödjer Java-
runtime. Till skillnad från CouchDB som gör det möjligt att kommunicera direkt över http så måste 
klienter till Cassandra göra detta över Cassandras egna protokoll, detta gör det inte heller lika portabelt. 
Även fast protokollet är implementerat för flera olika programmeringsspråk så skapar det ändå ett 
beroende av att färdiga implementationer måste finnas eller implementeras för att stödja Cassandra.  

5.1.3 MongoDB 

Funktionalitet [N] 
En stor negativ punkt i MongoDB är att, som nämns i underhållsmässigheten är att den inte garanterat 
dataintegritet vid replikering [29, s 18]. Till skillnad från CouchDB och Cassandra, som lägger stor vikt 
på pålitlighet och dataintegritet så är MongoDB byggt för prestanda och för att kunna hantera mycket 
datatrafik [28, s. 366] [29, s. 18], vilket leder till att den offrar dataintegritet. 

Pålitlighet [N] 
Rick Cantell hävdar i sin rapport: 

Replication in MongoDB is mostly used for failover, not for (dirty read) scalability 
as in CouchDB. MongoDB does not provide the global consistency of a traditional 
DBMS…” 

                                                        
12 Single point of failure – Syftar i studien till en resurs (oftast en server) i ett system som måste fungera 
korrekt för att hela systemet ska kunna utföra sitt syfte. 
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Denna är kopplad till Tillgängligheten men påverkas negativt av att databasen inte garanterar 
dataintegritet [29, s 18]. Detta påverkar systemets feltolerans och återskapbarheten av data. 

Tillgänglighet [P] 
MongoDB kan replikeras till flera noder i ett kluster vilket gör att även om en nod skulle krascha så kan 
det finnas flera andra noder som kan ta över. 

Variabilitet [P] 
MongoDB har stöd för olika sätt att leverera data på olika sätt, den kan till exempel använda ett speciellt 
protokoll för att strömma stora binärfiler som till exempel bilder och videos: 

” MongoDB also supports a GridFS specification for large binary objects…” ” 
These are stored in chunks that can be streamed back to the client for efficient 
delivery…”  [29, s 18].  

Det gör så att systemet enkelt kan anpassas för att stödja nya datatyper och hantera andra syften, som till 
exempel ren datalagring. 

Underhållsmässighet [-] 
MongoDB kan replikeras till andra noder, men enligt Rick Catell [29, s. 18] så är det endast till för att 
försäkra tillgängligheten och inte prestandan i systemet. Detta gör det svårare att öka prestandan senare 
under systemets livscykel. MongoDB utmärker sig inte på något större sätt något sätt som 
underhållsinsatsen skulle bli förenklad i systemet det används till. 

Portabilitet [N] 
Likt Cassandra så har MongoDB implementationer för sitt protokoll i flera olika programspråk. Detta 
leder dock till samma beroende av implementationer som Cassandra har och MongoDB utmärker sig inte 
som mer portabelt. 

5.1.4 Angular 

Funktionalitet [P] 
Angular är ett ramverk för javascript och har som mål att leverera en helhetslösning för applikationer i 
webbläsaren. För studiens syfte att applikationen ska fungera offline så är Angular positivt då det kommer 
med inbyggt stöd för service workers[33] vilket möjliggör grundläggande offlinefunktionalitet.  

Pålitlighet [-] 
Det finns inget i ramverket som utmärker det speciellt för att hantera feltolerans eller som hjälper ett 
system att fungera under en längre period. 

Tillgänglighet [P] 
Angular har stöd för serviceworkers[33] vilket gör det möjligt för systemet att leverera en offline-version 
i webbläsaren till användare som tidigare använt systemet även fast bakomliggande servrar inte är 
tillgängliga. 

Variabilitet [-] 
Angular utmärker sig inte något inom detta attributet. 

Underhållsmässighet [P] 
Angular fokuserar på att leverera ett ramverk som är en helhetslösning för att utveckla webbapplikationer 
vilket ger en enhetlig utvecklingsmiljö med endast ett beroende av Angular, vilket är positivt då vissa 
versioner av Angular är LTS13 versioner vilket garanterar fortsatt utveckling. Angular skapar också en 
enhetlig utvecklingsmiljö med en officiell stilguide om beskriver hur ett Angularprojekt bör struktureras 
och hur koden ska se ut [34]. Detta gör det enklare att byta mellan projekt som använder Angular. 

                                                        
13 LTS står för Long Ter Support vilket innebär att en mjukvara är garanterad att utvecklas och stödjas 
en viss tid frammåt. 
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Portabilitet [-] 
Angular körs i webbläsaren och är därför plattformsoberoende så länge plattformen kan köra en 
webbläsare som Angular stödjer. Detta utmärker dock inte ramverket mer än de andra frontend-
ramverken. 

5.1.5 Redis 

Funktionalitet [N] 
Redis är en in-memory key-value databas som lagrar data i primärminnet samt på hårddisken om det är 
inställt. Det går inte att göra förfrågningar på data baserat på fält i datastrukturen, en nyckel kopplad till 
rätt data är nödvändig. Detta är negativt för funktionaliteten då index för tabeller måste skapas och 
underhållas manuellt av systemet. 

Pålitlighet [N] 
Denna är negativ för Redis då det är en in-memory key-value data store vilket gör det opålitlig vid 
krascher som kan resultera i förlust av data om det inte hunnit sparas till hårddisken innan en krasch [35, 
s. 1660]. 

Tillgänglighet [P] 
Redis själv ger ingen hög tillgänglighet, men med Redis Sentinel så kan Redis uppnå hög tillgänglighet 
genom replikering i kluster och automatisk failover om någon server skulle sluta fungera. Redis Sentinel 
är som en extern server som körs tillsammans med en Redis server och håller koll på klustret av Redis 
instanser [36]. 

Variabilitet [-] 
Redis är i grund och botten en databas vilket gör det möjligt att expandera användningen och hur Redis 
används i mjukvarustacken. Redis kan utöver att vara en key-value databas användas för cache lagring 
eller en så kallad message broker. 

Underhållsmässighet [-] 
Redis utmärker sig inte på något sätt jämfört med andra key-value databaser när det gäller 
underhållmässighet så detta blir neutralt. 

Portabilitet [N] 
Redis kan köras på *nix operativsystem vilket inkluderar Linux, OSX samt FreeBSD. Det går dock inte 
att köra på Windows vilket är negativt för portabilitet. 

5.1.6 React 

Funktionalitet [-] 
React fokuserar på att skapa dynamiska användargränssnitt. Detta ger React en neutral position då React 
inte utmärker sig med funktioner för att uppnå den tänkta applikationens funktionalitet. 

Pålitlighet [-] 
Det finns ingenting i ramverken som utmärker den speciellt för pålitlighet. 

Tillgänglighet [-] 
Det finns ingenting i ramverket som utmärker den speciellt för tillgänglighet. 

Variabilitet [P] 
Denna blir positiv då enskilda beroenden av egen kod eller tredjeparts kod kan bytas ut individuellt. 

Underhållsmässighet [N] 
Denna blir negativ då React endast fokuserar på ”vy”-delen [37] vilket innebär att mer funktioner behöver 
implementeras antingen manuellt eller genom tredjeparts kod. 
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Portabilitet [-] 
Likt de andra frontend-ramverken så körs React i webbläsaren och är därför beroende av att plattformen 
stödjer en webbläsare som React stödjer. Denna blir alltså neutral. 

5.1.7 AngularJs 

Funktionalitet [P] 
AngularJs är ett ramverk [38] som likt sin efterträdare Angular levererar många funktionaliteter inbyggt 
vilket är positivt. 

Pålitlighet [-] 
Likt React så finns det ingenting i ramverket som utmärker AngularJs mer eller mindre på den här 
punkten. 

Tillgänglighet [-] 
Ingenting utmärker AngularJs mer på den här punkten än de andra frontend-ramverken. 

Variabilitet [-] 
AngularJs utmärker sig inte med något gällande detta attributet. 

Underhållsmässighet [N] 
Detta blir negativt då AngularJs är föregångaren till Angular vilket gör det föråldrat vid denna tiden.  
 
Portabilitet [-] 
AngularJs är som de andra ramverken beroende på vilken webbläsare som körs. Detta utmärker alltså 
inte AngularJs på något sätt mot de två andra ramverken. 

5.1.8 Resultat frågeställning 1 
Figur 8 visar en översikt över de teknologier som har undersökts och vilka positiva samt negativa 
attribut som de visat sig ha.  
 
Ett P i Figur 8 betyder att tekniken får ett positivt betyg för ett visst attribut. Ett N betyder att tekniken 
får ett negativt betyg för ett visst attribut. Ett – (bindestreck) betyder att tekniken inte utmärker sig 
något särskilt och är varken positivt eller negativt enligt ett visst attribut. 

Attribut CouchDB Cassandra MongoDB Redis Angular React AngularJS 
Funktionalitet P P N N P - P 
Pålitlighet P P N N - - - 
Tillgänglighet P P P P P - - 
Variabilitet P P P - - P - 
Underhållmässighet - P N - P N N 
Portabilitet P N N N - - - 

Fig. 8. Tabell av slutresultatet från analysen av javascript-ramverk och databasteknologier 
 
Utvärderingen visade att CouchDB och Cassandra var lämpligast för ändamålet jämfört med de andra 
databaserna. MongoDB fokuserar på att kunna hantera stora mängder data, däremot så garanteras inte 
dataintegriteten i lika hög grad som Cassandra och CouchDB vilket kan resultera i förlust av 
information. Redis fokuserar på hög prestanda och till skillnad från Cassandra och CouchDB så saknas 
funktionalitet för att filtrera data och göra förfrågningar på mer än en lagrad datainstans i taget. Det gör 
Redis mer lämplig för andra användningsfall och mindre lämplig för långtidslagring. 
 
Bland javascript-ramverken skiljde sig poängen inte så mycket mellan ramverken. Detta beror delvis på 
att de körs på samma plattformar och har samma tänkta användningsfall. Detta skiljer dem åt från 
databaserna som alla är tänkta för mer specifika användningsfall. 
 
Bland javascript-ramverken så fick Angular högst betyg, AngularJS och React fick samma betyg. 
Funktionaliteten är positiv på AngularJs vilket kan tolkas som om att den passar bättre för ändamålet än 
React. Men i detta fallet så bör hänsyn tas till underhållmässigheten för AngularJs som kommer att 
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sluta utvecklas under 2018 och ha stöd från utvecklarna i tre år efter det [39]. Detta gör AngularJs 
föråldrat och React passar då bättre för syftet. 
 
Sammanfattningsvis så är CouchDB mest lämplig som databas och Angular som javascript-ramverk. 
Cassandra är näst mest lämplig som databas. React är näst mest lämplig som javascript-ramverk, den 
utmärker sig inte på något speciellt sätt men bör väljas över AngularJs. 

5.2 Frågeställning 2 
 

Är någon mjukvarustack mer lämplig för att utveckla ett journalsystem som en progressive web 
application med datasynkningsmöjligheter? 

 
Två mjukvarustackar designades för att implementera journalsystemen för denna studien. Valet av 
javascript-ramverk och databas baserades på resultatet från första frågeställningen. Två Javascript-
ramverk parades ihop med var sin databas som tillsammans hade högst respektive näst högst poäng i den 
första frågeställningen. Javascript-ramverken och deras databas sattes in i en mjukvarustack tillsammans 
med en Apache Webbserver. Som programmeringsspråk på webbservern användes PHP tillsammans 
med ramverket Codeigniter [40]. Webbservern samt programmeringsspråket och ramverket Codeigniter 
valdes för att båda författarna hade lika mycket erfarenhet med dem. 

5.2.1 Mjukvarustack 1 
Den första mjukvarustacken bestod av: 

• CouchDB 
• Apache med PHP 
• Angular 

Tillsammans med Angular i webbläsaren så användes PouchDB [41] som bibliotek för att klienten skulle 
kunna kommunicera direkt med CouchDB-databaserna på servern. 
 
Då CouchDB har ett http REST-API möjliggör det att webbläsaren kan kommunicera direkt med 
databaserna på servern. Detta gör det möjligt att implementera kommunikationen till databasen direkt 
från webbläsaren med javascript. PouchDB drar nytta av detta genom en javascript-implementation av 
CouchDB för lokal lagring av data men även stöd för CouchDB’s replikering mellan databaser vilket gör 
det möjligt att replikera data direkt till webbläsaren från en server. 

 
Fig. 9, dataflödet i mjukvarustack nummer ett. 

 
Servern bestod utav webbservern Apache med PHP och en instans av CouchDB som har hand om 
databaserna. Denna mjukvarustacken använde sig av CouchDB Replication Protocol för att replikera data 
direkt till webbläsaren. Detta öppnade för några problem samt några möjligheter.  
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För att en användare ska kunna replikera data direkt från databasen i CouchDB så krävs det att 
användaren har full behörighet över databasen vilket inte skulle fungera i ett journalsystem där tillgången 
till data ska vara övervakad. Lösningen på detta blev att varje användare fick en egen uppsättning av 
databaser på servern som innehåller den informationen som de skulle kunna spara lokalt.  
 
Detta gjorde det möjligt för klienten att använda sina egna databaser på servern utan att de kan påverka 
annan data i systemet. Om en användare ville spara en användare lokalt så skulle det ske genom en 
förfrågan till webbservern som då överförde data till användarens individuella databaser. 
Fig. 10 nedan demonstrerar flödet när en användare vill spara en patients journal lokalt på enheten. Detta 
fallet demonstrerar flödet när en användare sparar data lokalt för första gången. 
 

 
Fig. 10. Flödet i systemet när en användare sparar en patients journaler lokalt för första gången 

 
Om användaren redan har sparat patienters journaler sedan innan så blir flödet liknande förutom att 
synkroniseringen redan är igång, så steg 7 och 8 som sätter upp synkroniseringen sker inte igen. 
Synkroniseringen av den nya datan som lades in i användares individuella databas på servern 
synkroniseras automatiskt till klientens lokala databas i webbläsaren. 

5.2.2 Mjukvarustack 2 
Den andra mjukvarustacken bestod av: 

• Cassandra 
• Apache med PHP 
• React 
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Fig. 11, dataflödet i mjukvarustack nummer två 

 
Denna mjukvarustacken använder Cassandra som databas och Apache med PHP som webbserver samt 
React som javascript-ramverk. Kommunikationen till Cassandra sker till skillnad från CouchDB inte 
över http. Detta gör det omöjligt för webbläsare att ansluta direkt till en databas. Därför måste all 
kommunikation ske genom en webbserver. En fördel med denna begränsning är att webbservern har full 
kontroll över åtkomst till data, men synkning och lagring av data från servern måste implementeras 
manuellt. 
 

 
Fig. 12 Flödet i systemet när en användare sparar en patients journaler lokalt för första gången 

När en användare sparar en patient och dess journaler lokalt så skickas först en förfrågan till webbservern. 
Servern kommunicerar sedan med Cassandra och hämtar data och skriver till loggar. Efter att svaret från 
servern tas emot i webbläsaren så sparas all data lokalt. 

5.2.3 Resultat frågeställning 2 

Antal rader kod 
Milstolpe 1 visade att mjukvarustack 1 hade färre kodrader. 
 
Kodmängden för backend-delen av mjukvarustack 1 gick om mjukvarustack 2 vid andra milstolpen. 
Detta berodde på att en ny uppsättning databaser behövs för varje användare som sparar data lokalt i 
mjukvarustack 1. Funktionalitet för att hålla kolla på användarnas databaser behövdes därför 
implementeras på webbservern för mjukvarustack 1. Eftersom mjukvarustack 2 inte behövde en ny 
uppsättning databaser för varje användare så krävdes ingen ny funktionalitet för webbservern utan all 
funktionalitet för att mjukvarustack 2 skulle nå milstolpe två implementerades i frontenden. Detta syns i 



 

 29 

Mjukvarustack 1’s flöde för att hämta data i Fig. 10 som har fler steg än mjukvarustack 2’s flöde för att 
hämta data vilket syns i Fig. 12.  
 
Efter milstolpe 3 så är antalet kodrader för både frontend och backend i mjukvarustack 1 fler än i 
mjukvarustack 2.  
En trend kan ses i Fig. 2 samt Fig. 3 om att antalet rader kod ökar snabbare i mjukvarustack 1. Denna 
trend höll till den tredje och sista milstolpen där skillnaden blev 105 rader eller cirka 6,5% färre antal 
kodrader vilket blir en liten fördel för mjukvarustack 2. Det blev ingen större skillnad i antalet rader kod 
för både enskilda milstolpar och totalt sett för mjukvarustackarna. Bara kodmängden i sig ger därför 
ingen tydlig indikator om någon mjukvarustack är mer lämplig. 

Tid 
Antalet timmar lagt på att programmera systemen visar en stor skillnad vid en av milstolparna vilket var 
vid den andra milstolpen där det tog 22,5 timmar extra eller 475% längre tid för Angular och CouchDB. 
Som nämns ovan i analysen av kodmängden så berodde detta på sättet som mjukvarustack 1 hanterade 
sparande av data lokalt som involverade fler steg än mjukvarustack 2.  
 
De resterande två milstolparna visade knappt någon skillnad mellan mjukvarustackarna men det tog 
mjukvarustack 2 längre tid att nå milstolpe ett och två. 

Sammanfattning 
Sett till kodmängden är det ingen större skillnad mellan mjukvarustackarna förutom en liten fördel för 
mjukvarustack 2. Den totala tiden visar en större skillnad där mjukvarustack 2 inte tog lika mycket tid 
att implementera. Skillnaderna mellan de två mjukvarustackarna är inte stor nog att ge en tydlig 
indikation om vilken som är mer lämplig. Men mjukvarustack 2 fick bättre resultat på både tid och 
kodmängd vilket kan användas som underlag till att mjukvarustack 2 är marginellt mer lämplig för syftet. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Diskussionen tar upp resultatet från analysen av de två frågeställningarna och resonerar kring vad 
resultatet blev samt varför. Studiens slutsatser presenteras samt vad denna studie innebär för annan 
forskning och hur forskningen kring PWA för journalföring skulle kunna fortsätta i framtida studier. 

6.1 Resultat 
Syftet med studien var: 

Att undersöka och jämföra ett urval utav mjukvarustackar som kan ingå i en 
Progressive Web Application för att se hur de lämpar sig för att bygga ett 
journalsystem med stränga krav på tillgänglighet och spårbarhet. 

Två frågeställningar skulle besvaras. Den första handlade om vilka javascript-ramverk och 
databasteknologier som skulle passa för att bygga ett journalsystem som en progressive web application. 
Den andra frågeställningen handlade om att jämföra två mjukvarustackar med syftet att ta reda på om 
någon av dem är mer lämplig än den andra för att bygga ett sådant system. 
Studien använde empiri som var en blandning av kvalitativa och kvantitativa data.  

6.1.1 Frågeställning 1 
 

Vilka befintliga javascript-ramverk och databasteknologier lämpar sig för att ingå i en 
mjukvarustack till ett webbaserat system med strikta krav på tillgänglighet och spårbarhet 
som fungerar temporärt utan ett bakomliggande styrande system? 

 
Utifrån en litteraturstudie så plockades ett antal javascript-ramverk och databasteknologier ut. De 
utvärderades kvalitativt efter utvalda attribut från ATAM och SQuaRE för att avgöra vilka av dem som 
passade bäst för ändamålet. Utifrån varje attribut så fick varje utvärderad teknologi ett positivt, negativt 
eller neutralt betyg inom det attributet. Bland databasteknologierna utmärkte sig Cassandra och 
CouchDB, men CouchDB fick lite bättre betyg. 
 
Bland javascript-ramverk så utmärkte sig Angular som mer lämpligt. AngularJs var med vid 
utvärderingen men är vid denna tiden föråldrat och har ersatts av uppföljaren Angular vilket tog hänsyns 
till vid utvärderingen. 

6.1.2 Frågeställning 2 
 

Är någon mjukvarustack mer lämplig för att utveckla ett journalsystem som en progressive web 
application med datasynkningsmöjligheter? 

 
För att svara på frågan sattes två mjukvarustackar ihop utifrån de två databaserna och javascript-
ramverken med bäst resultat ifrån första frågeställningen. Sedan så byggdes två identiska journalsystem 
samtidigt som antalet rader kod och timmar mättes. Utvecklingen gjordes efter milstolpar i en 
specifikation med krav baserade på intervjuer med vårdpersonal och teori gällande progressive web 
applications.  
 
Det var ingen större skillnad mellan mjukvarustackarna sett till varken tid eller kodmängd. Dock så hade 
mjukvarustacken med CouchDB och Angular en mer komplicerad lösning för att spara patientdata 
offline, det ledde till att tidsåtgången för den andra milstolpen blev väldigt mycket högre jämfört med 
den andra mjukvarustacken som innehöll Cassandra och React. 
 
Resultatet gav inget entydigt svar på ifall den ena mjukvarustacken var mer lämplig än den andra. Men 
sett till den mätta kvantitativa empirin så är mjukvarustacken med Cassandra och React mer lämplig även 
om skillnaden är liten. 

6.2 Implikationer 
Resultaten från undersökningen kan användas som en del av ett beslutsunderlag om vilken mjukvarustack 
som är lämplig när strikta krav på tillgänglighet och spårbarhet är nödvändigt. På grund av att studien 
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har varit tidsbegränsad och undersökt relativt enkla mjukvarusystem så bör resultaten från denna studien 
inte användas som det enda beslutsunderlaget. 

6.3 Begränsningar 
Eftersom ett begränsat urval gjordes utifrån litteraturstudien så undersöktes inte alla tillgängliga 
databasteknologier och javascript-ramverk. 
 
Endast två stycken mjukvarustackar jämfördes istället för alla kombinationer av teknologier hämtade 
från litteraturstudien. För att bedöma lämpligheten så undersöktes endast ett urval av ATAM- och 
SQuaRE-attribut. 
 
Mätningar på kodbasen och utvecklingen hade kunnat inkluderat fler sorters mätningar, till exempel: 
prestanda eller användarvänlighet. 
Vid utvärderingen av de olika javascript-ramverken och databasteknologierna så gjordes inga egna 
mätningar. Teknologierna utvärderades baserat på tidigare studier samt deras egen dokumentation vilket 
kan ha påverkat resultatet på grund av författarnas fördomar. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Att utveckla ett journalsystem som en PWA som fungerar temporärt utan ett bakomliggande styrande 
system går att göra på många sätt med olika teknologier. Skillnaderna mellan de två jämförda 
mjukvarustackarna i denna studien visade att trots de tekniska skillnaderna så blev antalet kodrader 
relativt lika.  
 
Mjukvarustack 1 tog dock längre tid att utveckla vilket visar att skillnaden i antalet timmar för att bygga 
de två olika systemen var ej proportionell mot kodmängden. Det berodde på att mjukvarustack 1 hade en 
mer komplex lösning än den andra mjukvarustacken. Vilka teknologier som används spelar alltså roll, 
men det är svårt att avgöra hur mycket.  
 
Studiens resultat visar också att det inte finns något entydigt svar på om någon mjukvarustack är mer 
lämplig för att bygga ett journalsystem. En mer utförlig studie där fler mjukvaruattribut undersöks och 
mäts kan behöva genomföras. 
 
På grund av tidsbrist så undersöktes inte fler teknologier på djupet. Själva studieprocessen utvecklades 
under arbetets gång där mycket tid lades på att hitta vad som skulle undersökas. En studie som redan från 
början har ett fokuserat och väldigt specifikt syfte skulle kunna ägna mer tid på djupgående 
undersökningar av till exempel: utvecklingsinsatsen och prestandan i olika mjukvarustackar och då 
kanske fått ett mer entydigt svar om deras lämplighet. 

6.5 Vidare forskning 
Som nämns i begränsningar så gjordes inga egna mätningar på teknologierna vilket kan ha påverkat 
studiens resultat. En ytterligare studie kan göras där definitionerna av kvalitétsattributen som ges i teorin 
används för att göra kvantitativa mätningar. Den skulle sedan kunna användas för att komma fram till en 
mer generaliserbar metod för att utvärdera mjukvara.  
 
En aspekt i utvecklingen av mjukvara som blev försummad i denna studien är användarna. En utförligare 
studie innehållande prototyper hade kunnat ta med användarupplevelsen i resultatet då det i slutändan är 
användaren som kommer att använda systemet. Denna punkt är viktig då användningen av ett webbaserat 
system kan användas på flera olika sorters enheter med olika skärmstorlekar, till exempel telefoner, 
stationära datorer eller surfplattor. Detta måste tas hänsyn till då det påverkar hur systemet används och 
hur användarupplevelsen.  
 
Vidare forskning inom ämnet skulle kunna ta hänsyn till de regelverk och krav som ställs på ett 
journalsystem. Detta är viktigt att undersöka för att veta om ett journalsystem som en PWA skulle vara 
tillåtet att använda på sjukhus och inom socialvård, eller om regelverk skiljer sig åt, vart är det tillåtet 
och vart är det ej tillåtet.    
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Intervjumanus 
 
Intervjuerna görs för att få kunskap om: 
·       De viktigaste delarna i journalföring utifrån ”användarna”. 
·       Få kunskap om hur användare ”använder” journalsystemet 
 
Frågor: 

1. Varför använder ni ett journalsystem? 
2. Kan du beskriva ett vanligt användningsfall, steg för steg? 

a. Är du nöjd med de stegen ni behöver ta? 
3. Vilka funktioner använder du mest? 

a. [Följdfrågor för att få mer specifik information] 
b. Vad tillför den funktionen till det dagliga arbetet? 

4. Vilka typer av enheter använder ni för nuvarande journalsystem? 
a. Hade det varit en fördel med samma system på flera olika enheter? 
b. Flyttar ni runt mkt så att portabilitet är viktigt? 

5. Finns det något annat du skulle vilja tillägga? 
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Sammanfattning av intervjuerna 
 
Namnen på de intervjuade personerna är utbytta med pseudonymer. 
 
Intervju nummer 1, med Anna. 
 
Anna arbetar som läkare på akutavdelningen i ett sjukhus. Hon berättade om hur ett journalsystem på 
ett sjukhus fungerar där följande steg återkom ofta; diktering, signering och läsning. Enligt Anna är de 
tre stegen fundamentala för journalföring. Sedan fanns det många steg till som gjordes beroende på 
vilken situation det är, till exempel om en patient ska ha läkemedel så skrivs det in i ett separat system 
som är integrerat med journalsystemet. Ett annat exempel var att om en patient är medvetslös och 
personalen måste ha fram alla journalloggar från hela landet om patienten så finns det en panikknapp. 
Dessa steg är ganska komplexa då det integreras med så många andra system.  
Efter att Anna gjort en diktering om en patient så transkriberas det utav en extern person som skriver 
ner det som Anna sagt och sedan skickar tillbaka det för signering. Anna läser då igenom texten och 
kollar så att det är rätt, om något är fel så kan hon ändra det direkt på datorn, för att sedan signera 
anteckningen. Anledningen till detta är enligt Anna för att läkaren inte har tid att sitta och skriva själv 
och att ha en anställd som transkriberar effektiviserar arbetet. 
 
Det kan i akutfall hända att läkaren själv skriver anteckningar. Anna nämnde även 
röntgenundersökningar som ett exempel på när läkaren själv skriver anteckningar. 
 
Det sista steget som journalanteckningar går igenom är läsning. Enligt Anna finns det olika ”sökord” 
som hjälper personalen att hitta rätt typ av journalanteckning.  Vilka anteckningar som man får läsa är 
väldigt strikt, men man kan alltid läsa dem. Anna sa att man får läsa en patients journal om man har en 
etablerad kontakt med patienten, men bara de anteckningarna som har gjort på samma sjukhus/klinik. 
Om en läkare vill läsa en patients journal från ett annat sjukhus så måste patienten ge sitt samtycke. 
Undantaget här är panikknappen som nämndes innan, om en patient är medvetslös och instabil. Enligt 
Anna så verkade det som att allt som en läkare gör i systemet verkar loggas till detaljnivå, till exempel 
kan man se vilka journaler som en läkare har läst och även hur lång tid som denna läkaren läste 
journalen. 
 
Anna berättade även att samma journalsystem används utav sjuksköterskor, med skillnaden att 
sjuksköterskor inte dikterar sina anteckningar, utan skriver dem direkt in i systemet. 
 
Sjukhuset hade inga enheter som läsplattor eller smartphones för att journalföra utan avdelningen hade 
ca fyra stycken datorer där arbetet med journaler utfördes. Enligt Anna kunde detta ställa till problem 
med att läkaren måste komma ihåg flera patienters journaler i huvudet när de går sin runda, annars så 
måste de gå till en station och läsa igen.  
Fåtalet datorer kunde även ställa till problem när de var många patienter på akuten eftersom det blev 
brist på datorer och det blev svårt att diktera. 
 
Intervju nummer 2, med Birgitta. 
 
Birgitta studerar tredje året till sjuksköterska hon har i samband med sina studier haft praktik på ett 
sjukhus som sjuksköterska.   Hon har även arbetat inom kommunal hemtjänst. Inom båda yrkena har hon 
kommit i kontakt med journalföring och journalsystem. 
 
Birgitta berättade att ett vanligt användningsfall i deras journalsystem på sjukhuset var att följa upp en 
patient och se ifall de har blivit bättre. När Birgitta arbetade inom hemtjänsten så användes deras 
journalsystem för att dokumentera avvikelser och för att personal skulle kunna se vad som behövdes 
utföras hos vårdtagaren de befann sig hos. Hon beskrev även stegen hon utförde vid inskrivning av en 
ny patient i sjukhusets journalsystem. Stegen bestod av att hon först antecknade för hand och sedan gick 
till en dator för att skriva in journalen.  
 
När hon skrev journalanteckningar så läste hon även tidigare anteckningar på patienten. Ifall det senare 
tillkom behandling eller tester som skulle journalföras så fick det göras i efterhand.  
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När hon läste av tidigare journalanteckningar var det enligt Birgitta främst för att se föregående 
testresultat som till exempel blodprov.  
 
Hon beskrev också att sjukhusets systemet var uppdelat i olika ”flikar” användes för att dela upp 
journalanteckningarna i olika kategorier, som till exempel för att kunna se blodprov eller 
sjukdomshistoria. Birgitta uppfattade det som att hon både skrev och läste journalanteckningar ungefär 
lika ofta i hennes arbete. 
 
Hon förklarade även att alla ändringar och läsningar sparades i en logg i journalsystemet. Birgitta 
berättade också att alla journaler var tillgängliga för personalen även fast personal i regel endast är 
behöriga att läsa journaler för de patienter de faktiskt behandlar. Det utfördes dock enligt henne 
stickprov för att kontrollera att inte obehörig personal läst journaler. Brigitta trodde att det hade varit 
bra ifall journalsystemet inte hade gett tillgång till journaler personal inte var behörig till, förutsatt att 
det fanns möjlighet att i akut fall kunna kringgå spärren. Enligt henne kunde personal inte se journaler 
för vårdtagare som de inte var behöriga inom hemtjänsten till skillnad från systemet på sjukhuset. 
 
Avdelningen på sjukhuset som Birgitta hade haft sin praktik på använde sig inte av läsplattor, likt Anna. 
Till skillnad ifrån Anna så hade hennes avdelning inga bärbara datorer utan de arbetade endast på 
stationära datorer. 
 
Birgitta tyckte inte att en bärbar dator hade varit en bra lösning utan hon hade hellre haft en läsplatta 
eller mobil enhet. Hon trodde också som Anna; att det hade underlättat med en läsplatta eftersom 
sjuksköterskorna hade kunnat ha med sig läsplattorna istället för att behöva läsa flera patienters 
journaler samtidigt och memorera eller anteckna saker för hand.  
 
Hon hade gärna även haft en läsplatta per person för att undvika köer till datorer och minska stress när 
många ville använda journalsystemet samtidigt. Birgitta nämnde dock att hon trodde det kunde bli ett 
problem med att avdelningen skulle behöva hålla koll på för mycket utrustning ifall varje sjuksköterska 
hade tillgång till en läsplatta.  
 
Inom hemtjänsten hade journalföringen utförts på en stationär enhet hemma hos varje vårdtagare som 
personalen ”checkade” in och ut på. Detta tyckte hon fungerade bra även fast hårdvaran ibland inte 
fungerade och tvingade personalen att manuellt föra anteckningar på kontoret i efterhand. 
 
Birgitta tyckte också det hade underlättat ifall det funnits ett system för alla sjukhus och även 
äldreboende eftersom det inte gick att se journaler utanför sjukhusets system. Enligt Birgitta gällde även 
detta det system hon arbetat med inom hemtjänsten. 
 
Intervju nummer 3, med Cecilia 
 
Cecilia jobbar som sjuksköterska på ett sjukhus. Hon berättade om hur dem använder journalsystemet i 
arbetet ur ett perspektiv från en sjuksköterska. Till exempel så skriver dem sina journalanteckningar och 
signerar direkt.  
Hon förklarar att de flesta anteckningarna dem skriver är om vad de har gjort, till exempel att de har 
gett medicin, gett mat. Det kan också vara när en ny patient kommer in på avdelningen, då gör dem tester 
på patienten så som blodtryck, och frågar om allergier osv. Denna informationen skrivs sedan in i 
systemet som ett journalinlägg som alla andra, men innehållandes vissa sökord som annan personal kan 
använda för att snabbt hitta informationen. 
Hon förklarade att de ofta hade så kallade ”spindeldatorer”, det är bärbara datorer på en rullvagn som 
är smidiga att ha med sig. Så att ha systemet i en läsplatta tyckte hon inte skulle vara så mycket till fördel. 
Samtidigt så håller hon sig nästan alltid inom sin egna avdelning, så det är inga problem att dra med sig 
denna ”spindeldatorn”. 
 
Intervju nummer 4, med Diana 
 
Diana studerar tredje året till sjuksköterska och har nyligen innan denna intervju haft praktik, så hon 
har använt ett journalsystem mycket den senaste tiden. Diana förklarade om att ett journalsystem främst 
är ett kommunikationsmedel mellan sköterskor, läkare och annan personal som behöver information om 
en patients hälsostatus. Enligt henne så skriver de journalanteckningar när de tar emot en ny patient och 
när de behandlar en patient, till exempel tar blodprover eller ger medicin. De läser andras 
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journalanteckningar för att få en överblick om patientens hälsa, och för att se vilken behandling eller 
vilka mediciner som läkaren har ordinerat. 
Hon beskrev också att journalanteckningarna är uppdelade i olika mappar i systemet, till exempel 
”händelser”, ”mediciner”, ”behandling” osv för att enklare hitta den relevanta informationen.  
Diana tyckte likt Cecilia att läsplattor inte hade varit en stor fördel i hennes arbete. Detta berodde på 
att den bärbara datorn är på en rullvagn som dem drar med sig, så denna vagnen används också för att 
ta med sig medicinen och utrustningen som behövs. Enligt henne så hade alla sjuksköterskor på hennes 
avdelning alltid en bärbar dator med sig, så det var ingen brist på dem. Hon tyckte också att det var 
skönt man kan gå ut från rummet för att skriva journalinlägg istället för att göra det framför patienten, 
på så sätt höll man också en personlig kontakt med patienten. 
Hon beskrev hur det fungerar med loggning när man kollade på en patients journalanteckningar. Man 
måste ha haft en relevant kontakt med patienten för att kolla på deras journalinlägg. Det är ingen person 
som systematisk går igenom vad någon kollar på, men det genomförs stickprov på patienter då man 
kollar så att alla som kollat på denna patients journal har haft en viss relation med patienten så att det 
motiverar läsningen. 
Hon beskriver också att en sak som skulle behövas är integration med andra journalsystem. Ofta kommer 
det in patienter från äldreboenden där ett annat journalsystem används vilket gör att de inte kan se de 
redan existerande journalinläggen från äldreboendet. 
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Litteraturstudie sökresultat  
 
Javascript-ramverk 

1. Comparison of Single-Page Application Frameworks 
2. Comparison of Single-Page Application Frameworks: A method of how to compare Single-Page 

Application frameworks written in JavaScript 
3. Maintainability Evaluation of Single Page Application Frameworks: Angular2 vs. React 
4. Trends in Web Based Cross Platform Technologies 
5. Benchmarking JavaScript Frameworks 
6. Evaluation of tools for automated acceptance testing of web applications Utvärdering av 

verktyg för automatiserad acceptanstestning 
7. One-Page Multimedia Interactive Map 
8. Approach for investigating crowdfunding campaigns with platform data: case Indiegogo 
9. A collaborative software toolchain for automatic collection and comparative analysis of sensor 

characterization data 
10. Software transition from Flash to HTML5 

 
Databaser 

6. SQL databases v. NoSQL databases 
7. Scalable SQL and NoSQL data stores 
8. Executing SQL over encrypted data in the database-service-provider model 
9. Fundamentals of database systems 
10. A guide to the SQL standard: a user's guide to the standard database language SQL 
11. Developing time-oriented database applications in SQL 
12. Survey on NoSQL database 
13. Will NoSQL databases live up to their promise? 
14. PostGIS in action 
15. Nosql database: New era of databases for big data analytics-classification, characteristics and 

comparison 
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Cloc algorithm 

• Read the entire file into memory. 
• Count the number of lines (= Loriginal). 
• Remove blank lines, then count again (= Lnon_blank). 
• Loop over the comment filters defined for this language. (For example, C++ has two filters: (1) 

remove lines that start with optional whitespace followed by // and (2) remove text between 
/* and */) Apply each filter to the code to remove comments. Count the left over lines (= 
Lcode). 

• Save the counts for this language: 
• blank lines = Loriginal - Lnon_blank 
• comment lines = Lnon_blank - Lcode 
• code lines = Lcode 
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Coding style guide 
 
PHP specifikt 

• Ingen inkludering eller inladdning av klasser sker, allting laddas på ett ställe automatiskt. 
• Använd alltid use för namespaces, referera inte till något direkt 
• Alla klasser som ärver från något måste implementera sin konstruerare med ett anrop till 

förälderns konstruerare. 
• Json-parsning & autentisering sker på samma sätt i båda stackarna 

 
Måsvingar 
Måsvingar ska vara på samma rad som klassen, funktionen eller if-satsen definieras. Liknande detta: 
class AClass { 
  public function aFunction() { 
  } 
} 
 
If-else-satser 
If-else-satser struktureras som följande: 
if($logical_comparison) { 
  // If true 
} else { 
  // If false 
} 
 
Undantaget är om if-satsen och else-satsen innehåller ett return-statement. Då används inte else-satsen 
alls: 
if($logical_comparison) { 
  // If true 
  return $a_value; 
} 
return $another_value; 
 
Funktionskedjor 
Kedjor av funktioner ska ske på olika rader, liknande: 
builder() 
  .useConcrete() 
  .setHeight(1000) 
  .build() 
 
Javascript arrow-funktioner 
Javascripts arrow-funktioner ska alltid börja på en ny rad, liknande detta: 
waitingForStuff(stuff => { 
  stuff.someFunc(); 
}) 
 
Javascript anonyma object 
När ett anonymt objekt definieras så ska varje variabel definieras på en egen rad, likande detta: 
let variable = { 
  property: 'value'  
} 
 


