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Sammanfattning 
Webbapplikationer har ökat i antal och användning i synnerhet de 
senaste åren sen tillkomsten av HTML5 som simplifierat processen. 
Många desktopapplikationer idag är lämplig för en övergång till webb. 
Så är fallet hos Ida Infront, ett företag med en produkt, iipax, utvecklad i 
Java som de har för önskan att migrera till webbmiljö. iipax är bl.a. 
ärendehanterings- och informationssystem. Den här studien utforskar 
hur iipax skulle kunna utvecklas i webbmiljö och undersöker därför 
typiska egenskaper hos desktopapplikationer som kan prövas i en 
prototyp i webbmiljö. En prototyp kommer implementeras för att 
demonstrera funktioner i webbmiljö. För att kunna utvärdera prototy-
pen utförs användbarhetstester för att studera beteenden mellan desk-
top och webb. Funktioner som är typiska för desktopapplikationer och 
relevant för iipax är bl. a. Drag and Drop, högermenyval, kortkomman-
don, visning och redigering av bilagor (dokument). I mån av tid utveck-
lades de funktioner/egenskaper som bedömdes mest komplex och ledde 
i sin tur till att studien fokuserade på filhantering (av bilagor för ären-
den). Utöver funktioner så prövas också möjligheterna i responsiv 
webbdesign d.v.s. anpassning till olika skärmstorlekar och enheter. 
Användbarhetstesterna utfördes i två omgångar som agil återkoppling 
och visade en viss förvirring i liknelserna med en desktopapplikation. 
Resultatet tyder på att webbmiljöer kan behöva mer tydliga anvisningar 
i det grafiska gränssnittet när det gäller filhantering. Studien har för 
övrigt i stor utsträckning visat att applikationer som iipax är mycket 
lämplig för webbmiljö och är helt och hållet implementerbar.  

Nyckelord: Ida Infront, HTML5, iipax, desktopapplikation, webbappli-
kation, användbarhet, responsiv webbdesign 
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Abstract 
Web applications have increased both in numbers and in use particular-
ly in the last few years since the arrival of HTML5 which has simplified 
the process. Many desktop applications are candidates for a transition 
into web environment. As is the case at Ida Infront, a company with a 
product, iipax, developed in Java which they want to migrate into web 
environment. iipax is, among other things, a case management- and 
information system. This study explores how iipax could be developed 
in a web environment and therefore researches typical properties in 
desktop applications that can be prototyped in web environment.  A 
prototype will be implemented to demonstrate features in a web envi-
ronment. In order to evaluate the prototype, usability testing will be 
conducted to show certain differences between desktop and web. 
Features which are typical for desktop applications and relevant to iipax 
are, among other things, Drag and Drop, right click menus, keyboard 
shortcuts and display and editing of documents (attachments). In regard 
of time, the most complex features/properties were developed which led 
to the thesis focusing on file management (attachments in cases). Be-
yond features were possibilities in responsive web design tested i.e. 
adaption to different screen resolution and devices. Usability tests were 
conducted twice and part as agile feedback and the results indicated on 
certain confusion between the similarities with a desktop application.  
The results points toward the fact that web applications may need more 
instructions in the graphical user interface regarding file management. 
Otherwise the study has largely shown that applications such as iipax 
are very much suitable for web environment and is completely imple-
mentable.  

Keywords: Ida Infront, HTML5, iipax, application, desktop, web, 
usability, responsive web design 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

iv 



HTML5 på skrivbordet - En 
undersökning på Ida Infront   
Joel Halvarsson 

Förord 
2015-05-05 

 

Förord 
Jag vill tacka alla på Ida Infront och de inblandade i projektet för att låtit 
mig utföra detta examensarbete. 

Ett speciellt tack till de på kontoret i Sundsvall eftersom de har tagit 
emot mig precis som en anställd skulle varit mottagen. Ytterligare tack 
till min handledare Johannes och uppdragsgivaren Tim som stått ut 
med mig under den här tiden. Tusen, tusen tack! 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

v 



HTML5 på skrivbordet - En 
undersökning på Ida Infront   
Joel Halvarsson 

Innehållsförteckning 
2015-05-05 

 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ............................................................................................. iii 

Abstract ............................................................................................................ iv 

Förord ................................................................................................................. v 

Innehållsförteckning ..................................................................................... vi 

Terminologi ..................................................................................................... ix 
Förkortningar och akronymer ........................................................................ ix 

1 Inledning ................................................................................................. 1 
1.1 Bakgrund och problemmotivering ................................................... 1 
1.1.1 Om Ida Infront 1 
1.1.2 Bakgrund 1 
1.1.3 Problemställning 2 
1.2 Övergripande syfte ............................................................................. 2 
1.3 Avgränsningar ..................................................................................... 2 
1.4 Konkreta och verifierbara mål .......................................................... 3 
1.5 Översikt ................................................................................................ 3 

2 Teori .......................................................................................................... 4 
2.1 Definition av termer ........................................................................... 4 
2.1.1 Desktopapplikation 4 
2.1.2 Webbapplikation 4 
2.2 Fundamentala skillnader mellan desktop och webb ..................... 4 
2.3 HTML5 .................................................................................................. 5 
2.4 CSS......................................................................................................... 6 
2.5 JavaScript .............................................................................................. 6 
2.6 AJAX ..................................................................................................... 7 
2.7 Responsiv webbdesign ....................................................................... 7 
2.8 Webbläsare ........................................................................................... 7 

3 Metod ........................................................................................................ 9 
3.1 Grundläggande studie........................................................................ 9 
3.2 Tillvägagångssätt ................................................................................ 9 
3.2.1 Undersökning av desktopapplikationer 9 
3.2.2 Utvärdering av möjligheterna i HTML5 (CSS, JavaScript) 10 
3.2.3 Utvärdering av hjälpmedel/ramverk 10 
3.2.4 Bedömning av teknisk komplexitet 10 
3.2.5 Val av prototyper 10 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

vi 



HTML5 på skrivbordet - En 
undersökning på Ida Infront   
Joel Halvarsson 

Innehållsförteckning 
2015-05-05 

 
3.2.6 Enkät för kravfångst 11 
3.3 Utvecklingsmetod ............................................................................. 11 
3.4 Utvärdering ........................................................................................ 12 
3.4.1 Användbarhetstester 12 
3.4.2 Övriga tester 13 
3.5 Verktyg ............................................................................................... 13 
3.5.1 Hårdvara 13 
3.5.2 Mjukvara 13 

4 Konstruktion ......................................................................................... 14 
4.1 Funktioner .......................................................................................... 14 
4.1.1 Drag & Drop 14 
4.1.2 Filbläddrare 15 
4.1.3 Visning och redigering av dokument (bilagor) 16 
4.1.4 Högermenyval 17 
4.1.5 Kartritare för arbetsflöden 18 
4.1.6 Kortkommandon 18 
4.1.7 Text-editor 19 
4.2 Grafisk utformning ........................................................................... 19 
4.3 Prototypens disposition ................................................................... 21 

5 Resultat .................................................................................................. 22 
5.1 Användbarhetstest: Filhantering .................................................... 22 
5.1.1 Del 1 22 
5.1.2 Del 2 23 
5.2 Övriga aspekter ................................................................................. 24 
5.2.1 Begränsningar 24 
5.2.2 Säkerhet 24 
5.2.3 Prestanda 25 
5.2.4 Webbläsarkompatibilitet 25 

6 Slutsatser ................................................................................................ 27 
6.1 Utvärdering av prototyp .................................................................. 27 
6.2 Utvärdering av resultat .................................................................... 27 
6.2.1 Filträdstruktur 28 
6.3 Etiska och samhälleliga aspekter .................................................... 28 
6.4 Fortsatt arbete .................................................................................... 28 
6.5 Slutliga ord ......................................................................................... 29 

Källförteckning .............................................................................................. 30 

Bilaga A: Enkät för kravfångst .................................................................... 33 

Bilaga B: Kodexempel ................................................................................... 35 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

vii 



HTML5 på skrivbordet - En 
undersökning på Ida Infront   
Joel Halvarsson 

Innehållsförteckning 
2015-05-05 

 
File API ............................................................................................................. 35 
HTML5 contextmenu ..................................................................................... 36 
jQuery högermenyval ..................................................................................... 36 

Bilaga C: Användbarhetstester .................................................................... 37 
Filhantering del 1 ............................................................................................ 37 
Filhantering del 2 ............................................................................................ 38 
 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

viii 



HTML5 på skrivbordet - En 
undersökning på Ida Infront   
Joel Halvarsson 

Terminologi 
2015-05-05 

 

Terminologi 
Förkortningar och akronymer 
API Application Programming Interface 
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SDK Software Developer Kit 
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1 Inledning 
Den här studien utforskar möjligheterna hos teknologierna i 
webbaserade applikationer för att utnyttja de fördelar som en webbmiljö 
kan ge. Hoppet är att kunna motsvara en desktopapplikation i de flesta 
aspekter och därmed ge ett tillfredsställande resultat avseende 
användbarhet. 
 
Studien tillämpas på Ida Infront, ett företag som i nuläget har en 
produktgrupp de skulle vilja, inom en framtid, migrera till webbmiljö. 
Därmed vill Ida Infront ha en undersökning utförd som visar hur en 
sådan webbapplikation skulle kunna utformas. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 
När man talar om applikationer avser man i de flesta fallen den typ av 
användarprogram man varit van vid sen 80-talet, men mycket har hänt 
sedan dess i vardagliga system, nämligen nätverk, varefter 
webbapplikationer har tagit form. Desktopapplikationer har dock alltid 
varit dominant i marknaden men utvecklingen av webbapplikationer 
har kommit långt, i synnerhet de senaste åren. Den här studien görs åt 
Ida Infront som har för intresse att utforska dessa relativt nya 
möjligheter i webben. 

1.1.1 Om Ida Infront 
Ida Infront AB är ett it-företag grundat 1984 med kontor i Linköping, 
Stockholm och Sundsvall. Ida Infront är en del av Addnode Group som 
är en börsnoterad koncern inom IT i norden. Vanliga kunder är statliga 
myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan och Rikspolisstyrel-
sen m.fl. 

1.1.2 Bakgrund 
Ida Infront har en produktgrupp vid namn iipax som är utvecklad i Java 
med Swing som ramverk. Produkterna är bl. a. ärendehanterings- och 
informationssystem.  

iipax kan skräddarsys för olika kunder för att möta deras krav. Exem-
pelvis om Försäkringskassan får in en ansökan om bostadsbidrag så kan 
det ses som ett ärende. Ärendet följer sedan en process som kan betrak-
tas av inblandade medarbetare tills ärendet är avslutat osv.  

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg  

1 



HTML5 på skrivbordet - En 
undersökning på Ida Infront   
Joel Halvarsson 

1 Inledning 
2015-05-05 

 
Ida Infront har för önskan att migrera iipax till webbmiljö och därmed 
kunna förse sina kunder med en webbapplikationsvariant av produk-
ten. 

1.1.3 Problemställning 
Problemet med en övergång till webb är huruvida funktionaliteten som 
finns i det aktuella datorprogrammet är möjlig att tillämpa i en motsva-
rande webbklient. Vidare problemställning säger också vilka svårigheter 
med att få en webbapplikation att bete sig som en desktopapplikation 
eller eventuellt ännu mer tillfredsställande. En undersökning är nöd-
vändig för att bedöma detta. För att få ett så tydligt resultat av under-
sökningen måste också prototyper implementeras som demonstrerar 
användbarheten av valda lösryckta komponenter i webbmiljö som 
senare utvärderas. 

1.2 Övergripande syfte 
Syftet är att: 

• få en tydlig bild i huruvida en migration från desktop till webb-
miljö är möjlig och hur bra upplevelse en sådan webbapplikation 
kan ge i kontrast mot en motsvarande desktopapplikation. 

• få en uppfattning av vilka tillgängliga hjälpmedel och ramverk 
som kan underlätta och/eller möjliggöra en implementation i 
HTML5/JavaScript. 

• presentera fungerande prototyper av komponenter i webbmiljö 
som demonstrerar typiska funktioner som finns i desktopappli-
kationer. 

• analysera prototyperna som implementerats som därmed för-
hoppningsvis visar positiva möjligheter i modern webbteknik. 

1.3 Avgränsningar 
Studien fokuserar på de praktiska funktioner och egenskaper en 
desktopapplikation har och hur och om de kan implementeras som en 
webbapplikation. Undersökningen fokuserar på de funktioner och 
egenskaper som är relevanta till iipax syfte och därmed utesluter allt 
annat. För att få ett så relevant resultat som möjligt så kommer arbetet 
inte lägga större vikt på aspekter som design och grafisk utformning 
utöver vad som är nödvändigt för en användarvänlig upplevelse.  

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg  
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Arbetet kommer inte att integreras med det befintliga systemet som 
iipax körs på. Eventuella prototyper är självständiga i demonstrativt 
syfte. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål  
Målet är att: 

• undersöka vilka funktioner som är typiska för en desktopappli-
kation och hur de kan (och om) de kan implementeras i en mot-
svarande webbapplikation. 

• undersöka vad som är möjligt att utföra i HTML5 (CSS, Java-
Script) utifrån vad som framkommit ur undersökningen i föregå-
ende punkt och eventuellt vilka funktioner/egenskaper utöver 
som kan läggas till. 

• utreda behoven av funktionerna som kan implementeras och 
därefter undersöka vilka hjälpmedel/ramverk som kan användas 
för att underlätta implementeringen av komplexa applikation-
er/funktioner i webben. Samt bedöma hur tekniskt komplex im-
plementationen av komponenterna bör bli. 

• implementera lösryckta komponenter med eventuell hjälp av de 
hjälpmedel/ramverk och utifrån den bedömning av teknisk kom-
plexitet som framkom ur föregående punkt. Samt sätta samman 
dessa komponenter till en enklare klient om möjligt. 

• efter implementationen kunna presentera ett resultat av en analys 
gjort av arbetet utifrån föregående punkt. I resultatet visas jämfö-
relser i aspekter som användbarhet, säkerhet och begräsningar bl. 
a. mot den nuvarande desktopapplikationen. 

1.5 Översikt  
Kapitel 2 presenterar relevant teori- och bakgrundsinformation som 
hjälper läsaren förstå de mer tekniska delarna av rapporten. Kapitel 3 
beskriver vilka metoder som används för att hitta relevant teori, att lösa 
de problem som fastställts och därefter att analysera resultatet. Kapitel 4 
beskriver i största allmänhet hur den demonstrativa prototypen är 
utformad. Kapitel 5 presenterar resultaten av användbarhetstester 
medan Kapitel 6 slutligen diskuterar konstruktionen av prototypen och 
resultatet av undersökningen.  
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2 Teori  
Studien avser att utvärdera funktioner som bedöms relativt vanliga i 
desktopapplikationer. I detta kapitel följer en kort beskrivning av valet 
av termer, fakta om teknologierna som kommer att användas och 
nödvändigt bakgrundsmaterial. 

2.1 Definition av termer 
I rapporten kommer en applikation i webbmiljö refereras som webbap-
plikation respektive desktopapplikation som avser ett lokalt installerat 
datorprogram. 

2.1.1 Desktopapplikation 
Desktopapplikationer är utvecklade för att användas på ett avsett 
system eller enhet (med eller utan hjälp av andra programvaror). Dessa 
implementationer skall kunna ta nytta av olika funktioner och andra 
applikationer på plattformen [1]. Enligt [1] bör desktopapplikationer 
också kunna dra nytta av enhetens olika hårdvaror, exempelvis kamera 
eller GPS (Global Positioning System). Utnyttjandet och samarbetet 
mellan olika programvaror/hårdvaror anses vara övertaget över den 
växande utvecklingen av webbapplikationer [1]. 

2.1.2 Webbapplikation 
En webbapplikation är en programvara som körs i en webbläsare. Det 
skapas med hjälp av märkspråk och programspråk som stödjs i en 
webbläsare såsom HTML/CSS, JavaScript [2]. Eftersom en 
webbapplikation normalt körs på en server innebär detta att man kan 
fortlöpande uppdatera och underhålla programvaran eftersom allt 
innehåll hämtas normalt från servern. Detta är en fördel jämfört med 
desktopapplikationer där man (normalt) måste distribuera nya 
versioner av programvaran som måste laddas ned och eventuellt 
installeras om på nytt [2]. 

2.2 Fundamentala skillnader mellan desktop och webb 
I en artikel beskriver Paul Meyer de fundamentala skillnaderna mellan 
desktopapplikationer och webbapplikationer. Meyer [3] under-
stryker:”The truth is that both web apps and desktop apps have their 
place within the app world. The trick is knowing when to use one type 
of program versus the other”.  

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg  
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Webbapplikationer respektive desktopapplikationer har sina för- och 
nackdelar [3]. Enligt Meyer [3] är den största fördelen hos webbaserade 
applikationer flexibiliteten, där han pekar på att webbapplikationer kan 
normalt användas vart och hur som helst. Detta möjliggörs eftersom 
webbapplikationer normalt körs från en server som är åtkomlig via 
Internet eller ett Intranet [3]. Detta innebär dock att åtkomligheten är 
beroende av uppkopplingen [3]. 

Meyer [3] beskriver desktopapplikationer som mer tillförlitliga eftersom 
de ger åtkomst till applikationen så länge som enheten är inom räckhåll, 
förutsatt att den inte förlitar sig på någon uppkoppling. Meyer [3] lyfter 
fram att desktopapplikationer förser betydligt högre säkerhet än webb-
applikationer eftersom avsevärt mindre känslig data färdas över Inter-
net/Intranet. En annan nackdel hos webbapplikationer är att de kan bli 
potentiellt långsammare beroende på hur tung trafiken blir på servern 
om många använder applikationen samtidigt [3]. Detta problem påver-
kar inte desktopanvändare på samma sätt då de flesta av applikationens 
resurser residerar på enheten [3]. Meyer [3] menar att det är svårare att 
undvika en långsam webbapplikation eftersom användaren inte kon-
trollerar körningen av applikationen på samma sätt. 

2.3 HTML5 
HTML5 är den senaste standarden för märkspråket Hyper Text Markup 
Language (HTML) och innehåller ett antal nya element och attribut som 
förenklar funktioner som tidigare krävde mer komplex implementation 
[4][5]. HTML5 blev officiellt komplett 28 oktober 2014 där det också blev 
rekommenderat av World Wide Web Consortium (W3C) [5]. Utifrån [5] 
kan man konstatera att de flesta webbläsare av senaste versionen stödjer 
de flesta funktionerna som introduceras i HTML5. Utöver funktionerna i 
taggarna utger HTML5 ett antal APIs som används med hjälp av 
JavaScript [5]. 

  

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg  

5 



HTML5 på skrivbordet - En 
undersökning på Ida Infront   
Joel Halvarsson 

2 Teori 
2015-05-05 

 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head> 
    <title>This is a title</title> 
  </head> 
  <body> 
    <p>Hello world!</p> 
  </body> 
</html> 
Figur 1. ”Hello world!” exempel skrivet i HTML. Källa [4] 

2.4 CSS 
Cascading Style Sheets (CSS) är ett stilmallsspråk för att definiera 
utseendet och stilen på dokument skriven i ett märkspråk (såsom 
HTML) [6]. CSS är utformat främst för att kunna separera innehållet 
från presentationen av innehållet vilket underlättar vid användandet av 
flera webbsidor som skall använda samma stil [6]. 

2.5 JavaScript 
JavaScript är ett programspråk som vanligtvis används i webbläsare 
men som också kan användas för att köras i en Virtual Machine (VM) 
eller server via exempelvis Node.js [7]. JavaScript kan exempelvis 
användas för att kontrollera vad som händer i webbläsaren, att kommu-
nicera asynkront och att ändra innehåll i webb-dokumentet [7]. Java-
Script (olikt andra objekt-orienterade språk) är prototyp-baserad, menat 
att prototyper av funktioner används istället för normala klasser för arv 
osv [7]. Prototyper kan dock enligt [7] simulera de flesta funktioner som 
hos en klass. Det är värt att notera att en ”klass” kan definieras på flera 
sätt i JavaScript [7]. 
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function Apple (type) { 
    this.type = type; 
    this.color = "red"; 
} 
  
Apple.prototype.getInfo = function() { 
    return this.color + ' ' + this.type + ' apple'; 
}; 

Figur 2. Ett sätt att definiera en klass genom att lägga till funktioner till prototypen 
av en klass. Källa [8]. 

2.6 AJAX 
Asynchronous JavaScript And XML (AJAX) är en samlingsterm för 
tekniker som används i klientutveckling av webbapplikationer [9]. 
Enligt [9] används AJAX vanligtvis för att förse klienten med möjlighet 
att kommunicera med servern asynkront. Normalt kräver kommunikat-
ion med servern i webbsidor att dokumentet läses in på nytt d.v.s. 
synkroniserat [9]. Detta möjliggör att skapa snabbare navigation och 
operationer i webbapplikationen. 

2.7 Responsiv webbdesign 
Responsiv webbdesign är ett begrepp som används i modern webbde-
sign [10]. Det innebär att en layout på en webbsida skall anpassa sig 
optimalt mellan olika skärmstorlekar, zoom, enheter osv [10]. Detta 
möjliggörs genom att använda fluida och proportions-baserade rutnät i 
designen, flexibla bilder och genom användandet av CSS3 media 
queries (sv. mediaförfrågningar) [10]. Enligt [10] tillåter media queries i 
CSS3 webbsidan att ta reda på karaktäristiska egenskaper på den enhet 
den körs på, vanligtvis handlar det om den maximala bredden [10]. I 
CSS3 kan därmed layouten uppdateras varefter vilken maximal bredd 
som enheten har mm. [10].  

2.8 Webbläsare 
En webbapplikation körs alltid i en webbläsare men varje webbläsare 
stödjer olika funktioner och tolkar källkod olika i exempelvis HTML5 
och JavaScript [5]. Det är värt att veta vilka webbläsare som flest använ-
dare väljer och därmed kan bestämma en prioritet av kompatibilitet. I 
figur 3 visas användarstatistik för moderna webbläsare. 
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Figur 3. Statistik för webbläsaranvändning, januari 2015. Källa [11] 
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3 Metod 
Kapitel 3 beskriver metoderna som använts i projektet och börjar med 
den grundläggande studien, sedan fortsätter med att förklara hur 
lösningar tas fram. Därefter tas utvecklingsmetod upp och 
avslutningsvis förklaras metoden för den slutgiltiga analysen av arbetet. 

3.1 Grundläggande studie 
För att lösa problemen och nå målen för arbetet krävs en grundläggande 
litterär undersökning som fokuserar på att lösa problem och hitta de 
bästa alternativen inom användbarhet.  

Följande litteratur har valts för denna studie: 

• Handbook of usability testing: How to Plan, Design, and Conduct 
Effective Tests (2008) av Jeffrey Rubin, Dana Chisnell 

• Advances in Computers (2010) av Marvin Zelkowitz 

Litteraturen har valts för att bidra med alternativ till processer som kan 
användas och att förmedla kunskap om hur användbarhetstester kan 
utföras i samband med uppgiften som utfärdats av Ida Infront. Littera-
turen är passande då de flesta funktioner som tas upp är ofta relaterad 
till användbarhet. 

3.2 Tillvägagångssätt 
Efter den grundläggande litterära studien kan informationen som 
tilltagits användas som en undersökningsmall för det som skall analyse-
ras under arbetets gång. 

3.2.1 Undersökning av desktopapplikationer 
En del av undersökningen kommer ta form genom att främst studera 
desktopapplikationen iipax. Delen av undersökningen går ut på att 
studera egenskaper och funktioner och fundera på vad som kan bli 
problematiskt att implementera i en webbapplikation. Det tåls att 
studera andra generella karaktäristika i andra desktopapplikationer. 
Därefter bedöma hur dem skulle kunna implementeras i en motsva-
rande webbapplikation. 
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3.2.2 Utvärdering av möjligheterna i HTML5 (CSS, JavaScript) 

Efter att funktioner undersökts i desktopapplikationen, kan man börja 
undersöka vad som kan implementeras i HTML5 och JavaScript i 
huvudsak. Utvärderingen sker genom att testa olika sätt att implemen-
tera och testa funktionerna i korta exempel via HTML5 och JavaScript. 
Dessa exempel är inte utformade efter något grafiskt användargränssnitt 
utan är endast till för att undersöka funktionaliteten. Genom att testa 
olika tillvägagångssätt praktiskt kan man i många fall utesluta vissa 
lösningar och finna bevis på varför de inte är möjlig att utföra.  

3.2.3 Utvärdering av hjälpmedel/ramverk 
Utifrån vad som framkommit ur föregående tester skall en utvärdering 
av eventuella hjälpmedel/ramverk som kan bedömas nödvän-
dig/hjälpsam under utvecklingen av de komponenter som bedöms 
möjlig att implementera med hjälp av HTML5/CSS och JavaScript. Det 
tåls också att undersöka alternativ, med hänsyn till användbarhet, till de 
funktioner som eventuellt har bedömts för komplex eller omöjlig att 
implementera enbart med HTML5 och JavaScript. 

Denna utvärdering är lämpligast utförd genom en eftersökning på 
Internet av tillgängliga hjälpmedel/ramverk som beskrivs lämplig för 
avsedd uppgift. Detta sker under förutsättning att de är tillåten att 
använda enligt de licenser som de är skriven under. De undersökta 
hjälpmedlen/ramverken testas med korta exempel för att bedöma 
lämpligheten. Dessa exempel skall testas inom användbarhet av inblan-
dade på Ida Infront.  

3.2.4 Bedömning av teknisk komplexitet 
Efter utvärderingen av hjälpmedel och ramverk skall en bedömning ske 
utifrån teknisk komplexitet av implementationen av de olika alternati-
ven. Bedömningen kommer bestämma vilka komponenter som skall 
utvecklas och vilken ordning de skall implementeras i. Den kompo-
nent/funktion som bedöms mest komplex har högst prioritet och skall 
därför implementeras först därefter den näst mest komplexa implemen-
tationen osv. 

3.2.5 Val av prototyper 
Det är förbestämt av Ida Infront att implementationen av komponenter-
na sker utifrån en bedömning av komplexitet där lösningar som är mest 
komplex har högst prioritet. 
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3.2.6 Enkät för kravfångst 

Utöver de förvalda prioriteringarna bestäms kravspecifikation av 
uppdragsgivare utifrån en enkät i bilaga A som vidare diskuteras fram 
muntligt med behöriga på Ida Infront. Enkäten besvaras endast av 
uppdragsgivare för att få en konkret utgångspunkt men som sedan 
utvecklas genom diskussion mellan handledare och konsultchef.  

3.3 Utvecklingsmetod 
Efter den teoretiska undersökningen och att kravspecifikationen tagit 
form kan implementationen av prototyperna tas vid. Produktutveckl-
ingen sker genom agil systemutveckling d.v.s. regelbundna återkopp-
lingar med inblandade på Ida Infront via användbarhetstester och 
diskussioner. 

Projektet tillämpas lämpligtvis enligt Scrum processen inom agil 
systemutveckling eftersom rollerna uppfylls till stor del. Williams 
beskriver rollerna produktägare, Scrum Master och utvecklare [12]. I 
detta projekt väljer produktägaren vilka funktioner som skall finnas 
med på nästa Sprint d.v.s. demonstrativt möte i detta fall. Williams 
understryker också att teamet bestämmer tillsammans ett lämpligt antal 
funktioner som skall implementeras vid nästa Sprint [12]. Dock så 
kommer dessa avstämningar mycket mer sällan än vad Williams 
beskriver i [12], istället sker mycket av kommunikationen fortlöpande. 

Arbetet utförs enligt Rubins och Chisnells modell i [13] beskrivet 
illustrativt i figur 4. 
 
I detta avseende avser ”Needs analysis and requirement gathering” 
delen av arbetet då alternativ testas för de funktioner som skall 
implementeras, som beskrivningen säger: ”Exploratory tests on 
features” d.v.s. experimentella tester av funktioner. ”Prototyping, 
design, and testing” avser implementationen av olika funktioner där 
mer formella tester utförs och där återkopplingarna enligt den agila 
utvecklingsmodellen ges. ”Final testing and product launch” avser i 
detta arbete den färdiga prototypen eftersom det är den ”färdiga 
produkten” i detta arbete, varav också slutgiltig analys. 
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Figur 4. Rubin och Chisnells livscykel i produktutveckling. Källa [13].  

3.4 Utvärdering 
Under arbetets gång utförs användbarhetstester som används som 
återkoppling enligt den agila utvecklingsmodellen. Utöver dessa 
kommer slutprodukten även testas objektivt i aspekter som begräns-
ningar och säkerhet. 

3.4.1 Användbarhetstester 
Rubin och Chisnell beskriver i [13] hur viktigt det är att skapa en 
ordentlig testplan inför användbarhetstester. De viktigaste punkterna i 
deras modell har valts ut för detta arbete med hänsyn till storleken på 
projektet: 

• Mål: Målet med testerna är att mäta funktionaliteten och använd-
barheten och jämföra med den nuvarande desktopapplikationen. 

• Metod: Distribuera en enkät med uppgifter att utföra till inblan-
dade på Ida Infront, samt förse deltagarna med en testmiljö. 

• Uppgiftslista: Lista med uppgifter att utföra på avsett test. 
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• Testmiljö: Förslagsvis en server där deltagarna har åtkomst till 

applikationen. 

• Mätbara data: Mätningar i form av klick, operationer samt per-
sonliga bedömningar utifrån en skala är lämpligt att mäta.  

• Presentation: Diagram förslagsvis som illustrerar den data som 
samlats in. 

3.4.2 Övriga tester 
Utöver användbarhetstesterna kommer andra aspekter tas hänsyn till i 
och efter implementationen, såsom begränsningar, säkerhet bl a. Be-
gräsningar kan t ex mätas direkt i källkoden avseende prestanda osv. 
medan säkerhetsaspekten tas upp genom fakta av de teknologier som 
används.  

3.5 Verktyg 
Under projektets gång har verktyg använts för att möjliggöra och 
underlätta arbetet. 

3.5.1 Hårdvara 
Arbetet har i huvudsak förlitat sig på användandet av en stationär dator 
med Microsoft Windows 7 som operativsystem med typiska tillbehör. 
Utöver den huvudsakliga datorn har en server belägen på Ida Infronts 
huvudkontor i Linköping använts för att förse projektarbetare och 
användbarhetstestare med testmiljö och databas. Servern kör Ubuntu 
Server som operativsystem. 

3.5.2 Mjukvara 
Arbetet har krävt användandet av ett antal mjukvaror. I planeringen av 
arbetet där en mockup av hur prototypen skulle kunna se ut har Bal-
samiq Mockups använts. Den huvudsakliga utvecklingsmiljön har varit 
NetBeans. För anslutning till fjärrservern har PuTTY använts i samband 
med FileZilla för uppladdning av källkoder respektive MySQL Work-
bench för hantering av databasen. 
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4 Konstruktion  
I kapitel 4 presenteras analyser utförda av de funktioner som är 
önskvärda i en migration från den nuvarande desktopapplikationen till 
webb-miljö. För varje funktion som är analyserad presenteras 
lösningsförslag samt eventuella problem. 

4.1 Funktioner 
Som översiktligt arbete gäller det att utforska vilka funktioner som är 
typiska för desktopapplikationer och vilka funktioner som skulle kunna 
implementeras i en webbapplikation. 

Undersökningen har resulterat i ett antal funktioner som kan tas med i 
en implementation av en prototyp.  

4.1.1 Drag & Drop 
”Drag & Drop” är en gest inom grafiskt användargränssnitt på enheter 
som datorer, telefoner och surfplattor [14]. Gesten innebär kort sagt att 
man tar tag och drar ett objekt och sedan släpper det på ett annat objekt 
[14]. Därefter utförs en uppgift beroende på vilka objekt och hur de 
hanteras. [14] 

Att kunna dra objekt t ex filer från skrivbordet på datorn till en 
desktopapplikation är ganska vanligt och är ett smart sätt att t ex lägga 
till bilagor i olika ärenden snabbt i detta anseende. Alternativet är att 
exempelvis bläddra efter filen vilket kanske tar längre tid. Funktionen 
finns för närvarande i den aktuella desktopapplikationen och utöver det 
finns också möjligheten att dra och släppa objekt från andra 
applikationer så som applikationer inom Microsoft Office. Man kan 
exempelvis dra och släppa ett e-postmeddelande från Microsoft Outlook 
till ett ärende, där både innehållet samt eventuella bilagor behandlas. 
Det är önskvärt att sådana funktioner tillkommer i en framtida 
webbapplikation.  

Eftersom en webbapplikation arbetar på en webbläsare, till skillnad från 
desktopapplikationer som arbetar närmare hårdvaran, kan det vara 
svårt att få en webbapplikation att arbeta korrekt tillsammans med 
andra desktopapplikationer [1][2]. 
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Test utfördes genom att dra objekt från MS Outlook till testapplikationer 
och konstaterat att önskad data från applikationen inte extraheras vid 
släpp i ett HTML-dokument. Därefter kunde det konstaterades att dra 
objekt som e-postmeddelanden från Microsoft Office Outlook (2013) till 
webbläsaren som kör HTML5 utgör att objektet uppfattas som MIME-
typen ”text/plain” d.v.s. ren text som innehåller information eller 
metadata om brevet. Detta innebär att det är omöjligt att implementera 
funktionen med enbart HTML5 och JavaScript och därför behövs någon 
typ av tillägg i någon annan utvecklingsmiljö. Det är värt att observera 
att detta är en brist i Microsoft Outlook eftersom typerna bestäms av 
programmet i fråga som man drar objekt ifrån. Vanliga alternativ som 
möjliggör funktionen vore exempelvis en Java-applet eller möjligtvis ett 
Flash-objekt. Dock så drar dessa alternativ ner flexibiliteten eftersom 
dessa alternativ kräver tillägg i systemet/webbläsaren.  

HTML5 har ett eget API för inladdning av filer samt har JavaScript 
möjligheten att göra en viss zon på webbsidan mottaglig för att kunna 
släppa filer från skrivbordet där [15]. Se bilaga [B] för ett kort exempel i 
JavaScript. 

AngularJS är ett ramverk skapat av Google och kan underlätta imple-
mentationen. Det är ett alternativ till bl. a. File API för Drag & Drop, 
skillnaden är eventuell uppladdning av filen som kan ses i koden på 
[16]. [17] 

På surfplattor och telefoner är funktionen irrelevant där gesten används 
för navigation bl a.  

4.1.2 Filbläddrare 
Eftersom man laddar upp filer till respektive ärende så vill man gärna 
kunna se detta i en trädstruktur för att kunna hämta hem och eventuellt 
ändra filer därefter.  

Detta är problematiskt i och med att man arbetar i en webbläsare där de 
flesta säkerhetsspärrar sitter. Det är svårt att kunna hämta filer lokalt 
eftersom webbläsaren blockerar sådana förfrågningar. 

Det är möjligt att utnyttja ett server-baserat språk som exempelvis PHP 
för att läsa ut olika listor på filer i en filkatalog. Och sedan hämta ut 
denna information och visa i webbdokumentet. Detta är idealiskt 
eftersom webbapplikationen bör residera på en server vilket annars 
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skulle förstöra syftet med fortlöpande uppdateringar etc. Utöver PHP 
finns också Node.js som möjliggör JavaScript att köras som ett server-
baserat skript. 

Vidare kan utformningen av en trädstruktur diskuteras avseende 
enheter som surfplattor och telefoner där den grafiska presentationen 
inte är lika självklar som på desktop. 

4.1.3 Visning och redigering av dokument (bilagor) 
Desktopapplikationer har ofta fördelen att lättare kunna samarbeta med 
andra applikationer på det lokala systemet, något som är oerhört 
begränsat hos en webbapplikation [1]. I iipax finns möjligheten att visa 
och öppna filtyper från Microsoft Office exempelvis och det vore 
önskvärt att en sådan funktion tillkommer i en webbapplikation av 
produkten. 

Det kan vara komplicerat att tolka proprietära filformat som i detta fall t 
ex. .doc eller .docx (Microsoft Word) eftersom de är utformad efter 
applikationens sätt att översätta filerna så de kan läsas [18]. Även andra 
proprietära filformat kan vara svår att visa korrekt medan öppna 
filformat oftast tolkas av webbläsaren direkt såsom exempelvis PDF och 
öppna bildfilsformat (.jpg, .png, .gif etc.). 

Oracle [19] erbjuder ett Software Developer Kit (SDK), Outside In 
Webview Export, som kan användas för att exportera i stort sett vilken 
fil som helst till ett renderat HTML5 dokument för visning i webbmiljö. 
Exporter programmet använder sig av ett C, Java, JavaScript eller .NET 
API för att exportera dokument [19]. Problemet är huruvida denna 
export kan köras parallellt med potentiellt 100 (eller ännu mer) andra 
exporter samtidigt och om prestandan håller vid export av stora doku-
ment. 

Oracle Outside In Webview Export erbjuder ett smidigt sätt att godtyck-
ligt visa filer men man kan däremot inte redigera dem. Det är önskvärt 
att kunna på ett snabbt sätt uppdatera bilagor med så lite operationer 
som möjligt. 

Möjligheten finns att öppna applikationer på systemet via applikations-
länkar där webbläsaren kallar på önskad applikation. Vidare går det att 
konfigurera en webbserver med Web Distributed Authoring and 
Versioning (WebDAV) som möjliggör att öppna och editera filer direkt i 
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stödjande applikationer [20]. D.v.s. att man kan undvika att behöva 
ladda ned bilagor, redigera lokalt och därefter ladda upp igen. Web-
DAV konfigurationen ger servern möjligheten att placera lås på filer 
som redigeras av en användare [20]. Därmed uppstår inte problem när 
två eller fler användare vill redigera samma fil. Vidare kan också 
autentisering implementeras för WebDAV-katalogen av uppenbara skäl 
[20]. Därmed finns en lösning att möjliggöra redigering av filer direkt 
mot servern. 

Om ingen lämplig lösning kan implementeras återstår alternativet för 
användaren att hämta hem filen och öppna filen lokalt i avsedd 
desktopapplikation. Därefter kan användaren ladda upp en redigerad 
version av filen på nytt om så önskas. 

4.1.4 Högermenyval 
I desktopapplikationer kan det vara smidigt att ha menyer som visar 
alternativ då man exempelvis högerklickar ett objekt. Så är fallet med 
den nuvarande desktopapplikationen och möjligheten bör finnas i en 
webbapplikation. 

HTML5 introducerar ett nytt element ”menu” med typ ”contextmenu” 
som kan användas för att lägga till element i den redan existerande 
högermenyn (som webbläsaren förser) [21]. Dessa kan sedan användas 
för att utföra olika funktioner med hjälp av JavaScript [21]. Detta är utan 
tvekan det lättaste sättet att förse applikationen med egna högermeny-
val. Dessvärre stöds detta element endast av Mozilla Firefox (bland de 5 
vanligaste webbläsarna) för närvarande [21]. Kodexempel följer i bilaga 
[B]. 

Alternativ bortom HTML5 contextmenu innebär att webbläsarens 
högervalmeny ersätts (på utvalda delar av applikationen eller hela 
sidan) vilket kan anses som en begränsning. 

jQuery är ett väldigt vanligt JavaScript-bibliotek som används för att 
förenkla HTML/CSS modifiering bl a. och för att utveckla AJAX-
applikationer [22]. Biblioteket kan med lätthet användas för att skapa 
användarmöjligheter såsom modifierade högermenyval mm. Se bilaga 
[B] för kort kodexempel. [22] 
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4.1.5 Kartritare för arbetsflöden 

I Ida Infronts desktopapplikation finns möjligheten att rita upp ett 
arbetsflöde för ett specifikt ärende. Möjligheten finns att redigera 
arbetsflödet i efterhand och att sedan kontinuerligt uppdatera statusen 
på ärendet enligt modellen. 

Funktionen är definitivt möjlig att implementera i webb-miljö men 
frågan är hur pass avancerad och interaktiv kartritaren måste vara. 
Problemet är vidare en tidsfråga eftersom en redigerare kan ta lång tid 
att implementera om den skall vara mycket interaktiv förutsatt att man 
skapar komponenten själv. 

jsPlumb är ett bibliotek av olika dra-och-släpp element med bl. a. ett 
alternativ för arbetsflöden som skulle kunna implementeras [23].  

Utöver problemet med interaktiviteten följer också problemet hur man 
integrerar statusuppdateringar på avsett ärende i webbapplikationen. 
Detta kan också bli ännu mer komplex då man använder sig av en 
färdig implementation av en kartritare. Att bygga komponenten från 
grunden skulle kräva tid och mycket planering, det skulle kort sagt vara 
ett helt nytt projekt i sig. 

Med hänsyn till att Ida Infront har utfärdat ett examensarbete för just 
implementation av denna funktion i webbmiljö så kan funktionen 
undersökas i mån av tid.  

4.1.6 Kortkommandon 
Normalt sett i desktopapplikationer kan man använda kort-
kommandon från tangentbordet för att t ex kopiera (ctrl+c) eller ta bort 
(delete) objekt. Detta är självklart något som borde prövas i en webbap-
plikation där man hanterar olika objekt som i detta fall.  

Problemet är att webbläsare har oftast många egna kortkommandon 
som måste förbises så de kortkommandon som hör till webbapplikat-
ionen kan aktiveras. Många av de mest vanliga kommandona som kan 
vilja användas finns redan i de flesta webbläsarna för respektive funkt-
ioner. Överskrivning av dessa kommandon kan ses som en begränsning 
av applikationen. Ersättning av webbläsarens kortkommandon behöver 
inte nödvändigtvis innebära att respektive funktion är inaktiverad. 
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HTML5 har ett attribut till samtliga taggar som kallas ”accesskey” där 
man anger en tangent som aktiverar avsedd tagg. Varje webbläsare har 
dock olika sätt att komma åt denna ”accesskey” så möjligheterna är 
begränsade. Exempelvis, Internet Explorer, Chrome, Safari och Opera 
15+ har ALT+”accesskey” medan Firefox har ALT+SHIFT+accesskey. 
[24] 

Biblioteket jQuery innehåller funktioner för händelselyssningar vid 
knapptryckningar osv [25]. Funktionerna kan användas för att aktivera 
önskade operationer genom att avgöra vilka knappar som tryckts ned, 
upp etc. via deras keyCode [25]. 

Det senare alternativet är troligtvis det bättre för att kunna skapa 
enhetlighet mellan olika webbläsare. 

4.1.7 Text-editor 
Eftersom mycket av ärende hantering går ut på att skriva mycket 
information i textformat är en text-editor essentiell i en framtida webb-
applikation. Det handlar om en enklare variant där man skriver text, 
men inte i någon större omfattning då möjligheten att kunna ladda upp 
bilagor skall tillkomma. Användare i detta avseende är intresserad av 
att integrera mycket av möjligheterna i webbapplikationen med produk-
terna i Microsoft Office.  

Problemet som kan uppstå är hur innehållet i texten sparas, vare sig det 
är i lokalt filformat eller som text i en databas. Frågan är om hur inform-
ationen som sparats tolkas vid öppning i senare tillfälle, möjligtvis i 
andra texteditorer. 

Det finns många implementationer för simplare text-editorer. Bootstrap 
ramverket har många plugin i JavaScript som kan med lätthet anpassas 
för användning i projektet. Bootstrap WYSIHTML5 är en av dem [26]. 
Bootstrap WYSIWYG är ett något mer avancerat tillägg men med lite 
mer möjligheter, dock lika implementerbar [27]. 

Det beslutades att text-editor demonstrationer fick utgå och undersökas 
i mån av tid för att fokusera på filhantering i webbapplikationen.  

4.2 Grafisk utformning 
Grafisk utformning av webbapplikationen är viktig för att användare 
ska uppfatta hur funktioner utnyttjas. Utformning sker via HTML/CSS 
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där det finns ramverk som kan vara till nytta. I figur 5 visas en tänkt 
utformning av en enkel prototyp som efterliknar iipax något i dagsläget. 

Figur 5. En mockup som visar hur prototypen skulle kunna se ut 

Bootstrap är ett populärt ramverk för HTML/CSS och JavaScript där 
fokus ligger på responsiv design mellan olika enheter [28]. Bootstrap 
underlättar designen där alla HTML element samt ytterligare kompo-
nenter är utformade enligt Bootstrap modellen. Detta förenklar över-
gången till andra enheter och/eller skärmstorlekar avsevärt eftersom 
Bootstrap innehåller egenskaper för olika element att anpassa sig vid 
mindre skärmstorlekar. Exempel i figur 6. 

 
Figur 6. Exempel på layout i Bootstrap. Källa [28]  
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4.3 Prototypens disposition 

Dispositionen på prototypen beskrivs i figur 7 som visar hur kommuni-
kation ser ut mellan komponenterna. 

 

Figur 7. Prototypens disposition, där allt utom klienten körs på en enhet. 

Klienten kommunicerar med den huvudsakliga servern med hjälp av 
web sockets till största del. Servern sköter kommunikation med databas 
och hantering av fil systemet. WebDAV servern förser klienten med 
åtkomst till filer för redigering. 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg  

21 



HTML5 på skrivbordet - En 
undersökning på Ida Infront   
Joel Halvarsson 

5 Resultat 
2015-05-05 

 

5 Resultat 
Kapitel 5 presenterar resultatet av utvärderingen av arbetet.  

5.1 Användbarhetstest: Filhantering 
Under utvecklingen har användbarhetstester utförts för att bedöma hur 
bra de olika funktionerna uppenbarar sig och hur tillfredsställande de är 
för användaren. 

I bilaga C följer diagrammen för undersökningen. Undersökningen 
resulterade i två diagram per del, en där deltagarna bedömer användar-
vänlighet (1-5) och en för hur många klick och/eller operationer som 
uppgiften uppskattningsvis tog. 

5.1.1 Del 1 
Som en första del, innan Bootstrap ramverket tillämpades i prototypen, 
fick 5 projektintressenter på Ida Infront testa att hantera filer för ett 
ärende. Filträdstrukturen beskrivs i figur 8. 

 

Figur 8. Utseendet på filträdet för ett ärende. 

 
Denna del av undersökningen är mestadels fokuserad på de typiska 
funktionerna hos desktopapplikationer, därmed är valmöjligheterna 
begränsad. Diagrammen visar därför vilka uppgifter som kan behöva 
fler valmöjligheter och alternativt omformas. 
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Att öppna och/eller ladda ned en fil innebar vid testtillfället att 
användaren klickar på önskad fil som tolkas av webbläsaren (om 
möjligt) i en ny flik. Om webbläsaren inte kan tolka filen förser den 
användaren med alternativ om nedladdning eller öppning i 
desktopapplikation.  Detta varierar beroende på webbläsare och 
användarinställningar. 

Som figur 6 indikerar finns ingenting grafiskt som vid testtillfället visar 
att man kan dra och släppa filer för uppladdning. Användarna 
uppfattade dock syftet lik så väl men uppmärksammade det grafiska 
problemet. 
 
Att skapa en mapp och flytta en fil krävdes vid testtillfället något mer 
operationer än normalt då det innebar att en högervalmeny användes, 
liksom att kunna ta bort filer och mappar. Dock bedömdes det 
momentet mest användarvänligt av testdeltagarna och visar därmed på 
bra funktionalitet. 
 
Övervägande vill deltagarna att man hellre kan markera filer och utföra 
operationer genom högermenyval eller fristående länkar, samt 
eventuella tangentbordskommandon. Vidare indikerar deltagare att 
liknelsen av en desktopapplikation förvirrar vad som händer vid 
respektive operation. 

5.1.2 Del 2 
Efter det första testet samlades informationen av resultatet in för att 
användas som grund för vidare utveckling av prototypen. Testdeltagar-
na fick testa i en miljö beskrivet i figur 9. 
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Figur 9. Skärmdump av prototypen med Bootstrap implementerat. 

Som vi kan se i diagrammen i bilaga C har klick/operationer ökat 
avsevärt för uppladdning av filer. Detta beror på möjligheten att ladda 
upp filer via knapptryckning. Det har dock inte försämrat betyget i 
användarvänlighet för deltagarna, detta diskuteras vidare i kapitel 6. 
Det är värt att notera att några av testdeltagarna inte deltog i föregående 
test beskrivet i 5.1.1. 

En stor förbättring i testmiljön i jämförelse med förra är möjligheten att 
förhandsvisa i princip alla vanliga filtyper som laddats upp. Vidare 
finns möjligheten att redigera Office dokument utan manuell ned- och 
uppladdning emellan.  

5.2 Övriga aspekter 
5.2.1 Begränsningar 

I kontrast till desktopapplikationen iipax finns ett antal begränsningar i 
prototypen, de flesta handlar om begränsningar mellan systemet och 
webbläsaren. Dessa begränsningar är oftast relaterade till säkerhetsfrå-
gor som är inbyggda i webbläsare. Exempelvis integrationen avseende 
”Drag and Drop” från desktopapplikationer. 

5.2.2 Säkerhet 
Som Meyer [3] nämnde så innebär en övergång till webbapplikation 
alltid mer eller mindre en reducering av säkerheten eftersom (mer) 
kritiska resurser färdas över nätverk. Prototypen som utvecklats är inget 
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undantag. Prototypen har förnärvarande inget skydd utan är åtkomlig 
för alla (inom Ida Infronts intranät) i demonstrativt syfte. Givetvis kan 
säkerhetsspärrar implementeras för användning i verkligheten. Den 
enda skyddade komponenten i dagsläget är MySQL databasen där 
åtkomsten och autentiseringen sköts av Node.js servern. WebDAV 
servern kan skyddas med en databas (fil) med hashade lösenord för 
respektive användare, en så kallad htdigest. Åtkomst till Node.js servern 
bör autentiseras gemensamt med WebDAV-servern optimalt för att 
simplifiera autentiseringen för användaren. 

5.2.3 Prestanda 
Prestandan av applikationen är svår att mäta i synnerhet till att prototy-
pen demonstrerar en så liten del av den tänkta storleken på webbappli-
kationen. D.v.s. prototypen verkar snabb nu men vad händer om många 
använder sig av applikationen samtidigt och när väl mer funktioner och 
information finns i den. 

5.2.4 Webbläsarkompatibilitet 
Ett antal funktioner/finesser har sina begränsningar avseende webblä-
sarkompatibilitet. Vissa versioner av webbläsare har inte implementerat 
vissa API i synnerhet i HTML5 och JavaScript.  

Figur 8 tydliggör vilka utmärkande API som används i prototypen och 
vilka webbläsarversioner som stödjer gränssnittet. Tabellen visar också 
prototypens kompatibilitet överlag d.v.s. de webbläsarversionerna som 
kan köra prototypen utan större olägenheter.  
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API mm. Internet 

Explorer 
Mozilla 
Firefox 

Google 
Chrome 

Apple 
Safari 

Opera 

Drag and Drop >10.0 >3.5 >4.0 >3.1 >12.1 

CSS3 Media 
Queries 

>9.0 >3.5 >4.0 >4.0 >10.1 

JavaScript 
matchMedia 

>10.0 >6.0 >9.0 >5.1 >12.1 

jQuery 2.+ >9.0 >35.0* >40.0* >5.1 >12.1 

Kompatibilitet i 
överlag 

>10.0 >35.0 >40.0 >5.1 >12.1 

* Fungerar möjligtvis på äldre versioner men testas aktivt på nuvarande 
webbläsarversion - 1 
Figur 10. Tabell över API och tillägg som stöds av respektive webbläsarversion. [29] 

Utifrån figur 10 kan det konstateras att applikationen är fullt funktionell 
på alla senaste versioner av de 5 stora webbläsarna. Vissa undantag 
existerar avseende få finesser som endast möjliggörs av vissa webblä-
sare. Exempelvis nedladdning via drag and drop fungerar endast med 
Google Chrome. 
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6 Slutsatser 
Kapitel 6 diskuterar konstruktionen och resultatet av arbetet. Det 
huvudsakliga i studien var att testa hur implementerbar funktionerna i 
desktopapplikationer är i webbapplikationer. Studien har visat att det är 
möjligt i stor utsträckning. Resultatet avseende användbarhet yrkar på 
oklarhet mellan desktop och webb. 

6.1 Utvärdering av prototyp 
Den här delen av kapitlet diskuterar den demonstrativa prototyp som 
implementerats för demonstration av de teknologier som utretts.  

Prototypen är demonstrativ och skulle inte kunna användas i dagsläget 
till något praktiskt pga. säkerhetsbrister. Prototypen demonstrerar 
funktioner som bedömdes kunna vara svåra att implementera i en 
webbapplikation. Det praktiska arbetet fokuserade därför mestadels på 
filhantering mellan olika enheter och manipulation av filer i webbappli-
kationen. Därmed uteblev några andra utredda funktioner med hänse-
ende till storleken på arbetet och mån av tid. 

Konstruktionen av prototypen kunde givetvis ha tagit många olika spår 
i val av programmeringsspråk, ramverk och andra hjälpmedel. De som 
valdes, bortom HTML5/JavaScript, valdes pga. personlig nyfikenhet, 
komplexitet och kompatibilitet (webbläsare). 

Filbläddraren för surfplattor, telefoner och/eller mindre skärmstorlekar 
inspirerades av existerande filhanteringsgränssnitt i applikationer för 
telefoner och surfplattor. Gränssnittet förenklade utförandet av de 
operationer som tidigare upplevts svåra att utforma för trädstrukturer.  

6.2 Utvärdering av resultat 
Den här delen av kapitlet diskuteras resultaten som samlats in ur de 
användbarhetstester som utförts. 

Övergripligt så indikerar resultatet av testerna att utformningen av 
filhanteringen i prototypen är fungerande och godtycklig i stor ut-
sträckning. Av de skriftliga bedömningarna kan man utgöra att det 
råder en viss förvirring av hur utformningen liknar en desktopapplikat-
ion. En del av deltagarna yrkar på att en filträdstruktur med möjlighet 
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till oändligt djup inte passar i webbmiljö. Det råder också oklarheter hur 
funktioner som kortkommandon och högermenyval funktionerar i en 
webbläsare. Detta beror mycket på att en webbläsare är i regel en 
desktopapplikation i sig, med egna högervalmenyer, kortkommandon, 
genvägar mm. som bör tas hänsyn till. 

6.2.1 Filträdstruktur 
En diskussion uppstod tidigt om användandet av trädstruktur, d.v.s. 
liknande som i filbläddrare i operativsystem, i webb och speciellt när 
det kommer till surfplattor. Det verkar som testdeltagarna inte får 
intrycket att exempelvis drag and drop fungerar till trädstrukturen trots 
att den efterliknar en struktur i typiska desktopapplikationer. Vidare 
känns det svårare att ta fram en idé för hur olika operationer kan utföras 
på en sådan struktur.  

6.3 Etiska och samhälleliga aspekter 
Denna undersökning leder förhoppningsvis till att Ida Infront tillämpar 
några av de undersökta teknikerna i deras framtida webbapplikation. 
Eftersom kunder till Ida Infront (som använder iipax) är statliga myn-
digheter som hanterar känslig information om medborgare i ärenden bl 
a. är säkerheten och integriteten av stor betydelse. Om känslig informat-
ion om en medborgare läcker ut kan både kunden och Ida Infront hållas 
skyldig inför lagen. 

Det är därför ytterst viktigt att, när teknikerna skall användas, imple-
mentera de rekommenderade säkerhetsåtgärderna för respektive 
funktion/egenskap. Det är värt att notera att en webbversion av iipax 
kan mycket väl komma att residera på ett intranät hos en kund, därmed 
skyddas från externa attacker genom andra säkerhetsåtgärder. Däremot 
om dessa säkerhetsåtgärder misslyckas mot en attack är informationen 
kanske helt öppen om den inte är skyddad av ytterligare åtgärder. 

Vidare kan man diskutera auktoriteten hos respektive medarbetare på 
ett kundföretag som bara skall ha åtkomst till vissa typer av ärenden. 
Därför är det också viktigt att autentisering sker korrekt även inom ett 
intranät (företag). 

6.4 Fortsatt arbete 
Det här arbetet har demonstrerat mycket av vad som är möjligt att 
implementera i webbmiljö i jämförelse med desktop. Arbetet har visat 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg  

28 



HTML5 på skrivbordet - En 
undersökning på Ida Infront   
Joel Halvarsson 

6 Slutsatser 
2015-05-05 

 
en del av de alternativ som finns för implementation av respektive 
funktion. Därmed har förhoppningsvis Ida Infront försetts med idéer för 
deras framtida arbete med en webbversion av iipax. Givetvis finns 
många andra alternativ som kan utredas. 

Arbete hädanefter kan vara exempelvis att använda sig av de utredda 
hjälpmedlen och implementationerna för att förse sin webbapplikation 
med funktioner som efterliknar de som finns hos desktopapplikationer. 
Utöver den praktiska användningen kan en ytterligare undersökning 
utföras avseende användbarhet inom webb och liknelserna med 
desktopapplikationer. En sådan undersökning skulle kunna utforska 
hur ett modern grafiskt gränssnitt skulle kunna utformas för att öka 
användbarheten.  

6.5 Slutliga ord 
Det här arbetet har visat att iipax och liknande applikationer kan mycket 
väl implementeras i webbmiljö i väldigt stor utsträckning. Resultatet av 
de grundläggande undersökningarna, som gav grund till hur prototy-
pen utformades, presenterar vissa för- och nackdelar samt svårigheter 
med alternativet. Mycket av det som gjorts i arbetet har använt moderna 
verktyg och tekniker som därför kommer vara användbar i en relativt 
ansenlig framtid.  
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Bilaga A: Enkät för kravfångst 
Vilka komponenter eller fragment skall implementeras till  en eller flera 
prototyper? 

Klicka här för att ange text. 
 

Vilka funktioner/egenskaper skall ingå i respektive prototyp? 

Klicka här för att ange text. 
 

Av de funktioner som skall ingå, vilka är viktigast? 

Klicka här för att ange text. 
 

Vilka teknologier får användas för att åstadkomma funktionerna (utifrån 
de alternativ som tidigare tagits upp)? 

☐ HTML5/CSS3 ☐ JavaScript 
☐ PHP ☐ MySQL 
☐ MSSQL ☐ Node.js 
☐ Java applet ☐ Flash 
 

Vilka ramverk får användas (utifrån de alternativ som tidigare tagits 
upp)?  

☐ Express.js (med middleware) ☐ AngularJS 
☐ Bootstrap 
Vad prioriteras i prototyperna? Rangordna aspekterna där 1 är högst 
prioritet. 

Användbarhet Klicka här för att ange text. 
Säkerhet Klicka här för att ange text. 
Design (användargränssnitt) Klicka här för att ange text. 
Funktion/prestanda Klicka här för att ange text. 
Webbläsarkompatibilitet Klicka här för att ange text. 
 

Vilka webbläsare prioriteras kompatibilitet med ev. hänsyn till  föregå-
ende punkt? Rangordna webbläsarna där 1 är högst prioritet. 

Internet Explorer Klicka här för att ange text. 
Mozilla Firefox Klicka här för att ange text. 
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Google Chrome Klicka här för att ange text. 
Safari Klicka här för att ange text. 
Opera Klicka här för att ange text. 
 

Är det acceptabelt att någon av prototyperna inte är kompatibelt med 
någon/några av de 5 webbläsarna, i så fall vilken/vilka webbläsare? (avser 
de senaste versionerna av respektive webbläsare) 

Klicka här för att ange text. 
 

Utöver desktop, skall prototyperna kunna köras på: 

☐ Smartphone ☐ Surfplatta  
☐ Övrigt:  Klicka här för att ange text. 
 

Övriga krav: 

Klicka här för att ange text. 
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Bilaga B: Kodexempel 
File API 
//funktion för händelsen då objektet dras in i rutan 
function handleDragEnter(evt) { 

evt.stopPropagation(); //förhindra att föräldra-
element körs 

evt.preventDefault(); //förhindra webbläsarens in-
byggda funktioner från att köras 
} 
  
//funktion för händelsen då objektet dras ut ur rutan 
function handleDragExit(evt) { 
 evt.stopPropagation(); //förhindra att föräldra-
element körs 
 evt.preventDefault(); //förhindra webbläsarens in-
byggda funktioner från att köras 
} 
  
//funktion för händelsen då objektet dras över rutan 
function handleDragOver(evt) { 
 evt.stopPropagation(); //förhindra att föräldra-
element körs 
 evt.preventDefault(); //förhindra webbläsarens in-
byggda funktioner från att köras 
} 
  
//funktion för händelsen då objektet släpps 
function handleDrop(evt) { 
 evt.stopPropagation(); //förhindra att föräldra-
element körs 
 evt.preventDefault(); //förhindra webbläsarens in-
byggda funktioner från att köras 
   
 handleFile(evt.dataTransfer.files[0]); //hantera filen 
} 
  
//funktion för att hantera filen 
function handleFile(file){ 
 var reader = new FileReader(); //FileReader objekt 
 reader.readAsArrayBuffer(file); //läs in filen som en 
array buffer 
 alert('File is read: '+file.size/1024+' kB'); 
//indikera att filen är läst 
} 
  
var dropZone = document.getElementById('drop_zone'); //variabel 
till div-element 
 
//lägg till lyssnare för händelser 
dropZone.addEventListener('dragenter', handleDragEnter, false);  
dropZone.addEventListener('dragexit', handleDragExit, false);  
dropZone.addEventListener('dragover', handleDragOver, false);  
dropZone.addEventListener('drop', handleDrop, false); 
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HTML5 contextmenu 
<div contextmenu="mymenu" style="width:200px; height:100px; 
border:1px solid;"> 

Right-click here 
<menu type="context" id="mymenu"> 
  <menuitem label="Menu1"></menuitem> 
  <menuitem label="Menu2"></menuitem> 
</menu> 

</div> 

[21] 

jQuery högermenyval 
$(document).ready(function() { 
//lyssna efter kallelser från contextmenu(högermenyval) 

$('#clickzone').bind('contextmenu', function(e) { 
  //ändra css för menyn och visa 
  $('#menu').css({ 
   top: e.pageY+'px', 
   left: e.pageX+'px' 
  }).show(); 
  return false; 
 }); 
 
//om man klickar på menyn ska den döljas 

$('#menu').click(function() { 
          $('#menu').hide(); 
     }); 
 
//om man klickar någon annanstans i webbsidan ska den döljas 
     $(document).click(function() { 
          $('#menu').hide(); 
     }); 
}); 
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Bilaga C: Användbarhetstester 
Filhantering del 1 
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Filhantering del 2 
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