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Sammanfattning 
Det är första gången som Triona AB gör om en webbapplikation till en Androidapplikation 
och således saknas det information och dokumentation för hur det skall göras, det vill säga en 
plattformsmigrering. 
 
Vi gjorde i detta projekt om en webbaserad cykelreseplanerare till en androidapplikation och 
med utgångspunkt från de erfarenheter vi fick utifrån den tog vi fram en arbetsgång för 
plattformsbyte från en webbapplikation till en mobilapplikation. 
 
Den teoretiska grunden för projektet lades genom litteraturstudier samt intervjuer. Dessa la 
grunden för det preliminära förslaget för arbetsgång som skulle komma att testas hos Triona 
AB.  Att genomföra en plattformsmigrering hos Triona AB vilket innebar att vi gjorde om 
deras webbapplikation till en androidapplikation gav oss vår empiriska grund. Efter att ha 
testat det preliminära förslaget på arbetsgång hos Triona kunde vi modifiera samt verifiera 
den. 
 
Vi skulle i efterhand försökt utvidga vår intervju-del med fler personer men detta var tyvärr 
inte möjligt vid genomförandet på grund utav av bristande intresse att delta från olika företags 
sida. 
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Vi anser trots detta att vårt förslag på arbetsgång vid plattformsmigrering innehåller bra 
material som tidigare inte tagits fram. Vi är även nöjda med att detta är den första konkreta 
vägledningen som finns inom området. 
Rapporten presenterades både på Högskolan Dalarna och hos Triona AB. 
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Summary 
 
It was the first time Triona AB ported a web application to an Android application and therefore 
there was a lack of knowledge and guidance on how to do it. 
 
In this project our task was to port Triona ABs current webbapplication Cykelreseplaneraren to 
an Android application. The experience we collected from that was transformed to a workflow 
suggestion for porting a webbapplikation to a cellphone application.  
 
The theoretical foundation of this project came from literature studies and interviews. This 
knowledge would come to be the preliminary workflow suggestion for platform migration

 

 that 
would come to be tested at Triona AB. The porting at Triona AB gave us our empirical basis. 
The reason that we tested our workflow suggestion for platform migration at Triona was because 
we wanted to verify and modify it.  

If we would have had the possibility to change how we did things we would have increased the 
number of persons we interviewed. It wasn’t a possibility when conducted our project because of 
different companies’ lack of interest to participate. 
 
Nevertheless we believe that our workflow suggestion for platform migration contains guidance 
that never before has been presented and therefore is unique.  
 
Our report was presented both at Högskolan Dalarna and at Triona AB. 
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer vi att lägga examensarbetets grund. I del 1.1 kommer vi att beskriva 
examensarbetets bakgrund. 1.2 innehåller en beskrivning av vår uppdragsgivare. 1.3 innehåller 
en beskrivning av examensarbetets problemområde. 1.4 innehåller examensarbetets syfte. 1.5 
beskriver de mål som finns för examensarbetet och avsnitt 1.6 dess avgränsningar. 
 
1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 
Mobilapplikationer  
2013 beräknas det laddas ner mobilapplikationer för omkring 29,5 miljarder dollar. Det finns 
med andra ord ett mycket stort värde inom denna marknad. (Dagens Nyheter
 

, 2010) 

Dagens smartphones är av en mycket mer komplex nivå än de tidigare ”vanliga” 
mobiltelefonerna. Idag kan vi med våra smartphones göra allt från att skicka mail, surfa, använda 
mobilapplikationer och till och med ringa samt smsa! Denna utveckling har gjort att företag har 
insett värdet i att ge smartphoneanvändarna möjlighet att ladda ner deras mobilapplikationer till 
sina smartphones, s.k. ”appar”. Det har gjort att många företag gjort om en del av sina 
webbapplikationer till mobilapplikationer. Vi har undersökt möjligheten att genom skapandet av 
en modell för detta plattformsbyte förenkla för företag som ska skapa mobilapplikationer utifrån 
webbapplikationer. 
 
Appar kan laddas ned till flera olika typer av smartphones t.ex. Androidtelefoner eller Iphone 
telefoner. Dessa appar kan laddas ner via operativsystemet eller tredjehands part via en extern 
hemsida. Detta kan göras för en avgift eller kostnadsfritt. Det går att ladda ner appar 
innehållande allt ifrån vädertjänster till aktiebevakning och allt där emellan. (W. Frank Ableson, 
Robi Sen & Chris King, 2011)  
 
Mobilapplikationerna ska inte förväxlas med det vi kallar för en mobil webbsida vilket är en 
vanlig hemsida som är anpassad för mindre skärmar. Mobilapplikationer laddas ner till telefonen 
och installeras. 
 
Cykelreseplaneraren 
Triona har sedan många år en Cykelreseplanerare utvecklad som finns både på Trafiken.nu 
Göteborg samt hos Statens Vegvesen i Norge. Under åren har även diverse prototyper (Triona 
AB cykelreseplanerare, 2011) tagits fram och dessa har använts i diverse integrationsprojekt. 
Alla versioner har dock i någon form varit Webbläsartjänster uteslutande. Triona är intresserade 
av att utveckla en klient byggd på en mobil plattform, t.ex. Android för att fungera som en första 
prototyp. (Triona, 2011) 
 
Plattformsmigrer ing 
Det finns många anledningar till att ett företag eller en organisation väljer att migrera till en 
annan plattform. En av de större fördelarna är givetvis att företaget eller organisationen 
tillgängliggör sin produkt på en större marknad eftersom företag genom en ny plattform når flera 
användare. Det är vanligt att en migrering gör tjänsten mer plattformsoberoende vilket gör att en 
ännu större målgrupp nås i och med att fler kan nyttja tjänsten. En migrering innebär oftast inte 
att företaget bara flyttar applikationen utan innebär ofta även en förbättring av den gamla 
produkten. Detta medför inte bara en förbättring av den nya produkten i den nya plattformen 
utan ofta också den gamla plattformen på grund utav de anpassningar som görs för att 
migreringen ska vara möjlig.  
Det finns gott om information om hur migrering ska ske, detta tack vare att leverantörer av 
operativsystem givetvis vill att företag enkelt skall kunna migrera över till deras plattform. 
(Larsson & Kyrkander, 2005) 
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”Given the scale, complexity and risk of failure of legacy system migration projects, it is clear 
that a well-defined, detailed methodology that can be easily implemented is essential to their 
success. Although legacy information system migration is a major research issue, there are few 
comprehensive migration methodologies available or even an agreed approach to the migration 
problem”. (Bisbal, Lawless, Wu & Grimson, X). Detta är ett utdrag ur ett paper där vi kan se 
vikten av att ha en genomtänkt plan att arbeta efter. Detta skulle enligt oss kunna komma i form 
av ett förslag på arbetsgång. 
 
1.2 Uppdragsgivare 

 

”Triona är ett IT-företag som kombinerar stort verksamhetskunnande inom framför allt 
transportinfrastruktur, trafik, transporter, skogsindustri och energi-/fordonsindustri med 
spetskompetens inom systemutveckling och systemförvaltning. Deras kunder finns i huvudsak i 
Sverige och Norge men även i övriga Norden. Koncernen omsatte 88,9 miljoner kronor under 
2009. Triona är ansluten till Alternativa aktiemarknaden och hade vid årsstämman cirka 120 
aktieägare.” (Triona AB, 2011).  

Vi har varit stationerade på Triona ABs kontor på Stationsgatan i Borlänge och det är där vi har 
befunnit oss för att genomföra arbetet. Vi har två stycken handledare på Triona AB som har 
stöttat oss i arbetet. 
 
1.3 Problemformulering 
Triona AB har aldrig tidigare utvecklat någon applikation för mobiltelefoner vilket gör att de 
saknar erfarenhet och till viss del kunskap kring detta. Det saknas även litteratur om migrering 
från just webbapplikation till mobilapplikation.  Det saknas även instruktioner för vägledning, 
samt material för att utföra plattformsmigrering från en webbapplikation till mobilapplikation.  
Vi vill ta reda på vad företag bör tänka på vid plattformsmigrering samt hur företagens 
erfarenheter ser ut kring det. Dessutom vill vi veta vad som behöver analyseras, beslutas kring 
och vad som rent praktiskt skall utföras vid en plattformsmigrering. 
App-marknaden ser Triona som ett bra sätt att synas på och cykelreseplaneraren skulle då 
fungera som en första prototyp att kunna visa för kunder. 
 
1.4 Syfte 
Syftet med vårt projekt är att utveckla ett förslag på arbetsgång för plattformsmigrering från 
webbapplikation till mobilapplikation. Detta förslag på arbetsgång ska vara en generell 
vägledning vad gäller migrering från webbapplikation till mobilapplikation på valfri plattform. 
 
1.5 Mål med projektet 
Målet är att göra om Triona ABs cykelreseplanerare som är en webbapplikation till en 
Androidapplikation. När vi utför migreringen innebär det att vi flyttar en befintlig tjänst till en ny 
hårdvara vilket är en av de migreringstyper vi beskriver senare i teorin. Det kan bli aktuellt att 
utöka funktionaliteten ytterligare om det finns tid över. Se bilaga kravspecifikation. Vi kommer 
med hjälp av teorin och intervjuer ta fram en arbetsgång att jobba efter när vi utför migreringen. 
Beroende på hur migreringen av cykelreseplaneraren går kommer vi att göra ändringar i förslaget 
på arbetsgång. Plattformsmigreringen hjälper oss alltså att verifiera och eventuellt modifiera det 
första utkastet av förslaget på arbetsgång.  
 
1.6 Avgränsningar 
Vi kommer endast att gör om den befintliga cykelreseplaneraren till en Androidapplikation och 
således utelämna övriga mobila plattformar. I cykelreseplaneraren kommer det bara vara möjligt 
att skapa rutt inom Falun och Borlänges kommungränser. Se bilaga kravspecifikation. 
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Eftersom förslaget på arbetsgång skall kunna användas vid olika migreringar till olika typer av 
smartphones så kommer den att vara generell och inte gå in på någon detaljnivå.  
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2 Metodik 
I det här kapitlet så kommer vi redogöra för hur vi genomförde projektet hos Triona AB i 
Borlänge. För att komma fram till vårt resultat har vi studerat befintlig litteratur och undersökt 
hur Triona samt vad andra företag har för erfarenheter när det kommer till plattformsmigrering. 
Utifrån deras erfarenheter och litteraturen skapar vi ett förslag på arbetsgång. Vår studie är 
normativ vilket innebär att det finns viss kunskap inom forskningsområdet och vårt mål är att ge 
vägledning samt föreslå åtgärder. För att öka validiteten på arbetet har vi valt att använda oss 
av metodtriangulering (Björklund & Paulsson, 2003) vilket innebär att vi använder oss av flera 
olika metoder. 
 
2.1 Metodöversikt 
Teorin samt det vi fått från intervjupersonerna lade grunden till det första förslaget på arbetsgång 
vi skapade(se bilaga 8). Den arbetsgången följde vi när vi utförde plattformsmigreringen hos 
Triona AB. Syftet med testet av förslaget på arbetsgång är att vi ska kunna verifiera/modifiera 
den för att kunna ta fram det slutgiltiga förslaget på arbetsgång över plattformsmigrering från 
webbapplikation till mobilapplikation. Under projektets gång och mestadels efter genomförde vi 
en analys för att kunna avgöra delar som kunde verifieras, strykas eller adderas till förslaget på 
arbetsgång för plattformsmigrering. 
 

 
Figur 1 – Metodöversikt av Gustaf Hansson & Pelle Engstrand 
 
Migreringen utförs för att kunna nyttja andra operativsystem, programmeringsspråk och 
hårdvaror. Själva genomförandet görs enligt Proto-type por t som är en testmigrering där man 
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sätter in en prototyp på den nya plattformen för att få förståelse över omfattningen på arbetet 
gruppen står inför för att sedan bygga ut funktionaliteten. Denna strategi är att rekommendera 
om det saknas kompetens inom plattformsmigrering. (Kelley, 2001) 
 
2.2 Datainsamlingsmetoder 
För att få den förkunskap vi behövde för att genomföra arbetet så har vi samlat in information för 
att få insikt i vad intressanta företag och litteraturen säger om plattformsmigrering. Det var 
genom det vi kunde skapa det första utkastet av förslag på arbetsgång. 
 

För att få nödvändig kunskap kring cykelreseplaneraren så var vi studerat de dokument och 
kravspecifikationer som Triona AB hade kring den. Detta för att få reda på vilken funktionalitet 
cykelreseplaneraren förväntas ha så vi vet hur vi ska prioritera vilka funktioner som ska 
migreras. 

2.2.1 Dokumentgenomgång 

 

2.2.2 Litteraturstudier 
Litteraturstudier var ett krav för att kunna skapa en teoretisk grund som stöd inför intervjuerna 
som vi genomförde. Men även för jämförelse (analys) vad som skiljer verkligheten och teorin åt 
när det kommer till plattformsmigrering. Detta för att kunna ta fram arbetsdelar att ta med i det 
första utkastet av förslag på arbetsgång. Vi har framför allt studerat två svenska 
magisteruppsatser ett arbete från KTH i Stockholm skrivet av Mattias Eriksson och ett från 
handelshögskolan i Göteborg skrivet av Larsson & Kyrkander. Dessa två ger en grundläggande 
förståelse kring plattformsmigrering generellt. Vi har även haft stor nytt av Mindfire solutions 
paper som är mer konkret och vägledande kring migreringsprocessen. Detta paper heter Porting: 
a development primer. Porting definierar vi som samma sak som plattformsmigrering enligt den 
uppfattningen vi fått av pappret. 
 

2.2.3 Intervjuer 
Vi har genomfört intervjuer med personer på Coromatic AB, Prisjakt och Aftonbladet för att ta 
del av deras erfarenheter från tidigare utförda plattformsmigreringar. Vi genomförde tre stycken 
intervjuer med personer i olika positioner och med olika befattningar.  Intervjuerna gjordes med 
företag som utfört plattformsmigreringar från någon plattform till mobilapplikation. Vi mailade 
ett frågeformulär med öppna frågor för att få längre svar och för att få intervjupersonerna att 
svara mer resonerande. Om det sedan var några luckor så skickade vi uppföljningsfrågor. 
Våra intervjuer utfördes strukturerat (Björklund & Paulsson, 1997). Det innebar att vi hade 
förberett frågor som vi ställde till respondenterna. Vi valde att göra intervjuer istället för enkäter 
för att få möjlighet att ställa följdfrågor samt kunna föra resonemang med intervjupersonerna. 
Intervjuerna genomfördes via mailkontakt där intervjupersonerna först fick ett formulär med 
öppna frågor sen mailade vi följdfrågor till dem om något var oklart. 

 
De som vi valde att intervjua var: Thomas Granström (Systemutvecklare Aftonbladet), Magnus 
Bengtsson (Projektledare Prisjakt) och Peter Milos (Systemförvaltare Coromatic AB) Vi valde 
personer som arbetar på företag som har erfarenhet från plattformsmigrering för att få trovärdiga 
svar. Vi valde Aftonbladet för att de nyligen har gjort en lansering där de skapat en mobil 
applikation utifrån deras befintliga webbapplikation. Intervjun med Aftonbladet genomfördes 
elektronisk av geografiska anledningar.  
Intervjuerna gav oss mycket av de svar som vi behövde för att sätta oss in i företagens 
erfarenheter kring plattformsmigreringar och har varit en stor grund för vår kunskap och en 
kärna i projektet.  Kunskapen om företagens erfarenheter gjorde att vi kunde skapa oss en bild av 
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vad som kunde utföras bättre i framtiden. Eftersom företagen vet vad som är bra att tänka på 
under plattformsmigreringar samt vad som bör undvikas. 

 
2.3 Tillvägagångssätt 
 
För att ta fram det första utkastet av förslag på arbetsgång så slog vi ihop både vad teorin och 
intervjupersonerna sa kring ämnet. Med utgångspunkt från syftet och målet med projektet 
skapade vi ett förslag på arbetsgång vid migrering från webbapplikation till mobilapplikation.  
Vi har under projektet delat upp arbetsuppgifterna mellan författarna men alla frågetecken som 
uppkommit och problem har diskuterats gemensamt i gruppen. Denna diskussion anser vi gör att 
vår argumentation bara blir starkare och mer genomtänkt. 
 
Att migrera cykelreseplaneraren till Android är ingen nyutveckling utan en plattformsmigrering. 
Därför kommer vi inte att använda någon metod så som vattenfallsmodellen, RUP eller Kanban 
motsvarande eftersom de inte är passande för vårt projekt. Vi kommer istället att jobba enligt 
vårt förslag på arbetsgång vi tagit fram från litteratur och intervjuer. Vissa steg så som t.ex. 
budgetering kommer att strykas då vi inte förfogar över Triona ABs resurser. 
 
 
Design science i informationssystem forskning 
 
Vårt forskningsbidrag i form av vårt förslag på arbetsgång för plattformsmigrering från 
webbapplikation till mobilapplikation följer de riktlinjer som finns uppsatta för design science i 
informationssystem forskning. Riktlinjerna är till för att förstå genomförande och utvärdering av 
forskningen. Design Science är ett generellt tillvägagångssätt för forskning.  
(Hevner, March, Park & Ram, 2004) 
 
 

• Riktlinje 1  
Design-Science forskning måste producera en lösning för att ta itu med ett 
viktigt organisatoriskt problem genom till exempel en modell eller metod.  

 

Vårt forskningsbidrag är en metod i form av förslag på arbetsgång vid 
plattformsmigrering. Den löser de organisatoriska problem som uppstår vid en 
plattformsmigrering från webbapplikation till mobilapplikation.  

• Riktlinje 2  
Målet med Design-Science forskning inom informationssystem är att förvärva kunskap 
och förståelse som möjliggör utveckling och genomförande av 

 
teknikbaserade lösningar. 

I vårt projekt är förslaget på arbetsgång vid plattformsmigrering lösningen på ett viktigt 
och relevant problem för affärsverksamheter. Om arbetsgången följs minskas de problem 
som kan uppstå i samband med en plattformsmigrering drastiskt. 

 
• Riktlinje 3  

Nyttan, kvalitén och effektiviteten av lösningen måste tas fram genom väl genomförda 
metoder. 

 

Genom vårt tillvägagångssätt har vi säkerställt att vårt förslag på arbetsgång tagits fram 
genom väl genomförda metoder. 

• Riktlinje 4 
Effektiv design-science forskning måste ge ett tydligt bidrag inom det område 
forskningen genomförs inom. 
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Vårt projekt ger ett tydligt bidrag till området plattformsmigrering i form av ett förslag på 
arbetsgång för plattformsmigrering från webbapplikation till mobilapplikation. 

 
• Riktlinje 6  

Design-science forskningen ska bedrivas med noggranna metoder i både konstruktionen 
och utvärderingen av
Vi har på ett noggrant sätt valt de metoder vi jobbat efter då vi utvecklat vårt förslag på 
arbetsgång vid plattformsmigrering från webbapplikation till mobilapplikation. 

 forskningsbidraget. 

 
• Riktlinje 6 

Design-Science forskning är en sökprocess för att hitta en effektiv lösning till ett 
problem. Det innebär att lösningar testas för att se om de fungerar. 

 

Det är exakt vad vi har gjort i och med att vi testade vårt preliminära förslag på 
arbetsgåmg. Vi såg då vad som skulle följa med till vårt slutgiltiga förslag på arbetsgång. 

• Riktlinje 7  
Design-Science forskning måste presenteras på ett effektivt sätt både till teknikinriktad 
publik och företagsinriktad publik
Vi presenterade vår lösning till Triona AB både till teknikinriktad och företagsinriktad 
publik. Men även med ett mer akademisk perspektiv hos Högskolan Dalarna. 

. 

 
(Hevner, March, Park & Ram, 2004) 
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3 Migrering till mobilapplikation 
I detta kapitel kommer vi att lägga den teoretiska grund som tillsammans med empirin bildar det 
första utkastet på arbetsgång för plattformsmigrering från webbapplikation till mobilapplikation 
som kommer att testas hos Triona AB. Vi kommer reda ut begrepp som rör plattformsmigrering 
och applikationer samt utveckling av appar till smartphones. 
 
3.1 Plattformsmigrering 
Nedan kommer vi beskriva begreppet plattformsmigrering, vilka plattformar som finns, 
migreringsprocessen, anledningar till migrering och vilka fördelarna och nackdelarna det finns 
med att utföra en migrering. 
 
3.1.1 Definition av begreppet plattform 
Store norske leksikon (2011) definierar begreppet plattform enligt följande: ”Et grunnleggende 
stykke maskin- eller programvare som avgrenser valgfriheten i forhold til den øvrige maskin- og 
programvaren i et IT-system eller i en del av det. Maskinvareplattformer knyttes gjerne til en 
bestemt prosessor, mens operativsystemer definerer typiske system- eller 
programvareplattformer. Har man en Intel-basert server vil den kunne bygges ut med andre 
Intel-baserte komponenter eller maskiner. Velger man Linux som operativsystem, må man velge 
øvrig programvare som kjører på Linux, samt periferiutstyr som passer både til maskinens 
prosessor og til operativsystemets krav. Ordet plattform brukes også om grunnlaget for 
programvareinfrastrukturen i et stort IT-system, for eksempel Java eller Microsoft .Net. ” . 
 
Exempel på olika plattformar är t.ex. en dator med Linux, en mobiltelefon med Android, en 
bärbar dator med Windows, en iphone med iphone OS, en telefon med Symbian o.s.v. 
 
Typer  av mobila plattformar  
Det finns idag flera olika plattformar för mobilapplikationer och några av dessa är Android, 
Iphone OS, Symbian o.s.v. 
Dessa platformar är också operativsystem som är beroende av att du har en telefon som stödjer 
det valda operativsystemet. Iphone OS operativsystemet kan t.ex. inte användas på en HTC 
mobiltelefon men Android operativsystemet finns på telefoner från flera olika leverantörer. 
Android bygger på s.k. öppen källkod vilket innebär att alla är fria att utveckla egna funktioner. 
Öppen källkod (”open source”) innebär att källkoden för operativsystemet finns tillgänglig för 
alla. I praktiken innebär detta att HTC och Sony Ericsson kan ha samma version av Android men 
modifiera den efter sina telefoner och behov. (Alexandersson, 2011) 
 
Programmeringsspråken som används för de olika plattformarna är desamma som används för 
applikationer till datorer. Det som skiljer är att strukturen ofta skiljer sig åt för de olika 
operativsystemen. Även om två olika operativsystem använder sig av samma 
programmeringsspråk så kan strukturen skilja sig åt dem emellan. 
 

3.1.2 Migrering 
Migrering innebär att vi måste modifiera den befintliga koden i vårt program så att resultatet gör 
att vi kan implementera den nya versionen av programvaran på en ny plattform. 
Idealmigreringen är att den programkod som migreras blir generell och således kan köras på 
flera olika plattformar så som Android, Mac och Windows t.ex. Detta är en av de fördelar som 
en migrering skapar för ett företag. (Larsson & Kyrkander, 2011) 
Mindfire Solutions (2001) definierar software porting (plattformsmigrering) enligt följande:” 
Software porting is the engineering process of transforming an existing application so that the 
resulting software will execute properly on a new platform.” Fritt översatt betyder detta ungefär: 
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Plattformsmigrering är processen att göra om en befintlig applikation så att det kan exekvera på 
en ny plattform. 
Migreringen i vårt fall består av att ta webbapplikationen cykelreseplaneraren och föra över den 
till en smartphone. 
 

3.1.3 Anledningar till migrering 
Det finns oftast flera olika anledningar till varför en migrering utförs. Det kan vara för att t.ex. 
kunna nyttja andra: 

o Operativsystem 
o Utvecklingsverktyg 
o Programmeringsspråk 
o Hårdvaror 
o Databaser 
o Webbplattformar 

Det är ofta flertalet av ovanstående som omfattas av en migrering men huvudanledningen är att 
nå fler kunder. (Mindfire Solutions, 2001)  
 
I Triona ABs fall så görs migreringen för att kunna komma åt ett nytt operativsystem i form av 
Android. Detta gör även att det går att använda ett nytt programmeringsspråk samt hårdvara. 
Triona AB ser även detta som en potentiell prototyp att kunna visa befintliga kunder som redan 
har webbapplikationen för att eventuellt få dem att villa ha applikationen på sin Android-telefon. 
 

3.1.4 Migreringsprocessen 
Vi kommer i den här delen av kapitlet att beskriva vad litteraturen säger om plattformsmigrering. 
Vi kommer följa ordningen: analys & förstudie, planering & beslut och genomförande. Detta är 
samma struktur som vi sett i litteraturen, då i Erikssons (2008) uppsats. 
 

1. Analys och förstudie 
Det finns ett flertal punkter som bör analyseras inför en stundande migrering om den ska 
bli lyckad. Hur omfattande analysen blir beror på applikationens omfattning. Nedan 
kommer vi att lista punkter som bör ingå i en analys och förstudie. 

 
Det är vanligt att man börjar omvärdera den föregående applikationen vid skapandet av 
den nya och detta brukar även leda till att även den gamla applikationen blir bättre på den 
första plattformen. I nästa steg bör utvecklarna se över hur applikationen förväntas 
fungera på den nya plattformen. Det är ytterst ovanligt att koden går att direktöversätta. 
Det är vanligt att det inte finns stöd för vissa funktioner. (Mindfire Solutions, 2001) 

 
För att kunna genomföra en lyckad migrering behöver det finnas en förståelse för den 
ursprungliga applikationen. För att få denna förståelse kan berörda personer använda sig 
av t.ex. tillhörande dokumentation och reverse engineering. I migreringen ingår att 
buggar som finns ska åtgärdas i både den nya och den gamla versionen. (Mindfire 
Solutions, 2001) 

 
Analyspunkter: 
 
Systemets omfattning 
Ett system av större storlek har ofta ett nätverk av underliggande applikationer. Ska 
företaget då kunna göra en analys av hur lång tid migreringen kommer ta måste de veta 
hur många applikationer det rör sig om. 
(Eriksson s.18, 2008) 
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Applikationernas uppbyggnad 
Det är av stor vikt att veta hur applikationernas struktur är, vilket programmeringsspråk 
de är uppbyggda i samt vad de har för funktionalitet. Detta för att det inte är säkert att den 
nya plattformen klarar av dess språk eller funktionalitet. 
(Eriksson s.18, 2008) 
 
Användning 
Det är vanligt i synnerhet när det gäller äldre system att det finns delar som inte längre är 
aktiva och används. Det är viktigt att dessa delar upptäcks så dessa inte flyttas med till 
den nya plattformen vilket skulle skapa mer arbete och således större kostnader än 
nödvändigt. 
(Eriksson s.18, 2008) 
 
Ersättning 
Som det nämndes i en tidigare punkt så kan det finnas viss funktionalitet som är unik för 
en specifik plattform. I dessa fall är det viktigt att företaget börjar söka efter ersättande 
funktioner. Om det blir ändringar i applikationens uppbyggnad och funktionalitet så kan 
det uppstå ökade kostnader då slutanvändaren eventuellt måste utbildas på ändringarna. 
(Eriksson s.18, 2008) 
 
Verktyg 
Marknaden erbjuder vissa begränsade migreringsverktyg som kan hjälpa till med viss del 
av konverteringen eller migreringen av data. Det som bör analyseras är hur pass mycket 
tid ett sådant verktyg skulle kunna spara. Alternativet, om det rör sig om ett större system 
är att själva bygga en applikation för migrering av kod. I vilken mån företaget skulle 
klara av att bygga en sådan applikation bör givetvis också analyseras. 
(Eriksson s.18, 2008) 
 
Riskanalys 
Vid analysen är det viktigt att göra en analys över vilka risker som finns. Det är viktigt att 
undersöka vad det skulle kosta om systemet skulle gå ner under en begränsad tid. Det är 
även av vikt att analysera på vilket sätt målsystemet underhållsmöjligheter kommer att 
påverkas. 
(Eriksson s.18, 2008) 

 
2. Planer ing och beslut 

 
När organisationen har genomgått analysfasen är de förhoppningsvis redo för att 
fortskrida till planering och besluts fasen. 
Vid migrering så är just målen av stor vikt. Det måste göras en avvägning om en snabb 
migrering eller ett bra resultat från början är viktigast. Det är när förslag på metodik tagits 
fram som företaget kan börja göra testmigreringar av mindre applikationer. Detta görs för 
att testa den metodik som valt. Resultatet av dessa tester utgör grunden för beslutet hur 
vida migreringen kommer att bli av eller inte. Förutom feedback på metodiken ger dessa 
tester även nyttiga erfarenheter för de som medverkar vid dem. (Eriksson, 2008) 
 
För att kunna genomföra en lyckad migrering krävs att det inom organisationen finns 
kunskap om både plattformen de migrerar ifrån samt om den plattformen de migrerar till. 
Detta krävs för att man ska kunna sätta sig in i systemets komplexitet. (Eriksson, 2008) 
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3. Genomförande 
 

I vissa fall när det gäller standarduppgifter så som bokföring eller epost så finns det 
program som kan ersätta det gamla programmet. Dessa program har oftast även stöd för 
migreringen av data till målplattformen. Den här typen av program brukar kallas för 
COTS vilket betyder ”commercial off the shelf software”. Som sagt så är det dock så att 
dessa program endast går att använda i enklare standardfall. Det går även att skapa en 
”Wrapper” vilket används för att kapsla in ursprungsplattformen och sedan som skapar 
ett gränssnitt mot målplattformen. I en konverteringsprocess finns det flera steg att 
genomgå, där de först konverterar applikationerna i olika steg för att sedan konvertera 
data. Under migreringsprocessen kan man abrupt stänga av det gamla systemet för att 
sedan starta upp det nya. Men det finns givetvis säkrare och mer civiliserade sätt att 
genomföra processen. Vanligt är att företag låter det gamla systemet gå parallellt med det 
nya systemet. Det är dock tyvärr allt för vanligt att den övergångsperioden blir mer eller 
mindre permanent. (Eriksson s.20, 2008) 

 
Enligt Eriksson (2008) består migrering av: analys, planer ing & beslut, genomförande. 
Det är från dessa punkter vi har tagit vår grundstruktur till förslaget på arbetsgång. 

 
Det finns givetvis en hel uppsjö med diverse strategier som kan användas för 
plattformsmigrering. Vid vår migrering på Triona AB kommer vi arbeta enligt proto-
type and port. Förslaget på arbetsgång kommer att vara applicerbar oavsett vilken av 
dessa man jobbar efter. Förutom proto-type and port som vi arbetar efter så finns det 
några till strategier och dessa är: 

 
Freeze and por t 
Detta är en strategi där man väljer att göra en kopia av den befintliga applikationen och 
gör alla källkodsförändringar i den. (Kelley, 2001) 

 
Branch and port 
Denna strategi liknar föregående, skillnaden är att företaget delar upp arbetsgruppen i två 
lag. Ett av lagen gör ändringar i den befintliga källkoden i den nuvarande plattformen och 
det andra laget utför själva migreringen till den nya plattformen. (Kelley, 2001) 

 
Creeping and por t 
För att denna strategi skall gå att genomföra krävs det att applikationen är uppdelad i flera 
lager. Detta eftersom processen börjar i nedersta lagret och migrerar ett lager i taget. Efter 
hand testas det att varje lager migrerats korrekt. (Kelley, 2001) 

 
Proto-type and por t 
Detta är en testmigrering där man sätter in en prototyp på den nya plattformen för att få 
förståelse för omfattningen på arbetet gruppen står inför. Denna strategi är att 
rekommendera om det saknas kompetens inom plattformsmigrering. (Kelley, 2001) 

 
 

Riktlinjer för att lyckas med genomförandet 
Nedan kommer vi att beskriva några riktlinjer som det alltid är bra att tänka på oavsett 
vilken av föregående strategier som man jobbar efter och dessa är:  

o Försök ha exekverbar kod klar så tidigt som det bara är möjligt för den nya 
plattformen 

o Se till att göra grundarbetet på den nya plattformen så som att hantera resurser, 
hjälpfiler, och wrappers för kod m.m. 

o Välj en kodstrategi 
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o Planera för hur ev. arkitekturella skillnader skall komma att hanteras 
o Det är av vikt att ha en återställningspunkt att kunna gå tillbaka till vid eventuella 

problem vid plattformsmigreringen 
(Mindfire Solutions, 2001) 

 

3.1.5 Fördelar och Nackdelar med plattformsmigrering 
Om applikationen som skalla migreras har ett väl utvecklat tjänstelager som i Triona ABs fall så 
går det mycket snabbare än att utveckla en ny applikation eftersom större delen av 
systemutvecklingen redan är utförd på den befintliga plattformen. Det kan i vissa fall vara så då 
att mycket av kravhantering, funktioner och tidigare gjorda analyser går att återanvända.  
 
Hur komplex migreringen blir beror på hur mycket funktioner den befintliga programvaran har 
samt vad den nya plattformen klarar av. Det kan vara så att du migrerar till en plattform som har 
större begränsningar än den tidigare. Det kanske är till en smartphone från en dator och då lär 
anpassa till den nya mindre skärmen. Detta avgör om det blir en lätt och smidig process eller att 
källkoden och designen i stor utsträckning måste förändras. 
Något som kan skapa tidsförluster vid en plattformsmigrering är om applikationen som skall 
migreras har bristfällig dokumentation vilket således gör att det blir oerhört tidskrävande att sätta 
sig in i den befintliga källkoden. 
(Mindfire Solutions, 2001) 
 
Givetvis så finns det en annan viktig positiv sida och det är kundnyttan. Eftersom alla företag vill 
vara vinstdrivande så är det även viktigt att kunna utvecklas för att fortsätta kunna vara det. Det 
gäller att hela tiden försöka expandera sin kundkrets. Att byta till ett annat marknadsledande 
operativsystem gör att användare av även denna plattform kan nyttja ens tjänster om man gör sig 
tillgänglig på flera plattformar. Migrering ger även en bra möjlighet att kunna ordna till saker 
som tidigare varit bristfälliga så som funktionalitet eller t.ex. dokumentation. (Larsson & 
Kyrkander, 2005) 
 
3.2 Utveckling av mobilapplikationer 
Vi kommer här beskriva området mobilapplikationsutveckling och dess slutprodukt mobilappen. 
Anledning till att vi beskriver området applikationsutveckling är att vår migrerings slutprodukt är 
en applikation.  
 

3.2.1 Allmänt om utvecklingsprocessen för mobilapplikationer 
En smartphone har sina begränsningar när det gäller prestanda och skärmstorlek. Detta är av stor 
vikt att ha med i tankarna när applikationer utvecklas till mobiltelefoner. (Gasimov, m.fl. , 2010)  
 
Det är en stor skillnad mellan operativsystem till datorer och till mobiltelefoner och det beror på 
att det saknas en gemensam standard. Detta gör att utveckling av mobilapplikationer till olika 
mobila operativsystem blir betydligt svårare eftersom olika operativsystem har olika krav och 
processer. Olika operativsystem kräver även olika programmeringsspråk men oftast också egna 
utvecklingsverktyg. Ska du t.ex. utveckla en applikation till Iphone OS måste du ha en Mac dator 
att utveckla i. Utvecklingen av appar kräver över lag mindre personalstyrka och utvecklingstiden 
är oftast kortare än till en datorapplikation. En applikations utvecklingstid beräknas oftast i 
veckor kontra en datorapplikation där det räknas i månader. 
(Gasimov, m.fl. , 2010)  
 

3.2.2 Begreppsproblematik kring app/applikation 
”Applikation, app, tillämpningsprogram, ett datorprogram som är avsett för en viss tillämpning 
i praktiskt arbete (t.ex. ordbehandling eller bokföring) till skillnad från systemprogram, som är 

http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/systemprogram�


21 

avsedda för datorns inre arbete (t.ex. anpassning till viss skrivartyp) och verktygsprogram för 
datahantering (t.ex. filkonvertering).” (Nationalencyklopedin, 2011)  
I vårt fall kommer applikationen vi utvecklar att vara cykelreseplaneraren. Applikationen är ett 
väldigt brett begrepp. Skillnaden på en ”app” och en vanlig applikation är att en app syftar till de 
program du installerar på en smartphone. Den skall ej förväxlas med vad som är en webbsida 
som är anpassad för mobiltelefoner. 
 
3.2.3 Portaler för mobila applikationer 
Appar som tillverkas av tredje part läggs ut på så kallade portaler. Antingen kan portalen vara 
centraliserad och således mer kontrollerad eller decentraliserad vilket innebär att alla kan lägga 
upp sina appar. Decentraliserad ökar risken för användaren att få skadlig programvara.  Apple 
och Google var snabba att skapa sina egna portaler för att få det säkert och centraliserat. 
Säkerheten är i form av att det finns vissa kriterier för att få lägga upp en egenutvecklad 
applikation. Apple har sitt App Store och Google har Android Market. Båda av dessa portaler 
nås genom en förinstallerade appar direkt i mobiltelefonen. 
(Holzer & Ondrus, 2009) 
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4 Empiri 
I detta kapitel kommer vi redogöra för de erfarenheter vi fått från plattformsmigreringen hos 
Triona AB. Här kommer vi även presentera de modifieringar vi under arbetets gång märkt 
behöver göras på det första utkaset av förslaget på arbetsgång. Vi presenterar också den 
kunskapen som tillkommit kring Androidutveckling. 
 
4.1 Android 
Android definieras av Ableson, Sen och King (2011) som “A mobile platform built for mobile 
devices, it’s not a hardware platform. Android is software only. By leveraging its Linux kernel to 
interface with the hardware, Android runs on many different devices from multiple cellphone 
manufacturers”. Fritt översatt betyder detta ungefär: En mobil plattform byggd för 
mobila enheter, det är inte en hårdvaruplattform utan Android är endast mjukvara. Genom att 
utnyttja sin Linux-kärna att samverka med hårdvara, kör Android på många olika enheter från 
flera olika mobiltelefontillverkare.
Android är en plattform för i första hand mobiltelefoner och utvecklades från början av Android 
Inc som senare köptes upp av Google. Android bygger på en redigerad version av Linux’s kärna. 
Utvecklingen görs i med icke standardiserad java-kod. Under det fjärde kvartalet 2010 skrev 
Canalys att Android var den mobila plattform som var bäst säljande.  

  

Android har som Iphone tillgång till nedladdningsbara applikationer eller ”appar” som de kallas 
för. Detta gör att funktionaliteten för smartphonen är nästan oändlig. Apparna kan antingen 
laddas ned från Androids egna Android Market som drivs av Google eller från valfri egen sida. 
Google är via Android för öppen mjukvara(Open source) och lägger ut mycket av sin kod via 
Apache License vilket är en fri mjukvara med en fri licens. Androids källkodsstack består av 
javaprogram som körs på en objektorienterad ram ovanpå javas kärnbibliotek som körs på en 
Dalvik Virtual Machine. Varje androidapplikation som kör har sin egen process. 
(Wu, Luo & Luo, 2010) 
 

4.1.1 Programutveckling  
Android har ett utvecklingspaket som heter Android software development kit (SDK) som 
innehåller ett antal olika utvecklingsverktyg. Den innehåller: debugger, bibliotek, emulator, 
dokumentation, exempelkod och tutorials. Det är vanligast att utvecklingsmiljön Eclipse används 
för utveckling efter det används vilken texteditor som helst för att hantera java och xml kod. 
Eftersom källkoden är öppen så kan vem som helst som har en Android telefon kan utveckla en 
applikation och lägga in på sin egen telefon.  
Android Market har idag ca 200 000 applikationer, spel och s.k. widgets. För att få publicera 
något på Android Market så måste utvecklaren först och främst uppfylla de kompatibilitetskrav 
som Google satt. (Wu, Luo & Luo, 2010) 
 
Grennborg, Niemeyer & Svitzer (2009) talar i sin kandidatexamenuppsats om vikten av att lägga 
mycket fokus på designmöjligheterna och begränsningarna i en mobiltelefon. 
Det begränsade utrymmet på skärmen gör att utvecklaren måste vara effektiv med den yta som 
finns. Det blir av allt större vikt att tänka igenom designen då det inte finns mycket utrymmet för 
fel i form av en rörig layout t.ex. Mobiltelefonens skärm är relativt smal och detta gör att det 
oftast passar bäst med en vertikal design (”porträtt”). Det finns möjlighet att programmera in så 
att skärmens bild vrider sig beroende på hur du håller mobiltelefonen. Den växlar då mellan 
vertikal och horisontell bild. Om det är mycket information som ska presenteras är det att 
rekommendera att lägga in det under en rubrik i menyn. För att simplifiera formulär som annars 
kan ta mycket plats så är det att rekommendera att använda förslag som anges. T.ex. för-ifyllda 
fält eller att ange att det bara går att mata in siffror så det bara är det numeriska tangentbordet 
som visas. 
(Grennborg, Niemeyer & Svitzer, 2009) 
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4.2 Sammanfattning av intervjuerna 
I denna del kommer vi att presentera vad intervjupersonerna har berättat kring 
plattformsmigrering och hur deras erfarenheter ser ut. Intervjuerna i sin helhet finns som bilagor. 
Sammanfattningen kommer skrivas med samma struktur som vi fått från teorin med: analys och 
förstudie, planering och beslut och genomförande. Denna struktur kommer vara återkommande 
under hela arbetet. 
 

4.2.1 Analys och förstudie 
Peter  Milos Coromatic AB 
Peter berättade för oss om vikten av att göra noggranna utredningar innan arbetet påbörjas. 
Det är tre områden som Peter ser vikten av att utvärdera. Dessa är att göra behovsanalyser, 
undersöka systemberoenden samt undersöka designmöjligheter/begräsningar. Det kan vara så att 
den plattformen som migreringen är tänkt till snart kommer att få en ny uppdatering och då bör 
det utvärderas om det är värt att vänta in denna uppdatering. 
Det som genomsyrar alla kommande steg och som ofta brister idag enligt Peter är 
kommunikationen. Alla led i organisation samt eventuell kund bör vara väl insatt i vad som 
händer. Det som även bör analyseras enligt Peter är vad en migrering skulle ge för mervärde för 
organisationen/kunden både på lång och kort sikt. 
 
Thomas Granström Aftonbladet 
Thomas att enligt hans erfarenhet så är det vanligt i alla IT-projekt att det som brister är berörda 
parters förväntningar. Kraven måste vara tydliga så alla berörda vet vad som gäller och vad som 
kommer att levereras i slutändan. Thomas trycker även på vikten av god kommunikation för att 
få snabba feedback från användare och kunder. 
Thomas trycker på en punkt som är lite intressant att ta ställning till och det är att fråga sig vad 
migreringen ger företaget eller kunden för mervärde. Görs migreringen bara för att ”alla andra” 
gör sina egna appar. Ger appen inget mervärde för kunder eller användare så blir det en dyr 
process bara för att göra som alla andra. 
 

4.2.2 Planering och beslut 
Peter  Milos Coromatic AB 
När företaget inlett planering och beslutsarbetet så anser Peter att det är av stor vikt att en 
välarbetad kravspecifikation tas fram. Detta för att för båda parter kunna skapa klarhet vad som 
skall göras. Göra tydliga avgränsningar är av vikt för att inte riskera att projektet blir orimligt 
omfattande. Det är viktigt att även undersöka hur stort egentligen uppdraget är samt att även 
ansvarsområden skapas tidigt i processen. I detta steg återkommer vikten av bra 
kommunikationen igen eftersom alla berörda ska veta vad som sker i processen och vad som 
kommer att ske. 
 

o Ta fram en noggrann budget 
Det är även viktigt att följande punkter görs noggrant enligt Peter: 

o Ta fram mål och delmål 
o Skapa utrymme i tidsplanen för de eventuella problem som KOMMER att komma 
o Undersöka vilka kompetenser behövs inom organisationen för att genomföra migreringen 

 

4.2.3 Genomförande  
Peter  Milos Coromatic AB 
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Peter förespråkar att företag arbetar likt vattenfallsmodellen, dock så innebär inte det att varje 
steg skall vara klart innan man går vidare men man måste gå tillbaka och följa upp arbete innan 
de går vidare. 
 
Magnus Bengtsson Pr isjakt 
Magnus framhåller vikten av att sköta informationsflytten korrekt i en plattformsmigrering. Det 
är viktigt att datat kan modifieras i efterhand för att undvika att flytten ska behöva genomföras 
en gång till. 
Det finns möjlighet att skriva sådan kod som fungerar på flera olika plattformar så som Symbian, 
Iphone OS och Android. Magnus berättar att detta är både svårt och omfattande arbete men kan i 
vissa fall vara intressant att titta på i alla fall. 
 
 
I tabellen nedan syns det vilken kunskap som kommer ifrån vilken intervjuperson. Större delen 
av materialet kommer från Peter Milos. Detta var dock inget problem då det han sagt ställdes 
mot teorin och verifierades hos Triona AB. 
Område Peter  

Milos(Coromatic 
AB) 

Magnus 
Bengtsson(Pr isjakt) 

Thomas 
Granström(Aftonbladet) 

Utföra behovsanalyser X  X 
Undersöka 
systemberoenden 

X   

Undersöka design-
möjligheter/begränsningar 

X   

Ställa sig till 
uppdateringar 

X   

Undersöka mervärdet av 
en plattformsmigrering 

X  X 

Kravspecifikation X   
Analysera omfattning X   
Skapa tidsplan X X  
Budgetering X   
Behovsanalys X  X 
Ta fram mål/delmål X   
Undersöka 
kompetensbehov 

X   

Utveckling till flera 
plattformar om möjligt 

 X  

Figur 2 – Visar informationens härkomst från intervjupersonerna. Gustaf Hansson & Pelle 
Engstrand  
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5 Analys 
I detta kapitel berättar vi vad testet av förslaget på arbetsgång har gett oss. I analysen berättar 
vi om de erfarenheter vi fått från testet och motiverar de förändringar i förslaget på arbetsgång 
som vi anser vara befogade. Vi kommer att visa vilka punkter som lades till samt togs bort och 
vilka vi har verifierat. För att se hur den preliminära förslaget på arbetsgång såg ut innan den 
modifierades se(bilaga 8) 
 
5.1 Punkter i förslaget på arbetsgång som verifierats 
Nedan kommer vi att punkta upp de delar från det första utkastet av förslag på arbetsgång(se 
bilaga 8) som vi anser ska vara kvar i vårt slutgiltiga förslag på arbetsgång. Samtliga punkter i 
det första utkastet kommer från teori eller intervjuer. Vi beskriver också varför de bör vara med i 
det slutgiltiga förslaget på arbetsgång och hur vi gjorde när vi använde oss av punkterna i vår 
migrering. 

5.1.1 Förstudie och analys 
Genomgång av dokumentation 
Vi anser för att en lyckad plattformsmigrering skall kunna genomföras krävs det att det finns 
förståelse för den applikationen som skall flyttas. Denna förståelse fås genom att studera t.ex. 
kravspecifikation och annan dokumentation kring applikationen enligt Mindfire Solutions 
(2001). Vi tog del av bl.a. Triona ABs kravspecifikation för cykelreseplaneraren på webben. 
På så sätt fick vi reda på vad den webbaserade cykelreseplaneraren kunde utföra. Övrig 
dokumentation som vi gick igenom var det som var inbäddat källkoden. Vi kunde då utröna 
hur webbapplikationen arbetade mot dess tjänstelager. Syftet med genomgången av 
dokumentationen var att se om det var möjligt att återanvända tjänste/affärs-lager. Då kom vi 
fram till att det skulle var möjligt att arbeta mot samma tjänstelager i vår androidapplikation. 
Om dokumentation gås igenom noggrant är det lätt att se vad som går att använda sig av från 
det gamla systemet i det nya.  
 
Analys av webbapplikationens omfattning 
För att veta hur pass omfattande den planerade plattformsmigreringen kommer att bli måste 
man först analysera hur pass omfattande webbapplikationen är enligt Mindfire Solutions 
(2001). Detta är viktigt att ha bra koll på för att inte göra för lite eller för mycket utrymme i 
tidsplanen. För att ta reda på hur omfattande webbapplikationen var frågade vi först och 
främst personal som jobbat med webbapplikationen på Triona. Vi kunde då i stora drag utröna 
hur omfattande webbapplikationen var.  
 
Analys av webbapplikationens uppbyggnad 
För att kunna återskapa funktioner eller migrera befintliga funktioner i webbapplikationen på 
den nya plattformen är det av stor vikt att förstå hur webbapplikationen fungerade och 
arbetade innan plattformsmigreringen. Vilka funktioner finns? Vilka data använder den? 
Jobbar den mot internet? Vi förstod under projektet hur viktigt det är som Eriksson (2008) 
säger att det är viktigt att förstå applikationen som skall migreras. 
För att ta reda på det gick vi i huvudsak igenom källkoden för webbapplikationen. Om det var 
saker vi inte förstod i källkoden frågade vi personer som tidigare arbetat med 
webbapplikationen. I början var det väldigt oklart hur applikationen var uppbyggd men ju mer 
sammanhang vi förstod desto lättare blev det att sätta sig in i nya funktioner. 
 
Analys av användning  
För att veta vad som är värt att skapa eller ta med sig till den nya plattformen anser vi att det 
är väldigt viktigt att veta vilka funktioner som användarna använder sig av idag samt hur de 
använder sig av dem(Eriksson, 2008). Det kan rent av vara så att de använder funktioner på 
andra sett än vad de först är tänkta för. Möjligheten finns också att se om det är funktioner 
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som går att slopa till mobilapplikationen om det är så att inga eller väldigt få använder sig av 
funktionerna eller om det inte ger något mervärde för de som använder sig av dem. 
För att ta reda på det frågade vi hur användarna använde sig av applikationen, vilka funktioner 
de gillade mest och vilka de ansåg inte fyllde någon funktion. Utifrån vad användarna tyckte 
kunde vi se vilka funktioner som var önskvärda att ha kvar till den mobila applikationen och 
vilka vi inte behövde migrera. 
 
Undersöka den mobila plattformens begränsningar  
För en lyckad plattformsmigrering anser vi att man först måste veta om de funktioner som 
finns idag kan användas direkt på den nya plattformen. Det kan vara så att vissa funktioner 
måste modifieras medan en del kanske inte ens är möjliga att implementera i den nya 
plattformen. Enligt Eriksson (2008) är det viktigt vid behov undersöka vilka funktioner på den 
nya plattformen man kan ersätta de gamla med. Vi var tvungna att undersöka om 
cykelreseplanerarens alla funktioner vi ville ha skulle fungera skulle gå att implementera på 
Androidtelefon. För att göra det undersökte vi den Androida plattformens möjligheter att 
använda de önskade funktionerna. Eftersom vi kunde använda samma tjänstelager så var det 
bara en fråga om det var möjligt att visa upp den önskade informationen. Efter att vi undersökt 
andra liknande androidapplikationer så kom vi fram till att det inte skulle vara några problem. 
 
Analysera om det finns verktyg att nyttja 
Som Eriksson (2008) skrev så finns det flertalet verktyg som kan underlätta vissa delar av 
plattformsmigreringen(sällan hela). Vi anser att det är värt se efter hur vida det finns något 
verktyg som kan hjälpa till att spara tid och i vissa fall pengar. Vi hittade inget sådant verktyg 
som passade för just vårt migreringsprojekt. Men det var dock något vi letade efter. 
 
Utföra r iskanalys 
Enligt Eriksson (2008) finns det en viss risk för att applikationen kan gå ner vissa stunder 
under migrering. Det är viktigt att företagen redan innan har analyserat hur stor risken för 
detta är samt vad dessa stopp kostar organisationen. Vi kunde inte se några sådana risker med 
vår migrering eftersom webbapplikationen skulle kunna ligga uppe under hela 
migreringsprocessen. Men vi anser att detta är väldigt viktigt att undersöka då det kan 
innebära stora kostnader i vissa fall om en applikation går ner under en tid. 
 
Utföra behovsanalyser  
Under intervjun med Milos på Coromatic AB kom det fram att det alltid är viktigt att ta reda 
på vad användaren vill ha ut av det nya systemet vid en plattformsmigrering. Detta 
bekräftades även av Thomas Granström (Aftonbladet). Eriksson (2008) tar även upp vikten av 
att beta hur nuvarande systemet används. Vi frågade en del användare webbapplikationen om 
vad de förväntade sig av den mobilapplikationen. De ville kunna göra samma saker i den 
mobila applikationen som i webbapplikationen. Det utgick vi sedan från när vi utförde vår 
migrering. Vi anser att det vid alla typer av migreringar är av stor vikt att systemet utför det 
användaren vill. Det är ju trots allt de som använder sig av systemet och inte 
systemutvecklaren i första hand. 
 
Undersöka systemberoenden 
Innan utvecklarna gör saker med webbapplikationen som t.ex. att ändrar i koden, stänger ner 
tjänster och så vidare så bör man ha koll så att inga andra system påverkas. Detta kom fram i 
intervjun med Peter Milos(Coromatic AB). Detta är samma område som Eriksson (2008) är 
inne på när han beskriver vikten av att förstå applikationens uppbyggnad. Här gäller det att se 
vilka andra system som är beroende av webbapplikationen. Om detta inte görs riskerar det att 
få omfattande konsekvenser eftersom ett annat system kan sluta fungera eller inte fungera som 
det ska. För att göra det frågade vi de som jobbat med cykelreseplaneraren och analyserade 
källkoden. Vi kom fram till att cykelreseplaneraren inte var beroende av några andra system 
på sådant vis att de skulle kunna påverkas negativt vid vår migrering. Ett systemberoende som 
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vi såg var att cykelreseplaneraren arbetade mot en ruttmotor som var en separat tjänst. Vi 
skulle dock inte behöva göra några ändringar i den och således skulle inte andra system 
påverkas. Vi behövde bara fundera ut hur vi skulle kunna anropa den från vår mobila 
applikation. Vi satte upp en WCF(Windows Communication Foundation) tjänst som kunde 
kommunicera med ruttmotorn. Den anropade vi i sin tur från vår mobilapplikation. 
 
Undersöka design-möjligheter /begränsningar  
Att byta plattform innebär ofta att designen måste ses över eftersom presentationen kan skilja 
sig åt mellan olika plattformar. I vårt fall skulle vi gå ifrån en användare använder en dator 
med en stor skärm på ca 17” till en användare som är ute och cyklar och håller i en 
smartphone med en 3.7” display. Milos (Coromatic AB) tryckte på vikten av att undersöka 
den nya plattformens design-möjligheter/begränsningar. 
Vi hade en hel del begränsningar att anpassa oss efter och vi undersökte dessa redan i början 
av processen för att veta hur vi skulle sedan gå till väga med utvecklingen. Där var 
skärmstorleken ett stort problemområde. Som löste med att flytta många funktioner till 
applikationens meny. 
 
Undersöka hur  man ska ställa sig till uppdater ingar  
Till Android finns det upp till version 2.3 men majoriteten av Androidanvändarna använder 
fortfarande 2.2. så där var vi tvungna att ta ställning vill vilken vi skulle migrera. Hade det 
varit så att 2.4 varit på gång hade det kanske varit intressant att hoppa direkt till den. Detta är 
ställningstaganden som alltid är viktiga att göra inför migreringen hur vida man ska hoppa 
över versioner eller inte enligt Milos (Coromatic AB) 
 
Undersöka vad en migrer ing skulle ge för mervärde 
Vissa företag gör migrering till Android eller iphone OS mest för att alla andra gör det. Så det 
är en svår men viktig fråga att ställa till sig själv. Detta var något som Granström 
(Aftonbladet) tog upp som visade sig vara mycket intressant. 
Vi har inte gjort någon djupare analys vad cykelreseplaneraren skulle ge för mervärde för 
Triona AB dock har vi märkt via de som jobbar på Triona AB att cykelreseplaneraren som 
Androidapplikation är en bra prototyp för dem att ha och kunna visa för kunder. Vilket vi 
bedömde som ett stort mervärde! 
 

5.1.2 Planering och beslut 
Ta fram mål för  migrer ingen 
För att ett projekt ska bli lyckat anser vi att man tidigt bör sätta upp mål med projektet 
(Eriksson, 2008). Vi hade tidigt kanske mycket av målen i huvudet och lite på papper men 
dock så fanns de där och vi var eniga om dem.  
 
Välja metodik för  migrer ingen 
Det är viktigt att tidigt bestämma hur processen att göra en plattformsmigrering skall utföras 
(Eriksson, 2008). Vi började med cykelreseplaneraren att endast kommunicera med tjänsten 
för att sedan bygga ut med fler funktioner.  
 
Välja kodstrategi 
Freeze and port? Branch and port? Creeping and port? Proto-type and port? Kelley (2001) 
berättar om dessa olika strategier som finns. Strategierna finns det många av och på Triona 
använde vi oss av Proto-type and port. Dessa strategier ovan ger vägledning på lite högre nivå 
och vi anser att välja en strategi hjälper till att förtydliga hur migreringen skall genomföras. 
 
Planera för hur  hanter ing av arkitekturella skillnader  ska hanteras 
Byte av plattform kan innebära att den arkitektur som använts tidigare inte kommer gå att 
implementera på den nya plattformen Eriksson (2008). Hur man ska lösa dessa problem bör 
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man ta ställning till så tidigt i projektet som möjligt. Det kan även vara så att stora problem 
här gör att projektet inte är t.ex. ekonomisk försvarbart att genomföra. Cykelreseplaneraren 
hade en väl uppbyggd struktur vilket vi märke vid vår förstudie. Det var viktigt att veta tidigt 
för att kunna planera projektet. 
 
Ta fram kravspecifikation 
Kravspecifikation skapar en tydlig bild av vad som förväntas vara med i den slutgiltiga 
produkten(Milos, 2011). Vi tog både del av kravspecifikationen för den gamla 
cykelreseplaneraren men skapade även en ny för den Androida cykelreseplaneraren. Av denna 
anledning anser vi att denna punkt givetvis skall vara med i förslaget på arbetsgång. 
 
Skapa en tidsplan 
I alla IT-relaterade projekt är det av stor vikt att ha en tidsplan som både är noga 
genomarbetad och framtagen men även att det verkligen strävas efter att hålla den(Milos, 
2011) det verifierades även av Magnus Bengtsson (Prisjakt). Detta kunde vi verifiera då vi 
tidigt i projektet tog fram en tidsplan som vi försökt jobba efter i så stor utsträckning som 
möjligt. Detta skapade även klarhet i vad som skulle komma att utföras. 
 
Ta fram en budget 
I alla projekt är det viktigt att man innan projektet börjar sätter upp en noga framtagen 
budget(Milos, 2011).  Detta var inte aktuellt i vårt projekt eftersom vi inte hanterar Triona 
ABs resurser och dessutom jobbar utan lön. Men vi kan ändå verifiera denna punkt då vi insett 
att kostnaderna lätt kan skena iväg i ett migreringsprojekt då saker och ting kan ta längre tid 
att genomföra än väntat. 
 
Undersöka kompetensbehov 
Innan projektets början bör man göra bedömningar hur vida den kunskap som finns i 
organisationen räcker för att genomföra en plattformsmigrering på utsatt tid (Milos, 2011). Vi 
märkte under projektet hur viktigt det var kopplat till att kunna klara att hålla tidsplanen. På ett 
företag kan det vara behövligt att anställa ny personal eller utbilda befintlig personal istället. 
 

5.1.3 Genomförande 
Skapa en återställningspunkt 
Det är viktigt att när företag plattformsmigrerar jobbar med återställningspunkter för att ha ett 
fungerande stadie att gå tillbaka till om något går fel(Mindfire Solutions, 2001). Vi använde 
oss på Triona AB av versionshantering för att hela tiden vid förändringar kunna göra back-up 
där vi kopierade filerna till en server på internet. Det var väl behövt att ha dom gångerna som 
mindre eller större problem inträffade och det fanns behov av att kunna gå tillbaka till tidigare 
versioner. 
 
Konver tera applikationen 
Detta är det praktiska arbetet som görs för att flytta över applikationen till den nya 
plattformen. I vårt fall var det när motsvarande kod som den äldre plattformen använda 
skapades för Android. Denna punkt känns ytterst viktig att ha med i förslaget på arbetsgång. 
 
Konver tera data 
Vi var i vårt projekt tvungna att konvertera vissa geo-data som vi skickade för att det skulle 
vara samma som ruttmotorn ville ha. Detta kan ibland vara något som måste göras vid 
migrering till en ny plattform. Det kan även krävas att man byter databas eller ändrar 
innehållet. 
 
Stänga ner  gamla systemet 
Eriksson (2008) talar om vikten av att göra en planerad och säker ner stängning av den gamla 
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applikationen om det är så att den skall stängas ner efter genomförd migrering. Detta var inte 
aktuellt i vårt fall på Triona men vi har märkt vikten av en planerad ner stängning i andra 
projekt som vi genomfört. 
 
Möjliggör  om möjligt stöd för  flera programmeringsspråk 
Ofta är det svårt att göra så att all funktionalitet fungerar på flera plattformar men det går att 
komma nära. Vi testade detta till viss del och inser givetvis intresset av att t.ex. skriva kod som 
fungerar på både Android och iPhone detta var ett av de områden som Magnus Bengtsson 
(Prisjakt) ansåg som viktigast. 
 
 
Källa och Ver ifier ing 
Syftet med denna tabell är att slå ihop alla punkter som kommit fram från teori och intervjuer för 
att se informationens källa. X är markerat i den ruta som informationen kommer ifrån. Är det 
dessutom ett kryss i kolumnen ”Egna erfarenheter” så innebär det att vi har verifierat under 
projektet hos Triona AB med cykelreseplaneraren att den punkten behövs. Är det i en rad endast 
ett kryss i kolumnen ”Egna erfarenheter” så innebär det att varken teorin eller intervjupersonerna 
tagit upp punkten men vi har konstaterat att den behövs. 
 
Område Intervjuer  Teor i Egna er farenheter  
Analys och förstudie  X  
Genomgång av 
dokumentation 

 X X 

Analys av applikationens 
omfattning 

 X X 

Analys av applikationens 
uppbyggnad 

 X X 

Analys av användning  X X 
Undersöka den nya 
plattformens begränsningar 

 X X 

Analysera om det finns 
verktyg att nyttja 

 X X 

Utföra riskanalys  X X 
Utföra behovsanalyser X  X 
Undersöka systemberoenden X  X 
Undersöka design-
möjligheter/begränsningar 

X  X 

Undersöka hur man ska ställa 
sig till uppdateringar 

X  X 

Undersöka vad en migrering 
skulle ge för mervärde 

X  X 

    
Planer ing och beslut    
Ta fram mål för migreringen  X X 
Välja metodik för migreringen  X X 
Välja kodstrategi  X X 
Testa vald metodik  X X 
Planera för hur hantering av 
hur arkitekturella skillnader 

 X  
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ska hanteras 
Ta fram kravspecifikation X  X 
Undersöka uppdragets 
egentliga omfattning 

X   

Skapa tidsplan X  X 
Ta fram budget X   
Ta fram mål och delmål X  X 
Undersöka kompetensbehov X  X 
    
Genomförande    
Skapa en återställningspunkt  X X 
Konvertera applikationen  X X 
Konvertera data  X X 
Stänga ner gamla systemet  X X 
Möjliggör om möjligt stöd för 
fler språk 

X  X 

    
Test   X 
    
Utvärder ing   X 
    
Figur 3 – Visar informationens härkomst. Gustaf Hansson & Pelle Engstrand  
 
 
5.2 Punkter som tillkommit i förslaget för arbetsgång 
När vi genomförde plattformsmigreringen hos Triona AB var det en del saker som vi kände 
saknades som litteraturen eller intervjupersonerna inte tagit upp.  Dessa är: 
 

5.2.1 Analys och förstudie 
Vilken mobil plattform ska vi välja? 
Det finns nu ett flertal olika plattformar att välja bland och vi anser att det är viktigt vilket vi 
gjorde i början att man tar ställning till vilken plattform man skall migrera till. Det är viktigt att 
företagen då tar ställning till med vilken plattform de når mest användare och vilken plattform 
företaget har mest kunskap inom. I vårt fall var Android svaret på båda dessa frågor. 
 
När  vi migrerar  ska vi utöka funktionaliteten? 
På den föregående plattformen har man under resans gång ofta upptäckt funktioner som man 
skulle vilja utöka med men inte gjort. Vid en migrering kan det vara ett bra tillfälle att lägga till 
denna nya funktionalitet. Cykelreseplaneraren för Android fick utökad funktionalitet med stöd 
för GPS. 
 
Är  migrer ingen försvarbar  att genomföra? 
Om den applikationen som skalla migreras har en bra arkitektur i form av väl uppbyggda lager 
går en migrering i de flesta fallen smidigt. Detta var fallet för oss hos Triona AB. 
Är det dock så att applikationen som skalla migreras är dåligt uppbyggd kan det bli en mycket 
krävande process. Det kan i vissa fall vara så det går att förutse att processen att migrera kommer 
bli så pass omfattande på grund av den bristfälliga arkitekturen att migreringen inte är t.ex. 
ekonomiskt försvarbar att genomföra. 
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5.2.2 Planering och beslut 
Ansvarsfördelning 
I inledningen av vårt projekt satte vi oss tidigt ner för att fördela ansvaret mellan projektets 
deltagare. Detta är något vi anser bör göras i varje projekt för att kunna ha någon att gå till när 
det blir fel inom ett område. Detta är inte något som varken litteraturen eller de vi intervjuat tagit 
upp men som vi känner är viktigt. 
 

5.2.3 Genomförande 
Uppföljning halvvägs 
För att kunna underlätta arbetet mot tidsplanen anser vi att det är bra att halvvägs in i projektet 
förutom de vanliga mötena ha ett extra möte för att undersöka hur man ligger till mot tidsplanen. 
Detta gör att man tidigt kan styra om resurserna dit det behövs om det är så att man upptäcker att 
projektet inte håller tidsplanen. 
 
Dokumentation 
Vid en migrering till en ny plattform så blir det nya förutsättningar och ibland även nya 
funktioner. Detta gör att det bör skapas ny dokumentation kring applikationen som har migrerats.  
Det är viktigt med både kravspecifikationer, kommenterad kod och övriga dokument som kan ge 
andra förståelse över applikationen. 
 

5.2.4 Test 
Vid all annan nyutveckling görs det i majoriteten av fallen test av produkten.  Detta anser vi 
givetvis skall göras även under plattformsmigreringsprocessen. Eftersom applikationen kommer 
i ett nytt utförande så behöver företaget eller organisationen veta att användaren förstår och kan 
hantera applikationen. Testning finns det en uppsjö av olika metoder för så det är bara att välja 
en som passar. Det kan även vara av intresse att utvärdera testmetoden för att veta om den är 
intressant att använda flera gånger. Testet hjälper oss att få reda på om applikationen har fått 
acceptans eller om utvecklarna måste återgå till ritbordet och kanske tänka om eller lägga till/ ta 
bort funktioner. Det bör både göras acceptanstester och buggtest för att både veta att användarna 
accepterar den nya appen och att den inte har några buggar. Vi gjorde båda dessa punkter 
fortlöpande under vårt projekt hos Triona AB. 
 

5.2.5 Utvärdering  
Plattformsmigreringar blir allt vanligare i och med framför allt den mobila utvecklingen. Om ett 
företag gör sin för plattformsmigrering så måste det givetvis utvärderas efteråt hur det gick. 
Även om företaget har viss erfarenhet kring plattformsmigrering så finns det med största 
sannolikhet saker de kan lära sig av och förbättra. 
Områden vi anser behöver utvärderas är: tidsplanen, slutprodukten och om budgeten hölls. 
Svarar vi på dessa frågor så vet vi vart det kunde gått smidigare och således vad man kan göra 
bättre tills nästa gång. 
 
 
 
5.3 Punkter som stryks i förslaget på arbetsgång 
Denna punkt är som synes tom och detta p.g.a. att ingen punkt från det första utkastet av förslag 
på arbetsgång har behövt strykas. Detta innebär att vi kunnat verifiera samtliga punkter som vi 
fått från både intervjuerna och litteraturen. 
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6 Förslag på arbetsgång för 
plattformsmigrering  
Vi kommer i detta kapitel att presentera vårt förslag på arbetsgång för plattformsmigrering som 
är resultatet i vårt examensarbete. Detta förslag på arbetsgång skall ligga till grund för att 
företag t.ex. Triona AB skall kunna skapa egna rutiner för plattformsmigrering. Den är en 
vidareutveckling av den preliminära förslaget på arbetsgång (se bilaga 8) som presenterades 
tidigare. Arbetsgången fungerar till både stora projekt som små dock så tar vissa delar vid 
mindre projekt givetvis kortare tid. Delen budgetering är exempel på en del som inte blir lika 
omfattande vid ett mindre projekt. Vi har delat upp förslaget på arbetsgång i större delar som i 
sin tur består av mindre delar. Följs arbetsgången uppifrån och ner kommer den fungera som ett 
bra stöd vid en plattformsmigrering från webbapplikation till mobilapplikation. 
 
6.1 Analys och förstudie 

 Utföra behovsanalyser  
      Vad vill användarna ha för funktionalitet på den nya plattformen? (Funktionaliteten utökas 
      ofta vid plattformsmigrering) 
____________________________________________________________________________ 

 Är  migrer ingen försvarbar  att genomföra? 
Hur bra utformad arkitektur har applikationen som skall migreras? Har den ett tjänstelager? 
 I denna punkt får en ekonomisk bedömning göras för att se om migreringen är värd att 
genomföra eller om den bara kommer att ta mycket tid och kosta mycket pengar. 
 Undersöka om vilka begränsningar  det finns i den nya plattformen 

      Klarar den nya plattformen av de funktioner eller databaser som används idag? 
 Undersöka design-möjligheter /begränsningar  

      Klarar den nya plattformen av den design vi använder oss av idag? 
När  vi migrerar  ska vi utöka funktionaliteten? 
På den föregående plattformen har företaget under resans gång ofta upptäckt funktioner som 
man skulle vilja utöka med men inte gjort. Vid en migrering kan det vara ett bra tillfälle att 
lägga till denna nya funktionalitet.  

____________________________________________________________________________
 Genomgång av dokumentation 
(utföra reverse engineering vid behov) för förståelse av tidigare applikation. Det kan t.ex. 
vara intressant att gå igenom applikationens kravspecifikation. 
 Analys av applikationens omfattning och uppbyggnad 
Det ger en grund för tidsplanering. Ger även information om applikationen är beroende av 
andra system eller applikationer. Vilka databaser används? Vilka relationer finns? 
Hur ser programstrukturen ut och vad betyder koden? Hur stor är applikationen? Hur sker 
kommunikationen mellan delarna? 
 Analys av användning 

     Hur använder användarna applikationen? Vilka funktioner används och hur? 
 Undersöka systemberoenden 
Kommer vi på den nya plattformen kunna jobba mot samma system och databaser som 
tidigare? 

____________________________________________________________________________
Vilken mobil plattform ska vi välja? 
Det finns nu ett flertal olika plattformar att välja bland och vi anser att det är viktigt vilket vi 
gjorde i början att man tar ställning till vilken plattform man skall migrera till. Det är viktigt 
att man då tar ställning till med vilken plattform företaget når mest användare med och vilken 
plattform företaget har mest kunskap inom.  

____________________________________________________________________________ 
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 Undersöka hur  man ska ställa sig till uppdater ingar  
I vissa fall kan det vara av intresse att vänta in kommande uppdateringar samt medvetet 
hoppa över en uppdatering för att få den senaste versionen. 

 Analysera om det finns intressanta verktyg att använda 
      Det finns flertalet program som sköter migrering s.k. COTS. Är det något av dessa som 
täcker behoven? 

 Utföra en r iskanalys  
Vad skulle det kosta om systemet går ner under en kortare tid? Vad blir konsekvenserna av 
driftstörningar? 

 Undersöka vad migrer ing ger  för mervärde för kunden eller  organisationen 
      För att motivera kostanden för en migrering är det av stor vikt att veta att den ger positiva 
effekter. Detta kan mätas t.ex. i ökat antal användare eller ökade intäkter. 
 
6.2 Planering och beslut 

 Ta fram mål för migrer ingen 
      Vad är en lyckad migrering? Hur mäter vi det? Vilka delmål bör vi ha under resans gång? 

 Välja metodik för  migrer ingen 
 Välja kodstrategi 

      Freeze and port? Branch and port? Creeping and port? Proto-type and port? 
 Planera för hur  arkitekturella skillnader  ska hanteras 

      Det är vanligt att migrering till en ny plattform medför att det blir en ny arkitektur. Hur man 
ska hantera dessa skillnader är det viktigt att man bestämmer tidigt för att möjliggöra en smidig 
resa. 

 Ta fram en kravspecifikation 
      Vad ska migreringen omfatta? Hur lång tid får det ta? Vilka funktioner ska migreras? 

 Undersöka uppdragets egentliga omfattning 
      Kan det uppstå merarbete på annat håll p.g.a. migreringen? 

 Skapa en tidsplan med utrymme för eventuella problem 
      I denna punkt bör deltagarna vara realister och se till de problem som kan uppstå. Det bör i 
en bra tidsplan finnas marginaler för eventuella fel som kan uppstå. 

 Ta fram mål och delmål 
      Detta dels för att kunna se hur projektet ligger till men även för att veta vad som ska göras. 

 Ta fram en budget 
 Undersöka kompetensbehov 

      Om inte kompetensen finns inom organisationen kan rekrytering behövas.  
 
 
6.3 Genomförande 

 Skapa en återställningspunkt 
      Detta fungerar som en backup om större problem som kan uppstå. Detta bör ske fortlöpande 
under projektet efter alla större förändringar i koden. 

 Dokumentation 
Vid en migrering till en ny plattform så blir det nya förutsättningar och ibland även nya 
funktioner. Detta gör att det bör skapas ny dokumentation kring applikationen som har 
migrerats. Det är viktigt med både kravspecifikationer, kommenterad kod och övriga 
dokument som kan ge andra förståelse över applikationen. 

 Konver tera applikationen 
Det är i denna fas mycket av det riktiga arbetet görs. Det är här koden skrivs för den nya 
applikationen. 

 Konver tera data 
I vissa fall måste man förändra det befintliga datat för att det skall vara kompatibelt med den 
nya plattformen applikationen kommer köras på. 

 Stäng ner  gamla systemet om det beslutats att avsluta så  
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I vissa fall kan det vara av vikt att hålla den gamla plattformen vid liv på sparlåga. (bör 
undvikas i så stor utsträckning som möjligt för att minska kostnaderna). 
 Möjliggöra om möjligt att den nya applikationen kan hantera flera språk. 
Det finns möjlighet att utveckla så att applikationen fungerar på t.ex. både Iphone och 
Android. 

 
6.4 Test 
Vi kommer under denna rubrik inte att ge några exakta instruktioner för hur testet skall 
genomföras. Detta eftersom det finns så många olika testmetoder för att testa olika områden.  
 

 Förberedelse 
 Ta fram testgrupp 

 Se till att försöka uppnå så maximal blandning av åldrar, kön, applikationsvana o.s.v. 
 Välj testmetod 
Det finns flertalet olika testmetoder både för att göra acceptanstester och för att leta efter 
buggar och kod-fel m.m. Det kan i vissa fall vara nödvändigt att använda flera olika 
metoder för olika testområden. 

 Utforma testscenar ios 
Välj miljö, uppgifter för testpersoner, bestämma hur mycket hjälp användaren ska få, hur 
skall instruktionerna utformas, hur skall observationen ske.     

 Genomför  testet 
 Återkoppling 

 Utvärdera testresultatet 
Vilka brister fanns? Vad upplevde användaren som positivt? Gick navigeringen i 
applikationen problemfritt? M.m. 

 Utvärdera testmetoden 
 Främjade testmetoden att få fram de problem och positiva saker som fanns i 
applikationen? 
 

6.5 Utvärdering 
 Uppföljning av projektet 

 Har  tidsplanen följts?  
 Migrerade vi allt som vi hade planerat att migrera?  
 Vad har  vi lär t oss och kan ta med oss till nästa gång? 

 
 Ekonomi: 

 Har  vi klarat att hålla budgeten? 
 Gav plattformsmigrer ingen beräknat mervärde? 
 Har  plattformsmigrer ingen gett ökade intäkter /publicitet? 
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7 Cykelreseplaneraren I Android 
I detta kapitel kommer vi att visa upp resultatet av vår plattformsmigrering hos Triona AB. Vi 
kommer visa hur resultatet ser ut samt vad vi har migrerat dels i form av skärmdumpar. 
 
7.1 Funktionalitet 
Den migrerade cykelreseplaneraren har idag mycket av den funktionalitet som fanns i den 
tidigare webbapplikationen. Där ibland både att kunna dra ut markeringar för start/mål men även 
att kunna söka från vilken adress man vill till och från. 
Man får fortfarande upp information om hur lång rutten är samt ungefär hur lång tid den kommer 
att ta. Det som finns med också som lite extra information om rutten det är hur pass stor 
höjdskillnad det är under rutten. Detta ansåg vi som en mycket viktigt funktion att migrera 
eftersom det är ytterst intressant att veta hur backigt det är när man ska cykla. 
 
7.2 Ej migrerade funktioner 
En del funktioner valde vi på grund utav tidsbrist inte att migrera från webbapplikationen till 
mobilapplikationen. Till exempel så kunde användaren ställa in hur vida han eller hon var ute 
efter en jobbigare runda eller ville ha en enklare. Det fanns även möjlighet att välja om man 
skulle prioritera cykelvägar extra mycket. Ytterligare en funktion som inte finns med i vår 
mobilapplikation men som fanns i webbapplikationen var att det var möjligt att via en knapp 
vända på rutten, alltså byta plats på startpunkten och slutpunkten. Det var även möjligt i 
webbapplikationen att markera en del på rutten och få ytterligare information om den. 
 
7.3 Skärmdokument 
 
Intressepunkter  

 
Detta är något som i framtiden kan anpassas efter 
kundernas behov och önskemål. På den skärmen 
visas förinställda intressepunkter. Där ibland 
restauranger och sjukhus men det går att lägga in 
vad som helst.  
Klickar man på någon av dessa intressepunkter så 
kommer det upp en liten s.k. toast med 
information, vilket är som en liten pop-up. 
     
Figur 4 – Visar intressepunkter i 
androidapplikationen. Gustaf Hansson & Pelle 
Engstrand  
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Star tskärmen 

Den blåa pricken är platsen som cyklisten är 
vid och denna förflyttas när du förflyttar dig. 
När man rör sig visas även en större cirkel runt 
pricken för att illustrera GPS exakthet. 
 
 Eftersom en mobiltelefon har en 
förhållandevis liten skärm så har vi valt att 
lägga så få objekt som möjligt på startskärmen. 
Istället får användaren gå in på menyn för att 
komma åt de olika funktionerna. 
 
För enkelhetens skull har vi gjort så att 
användaren kan peka på valfri punkt på 
skärmen för att lägga in start, via eller 
slutpunkt. 
 
Uppe till vänster ser vi även en kompassros för 
att kunna hjälpa användaren att lokalisera sig. 
Det går även att via menyn kunna skifta mellan 
vanlig karta och en satellithybrid. Det kan i 
vissa fall vara bra med satellitkarta för att se 
hur omgivningen ser ut.  
 
Figur 5 – Visar startskärmen i 
androidapplikationen. Gustaf Hansson & Pelle 
Engstrand  
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Sökning av rutt  
Vid detta skärmdokument kan användaren skriva in 
den adressen han eller hon vill åka från och till. För 
att underlätta för användaren att söka efter en adress 
så får man upp adressförslag på skärmen efter varje 
bokstav som skrivs.  
Detta gör även att adressen alltid blir korrekt så länge 
som förslaget används men det är även tänkt att göra 
så att det går snabbare. 
 
Figur 6 – Visar ruttningssidan i androidapplikationen. 
Gustaf Hansson & Pelle Engstrand  
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8 Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att diskutera och resonera kring hur vi anser att examensarbetet har 
fortlöpt. Vad som gjordes bra och vad vi skulle gjort annorlunda om vi fick chansen. Även ge 
förslag på hur det går att forska vidare inom vår gren i ämnet. 
 
8.1 Metodutvärdering 
Så vad är utfallet av de metoder vi använt oss av för att nå vårt resultat. Vi kommer här nedan 
resonera kring hur vi anser att metodvalet var och om vi skulle gjort något annorlunda för att få 
bättre resultat. 

8.1.1 Intervjuer 
Vi hade givetvis önskat ett större antal personer som vi intervjuat för att få mera bredd och större 
trovärdighet. I intresset har dock varit svalt från företagens sida. Det kan vara så att vi kanske fått 
bättre svarsprocent om vi ringt från början. Dock så fungerade mailkontakten bra och gav 
mycket från de som faktiskt svarade. Så det är svårt att avgöra… Vi anser dock att även fast 
mycket av informationen kom från endast Peter Milos att den är tillförlitlig då vi kunnat verifiera 
den i projektet hos Triona AB. Så vi anser inte att detta påverkade vårat slutgiltiga resultat. 
Så här såg utfallet ut av försöken att få till någon form av intervju efter kontaktförsök via telefon 
och epost: 
Svar : 
Coromatic AB 
Aftonbladet 
Prisjakt 
 
Kunde/ svarade ej: 
Dalatrafik 
Blocket 
SVT 
Swedbank 
Nordea 
Handelsbank 
Eniro 
Stepstone 
Manpower 
SR(slutade svara) 
 

8.1.2 Tillvägagångssätt 
Vi är i efterhand nöjda med vårt tillvägagångssätt då det gjort att vi kunnat klara både vårt mål 
men även vårt syfte. 
 
Syftet var : ”Syftet med vårt projekt är att utveckla ett förslag på arbetsgång för 
plattformsmigrering från webbapplikation till mobilapplikation. Detta förslag på arbetsgång ska 
vara en generell vägledning vad gäller migrering från webbapplikation till mobilapplikation på 
valfri plattform.”  
 
Den slutgiltiga förslaget på arbetsgång för plattformsmigrering är framtagen och det kunde göras 
tack vare att vi fick möjlighet att testa det preliminära förslaget hos Triona AB. 
 
Målet var :” Målet är att göra om den befintliga cykelreseplaneraren som är en webbapplikation 
till en Androidapplikation…”. 
Triona AB har idag en fulländad Cykelreseplanerare för Android sett till grundfunktionaliteten 
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och vissa extrafunktioner. Den går dock givetvis att bygga ut med fler funktioner efter en 
potentiell kunds intresse. 
 
Triona AB har av de intryck vi fått från berörda chefer och personal varit nöjda med den 
slutgiltiga produkten vi har levererat samt med rapporten. 
 
8.2 Resultatet 
Nu när rapporten är slutförd och resultat är framtaget så känner vi oss nöjda då vi kunnat skapa 
ett förslag på arbetsgång för plattformsmigrering vilket är helt unikt inom området. Då det inte 
funnits någon vägledning för migrering specifikt från webbapplikation till mobilapplikation. 
Eftersom allt innehåll har kunnat verifieras i projektet hos Triona AB så känner vi att innehållet 
är trovärdigt. Vårt tillvägagångssätt som vi använt för att ta fram förslaget på arbetsgång är även 
kopplat till Design Science som är akademisk accepterat. All teori som legat till grund för 
förslaget på arbetsgång är hämtad från vetenskapliga magisteruppsatser och papers. 
 
Triona AB har dessutom visat att de är mycket nöjda med både vår migrering och rapport vilket 
får ses som ett bra tecken. 
 
8.3 Vidare forskning 
Det finns vad vi sett viss forskning om hur man bör utveckla för att göra applikationer som 
fungerar på Android och iPhone. Detta ser vi som av stort intresse eftersom det är ett krig mellan 
två stora konkurrenter och inget företag vill locka bara en del av sin intressanta målgrupp utan nå 
alla d.v.s. både Android och iPhone-användare. 
 
Litteraturen nämner att företag själva kan ta fram program som konverterar den applikation som 
skall migreras till den nya plattformen så kallade COTS. Dock så är vi av uppfattningen att det 
saknas vägledning hur man skall gå till väga för att skapa dessa program. Det är även så att det 
inte i alla fall det går att använda den typen av program. Hur vida ett sådant program är värt att 
använda skulle det vara intressant att ha en utvärderingsmall för. En mall där man kan räkna på 
tidsomfattning och komplexitet bl.a. Den mallen bör då ge svar på om applikationen bör 
konverteras manuellt eller med ett COTS(Commercial off-the-shelf)-program. 
  
Det var endast det första utkastet som testades hos Triona AB vilket ger utrymme att utreda om 
vårt slutgiltiga förslag på arbetsgång fungerar i ett migreringsprojekt. Vi ser även att utreda hur 
man gör en webbapplikation som ska vara lätt att migrerad skulle vara intressant att undersöka.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1  
Skärmdokument Cykelreseplaneraren som webbapplikation 
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Bilaga 2 
Kravspecifikation Cykelreseplanerare Android 
 
Aktivitet 1 
Skapa en Android applikation av den tidigare webbaserade cykelreseplaneraren. 
 
Aktivitet 2 
Kunna lägga in önskemål om rutt i cykelreseplaneraren för att få ett förslag på rutt. Även få 
information om hur lång tid färden kommer att ta samt visa avstånd 
 
Aktivitet 3 
Kunna lägga in delmål i rutten, t.ex. att jag vill cykla från Falun till Borlänge men jag vill cykla 
via Ornäs. 
 
Aktivitet 4 
Få intressepunkter presenterat på skärmen som visar intressanta punkter så som affärer, 
sjukhus och restauranger. 
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Bilaga 3 
Email-intervju med Peter Milos på Coromatic AB 
Hur är Coromatic ABs erfarenheter kring plattformsmigrering? 
Företag som köper IT-tjänster är ofta oerfarna och behöver förlita sig på externa leverantörer. 
Vissa företag som säljer IT-tjänster har också genomfört/genomför kontinuerligt 
plattformsmigreringar åt och hos sina kunder. Tämligen har de mer eller mindre Best Practise 
kunskap och erfarenheter kring detta. 
 
Hur är dina erfarenheter kring plattformsmigrering? 
De har varit både arbetsamma och lärorika, skulle jag vilja säga. 
I rollen som köpare av IT-tjänster och IT-driftansvarig, och med en inte så insiktsfull IT-
utvecklingsansvarig inom en och samma IT-organisation, så har det skapats alldeles för mycket 
negativ energi mellan medarbetare. Konsultföretaget som IT-utvecklingschefen tog in hade 
aldrig förut genomfört ett sådant projekt och vi blev deras försökskaniner.  
I rollen som leverantör av IT-tjänster har jag både projektlett och varit aktiv systemkonsult hos 
våra kunder i liknande projekt.  Vidare har jag själv varit mottagare av plattformsmigrering inom 
den egna IT-konsultorganisationen och då har det gått smärtfritt. 
 
Vad har du för negativa erfarenheter av de migreringar du genomfört? 
Avsaknad av insikter gällande uppdraget i sig, ansvarsgränser och konsekvenser hos både 
mottagande och genomförande instans, d.v.s. slutanvändare och tekniker som rullar ut.  
 
Vad tror du är vanligast att det brister i när det gäller migrering? 
Det första är Informationshantering är A och O i liknande projekt. Samtliga intressenter måste få 
rätt information i rätt tid, från slutanvändare till systemförvaltare via Helpdesk, drifttekniker, 
systemdesigners och slutligen ledning. 
Det andra är noggrann inventering, behovsanalyser, systemberoenden och design. 
 
Vad kan göras bättre generellt när det gäller migrering? 
Mellanmänsklig kommunikation, noggrann behovsanalys och kravspecifikation, genomarbetade 
mål och delmål samt genomarbetat totalkostnad.  
Vidare att sätta realistiska tidplaner och prioritera kvalitet före snäv tidplan samt utbildning. 
 
Vad bör man undersöka innan man startar migreringsarbetet? 
Vilket/vilka behov som finns, vilken omfattning och vilka avgränsningar som är beslutade, vilka 
mål som skall uppnås samt vilken budgetram som finns. Vilket mervärde ger migreringen, på 
både kort och lång sikt.  
 
Vad är viktigt att tänka på kring migrering? 
Varför migrera (analys av Problem och Behov)? 
Går det att vänta till nästa version (medvetet mellanhopp)? 
Sker det ske stegvis? 
Vilka kompetenser behövs i projektet (genomförande)? 
Vilka kompetenser behövs efter projektet (omhändertagande, drift & support + framtida 
utveckling)? 
Nyttja Best Practice! 
Lägg mycket tid på lobbyverksamhet. 
Lägg mycket tid på förberedande arbete såsom inventering och tester. 
Efter noggranna tester, kör noggrann pilot med slutanvändare och testprotokoll 
Följ upp innan nästa steg tas 
Skapa slack i projektet (tid för strul, reflektioner och beslut) 
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Bilaga 4 
Email-intervju med Thomas Granström på Aftonbladet 
1. Hur är företagets erfarenheter kring plattformsmigrering? 

Jag bedömer att migrering mellan div. plattformar är en del i Aftonbladets löpande arbete, främst 
m.a.p. div. redaktionella system, samt publiceringssystem. Vad gäller utveckling av 
mobilapplikationer använder Aftonbladets ”appar” API:er som tillhandahålls via Aftonbladets 
mobilsajt.  
 
2. Hur är dina erfarenheter kring plattformsmigrering? 

För det mesta har resultatet varit bra, speciellt då man har utgått från befintliga tjänster/APIer. 
Jag arbetar som regel inte med frontend/presentation. 
 
3. Vad har du fö negativa erfarenheter av de migreringar du genomfört? 

Ingenting som sticker ut. 
 
4. Vad tror du är vanligast att det brister i när det gäller migrering? 

Som med all annan utveckling är det viktigt med tydliga förväntningar och snabb feedback. 
 
 
5. Vad kan göras bättre generellt när det gäller migrering? 

Se fråga 4. 
 
6. Vad bör man undersöka innan man startar migreringsarbetet? 

Det beror på hur beställningen ser ut: det kan vara relevant att fråga om projektet tillför någon 
egentlig nytta till företaget. 
 
7. Vad är viktigt att tänka på kring migrering? 

-------- 
 
8. Övriga synpunkter och tankar kring migrering 

Det kan eventuellt var intressant med en strikt definition av begreppet migrering. 
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Bilaga 5 
Email-intervju med Magnus Bengtsson på Prisjakt 
 
Jag får tyvärr kasta in handduken! Har bara varit med om en sådan 
omläggning för ca 6-8år sedan, där vi sparade om all data i ett API 
för att sedan installera det igen på en ny plattform. 
 
Det enda råd jag har är att vara tydlig på vilka tider som gäller, då 
inga uppdatering av information kan ske. Dvs den perioden från att 
datan skall exporteras till att den är inläst igen. 
 
Även att dit datan flyttas bör kunna uppgraderas efterhand, för att 
slippa göra om flytten igen vid ett senare tillfälle. 
Sättet datan sparas på bör vara på ett sådant sätt att den är lätt att 
exportera via en feed eller API. 
 
Prisjakt har gjort detta i samband att vi uppgraderade för att klara 
av fler språk. Den processen var mycket omfattande och kan tyvärr inte 
gå in på den processen. 
 
- Magnus 
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Bilaga 7 
 
Utkast på förslag för arbetsgång för plattformsmigrering från 
webbapplikation till mobilapplikation  
 
I detta kapitel kommer vi att presentera ett första utkast på förslag på arbetsgång för 
plattformsmigrering som vi tagit fram från intervjuer och teori. Den arbetsgången använder vi 
för plattformsmigreringen av cykelreseplaneraren hos Triona AB. Denna arbetsgång kommer att 
testas vid migreringen för att senare kunna verifieras och modifieras vid behov. Vi kommer i 
detta förslag på arbetsgång även att visa vilka delar som kommer ifrån teorin och vad som 
kommer ifrån intervjuerna. Underrubrikerna Teori samt Intervjuer bygger på källan till 
informationen. Är informationen t.ex. från en avhandling ligger den under rubriken teori. 
 
Analys och förstudie 
Teor i: 

 Genomgång av dokumentation 
     (utföra reverse engineering vid behov) för förståelse av tidigare applikation. Det kan t.ex. 
vara intressant att gå igenom applikationens kravspecifikation. 
 

 Analys av applikationens omfattning 
Det ger en grund för tidsplanering. Ger även information om applikationen är beroende av 
andra system eller applikationer. Vilka databaser används? Vilka relationer finns? 
 
 Analys av applikationens uppbyggnad 

     Hur ser programstrukturen ut och vad betyder koden? Hur stor är applikationen? Hur sker 
kommunikationen mellan delarna? 
 

 Analys av användning 
     Hur använder användarna applikationen? Vilka funktioner används och hur? 
 

 Undersöka om det finns begränsningar i nya plattformen 
      Klarar den nya plattformen av de funktioner eller databaser som används idag? 
 

 Analysera om det finns intressanta verktyg att använda 
      Det finns flertalet program som sköter migrering. Något av dessa som täcker behoven? 
 

 Utföra en riskanalys  
Vad skulle det kosta om systemet går ner under en kortare tid? Vad blir konsekvenserna av 
driftstörningar? 
 

 
Intervjuer : 

 Utföra behovsanalyser 
      Vad vill användarna ha för funktionalitet på den nya plattformen? (Funktionaliteten utökas 
ofta vid plattformsmigrering) 
 

 Undersöka systemberoenden 
      Kommer vi på den nya plattformen kunna jobba mot samma system och databaser som 
tidigare? 
 

 Undersöka design-möjligheter/begränsningar 
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      Klarar den nya plattformen av den design vi använder oss av idag? 
 

 Undersöka hur man ska ställa sig till uppdateringar 
      I vissa fall kan det vara av intresse att vänta in kommande uppdateringar samt medvetet 
hoppa över en uppdatering. 
 

 Undersöka vad migrering ger för mervärde för kunden eller organisationen 
      För att motivera kostanden för en migrering är det av stor vikt att veta att den ger positiva 
effekter. 
 
 
Planer ing och beslut 
Teor i: 

 Ta fram mål för migreringen 
      Vad är en lyckad migrering? Hur mäter vi det? 

 Välja metodik för migreringen 
 Välja kodstrategi 

      Freeze and port? Branch and port? Creeping and port? Proto-type and port? 
 Planera för hur arkitekturella skillnader ska hanteras 

 
Intervjuer : 

 Ta fram en kravspecifikation 
      Vad ska migreringen omfatta? Hur lång tid får det ta? Vilka funktioner ska migreras? 

 Undersöka uppdragets egentliga omfattning 
      Kan det uppstå merarbete på annat håll p.g.a. migreringen? 

 Skapa en tidsplan med utrymme för eventuella problem 
      I denna punkt bör man vara realist och se till de problem som kan uppstå 

 Ta fram en budget 
 Ta fram mål och delmål 

      Detta dels för att kunna se hur projektet ligger men även för att veta vad som ska göras. 
 Undersöka kompetensbehov 

      Om inte kompetensen finns inom organisationen kan rekrytering behövas.  
 
Genomförande 
Teor i: 

 Skapa en återställningspunkt 
      Detta som backup vid större problem som kan uppstå 

 Konvertera applikationen 
 Konvertera data 
 Stäng ner gamla systemet om det beslutats att avsluta så 

     I vissa fall kan det vara av vikt att hålla den gamla plattformen vid liv på sparlåga. (bör 
undvikas i så stor utsträckning som möjligt för att minska kostnaderna). 
 
Intervjuer :  

 Möjliggöra om möjligt att den nya applikationen kan hantera flera språk. 
Det finns möjlighet att utveckla så att applikationen fungerar på t.ex. både Iphone och Android. 
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