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Abstract 

This thesis investigates how a developer can move a desktop application to the 
web environment.  The investigation also includes finding out what are the 
limitations of a web application and what is not possible to move to the web from 
the desktop. The question is whether there is any functionality that is gained or 
lost in the web application after the move. 
 

A survey has been conducted to find out what types of problems occur when 
moving an application from desktop to the web. The authors of this thesis have 
developed two prototypes for a company who wants to move a limited part of 
their current desktop application to the web in the future. The prototypes have 
been developed in Silverlight and ASP.NET. 
 

The survey has revealed that one of the disadvantages of web applications is the 
difficulty in working with local files and hardware on the computer. An 
information search has suggested that a function in a web application can be 
carried out faster or slower than in a desktop application depending on the 
conditions. Silverlight has shown through the practical work that it can make the 
move to the web easier for companies who are more specialized in desktop 
applications because there is not much knowledge required for the migration. 
Silverlight has also shown during the implementation of graphical components 
that it can easily move functionality such as drag and drop with the aid of its 
toolkit. 
 

The shift from desktop to the web can be seen as building a web application from 
scratch. The result can be influenced by the experience of the developer in the 
development of the web or desktop applications. Increased knowledge in the 
methods and technology used in the development of web applications is a 
necessity for anyone considering to make the move from the desktop. 
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Sammanfattning 

I det här examensarbetet utreds hur en utvecklare bör gå tillväga för att flytta en 
befintlig skrivbordsapplikation till webben. Här utreds vilka begränsningar en 
webbapplikation har och vad som inte är möjligt att ta med i flytten. Frågan är om 
det finns någon funktionalitet som vinns eller förloras i en webbapplikation efter 
flytten. 
 

En enkätundersökning har gjorts för att ta reda på vilka typer av problem som har 
uppstått i samband med flytten. Författarna har sedan utvecklat två prototyper åt 
ett företag som vill flytta en begränsad del av sin nuvarande skrivbordsapplikation 
till webben i framtiden. Prototyperna har utvecklats i Silverlight och ASP.NET. 
 

Enkätundersökningen har visat att en av nackdelarna med webbapplikationer är 
att det är svårt att jobba med filer och hårdvara lokalt på datorn. En 
informationssökning antyder att en funktion i en webbapplikation kan utföras 
snabbare eller långsammare än i skrivbordsapplikation helt beroende på 
förutsättningarna. Det praktiska arbetet har visat att Silverlight kan underlätta för 
företag som är mer specialiserade på skrivbordsapplikationer eftersom kunskapen 
som krävs i övergången är inte stor. Vid implementering av grafiska komponenter 
i den nya webbapplikation har Silverlight visat att det kan lätt ta med funktionalitet 
som bl.a. drag and drop i flytten mha ett toolkit. 
 

Övergången från skrivbord till webb kan ses som utveckling av en 
webbapplikation från scratch. Resultatet kan också påverkas beroende på hur 
erfaren utvecklaren är med att utveckla webbapplikationer eller 
skrivbordsapplikationer. Utökade kunskaper om de metoder och tekniker som 
behövs för webbutveckling är ett måste för utvecklare specialiserade på 
skrivbordsapplikationer. 
 

Nyckelord 

ASP.NET, Silverlight , Webbapplikation, Skrivbordsapplikation, Molntjänster, 
Transformation, Datorsystem, Databas, Drag and drop. 
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1 Inledning 

Idag flyttar allt fler företag sina mjukvarutjänster till webben eftersom 
webbapplikationer är oberoende av plattform. Detta innebär att programmet kan 
köras på olika enheter (t. ex mobiler eller datorer) och operativsystem (t. ex 
Windows eller Linux). Ett exempel på en skrivbordsapplikation som numera finns 
på webben är Microsofts programvarupaket MS Office. Tidigare gick det endast 
att använda efter att användaren laddat ner och installerat programmen. Numera 
erbjuder företaget sina användare tjänsten Office Online som användaren kan 
använda i en webbläsare. Ett annat exempel är musiktjänsten Spotify som har 
släppt en version av sitt program på webben. Ett smidigt sätt att lyssna på musik 
vid t.ex. en skoldator eftersom det inte behövs någon installation vilket kan kräva 
administratörens godkännande. 
 

I det här examensarbetet utreds vad som kan vara bra att tänka på vid 
utvecklandet av en webbapplikation utifrån ett befintligt skrivbordsprogram samt 
vilka tekniker som kan tänkas vara lämpliga. Det är intressant att veta vilka 
praktiska problem som kan uppstå vid flytten till webben och även vilka 
funktioner som inte är genomförbara.  En informationssökning görs med syftet 
att presentera teorier bakom olika tekniker, funktioner samt metoder som används 
och/eller ingår i utredningen. Utredningen utförs på ett experimentellt sätt men 
det ingår även fallstudier. Hypoteser tas fram och följs av utvecklandet till en 
prototyp. I slutet av arbetet förekommer ett diskussionsavsnitt där resultaten från 
utredningen diskuteras i samband med hypoteser och frågeställningar som togs 
fram i starten. Slutsatser dras utifrån resultatet.  
 

Detta examensarbete genomförs som en del i högskoleingenjörsutbildningen inom 
datateknik vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Arbetet utförs tillsammans med 
det Jönköpingsbaserade företaget System Andersson AB.  
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1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

1.1.1  Bakgrund  

När en utvecklare ska göra en skrivbordsapplikation (ett program som körs lokalt 
på en dator) krävs det ofta flera versioner av programmet för att det ska kunna 
användas med ett valfritt operativsystem. Till webbapplikationer räcker det med 
ett program även om designen kan se lite annorlunda ut beroende på vilken 
webbläsare som används. Webbutvecklaren har dock    andra spelregler att ta 
hänsyn till som t.ex. att webbläsaren har vissa begränsningar. På servern kan 
webbapplikationer göra nästan vad som helst. Precis som vanliga 
skrivbordsprogram kan webbapplikationer bland annat läsa/skriva filer, skicka e-
post och spela upp musik. På klientsidan körs webbapplikationen i form av en 
webbsida under en del restriktioner. Webbsidan kan t.ex varken läsa av eller skriva 
till fil [1]. Om webbsidor skulle kunna läsa filer fritt på besökarens dator skulle det 
betraktas som en allvarlig säkerhetsöverträdelse. 
Med webbapplikationer slipper utvecklaren kraven på plattform men får andra 
utmaningar beroende på vilket programspråk eller teknik som används. Det finns 
olika former av begränsningar i webbapplikationer.  Säkerheten kan ifrågasättas i 
t.ex HTML5 (ett märkspråk som används för programmering av webbsidor)  då 
vem som helst kan modifiera koden med hjälp av en debugger som Firebug [2]. 
ActiveX (en teknik i Internet Explorer som möjliggör exekvering av programkod 
via webben) har även säkerhetsproblem med sin ActiveX- kontroller. Det går att 
skriva skript från en webbläsare med hjälp av ActiveX- kontroller som tar kontroll 
över lokala applikationer på besökarens dator [3].   
 
I tidigare studie  har det framkommit att en av anledningarna till varför företag 
inte flyttar sina tjänster (när det går att välja mellan skrivbordslösningar och 
webbapplikationer) till webben är okunskap [29]. Företagen anser att det som 
används i nuläget är tillräckligt bra för ändamålet och känner därför inget behov 
av att sätta sig in i ny teknik. I det här examensarbetet kommer det att utredas 
vilka problem som kan uppstå vid själva migrationen till webben. 
 

Först och främst är det kunden som styr vilken typ av system som ska utvecklas. 
Andra frågan är om det är möjligt att få till kundens önskade funktioner i 
en  eventuell webbapplikation. Med risken för att förlora uppdrag till konkurrenter 
måste IT-företag som jobbar med systemutveckling vara flexibla och kunna 
utveckla webbapplikationer. 
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1.1.2   System Andersson  

System Andersson AB har över 25 års erfarenhet inom IT-branschen. Företaget 
har utvecklat flera program som används inom tillverkningsindustrin. Det 
nuvarande systemet används på plattformar som datorer (skrivbordsapplikationer) 
och mobila enheter men företaget vill bli mer flexibla och undersöka möjligheten 
att skapa en webbapplikation. 
 

Programmet utför för-och efterkalkyler men hanterar även orderläggning och 
några andra funktioner. Skrivbordsapplikationen representerar en typisk 
applikation som skulle vara praktisk att ha som webbapplikation eftersom 
programmet används av ett flertal företag. System Andersson slipper installera 
systemet på kundens datorer och programmet blir lättillgängligt i alla plattformar 

1.1.3   Problembeskrivning och förutsättningar 

I detta arbete utvecklas en avgränsad del av ett system i en webbapplikation för att 
visa för- och nackdelar med webbapplikationer och vilka problem som kan uppstå 
vid utvecklandet. 
 

Företaget har lämnat över en kravspecifikation [Bilaga 1] över den önskade 
prototypen. Den nuvarande skrivbordsapplikationen utför orderläggning och visar 
vyer över material och operationer. 
 

1.2  Syfte och frågeställningar 

 
Studien är riktad mot företag och privatpersoner med avsikten att implementera 
en egen webbapplikation motsvarande sin befintliga skrivbordsapplikation. 
Arbetet förväntas ge en ökad förståelse för länken mellan skrivbordsapplikationer 
och webbapplikationer och vad som skiljer dem åt. 
Huvudsyftet med examensarbetet är att redogöra för hur en utvecklare bör gå 
tillväga för att flytta en skrivbordsapplikation till webben. Det är även intressant 
att veta om det är möjligt att framställa en exakt kopia av skrivbordsapplikationen 
i en webbapplikation. Olika faktorer såsom exekveringstid och funktionalitet i 
både skrivbordsapplikationer och webbapplikationer undersöks. Funktionalitet 
handlar om kvalitet och är ett mått på hur väl en funktion utförs. Det skall även 
utredas hur svårt det är att utveckla ett existerande system grafiskt. Utifrån de 
ovannämnda funderingarna har följande frågeställningar tagits fram: 
 
Allmänna frågeställningar 

1. Vad är inte möjligt att göra i en webbapplikation som går att göra i en 
skrivbordsapplikation? 

2. Vad är möjligt eller inte möjligt att ta med i flytten från 
skrivbordsapplikation till webbapplikation? 
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Specifika frågeställningar  
1. Tar det längre eller kortare tid att utföra en funktion i en webbapplikation 

än i en skrivbordsapplikation? 
2. Finns det någon funktionalitet som man förlorar eller vinner på i en 

webbapplikation jämfört med en skrivbordsapplikation? 
 

1.3 Avgränsningar 

 
Rapportens fokus kommer ligga på jämförelsen mellan de utvecklade 
webbapplikationerna i det här arbetet och den befintliga skrivbordsapplikationen 
som efterliknas. Arbetet avgränsas till webbapplikationer utvecklade i ASP.NET 
och Silverlight. Filhantering i webbapplikationer (varken på klientsidan eller på 
serversidan) diskuteras inte vidare i denna rapporten. En enkätundersökning har 
begränsats till IT-företag inom Sverige och deras erfarenheter med utveckling av 
både skrivbordsapplikationer och webbapplikationer. Även om det finns 
skrivbordsapplikationer som använder sig av molntjänster kommer den här 
rapporten behandla traditionella skrivbordslösningar. Det inkluderar så kallade on-
premises vilket fungerar lokalt på användarens dator och eventuell server på det 
lokala nätverket [4]. 
 

1.4 Disposition 

 
Det första kapitlet handlar om inledning, bakgrund, problem och syfte. Nästa 
kapitel behandlar den teoretiska delen i arbetet där det tas upp flera olika teorier 
och tekniker som används i arbetet. Det tredje kapitlet förklarar de metoder som 
valdes till arbetet och beskriver hur hela arbetet har genomförts. Det fjärde 
kapitlet redogör för resultatet för både enkätundersökningen och det praktiska 
arbetet samt en analys av resultaten. Slutligen återfinns kapitel fem med 
diskussionsavsnitt för resultat- och metoddelarna samt slutsatser och 
rekommendationer från arbetet. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Det här kapitlet börjar med ett avsnitt om webbapplikationer där för- och 
nackdelar tas upp. Det följs av en sektion om grafiskt användargränsnitt och hur 
“Drag and drop”-funktionen fungerar.  Därefter introduceras ASP.NET , RIA 
samt Silverlight.  I slutet av kapitlet beskrivs en metod för att prioritera krav i en 
kravspecifikation. 
 

2.1 Webbapplikationer 

 
En webbapplikation är ett program som kan exekvera utan att användaren 
behöver ladda ner programmet. Istället för att köra programmet lokalt körs 
programmet på en webbserver. Webbservern kommunicerar sedan med den 
webbläsare som används för att komma åt applikationen. När programmet startas 
visas det i en webbläsare som en hemsida. Idag finns det ett stort antal 
webbapplikationer som t.ex webbmail, online-auktioner eller molntjänster. Vissa 
företag som t.ex Dropbox och Spotify väljer att erbjuda användarna både en 
skrivbordsapplikation och en webbapp. Det som användaren behöver för att få 
tillgång till applikationen är en internetuppkoppling och webbläsare som stödjer 
HTML5, CSS3 och Javascript [5]. Till vissa avancerade webbapplikationer kan det 
krävas tillägg som Active X eller Silverlight.  
 
Allt fler företag använder sig idag av molntjänster. Detta innebär att leverantörer 
kan ansvara för till exempel datalagring, drift och funktioner för ett system. 
 

Fördelar 

En fördel med webbapplikationer är att klienten slipper ladda ner nya 
uppdateringar eftersom utvecklaren enkelt lägger upp den nya versionen av 
programmet på en server. Webbapplikationer tar dessutom inte någon plats på 
klientens dator medan skrivbordsprogram kan ta upp flera GB. De flesta 
webbapplikationer är oberoende av plattform och kan användas på dator, mobil, 
surfplatta eller tv-skärm[5]. Därmed är det möjligt för användarna att jobba 
hemifrån och startsträckan blir kort eftersom ingen installation krävs. En annan 
fördel är att utvecklaren kan lägga upp en betaversion som användarna får testköra 
innan den nya versionen släpps. 
 
Nackdelar 
En klar nackdel med webbapplikationer är att användaren behöver tillgång till 
internet och ofta är beroende av information som lagras på externa servrar. 
Vanliga skrivbordsapplikationer däremot lagrar oftast informationen lokalt på 
användarens dator. En annan nackdel är att webbapplikationer är beroende av 
bandbredd vilket är hastigheten på dataöverföringen som sker vid en given 
tidpunkt över ett nätverk[6]. 
 

I webblösningen saknas möjligheten för användaren till att göra 
säkerhetskopieringar själva och därmed måste acceptera att det sköts automatiskt 
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av ett tredjepartsföretag. Användare som byter till en webbapplikation från en 
skrivbordsapplikation kommer inte kunna hantera data själva i webbapplikationen 
ifall de vill göra det [29]. 
 
Det finns en säkerhetsrisk med att använda en webbapplikation eftersom företaget 
bakom webbapplikationen skulle kunna spåra allting användaren gör[5]. Ur 
företagssynpunkt kan det vara riskfyllt att ha data på en server hos en tredjepart 
(så kallade molntjänster). Det finns ingen garanti att sekretessbelagd information 
inte hamnar på villovägar, t.ex patientjournaler inte får föras ut ur landet. 
En annan nackdel är att webbapplikationer riskerar att utsättas för olika typer av 
attacker som t.ex SQL-injections och Cross Site Scripting [7]. Ifall ett system 
kräver stor bandbredd kan det bli kostsamt att köra systemet som en 
webbapplikation.   
 
Webbapplikationer måste göras anpassade efter varje plattform som användarna 
ska använda. En del sidor inom applikationen kanske måste vara mobilanpassade. 
I en artikel från Microsoft finns en guide som beskriver om utvecklaren bör välja 
att göra en skrivbordsapplikation eller en webblösning beroende på vad systemet 
skall användas till. Om utvecklaren är osäker på vad som ska väljas finns ett antal 
frågor som skall besvaras med ja eller nej. Fler ja än nej innebär att utvecklaren 
rekommenderas att utveckla systemet som en webbapplikation [8]. 
 

2.2 Grafiskt användargränssnitt  

 
Användargränssnitt är de delar av datorn som används för att tala om för datorn 
vad den ska göra och för att se vad resultatet blir [9]. Grafiskt användargränssnitt 
(GUI) utgör interaktionen mellan användare och dator genom bilder och grafiska 
element som utgör analogier till objekt i verkligheten [10]. Istället för att skriva in 
kommandon med hjälp av text är det möjligt att göra olika arbetsuppgifter i form 
av manipulering av objekt och användning av menyer. När saker sker på 
gränssnittet får användaren en snabb återkoppling, som när en fil flyttas från en 
mapp till en annan. Det är även lätt att ändra eller ångra. Dessa egenskaper gör 
grafiska gränssnitt enklare att använda och utforska än till exempel motsvarande 
kommandoradssystem[11]. 
 

Kommandogränssnitt 
Nuförtiden har de flesta dator både grafiskt användargränssnitt och 
kommandogränssnitt. Dator användare kan skriva kommandon via en 
kommandogränssnitt för att köra skript dvs enkla program. Fördelen med en 
kommandogränssnitt är att den kräver mindre minne än andra gränssnitt. Det är 
även ett snabbt gränssnitt för många uppgifter t.ex öppna dator mapp. En dator 
användare behöver bara veta rätt kommando till uppgiften. Nackdelen med ett 
kommandogränssnitt är att användaren måste lära sig massvis av kommandon för 
att komma igång. Kommandon måste även vara exakt rätt inmatade annars får 
användaren börja om och skriva in kommandon igen[12]. 
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Menygränssnitt i mobila plattformar 
Mobiltelefoner och surfplattor brukar ha ett menygränssnitt där en interaktion 
sker genom att man stegar sig igenom en hierarki av menyer. Fördelen med 
menygränssnitt är att användaren inte behöver lära sig några kommandon. 
Mobilanvändaren får val presenterade steg för steg och behöver inte komma ihåg 
något. Nackdelen med ett menygränssnitt är att man oftast inte kan gå direkt dit 
man vill i menyhierarkin. Det kan vara irriterande för mobilanvändare att gå 
igenom många menyer eller skärmar. Om ett menygränssnitt är dåligt designat blir 
den lätt ineffektivt [12] .          
 
Drag and drop 

Drag and drop är en funktion som används i grafiska användargränssnitt. Med 
hjälp av muspekaren kan användaren flytta ett eller flera objekt. Detta används 
framförallt i skrivbordsapplikationer men har blivit alltmer vanligt i 
webbapplikationer i takt med att möjligheterna för vad som är möjligt på webben 
har utökats. I ett flertal cloudserviceapplikationer, som t.ex Dropbox, används 
drag and drop för att förhöja användarupplevelsen. Markera filen eller filerna du 
vill ladda upp på din dator. Håll nere knappen på musen och släpp muspekaren 
över mappen i webbläsaren för att ladda upp filerna. Ett annat 
användningsområde kan vara att flytta pjäser i brädspel som t.ex schack eller Fia 
med knuff. 
 
Med hjälp av jQuery och Javascript är det möjligt att exekvera funktioner efter att 
klienten har utfört en “drag and drop”-funktion. Som när användaren har ändrat 
ordning i en lista m.h.a drag and drop och listan ska sparas i en databas. 
 
Ett tillägg till Silverlight är klassbiblioteket Drag and drop toolkit från Codeplex 
som underlättar för utvecklaren att få till “drag and drop”-funktioner och 
reducerar antalet rader nödvändig kod väsentligt. 
 
En nackdel med drag and drop är att det kan förlänga användarens inlärningstid 
av ett system eftersom det inte är säkert att användaren omedelbart förstår hur 
funktionen fungerar [23]. 
 

2.3 ASP.NET 

 
För att bygga och distribuera företagsorienterade webbapplikationer krävs en 
plattform t.ex ASP.NET. Plattformen innehåller en programmeringsmodell och 
en infrastruktur som ger säkra, skalbara och stabila program som kan exekvera i 
alla webbläsare och enheter.  Den ingår i Microsofts .NET- ramverk vilket är en 
datormiljö som underlättar programdistribution inom distribuerade miljöer som 
Internet utgör [13]. Med ASP.NET är det lätt att använda databaser genom Data 
Source Configuration Wizard (DSCW). DSCW hjälper utvecklaren att ansluta till 
en databas och hämta information från tabeller. För att designa HTML-koden 
används Cascading Style Sheets (CSS). 
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Några fördelar med ASP.NET är hanterbarhet, säkerhet, enkel distribution och 
stöd för mobila enheter. ASP.NET använder ett hierarkiskt och textbaserat 
konfigurationssystem som gör det enklare att tillämpa inställningar i servermiljön 
och webbprogram. Standardauktoriserings-och autentiseringsscheman för 
webbprogram finns i plattformen. ASP.NET program kan enkelt distribueras till 
en server genom att nödvändiga filer kopieras till servern. Unicode, en 
industristandard som låter datorer hantera text skriven i världens alla skriftsystem 
används internt av ASP.NET för att representera fråge- och svarsdata. Alla 
webbläsare på alla enheter stöds av ASP.NET [14]. 
 

I ASP.NET finns Gridview vilket är en inbyggd kontroll som används för att visa 
tabeller. Användaren kan också editera, sortera, uppdatera och lägga till data. Med 
hjälp av SqlDataSource kan man komma åt och ändra data direkt från en 
relationsdatabas som t.ex Microsoft SQL Server, Microsoft Access, MySQL, etc 
[15]. 
 

2.4 RIA och Silverlight 

 
Rich Internet applications (RIA) är webbapplikationer som liknar 
skrivbordsprogram eftersom de exekveras på klientens dator. Applikationerna blir 
mer kraftfulla, möjligheterna flera och användaren får ett bättre visuellt 
användargränssnitt än vid vanliga webbapplikationer skrivna med HTML och 
CSS. 
Det kan kräva ett tilläggsprogram, som t.ex Adobe Flash, Java eller Microsoft 
Silverlight, för att applikationen skall kunna köras [16]. Fördelen med RIA är att 
det underlättar för utvecklaren att göra avancerade funktioner och ger fler 
möjligheter som Figur 1 [18] visar. Applikationer som använder sig av Ajax räknas 
också in som RIA[16]. Nackdelen med RIA är att de inte alltid fungerar på mobila 
enheter som mobiler och surfplattor. Laddningstiden kan tendera att bli längre i 
RIA än i webbapplikationer skrivna i HTML [18].  
   
 

 
Figur 1. Web UI technologies - reach versus capability [18]. 
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Silverlight är utvecklat av Microsoft och fungerar som ett tilläggsprogram på en 
webbläsare på de vanligaste plattformarna som Windows och Mac. För att en 
Silverlight-applikation skall kunna köras måste användaren ladda ner och installera 
tilläggsprogrammet. Även om användaren behöver ladda ner Silverlight är 
installeringen relativt enkelt. Silverlight används främst för att visa olika typer av 
media på hemsidor [19]. Ett exempel är Netflix som använder Silverlight för att 
spela upp filmer om användaren använder en dator [20]. Ett annat 
användningsområde för Silverlight är mobila applikationer till Windows 
Phone[21]. 
 

För att göra en Silverlight-applikation använder utvecklaren ramverket .NET med 
C# eller Visual Basic som programmeringsspråk. Silverlight använder en 
blandning av XAML och C# vilket ger en stor mängd grafiska upplevelser. Första 
versionen av Silverlight släpptes 1997 och användes enbart för att spela upp media 
som video- eller ljudfiler. I den senaste versionen (Silverlight 5.0) finns support för 
3D-grafik och animationer [20]. 
En hemsida kan vara uppbyggd helt i Silverlight eller så kan utvecklaren välja att 
använda Silverlight för en viss funktion som att visa animerade bilder eller spela 
upp en film. En Silverlight-applikation kan anropas med hjälp av Javascript eller 
HTML [22]. 
 

2.5 Microsoft Azure 

 
Microsoft Azure är en molnplatform som används för att bygga och distribuera 
webbapplikationer via Microsofts datacenter [33]. Platformen består av olika 
tjänster som distribueras i Microsofts datacenter och görs tillgängliga för 
utvecklare vid behov [34]. Microsoft Azure erbjuds under tre produktvarumärken 
varav Windows Azure, SQL Azure samt Windows Azure AppFabric. Windows 
Azure är ett molnbaserat operativsystem som erbjuder en uppsättning av tjänster 
som möjliggör utveckling, styrning samt hosting av applikationer på distans. SQL-
Azure är en molnbaserad version av Microsoft SQL Server. Windows Azure 
AppFabric är en samling tjänster som stöder applikationer både i och utanför 
molnet. 
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2.6 Metodologi 
 
En metod som används i utformning av en kravspecifikation är MoSCoW. 
MoSCoW används för att komma överens med berörda partner om hur kraven 
(funktioner) skall prioriteras. Programmeringsprojekt mellan utvecklare och kund 
omfattar tid som kunden debiterar för. En tidsuppskattning ges utifrån de krav 
som måste vara med. Resterande krav uppfylls i mån av tid. Fördelen är att 
utvecklarna har svårt att tidsuppskatta vissa funktioner som de inte stött på 
tidigare och därför kan tidsuppskattningen bli bättre[24].  
 

M-Must: 
Beskriver ett krav som måste uppfyllas i den slutliga lösningen för att den skall 
betraktas som en framgång. 
 
S-Should: 
Representerar ett prioriterat objekt som bör ingå i lösningen om det är möjligt. 
Detta är ofta ett viktigt krav men en som kan uppfyllas på andra sätt om det är 
absolut nödvändigt.  
 

C-Could: 
Beskriver ett krav som anses önskvärt, men inte nödvändigt. Detta kommer att 
ingå, om tid och resurser medger. 
 
W-Won’t: 
Representerar ett krav som berörda parter har kommit överens om att inte 
genomföra i en viss release, men kan överväga i framtiden [24]. 
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3 Metod och genomförande 

3.1 Motivering och hypoteser 
 
Studien utförs som en experimentell studie med hjälp av en enkätundersökning. 
Tack vare enkätundersökningen kommer det finnas belägg för vilka problem som 
generellt sett uppstår för ett företag som har utvecklat en webbapplikation utifrån 
en skrivbordsapplikation. Det utreds även om det finns fördelar utvecklaren kan 
dra nytta av från skrivbordsapplikationen. Sedan ska det praktiska arbetet påvisa 
om liknande problem uppstår. Med hjälp av enkätundersökningen och det 
praktiska arbetet kommer förslag konstrueras för företag som står vid vägskälet 
och överväger huruvida det är möjligt att skapa en webbapplikation som uppfyller 
samma krav den befintliga skrivbordsapplikationen har. 

 
Inför det praktiska arbetet och enkätundersökningen gjordes litteraturstudier. 
Först gjordes en litteraturstudie för att se om det fanns liknande studier. Två 
hypoteser utformades utifrån de valda frågeställningarna (se 1.2: Syfte och 
Frågeställningar, s.6-7). Hypoteserna jämfördes med befintlig teori och resultat 
från en informationssökning och studieforskning angående tid och funktionalitet i 
applikationer.  

 
Hypoteser: 

1. Det tar lika lång tid att utföra en funktion i en webbapplikation som i en 
skrivbordsapplikation. 

2. Att funktionalitet varken förloras eller vinns i en webbapplikation jämfört med 
en skrivbordsapplikation 

 

3.2 Informationssökning  
 
Under hela arbetets gång utfördes informationssökning parallellt med både 
rapportskrivning och prototyputveckling. Det var mest informationssökning på 
nätet angående skrivbordsapplikationer och webbapplikationer allmänt. 
Informationssökningen utfördes med huvudfokuset på arbetet med flytten av en 
skrivbordsapplikation till webben.  Källorna som hittades var webbsidor eller 
uppsatsdatabaser men även e-böcker användes i informationssökningen.  

 

3.3 Enkätundersökning  

 
Ett antal frågor med fokus på ett företags webbapplikationer eller 
skrivbordsapplikationer utgjorde en enkätundersökning [Bilaga 3]. Det var av 
största intresse att få reda på olika företags erfarenheter gällande utveckling av en 
webbapplikation utifrån en skrivbordsapplikation. I enkäten ställdes frågor om ex 
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företagets erfarenhet av utvecklande i skrivbordsapplikationer och 
webbapplikationer samt problem som har stötts under utvecklingsfasen. En annan 
fråga var om det fanns någon ekonomisk vinning att flytta ett system till webben. 
Enkätfrågorna bifogades i en mejl som skickades till flera IT-företag runt om i 
landet. Eftersom det var svårt att veta vilka företag som har just erfarenheten av 
att flytta skrivbordsapplikationer till webben skickades enkäten till olika företag 
som jobbar med systemutveckling.  
     

3.4 Besök hos System Andersson 
 
Ett antal företagsbesök genomfördes för att få en utförlig bild av det befintliga 
systemet. System Andersson presenterade även några tekniker och verktyg som 
kanske skulle kunna komma till nytta under utvecklingsfasen. På det sista besöket 
redovisades den slutgiltiga versionen av webbapplikationens prototyp. 

 

3.5 Val av utvecklingsmiljö 

Enligt uttryckt önskemål i kravspecifikationen [Bilaga 1] från System Andersson 
har Visual Studio 2012 valts som utvecklingsmiljö med ramverket .NET 4.5. För 
att försöka göra jämförelsen mellan skrivbordsapplikationer och 
webbapplikationer mer rättvis skapades två olika webbprototyper eftersom 
funktionalitet skulle kunna skilja sig något beroende på vilket 
programmeringsspråk som väljs. 

3.5.1 ASP.NET 

En prototyp har utvecklats i ASP.NET. Största fördelen med ASP.NET är den 
inbyggda konfigurationsguiden som gör det lätt att ansluta till en databas men 
också lätt skapa SQL-satser för att hämta data till tabellerna [13].  Detta är viktigt 
eftersom databastabellerna över material och operationer [Bilaga 1] utgör en 
central del i prototypen. Andra fördelar är att programmet skriver ut 
felmeddelanden som underlättar för utvecklarna. 

ASP.NET har valts framför andra webbspråk som t.ex PHP eftersom det finns 
inbyggda tabeller (så kallade gridviews) där utvecklaren får med funktioner som att 
radera, redigera och skapa nya rader i databasen. Detta reducerar antalet kodrader 
utvecklaren behöver skriva, framförallt i större webbapplikationer med mycket 
databasintegrationer.  Det tar ofta längre tid att utföra samma uppgift i PHP 
eftersom det saknas liknande kontroller i PHP. [25] 

3.5.2 Silverlight 

Den andra prototypen har utvecklats helt i tilläggsprogrammet 
Silverlight.  Silverlights gränssnitt definieras med XAML precis som WPF, vilket 
är programmet som skrivbordsapplikationen är skriven i.  Silverlight har valts 
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framför andra programspråk och tekniker som HTML5 eftersom de grafiska 
möjligheterna i Silverlight är större än i HTML5 [26]. 

3.5.3 Windows Azure 

För att publicera prototyperna på nätet används Microsoft Azure, en 
molnbaserad  tjänst som låter utvecklare distribuera webbapplikationer på deras 
servrar. Anledningen till att valet föll på Microsofts tjänst är att utvecklare kan 
lägga upp tio webbapplikationer utvecklade i ASP.NET gratis. Publiceringen görs 
med ett importerat klassbibliotek från Microsoft i Visual Studio. Azure kommer 
också stå för databasen i form av Azure- SQL som liknar SQL Server. Eftersom 
molntjänster blir allt vanligare är det representativt för hur moderna företags 
webbapplikationer är uppbyggda. Tack vare att prototyperna publiceras online kan 
företag representanter se framstegen direkt utan att behöva hämta källkod. 

 
 

3.6 Utformning av kravspecifikation 

En kravspecifikation [Bilaga 2] utformades med hjälp av System Anderssons 
kravspecifikation [Bilaga 1] enligt MoSCoW modellen (se kapitel 2.6). Den nya 
kravspecifikation skapades för att få en tydligare lista med funktioner som skulle 
ingå i de utvecklade prototypen. Kraven till prototypen listades under de två 
rubrikerna “Funktionella krav” och “Icke-funktionella krav”. Funktionella krav är 
tjänster och funktioner prototypen ska tillhandahålla användaren. Exempel på 
funktionella krav är möjlighet till att växla mellan olika vyer och ändra datum till 
order eller leverans. Icke-funktionella krav kan betraktas som egenskaper 
prototypen bör uppfylla men inte kan karaktäriseras som tjänster. Exempel på 
icke-funktionella krav är användbarhet och flexibilitet Användbarhet avser 
enkelhet för användaren att lära sig att använda prototypen. Flexibilitet avser 
möjligheter att ändra och bygga ut prototypen. Icke-funktionella krav kan även ses 
som egenskaper på en prototyp utöver förväntad funktionalitet [27].       
 

3.7 Utveckling av prototyp 

 
Vad gäller utformandet av prototypens design är målet att gränssnittet ska vara så 
likt skrivbordsapplikationens gränssnitt som möjligt. Valet gynnar företagets 
användare eftersom det tar kortare tid att lära sig att använda webbapplikationen 
om den liknar skrivbordsapplikationen. 
 

I de prototyper som skapades undersöktes en specifik funktion som fanns med i 
företagets befintliga system. Funktionen som undersöktes är en “drag and drop”-
funktion där data i en tabell kan flyttas till en annan tabell. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Utvecklade prototyper 

 
De två slutgiltiga prototyper utvecklat med ASP.NET och Silverlight presenteras i 
detta avsnittet och dessutom ett test till att implementera en “drag and drop”-
funktion i den ASP.NET prototypen.  

 

4.1.1 Prototyper  

Nedan och på nästa sida visas de två framtagna prototyper. Alla implementerade 
och oimplementerade kraven visas under de två sista underrubriker i denna 
sektion. 

 

 

Figur 2: Den slutgiltiga prototypen i Silverlight. 

Silverlight applikationen (Figur 2) har en “drag and drop”-funktion. Användaren 
kan klicka på en viss artikel från en tabellen på högersidan av skärmen och dra den 
till tabellen som ligger i mitten. Artikeln släpps på tabellen och hamnar på en ny 
rad i tabellen. Antal och styckpris har slumpats fram eftersom det inte finns någon 
databaskoppling. Det finns en knapp för att radera tillagt/tillagd 
material/operation för en produkt. Den raderar en vald artikel från tabellen 
ovanför. En ruta med artikelinfo finns längst upp i högra hörnet. Ett antal textfält 
med tillverkningsdetaljer finns i en stackpanel längst upp i mitten av applikationen. 
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Figur 3: ASP.NET prototypen – Operationer. 

 

Figur 4: ASP.NET prototypen – Material. 

ASP.NET- applikationen har databaskoppling vilket saknas i Silverlight- 
applikationen. Till skillnad från Silverlight- applikationen har ASP.NET ingen 
“drag and drop”-funktion. Istället måste användaren klicka en “add”-knapp i 
“Sortiment” eller “Operationer”-tabellen för att lägga till operation eller sortiment 
till tabellen i mitten (Figur 3).  På vyn över material finns det en “delete”-knapp 
(Figur 4) längst ut till höger på varje rad i materialtabellen istället för en radera 
knapp längst ner på sidan (Figur 2). Det finns även en “drag down”-knapp som 
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kan växla mellan olika produkter. Efter att användaren har valt en av produkterna 
som t.ex cykel uppdateras materialtabellen i mitten med olika material som krävs 
till just den produkten. 
 
Utförlig beskrivning av databasen 
För att förstå hur prototypen skulle fungera i ett senare skede i praktiken valdes att 
använda riktig databaskoppling även om det inte var ett krav från företagets sida. 
För att bli oberoende av var utvecklandet genomfördes valdes SQL-Azure, en 
databastjänst i molnet som konfigureras från valfri plats. 
 

Förklaring av tabellerna  
Tillverkningsorder: Ordrar över produkter som ska tillverkas. 
Material:  Material som behöver tillverkas för produkten. 
Sortiment: Material som finns i lagret. 
Operationer: Operationer (förädlingssteg i ett tillverkningsförlopp) som t.ex 
svarvning, montering och borrning som ska genomföras för en viss produkt. 
Operationer_drag: Alla operationer som finns tillgängliga. 
 
Implementerade krav 
Följande krav har implementerats i en eller två av de framtagna applikationerna:  
 

1. Webbapplikationens användargränssnitt liknar skrivbordsapplikationen 
användargränssnitt. 

2. Växling mellan de olika vyerna; Material och Operationer i applikationen 
3. En knapp som raderar artiklar/operationer (endast i Silverlight) 
4. “Drag and drop”-funktion som kan lägga till en artikel/operation (endast i 

Silverlight) 
5. Visning av artikelinfo 
6. Ändring av datum till order och leverans 
7. Applikationens ändringar sparas automatiskt. 
8. Ändra antal till en viss artikel 
9. Välja/Ändra enhetstyp till en viss artikel (endast i Silverlight) 

10. Skalbar design (endast i ASP.NET) 
11. Funktionell design för de vanligaste webbläsarna (endast i Google Chrome, 

ej Firefox och Internet Explorer) 
12. Systemet skall inte hänga sig. 
13. Databaskoppling (endast i ASP.NET) 
 

Oimplementerat krav 
Följande krav har inte implementerats i någon av de framtagna applikationerna: 
 

1. En knapp för att spara ändringar 
2. Funktion till att skapa ny artiklar och operationer  
3. En knapp för att skriva ut data från tabeller 
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4.1.2 Test med drag and drop i ASP.NET 

Tabellerna i Material och Operationer är uppbygda med två Gridviews, vilket är en 
inbyggd komponent i ASP.NET som används för att generera tabeller från databasen. 
Med hjälp av Drag and drop ska det vara möjligt att dra en rad från en gridview till den 

andra. Därför genomförde ett test för att se om det var möjligt att genomföra en 
“drag and drop”-funktion mellan två gridviews. I försöket användes jQuery för att 
anropa en metod som gjorde en ändring i databasen utan att sidan behövde 
uppdateras. Själva flytten noterades. 
 

 

Figur 5: Datatabellen Products i SQL-Azure. 

Först matades några manuella värden in i tabellen (Figur 5). Tanken var att testa 
om värdena i kolumnen “TableNbr” kunde få värdet 2 istället för 1 efter att 
användaren hade flyttat en produkt (med drag and drop) till kundvagnen 
(Shopping Cart). 
 
Gridview:n gvDest representerar produkterna och kundvagnen ligger i gridview:n 
gvSource (Figur 6).  

 

Figur 6: Printscreen över två Gridviews (gvSource för produkterna och gvDest för 

kundvagnen). 
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Gridview:n gvDest ligger inbäddad i en UpdatePanel som tillsammans med 
scriptManager gör det möjligt att uppdatera gridview:n utan behöva uppdatera 
hela sidan. I code behind skapas en Datatabell som lägger till produkterna från 
databasen. Därefter länkas gvSource till datatabellen. Efter det rensas datatabellen 
och gvDest kopplas till den raderade datatabellen. På så sätt är de både gvSource 
och gvDest kopplade till samma källa men gvDest (kundvagnen) är tom. Ett ajax-
script aktiveras när användaren drar en produkt och släpper över kundvagnen. En 
metod i code behind anropas och ändringen sparas i databasen. Om sidan 
uppdateras manuellt kommer inte produkterna i gbDest- tabellen finnas kvar 
vilket är ett stort ett problem. Javascript gör det möjligt att inkludera andra sidor 
och därmed möjliggör för dynamiska sidor att utföra beräkningar eller 
databasanrop. I figuren nedan (Figur 7) visas att draganddrop.aspx/saveproducts 
anropas vars funktion gör ändringen i databasen (Figur 8). 

   

Figur 7: Anropning av drag and drop i ASP.NET m.h.a. Ajax.  

 

 

Figur 8. Metoden som anropas efter att användaren flyttat en produkt till 

kundvagnen.  
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4.2 Analys 

 
En analys utförs på resultatdelen med fokus på jämförelsen av resultat och 
teoretisk bakgrund. Det som analyseras är bland annat “drag and drop”-
funktion,  implementering av användargränsnittet samt enkätundersökningen. De 
allmänna och specifika frågeställningar skall även besvaras i detta avsnitt. 
 
 

4.2.1 Drag and Drop 

 
Precis som enkätundersökningen [Bilaga 4] och litteraturen (guiden från 
Microsoft) visade var det svårt att få till “drag and drop”-funktionerna i en 
webbapplikation. Det är möjligt att ASP.NET var fel väg att gå i det här fallet 
eftersom det inte fungerade med Gridview. Hade det varit samma kolumner i de 
två tabellerna hade det varit möjligt med drag and drop i ASP.NET eftersom ett 
sådant exempel hittades i ASP.NET med Teleriks ramverk [32]. 
 

“Drag and drop”-funktionen var svår att få till i Silverlight. Främst för att det 
saknades dokumentation om drag and drop mellan datatabeller i Silverlight på 
webben. System Andersson hjälpte till genom skickade de rader kod som 
användes för att få till funktionen i skrivbordsapplikationen. Problemet var att 
WPF och Silverlight inte hade samma komponenter och därför var det inte 
genomförbart att få till. Till slut hittades ett tillägg till Silverlight och med hjälp 
från företaget var “drag and drop”-funktionen lyckad. 
 

4.2.2 Analys av implementeringen av användargränssnittet 

 
Vad gäller flyttning av grafiska komponenterna från skrivbordsapplikationen till 
webbapplikationen har Silverlight visat sig vara ett kraftfullt och effektivt verktyg i 
detta sammanhang, mycket tack vare att skrivbordsapplikationen är skriven i 
WPF.  Det mesta av användargränssnittet har gått att kopiera över till Silverlight. 
Med rätt hexkod på färgerna har det varit enkelt att få till färgen och bygga upp 
likadana Grid och Stackpanels. Att färglägga själva rullgardinen där enhetstyp eller 
leverantör kan ändras lyckades inte. De olika alternativen fick blå bakgrund men 
inte själva rullgardinen (Figur 9) i sig som visar den valda enheten. 
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Figur 9. ”Rullgardinen. 

För ASP.NET- applikationen krävdes att en helt ny CSS-mall byggdes upp från 
grunden. Vid utvecklandet provades det fram med höjd och bredd på olika div. 
Slutresultatet för applikationen måste ses som lyckad även om inte designen 
passade för alla webbläsare. En idé var att försöka få till en drag and drop-
funktion som också kunde fungera i mobilen men de planerna grusades när det 
inte gick att få till drag and drop i ASP.NET överhuvudtaget.  

4.2.3 Analys av enkätundersökning 

 
Enkätundersökningen [Bilaga 4] har visat att det är möjligt att ta fram fördelar och 
nackdelar av flytten från skrivbordsapplikation till webben samt utveckling av 
skrivbordsapplikationer och webbapplikationer. Ingen av respondenterna har 
nämnt något problem som uppstår vid själva flytten till webben men utan snarare 
problem som förekommer i samband med utvecklandet av webbapplikationen. 

 

De deltagande företagen har gett skilda svar till frågeställningarna i enkäten vilket 
tyder på att respondenterna tolkar frågeställningen på olika sätt. Det drar 
slutsatsen att vissa frågeställningar inte har varit tillräckligt specificerat och borde 
omformulerats. 
 

Första tanken var att respondenterna skulle besvara frågeställningarna med ett svar 
direkt kopplat till frågeställningens innehåll. Men de olika frågeställningarna har 
fått företagen att ta fram förklaringar eller utvecklingsbakgrund i samband med 
sina svar som har gjort undersökningen mer kunskapsrik än förväntat. 
 

Undersökningen har fått företagen att berätta vilken typ av lösning (skrivbord eller 
webb) de har störst erfarenhet av.  Råd till varför utvecklare bör göra en 
applikation från scratch och tips på hur man kan spara tid i utvecklingen har även 
tagits fram genom enkätundersökningen. Överlag har enkätundersökningen gett 
breda och detaljerade svar vilket ger en bra grund för att besvara en av arbetets 
frågeställningar. 
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4.2.4  Allmänna frågeställningar 

1.    Vad är inte möjligt att göra i en webbapplikation som går att göra i en 
skrivbordsapplikation? 

Det är omöjligt att avgöra när användaren inte längre har webbapplikationen 
igång. En webbapplikation kan inte skriva till specifika filer i användarens dator. 
Den kan inte heller kommunicera med installerade program via t.ex COM+ (en 
teknik för att kommunicera mellan objekt inom program).  Ändring av 
inställningar i registret och att ta reda på om ett program är installerat eller inte är 
också omöjligt i webbapplikationer. 
 

Databashantering i en webbapplikation är inte möjligt utan koppling till en server. 
I en skrivbordsapplikation finns möjligheten att ha databashantering via ett 
integrerad programbibliotek som t.ex SQLite [28]. 
 

Det finns inte någon möjlighet för användare att göra säkerhetskopieringar själva i  
webblösningar utan det sköts automatiskt av ett tredjepartsföretag. Det innebär att 
användarna inte kan hantera data själva ifall de skulle byta till en webblösning från 
en skrivbordsapplikation[29]. 
 

Ett problem som förekommer med webbapplikationer som använder HTML-
element är att de inte erbjuder något standardiserat sätt att skapa en indatamask. 
Indatamask är en uppsättning regler definierad av en utvecklare som styr vad en 
användare tillåts skriva in i en textruta. Ett telefonnummer är ett exempel på 
någonting som kan matas in på flera sätt. I en skrivbordsapplikation kan en 
indatamask lätt anges. Vid användning av standardiserade webbkontroller, är det 
mycket svårare, eftersom skript i klientens webbläsare kan krävas[8].      
 

Alla verktyg i en webbapplikation som behöver samverka med en hårdvara in i 
datorn kommer att ha det svårt att kommunicera med webbapplikationen. En 
skrivbordsapplikation har det mycket lättare till att samverka med lokala 
maskinvara. Det finns också en hel rad av program som inte hör på webben, bland 
annat operativsystem, drivrutiner, serverprogram, låga API nivå [29].  
 

En skrivbordsapplikation har mer eller mindre direkt åtkomst till klientens 
operativsystem och dess funktioner, medans en webbapplikationen har en väldigt 
begränsad åtkomst till detta. Exempelvis är det omöjligt för en webbapplikationen 
att få full tillgång till en klients lagrade filer. Däremot för en 
skrivbordsapplikationen är det fullt möjligt om rätt behörigheter ställs in. 
 

2.    Vad är möjligt eller inte möjligt att ta med i flytten från 
skrivbordsapplikation till webbapplikation?  
 
Bland de viktigaste kraven som kan flyttas från en skrivbordsapplikation till en 
webbapplikation är databaskoppling och en välfungerande användargränssnitt. 
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Användargränssnittet i en skrivbordsapplikationen kan flyttas till en 
webbapplikation. I den flytten ingår flera komponenter och funktioner som ett 
användargränssnitt kan innehålla t.ex “Drag and drop”-funktion, växling mellan 
vyer, radera knapp, ändring av datum till order och leverans, ändring av enhetstyp 
och antal till en viss artikel, visning av artikelinfo, etc. Vissa av dessa funktioner 
eller komponenter kan implementeras enklast med hjälp av Silverlights toolkit t.ex 
Drag and drop, radera knapp samt ändring av enhetstyp. Förenklade och färdiga 
lösningar kan därmed implementeras direkt i en webbapplikation.    
 

Det finns funktioner i den befintliga skrivbordsapplikation som inte har flyttats till 
en webbapplikation eftersom en fungerande lösning har inte hittats för att kunna 
implementera dessa. Enligt arbetet är det inte möjligt att flytta knappar som sparar 
ändringar respektive skriver ut data från tabeller samt en funktion till att skapa ny 
artiklar och operationer.  
 

4.2.5  Specifika frågeställningar 

1.       Finns det någon funktionalitet som man förlorar eller vinner på i 
en  webbapplikation jämfört med en skrivbordsapplikation? 

 
Det som påverkar hastigheten av en skrivbordsapplikation är datorkraften som 
krävs för att köra applikationen. Hastigheten på en applikation kan summeras av 

(1) tiden som behövs för att bearbeta data (beräkningar)  + (2) tiden som behövs 
till att visa resultatet för användaren. 
1 är normalt lägre för beräkningsintensiva webbapplikationer. 2 är mycket lägre 
för skrivbordsapplikationer eftersom de inte behöver att överföra resultaten via 
Internet som en webbapplikation gör [31]. 
 

För vanliga program såsom e-postklienter och ordbehandlingsprogram, är 
processorkraften i en stationär dator oftast tillräcklig så att de körs mycket 
snabbare i form av en skrivbordsapplikation.  De flesta skrivbordsapplikationer 
kör kompilerad kod i binär form medans en webbläsare (som exekverar 
webbapplikationen) kör tolkat kod (vanligtvis Javascript men också HTML och 
CSS) som är mycket långsammare[31].   
 
En webbapplikation kan bli snabbare än skrivbordsapplikation om det är mycket 
beräkningsintensiv och servern bakom den kan utföra de nödvändiga beräkningar 
betydligt snabbare än en stationär dator [31]. 
 
Kort sagt är det enda fallet då en webbapplikation kan vara snabbare än den 
motsvarande skrivbordsapplikation versionen är när processorkraften som krävs 
för beräkningar är mycket högre än den den som behövs för att visa resultat via en 
gränssnitt [30]. 
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2.        Finns det någon funktionalitet som man förlorar eller vinner på i 
en  webbapplikation jämfört med en skrivbordsapplikation? 

 

En funktionalitet som förloras i webbapplikationer är den tidigare nämnda 
skapandet av indatamask. Jämfört med skrivbordsapplikationer är det mycket 
svårare på webben eftersom man måste ta hjälp av skript i en webbläsare.  
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Resultatdiskussion 

I det här arbetet var huvudsyftet att redogöra för hur en utvecklare ska gå tillväga 
för att flytta en skrivbordsapplikation till webben. Ett antal frågeställningar 
bestämdes i början av arbetet och har försökts besvaras i förra kapitlet. Här följer 
författarnas tankar och synpunkter till varje frågeställning. 
 
Frågeställningar: 
 
1.     Vad är inte möjligt att göra i en webbapplikation som går att göra i en 
vanlig skrivbordsapplikation? 

 

I arbetets utvecklade webbapplikationer har det inte varit möjligt att implementera 
ett antal funktioner som fanns med i den befintliga skrivbordsapplikation t.ex 
spara ändringar, skapa ny artiklar och operationer samt skriva ut data från tabeller. 
Ingen av dessa funktioner har dock nämnts i litteratur eller resultatet av arbetets 
enkätundersökning. Detta tyder på att det är möjligt att implementera dessa 
funktioner i webbapplikationerna. Problemet hittills har varit att kunna hitta en 
fungerande lösning  som skulle kunna implementeras i de utvecklade prototyper.  
 
Enligt enkätundersökningen är det omöjligt för en webbapplikation att få full 
tillgång till en klients lagrade filer och att ändra inställningar i en dators “registryt”. 
Enligt Fjordevik och Braunschweig saknas möjligheten för användaren till att göra 
säkerhetskopieringar själva i webblösningar [29]. Ingen av dessa nämda brister i 
webbapplikationer har dock testats i de utvecklade webbapplikationer. I arbetet 
borde enkätundersökningen och litterstudien ha utförts innan 
prototyputvecklingen påbörjats. Med den ordning skulle vi då ha försökt testa 
informationen som har hittats från litteratur och enkätundersökning.   
 
Kenneth Selin från företaget Frontwalker beskrev att webbläsare har begränsad 
åtkomst till filer på lokal disk på grund av webbläsarens säkerhetsmodeller. 
Skrivbordsapplikationer är betydligt mindre begränsade. Naturligtvis går det att 
lägga in lokala filer i molnet för att sedan låta webbapplikationen jobba med 
filerna på serversidan dvs ha tillgång till den lokala hårddisken i molnet.  Kenneth 
menar dock att det inte är standard idag och därför nämner detta bara som ett fall 
där man har skrivbordsapplikationer. 
 
 
2.    Vad är möjligt eller inte möjligt att ta med i flytten från 
skrivbordsapplikation till webbapplikation? 

 

I arbetet har det varit möjligt att ta med “drag and drop”-funktionen som tillhör 
användargränssnittet i flytten från skrivbordsapplikation till webbapplikation. 
Chang, Hsieh och Calixto har också kommit fram till att “drag and drop”-
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funktionen och även en “image zoom-in”-funktion som tillhör 
användargränssnitet i en skrivbordsapplikation går att ta med i flytten till 
webbapplikation [35]. Enligt enkätundersökningen är det företag som utvecklar 
webbapplikationer som i flesta fall har en “drag and drop”-funktion i sina 
applikationer.  Det är därmed inte förvånande att “drag and drop”-funktionen 
gick att ta med i flytten till webben.  
 

I den utvecklade Silverlight applikationen framgår det att de grafiska möjligheter är 
större i Silverlight jämfört med ASP.NET.  Dessutom har “drag and drop”-
funktionen lyckats implementeras i Silverlight men inte i ASP.NET.  Trots att vi 
hittade lösningar till implementera drag and drop i ASP.NET har alla våra 
försök  till att implementera funktionen i ASP.NET misslyckats. Det har därmed 
varit enklare att flytta “drag and drop”-funktionen till en webbapplikation med 
hjälp av Silverlight. 
 

Förutom “drag and drop”-funktionen har flera andra funktioner också flyttats från 
skrivbordsapplikation till webbapplikation.  Fast ingen av dessa har nämnts i 
enkätundersökningen eller litteraturstudien. Inget företag som deltog i 
enkätundersökningen har nämnt någon funktion som inte skulle fungera i en 
webbapplikation.  Fjordevik och Braunschweig nämner bara att 
användarhantering av data och säkerhetskopiering kan gå förlorad i flytten till 
webbapplikation [29]. Det antyder att det är få funktioner som inte går att ta med i 
flytten till webben. Det stämmer med våra prototyper där bara tre funktioner 
(spara ändring, skapa nya artiklar och operation samt skriva ut data från tabeller) 
inte lyckades flytta till en webbapplikation från skrivbordsapplikation. Det är 
betydligt mindre än antalet funktioner som gick att flytta till de utvecklade 
webbapplikationer. 
 

3.     Finns det någon funktionalitet som man förlorar eller vinner på i en 
webbapplikation jämfört med en skrivbordsapplikation?  

Eftersom vi inte har utvecklat System Anderssons skrivbordsapplikation är det 
svårt att göra en helt rättvis bedömning. De funktionalitet som vi har tittat 
närmare på i arbetet syns direkt i applikationens användargränssnittet. Det märks i 
de utvecklade prototyper att funktionalitet har förlorats i användargränssnittet t.ex 
skapandet av nya artiklar och operationer. Inga företag har dock nämnt någon 
funktionalitet som vinns eller förloras i en webbapplikation jämfört med en 
skrivbordsapplikation i enkätundersökningen. Det varierar mellan olika 
funktionalitet på hur lätt de kan förloras i en webbapplikation.   

Enligt Sheriff [8] kan funktionalitet som att skapa indatamask möjligtvis gå 
förlorad. Möjligheten till att skapa indatamask i en skrivbordsapplikation är lättare 
än i en webbapplikation eftersom den inte behöver ta hjälp av skript i en 
webbläsare. Det betyder inte att skapandet av indatamask är omöjligt på webben. 
Funktionen verkar dock kunna implementeras lättare i en skrivbordsapplikation. 
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4.      Tar det längre eller kortare tid att utföra en funktion i en 
webbapplikation än i en skrivbordsapplikation? 

 

Ingen information om exekveringstid av just en funktion i varken en 
skrivbordsapplikation eller en webbapplikation har hittats i arbetet. Dessutom har 
exekveringstid av en funktion i de utvecklade prototyper inte mäts i arbetet. Det är 
på grund av misslyckad försök i att implementera en funktion som skulle kunna 
mäta exekveringstid i applikationerna. 
 

För att göra jämförelsen mellan skrivbordsapplikation och webbapplikation rättvis 
behöver man ta hänsyn till en rad olika faktorer t.ex databasens storlek och 
bandbredd. Resultatet skulle också kunna bli annorlunda beroende på vilket 
system som väljs. Ett komplext användargränssnitt kan göra ett system 
långsammare. Enligt Zoran [31] brukar skrivbordsapplikationer vara något 
snabbare än webbapplikationer på grund av att de inte brukar behöva överföra 
resultat via Internet. Skrivbordsapplikationer brukar också vara högre 
beräkningsintensiva än webbapplikationer. En del skrivbordsapplikationer kan 
även överföra sina resultat via Internet t.ex Dropbox skrivbordsapplikationen som 
synkroniserar alla lokala filändringar på datorn till webben. 
 

En funktion kan därmed utföras snabbare i en skrivbordsapplikation än i 
webbapplikation. Fast om webbapplikationen är mycket beräkningsintensiv och 
beräkningarna utförs snabbare av servern än lokalt på datorn kommer funktionen 
utföras snabbare istället i webbapplikationen.     
 

Hypotesen från tidigare som säger att det tar lika lång tid till att utföra en funktion 
i en webbapplikation som i en skrivbordsapplikation kan anses vara fel. Från det 
ovannämnda resonerar vi att en funktion exekveras snabbare i antingen en 
webbapplikation eller i en skrivbordsapplikation beroende på olika förutsättningar. 
 
Hur syftet har uppfyllts mha resultatet 
När en utvecklare ska flytta en skrivbordsapplikation till webben dyker flera tankar 
och funderingar upp kring flytten. Utvecklaren måste ta hänsyn på hur olika 
komponenterna i den befintliga skrivbordsapplikationen skall implementeras i en 
webbapplikation.  I vårt fall har tyngdpunkten legat på att kunna få fram en 
webbapplikation med en användargränssnitt och funktioner som liknar de som 
finns i den befintliga skrivbordsapplikationen. 
 

Utvecklaren borde fundera på vilka funktioner som verkligen behövs i den nya 
applikationen på webben. Det är möjligt att vissa funktioner inte går att få till på 
webben. En funktion som inte har implementerats i vår webbapplikation var 
utskrift av data eftersom en lösning inte har hittats till den. Den var inte heller 
högt upp i kravlistan. Andra funktioner som kan förloras i webben enligt andra 
källor är skapandet av indatamask [8] och möjligheten till att göra 
säkerhetskopieringar [29]. Utvecklaren måste undersöka och diskutera alternativa 
lösningar till förlorade funktioner med kunder.     
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Vid implementering av en användargränssnittet i en webbapplikation har 
Silverlight visat i detta arbete att det erbjuder större grafiska möjligheter än 
ASP.NET. Om utvecklaren vill implementera t.ex en “Drag and drop”-funktion 
eller dropdown meny kan de enkelt implementeras med hjälp av Silverlights 
Toolkit.  Däremot kan dessa komponenter också kan implementeras i ASP.NET 
med kod fast arbetet blir enklare för utvecklaren i Silverlight.   
 

Det är även viktig för en utvecklare till att skapa en applikation på webben som är 
skalbar. I detta arbete har vi lyckats implementera en skalbar design med 
ASP.NET. Eftersom implementering av en skalbar design i både ASP.NET och 
Silverlight applikationerna inte var största prioriteten har inget försök lagts på den 
i Silverlight applikationen. Men det är säkert möjligt att implementera en skalbar 
design även i Silverlight. 
     
Den nya applikationen på webben borde kunna köras utan att behöva ha tillgång 
till lokala resurser på datorn. Utvecklaren måste vara medveten att ett flytt av en 
applikation till webben innebär att tillgång till lokala resurser såsom hårdvara, 
drivrutiner, lokala installerade program, operativsystem, etc. kan nästan förloras. 
Det är inte omöjligt att ha tillgång till dessa. Det går som tidigare nämnt att ladda 
lokala resurser till molnet och webbapplikation får tillgång till dessa där. Eftersom 
detta är inte vanlig att göra idag måste utvecklaren anpassa den nya 
webbapplikationen till de förutsättningar som uppstår.     
 

Om en skrivbordsapplikation som har tillgång till en databas skall flyttas till 
webben måste utvecklaren se till att den nya webbapplikationen har koppling till 
någon server. Annars blir det svårt för den nya applikationen på webben till att 
kunna implementera en databas. Vi använde Windows Azure i vår ASP.NET 
applikation och det fungerade bra.  
 

Hastigheten och prestanda av en applikation som flyttas till webben kan förväntas 
inte att vara snabbare än den befintliga skrivbordsapplikationen. Det är på grund 
av överföringar av resultat via internet. Utvecklaren borde vara medveten av detta 
när olika tester utförs på den nya webbapplikation. 
 

Reliabilitet 
Det har varit svårt att hitta relevanta forskningsartiklar till den här studien. 
Eftersom vi har få referenser av det slaget blir det svårt för oss att göra en 
tillförlitlig analys på resultatetdelen. Vi hänvisar mest till artiklar och uppsatser 
som jämför skrivbordsapplikationer och webbapplikationer men ingen av dessa 
behandlar flytten från den ena till det andra. Bara en forskningsartikel beskriver ett 
liknande arbete där ett antal funktioner i en befintlig skrivbordsapplikation 
implementeras i en ny webbapplikation. De slutsatser som dras kan därmed anses 
ha låg reliabilitet eftersom vi inte kan bevisa att vårt resultat gäller i generella fall. 
Däremot anser vi att studien fortfarande är relevant och till nytta för andra som 
vill göra ett liknande arbete och är till hjälp för utvecklare.  
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5.2 Metoddiskussion 

 
Experimentell Studie 
I början bestämdes att arbetet skulle utföras i form av en experimentell studie. 
Tanken var att det skulle förekomma någon form av användartester och 
exekveringstid av en funktion som skulle mätas på något sätt men under arbetets 
gång togs beslutet att inga mätningar skulle utföras i arbetet. Några hypoteser 
bestämdes i början åt våra specifika frågeställningar (se 3.1 Motivering och 
hypoteser; s.14). Fördelen med den experimentella studien var att det var möjligt 
att jämföra resultatet mot dessa bestämda hypoteser under arbetets gång. Hade vi 
kommit på något bra sätt att mäta exekveringstid skulle vi ha ett mer lämpligt svar 
till den specifika frågeställningen angående exekveringstid i en funktion. Denna 
studiemetod blev då inte så lyckad som förväntad. Däremot känns det fortfarande 
som att utföra en experimentell studie var rätt vägen att gå i detta arbete. 
 
Enkätundersökning 

Genom att ringa upp eller skicka ut fler än ett mejl till de tillfrågade företagen 
hade svarsfrekvensen kunnat vara betydligt högre. Samtidigt var målgruppen 
ytterst begränsad eftersom vi ville först och främst ha svar på frågan om vilka 
problem som har uppstått vid flytten från skrivbordsapplikationer till 
webbapplikationer. Tillfrågade företag som inte har svarat gissningsvis endast 
utvecklat skrivbordsapplikationer eller webbapplikationer eller helt enkelt inte 
gjort flytten från skrivbordsapplikationer till webbapplikationer i ett system. 
Därför kändes det som att det bästa alternativet att skicka ut enkät till ett stort 
antal företag och hoppas på några få kvalitativa svar. 

Genom enkätundersökningen fick vi reda på vad för typ av funktioner som 
företag har stött på och vad som är möjligt att göra i en webbapplikation fast inte 
är genomförbart i en skrivbordsapplikation. Enkätundersökningen tog även fram 
olika problem som uppstår vid utvecklingen av en webbapplikation och vid 
migrationen från skrivbordet till webben. Med denna information får utvecklaren 
kunskap om vilka problem som kan uppstå vid utvecklingen av webbapplikationer 
och vid flytten. Utvecklaren får även kunskap om vad som inte passar för 
webbapplikationer. Enkätundersökningen kan hävdas att ha varit lyckad och 
kunskapsgivande i detta arbete.  

 

Utvecklingsmiljö och prototyputveckling 
Valet av utvecklingsmiljö kan anses ha varit hyfsat bra eftersom de flesta kraven 
har uppfyllts. Tack vare valet att göra två prototyper har examensarbetet påvisat 
att det är möjligt att välja olika tekniker och programspråk för att genomföra drag 
and drop på webben. Det hade säkert även varit möjligt att använda någon annan 
teknik som t.ex. Adobe Flash eller HTML5 för att få till “drag and drop”-
funktionen. Våra erfarenheter visar att ASP.NET och Silverlight klarar arbetet. 
Utvecklaren kan tipsas på att forska olika möjligheter hos olika utvecklingsteknik 
och databasteknik såsom ASP.NET, Silverlight Windows Azure och hitta något 
som passar deras önskemål.  



Diskussion och slutsatser 

32 

Vår prototyp utveckling hjälpte oss ta reda på vad som är möjligt och inte möjligt 
att ta med i flytten från en skrivbordsapplikation till en webbapplikation. 
Resultaten från prototyp utvecklingen kan ge en annan utvecklare en aning om 
vad som kan förväntas kunna flyttas till webben från en skrivbordsapplikation. 
Trots att inte alla planerade funktioner har implementerats i de utvecklade 
prototypen kan prototyputvecklingen fortfarande anses vara lyckad, inte minst för 
att System Andersson var väldigt nöjda. 
 
Reliabilitet och validitet 
Vår enkätundersökning fick låg svarsfrekvens och därmed kan anses att ha låg 
reliabilitet. Det behöver inte betyda direkt att metoden ger låg validitet. 
Svarsfrekvensen kan vara låg på grund av att vissa företag inte tror att de kan svara 
en enkät med fokus på flytten av skrivbordsapplikationer till webbapplikationer. 
De flesta personer som faktiskt svarade på enkäten verkade ha någon erfarenhet 
med flytten. De flesta som har svarat på enkäten har jobbat som eller jobbar som 
utvecklare. Vissa personer som svarade enkäten hade befattning som exempelvis 
konsultchef, bolagsägare eller VD. Enkäten skickades vidare av dessa personer till 
utvecklare inom företaget och vidarebefordrade utvecklarens svaren till oss. Trots 
att reliabiliteten är låg kan validitet på enkätundersökningen fortfarande anses vara 
hög.       

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Utveckling av en webbapplikation utifrån en skrivbordsapplikation 
Det är svårt att generalisera ett korrekt tillvägagångssätt för hur en 
webbapplikation ska utvecklas utifrån en existerande skrivbordsapplikation. Vilka 
verktyg som vi kan rekommendera att använda vid utvecklandet beror på hur pass 
krävande de önskvärda funktionerna är.  Men det finns en rad olika faktorer för 
utvecklaren att ta hänsyn till:  

1. Vad är vitalt?  
2. Är det användarupplevelsen som är viktig?  
3. Behövs en “drag and drop”-funktion eller finns den där som ett extra 

tillbehör? I Spotifys webbapp finns ingen funktion för ändra ordning i en 
spellista m.h.a. drag and drop som det gör i dess skrivbordsapplikation.   

Hur pass vana är utvecklarna vid webbutveckling? Med lite erfarenhet kan det vara 
svårt att få till ett riktigt bra gränssnitt eller häftiga funktioner. 
Övergången från skrivbord till webb kan ses som utveckling av webbapplikation 
från scratch eftersom mycket kan skilja dem åt och det är inte säkert att 
användaren har jättestor nytta av koden från skrivbordsapplikationen.  
 

Silverlight kan underlätta för företag som är mer specialiserade på 
skrivbordsapplikationer eftersom kunskapen som krävs i övergången är inte stor. 
Vid implementering av grafiska komponenter i en webbapplikation har Silverlight 
visat att det kan lätt göra uppgiften mha sin toolkit. Samtidigt har vi fått bilden av 
att Silverlight är relativt litet jämfört med andra programspråk eller verktyg och 
därför finns det mindre dokumentering på webben som kan vara till nytta.  
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Vår rekommendation är att inte göra ett liknande examensarbete eftersom det blev 
för brett. Vi borde ha begränsat oss till att jämföra t.ex. skrivbordsapplikationer 
med molntjänster och webbapplikationer med molntjänster eftersom faktorerna 
hade varit ungefär de samma. Dessutom blir resultatet kanske olika beroende på 
vilket programspråk som väljs. Resultatet kan också påverkas beroende på hur 
erfaren utvecklaren är på att bygga webbapplikationer eller 
skrivbordsapplikationer. En duktig programmerare med större erfarenheter av 
Javascript och ASP.NET hade kanske kunnat få till “drag and drop”-funktionen i 
ASP.NET. 
 

Eftersom allt fler företag vill ha webbapplikationer p.g.a. deras lättillgänglighet kan 
det vara intressant att som utvecklare ställa sig frågan om det är möjligt att göra 
systemet som en webbapplikation. Men är det alltför krävande program där det är 
viktigt att spara saker som händer på klientens sida (t.ex. ett bildprogram som 
Photoshop) rekommenderar vi att utvecklaren att hålla sig till en 
skrivbordsapplikation såvida det inte går att enkelt spara allting användaren gör 
och det är buggfritt när sidan läses in igen.  
 
Utökade kunskaper om de metoder och tekniker som används i utvecklingen av 
webbapplikationer är ett måste för alla som funderar på att göra flytten från 
skrivbordsapplikationen. Resultatet av enkätundersökningen och den 
experimentella undersökningen bidrar med användbar information till alla som vill 
utöka sin kunskaper i webbutveckling. På så sätt kan utvecklare på ett tidigt 
stadium förutspå eventuella problem som kan uppstå kring flytten från en 
skrivbordslösning till en webbapplikation.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1:  
 

SYSTEMANDERSSON AB KRAVSPECIFIKATION 

 

Grafiskt gränssnitt i en webbapplikation 
 

Bakgrund: 
Vi har utvecklat en ny generations system och idag är det vanligt att man även 

utvecklar system för molnet som körs som webbapplikationer. Därför vill vi ha hjälp 

att utreda hur man skulle kunna skapa ett användargränssnitt som liknar det vi har i 

vår nya generation av system. 

Uppgift: 

Uppgiften består i att bygga en prototyp av en webbapplikation och skapa ett 

gränssnitt som är så likt våra andra system som möjligt. Man kommer utreda vilka 

tekniker för grafik som finns och vad som skulle passa oss bäst (Silverlight, MVC, 

etc). Andra delen av uppgiften är att utreda hur viss funktionalitet så som drag/drop 

m.m fungerar i webbapplikationer. 

Databas: 

Databasen skall skapas i Sql-server 2012. Man kommer behöva skapa några tabeller 

och storedprocedures för att lagra och hantera den data som finns i den vy vi väljer att 

applikationen skall simulera. 

Programspråk: 

Grunden för programmet skall vara gjord i C# .net4. 

Bild på tillverkningsvyn som vi tänkte att prototypen skulle simulera 
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Bilaga 2:  
 

2:A KRAVSPECIFIKATION TILL PROTOTYPEN 

 
Grön = Avklarat (implementerat i både ASP.NET- och Silverlight-prototyperna) 

Orange = Implementerat i bara en av applikationerna (ASP.NET/Silverlight)  

Struken = Avbryts 

 

Funktionella krav:  

Must: 

1. Användaren ser färdig liknande gränssnitt (i webbapplikationen jämfört med 

skrivbordsapplikationen) 

2. Användaren kan växla mellan de olika vyerna material och Operationer 

3. En knapp för att spara ändringar i en databas. 

4. En knapp för att radera artiklar/operation (fungerar i Silverlight, inte i ASP) 

5. Användaren kan använda en drag and drop- funktion (i Silverlight, inte ASP) för 

att lägga till en artikel/operation 

6. Användaren kan skapa nytt artikel/operation   

 

Should: 

1. Visa artikelinfo 

2. Ändra datum till order/leverans 

3. Ändringar sparas automatiskt. 

4. Webbapplikationens användargränssnitt liknar det nuvarande systemet. 

5. Ändra antal till en viss artikel 

6. Välja/Ändra enhet typ till en viss artikel ( i Silverlight, inte ASP) 

7. En tutorial om hur man använder applikationen 

8. Skalbar design (i ASP inte Silverlight) 

 

Could: 

1. En knapp för att skriva ut  

 

Wont: 

-  

Icke-funktionella krav   

1. Användbarhet 

2. Flexibiliet  

3. Återanvändbarhet 

   

 

 

  



Bilagor 

40 

Bilaga 3:  
 

FRÅGOR TILL ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 

  

1)    Vad har ni för typ av system/applikationer? 

    

2) Har ni utvecklat en skrivbordsapplikation (program till en dator) som ni har 

förflyttat till en webbapplikation? Ja/Nej:  

- Om ja, Vad har ni stött på för problem vid själva flytten? 

  

- Om nej, planerar ni att göra det? Finns det någon funktion ni inte tror 

kommer att fungera i en webbapplikation?  

  

  

3) Vad har ni störst erfarenhet av? Webbapplikationer eller Skrivbordslösningar?  

  

4) Använder ni någon typ av molntjänst i era webbapplikationer? 

 

5) Finns det någon ekonomisk vinning i att gå från skrivbordsapplikationer till 

webbapplikationer? 

   

6)    Vad har tagit mest tid: Att utveckla skrivbordsapplikationen eller 

webbapplikationen? 

 

7) Behövde ni utveckla webbapplikationen från scratch? Fanns det någon kod 

från skrivbordsapplikationen som var till hjälp? 

  

8)    Vad tar längst tid? Att utveckla en skrivbordsapplikation från scratch eller en 

webbapplikation från scratch? 

 

9) I vilket språk är skrivbordsapplikationen respektive webbapplikationen 

skriven? 

 

10)  Har ni en “drag and drop”-funktion i något av era system? 

- Beskriv till vad den används. 

 

11)  Vilka problem har uppstått vid utvecklandet av webbapplikationen? 
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Bilaga 4:  

 
RESULTAT AV ENKÄTUNDERSÖKNING 

Fem personer från olika företag svarade på enkäten. Från Verendus (V) svarade 
den verkställande direktören och från Precio (P) svarade konsultchefen. Från 
Softgear (S), Amnis (A) och Frontwalker (F) svarade utvecklare på enkäten. 

A) Vad har ni för typ av system/applikationer? 

S nämnde att de har både webb- och skrivbordsapplikationer samt mobila appar. 
En programmerare från företaget F svarade att han använder utvecklingsverktyg 
av ”alla slag inklusive det vanliga officepaket och dylikt”. De övriga företagen 
svarade med att nämna de specifika system eller applikation de har och vad dessa 
används till. Exempel på applikationer som företagen har utvecklat är webbaserat 
affärssystem till husvagn- och husbilbranschen, kalkylsystem för byggindustrin, 
samt ett administrativt system.  

 

B.) Har ni utvecklat en skrivbordsapplikation (program till en dator) som ni 
har förflyttat till en webbapplikation? Ja eller Nej. Om ja, Vad har ni stött 
på för problem vid själva flytten? 

 

Företagen P och A har gjort flytten från skrivbordsapplikation till webben. Ps 
representant nämnde inga problem men rekommenderade istället arbetssättet att 
bygga om gränssnittsdelen helt och inte försöka migrera. A nämnde inget direkt 
problem vid själva flytten men istället problem som förekommer i samband med 
den nya utvecklade webbapplikationen. Problem som kan dyka upp är bland annat 
multiuserhantering, sessionsavslutning och hantering av backup i den nya 
applikationen. Vid användning av den nya applikationen kan användaren märka av 
dåligt implementerade standarder i webbläsarna och olika implementationer i olika 
webbläsarna av samma funktionalitet.  

  
Om nej, planerar ni att göra det? Finns det någon funktion ni inte tror 
kommer att fungera i en webbapplikation?  
 

De resterande företagen (F, S och V) har inte gjort flytten och har inga planer på 
att göra det. F:s representant tycker att verktyg som per definition jobbar med vad 
som finns på lokal dator (t.ex. utvecklingsverktyg som jobbar mot lokal kod) inte 
känns vettigt att ha på webben. Inget företag har nämnt någon funktion som inte 
skulle kunna fungera i en webbapplikation. 
 
C) Vad har ni störst erfarenhet av? Webbapplikationer eller 
Skrivbordslösningar? 

 
Fyra av fem företag har störst erfarenhet av webbapplikationer. Trots att företaget 
P i princip bara byggt webbapplikationer de senaste åren har skrivbordslösningar 
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historiskt varit gällande enligt företaget. Företaget A har störst erfarenhet av 
skrivbordslösningar. 

 

D) Använder ni någon typ av molntjänst i era webbapplikationer? 

 

Tre av fyra företag som har någon typ av molntjänst i sina webbapplikationer 
använder Windows Azure. P använder utöver Windows Azure också Office365. 
Representanten från S skriver att de levererar applikationer till företag som har 
molntjänst men har flyttat ifrån molnet av prestandaskäl. S använder istället egna 
server i en colocationmiljö. 

 

E) Finns det någon ekonomisk vinning i att gå från skrivbordsapplikationer 
till webbapplikationer? 

 

A och S säger att de slipper släppa en ny version till klienten och får minskad 
installationssupport i samband med den nya versionen av webbapplikationen. 
Företagens svar tyder på minskade kostnader vid flytten från 
skrivbordsapplikation till webbapplikation. Ps representant är osäker på om det 
går att räkna hem en investering i att migrera fast tycker att det finns en större 
kompetens på marknaden för hantering av en webbapplikation i ett support- och 
förvaltningsskede. Dessutom finns ofta en förväntan på organisationers 
medarbetare att kunna jobba hemifrån och då är det i princip en förutsättning att 
de jobbar med en webbapplikation. 

 

F) Vad har tagit mest tid: Att utveckla skrivbordsapplikationen eller 
webbapplikationen?  
 
Enligt företagen P och S tar det lika mycket tid att utveckla en 
skrivbordsapplikation och en webbapplikation. Företaget A säger dock i deras fall 
tar skrivbordsapplikationen längre tid eftersom det finns bara en del av 
funktionaliteten i webbapplikationen. 

 

G) Behövde ni utveckla webbapplikationen från scratch? Fanns det någon 
kod från skrivbordsapplikationen som var till hjälp? 

 
Företaget A nämnde datastrukturer från deras skrivbordsapplikation var till hjälp 
vid utveckling av webbapplikationen. P sa idag finns oftast inte någon kod att 
använda från skrivbordsapplikationen i företagets webblösningar. V utvecklar alla 
produkter från scratch för att ha kontroll på allt själva och slipper att behöva vara 
beroende av andra parter och dessutom underlättar det för kunden. 

H) Vad tar längst tid? Att utveckla en skrivbordsapplikation från scratch 
eller en webbapplikation från scratch?   
 
Det beror på kraven. Med samma krav tar de ungefär lika mycket tid säger A. 
Skrivbordsapplikation tar troligen mer tid att utveckla tror representanten från F 
eftersom hans kunskap inom att skriva webbapplikationer är generellt större. 
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I) I vilket språk är skrivbordsapplikationen respektive webbapplikationen 
skriven?     
 

.Net och C# är populära val bland företagen. Tre företag använder C# och .NET 
till utveckling av skrivbordsapplikationen. A använder C# även till utveckling av 
webbapplikationen. Javascript, Java och PHP är verktygen de andra företagen 
använder.   

J) Har ni någon “drag and drop”-funktion i något av era system? Beskriv 
till vad den används. 
 

Tre företag har en “drag and drop”-funktion. Den används till bland annat 
information och dokument flyttning från hårddisk till applikation eller flyttning 
som sker i själva programmet. A använder drag and drop exempelvis i läggning av 
information i kalkylen. V har en “drag and drop”-funktion i sin kalender för att 
planera medarbetarna i Verkstad.  

 
K) Vilka problem har uppstått vid utvecklandet av webbapplikationen? 

 

Inget företag nämnde ett specifikt problem som har uppstått vid utvecklandet. F 
konstaterar att det finns flera möjliga typer av buggar och problem som kan 
uppstå vid utvecklandet. A tyckte att drag and drop var svårt att implementera i 
webbapplikationen och ansåg det som ett problem.  

 

L) Vad är inte möjligt att göra i en webbapplikation som går att göra i en 
vanlig (skrivbords)applikation? 

 

Representanten från F påstod att webbapplikationer har svårt att jobba med filer 

på lokal disk p.g.a. säkerhetsmodeller för browsern. S nämnde att en 

skrivbordsapplikation har mer eller mindre direkt åtkomst till klientens 

operativsystem och dess funktioner medan en webbapplikation har väldigt 

begränsad åtkomst till detta. För en webbapplikation är det omöjligt att få full 

tillgång till en klients lagrade filer. Det är däremot fullt möjligt för en 

skrivbordsapplikation om rätt behörigheter ställs in. Enligt A är det få saker som 

är omöjligt att göra i en webbapplikation. Exempelvis är det omöjligt att ta reda på 

om ett webbprogram är installerat eller inte och att ändra inställningar i ”registryt” 

från webbapplikationen. 


