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Abstrakt 
 
Målet med denna uppsats är att ge en översikt av realtidswebb och dess möjligheter från 

ett tekniskt perspektiv. Nya metoder har tillkommit de senaste åren för att förbättra 

webbplatsers interaktivitet men sällan kan något nytt introduceras utan att problem 

uppstår. Vi går igenom vad nya metoder har för användningsområde, vilka problem de 

löser men även deras brister.  

 

Som undersökningsmetod skapade vi en webbapplikation med Meteor, ett JavaScript-

ramverk som använder nya webbtekniker för att utveckla realtidsbaserade 

webbapplikationer. Undersökningen visade att moderna tekniker är effektiva för att 

utveckla realtidsbaserade webbplatser. Med en standardiserad teknik för realtid skapas 

nya möjligheter för en interaktiv webb. 

 
Abstract 
 
The objective of this essay is to provide an overview of the real time web and its 

capabilities from a technical perspective. New methods have emerged in recent years to 

improve web sites interactivity, but rarely anything new is introduced without 

complications. We go through what new methods have to use, problems they solve but 

also their weaknesses. 

 

Our study method, was to create a web application with Meteor, a JavaScript framework 

using new web technologies for developing real time web applications. The survey 

showed that modern techniques are effective for developing real time web sites. With a 

standardized technology for real time web, increases new opportunities for an interactive 

web. 
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Inledning 

Under detta kandidatarbete har vi valt att göra en fördjupning inom ett område som vi 

kallar modern realtidswebb. Undersökningen är utförd från ett tekniskt perspektiv med 

fokus på nya tekniker som kombineras för att skapa realtidsbaserade webbplatser. Vi har 

blivit inspirerade av tjänster från exempelvis Google, Facebook och Twitter som visar att 

det går att skapa interaktiva webbapplikationer. Deras framgångar visar att webbtekniker 

börjar närma sig den funktionalitet som finns i mobil- och skrivbordsapplikationer. 

Webbapplikationer är ett spännande område som vi anser har potential att bli en samlad 

plattform för applikationer. Detta jämförelsevis med dagens modell där man utvecklar för 

varje plattform. Anledningen till att vi valt att specifikt fokusera vår undersökning kring 

realtid är att det har en central roll i hur en webbapplikation ska kunna mäta sig med 

skrivbords- och mobilapplikationer.  
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Problemområde 
Vi har valt att undersöka vad realtid på webben är från ett tekniskt perspektiv. Vad 

innebörden av realtidswebb är kan vara ganska oklart. Därför har vi gått igenom dess 

innebörd, hur efterfrågan uppstod och vart vi befinner oss i dag. Till sist går vi även 

igenom vår frågeställning och undersökningens syfte.   

 

Bakgrund 

Vad är realtid? 

Ordet realtid är ett begrepp som används i olika sammanhang. Det enklaste sättet att 

förklara dess innebörd är att placera det i vår vardag. När vi kommunicerar med varandra 

utbyter vi information i samma ögonblick som det sägs. I vardagen både agerar och 

reagerar vi på människor, händelser och upplevelser. Vi lagrar minnen och samlar 

erfarenheter som hjälper oss att fatta nya beslut i nutid. Vi lever våra liv i realtid utan 

några fördröjningar.  
 

Realtid på webben 

För ett par år sedan var processen mellan avsändare och mottagare på Internet något 

utdragen men i dag ser det annorlunda ut. Vi är ständigt uppkopplade och använder oss 

av Internet i våra liv till olika ändamål. Sedan sociala medier fick sitt stora genombrott, 

har vårt kommunicerande över nätet ökat drastiskt. Ökande Internetvanor gör att vi ställer 

allt högre krav på en funktionell och effektiv webbupplevelse. När vi tar emot 

information vill vi inte få den i dåtid. Vi vill ha den i nutid. En realtidsbaserad webbplats 

har inte fördröjningar och skickar informationen till användaren direkt när den blir 

tillgänglig. (Kirkpatrick, 2009) 
 

Webbapplikationer 

Webben har under en längre tid varit ett komplement till skrivbords- och 

mobilapplikationer. Enligt en artikel av Charland och Leroux (2011) har inte 

webbtekniker varit tillräckligt utvecklade för att mäta sig med dessa när det gäller bland 

annat prestanda, funktionalitet och effektivitet. Dock menar de även att webbtekniker har 
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tagit stora kliv i sin utveckling och börjat närma sig. Tidigare användes webbplatser 

främst till att förmedla information, men med den funktionalitet som finns i dag, börjar vi 

använda webbplatser precis som applikationer. För att en webbapplikation ska kunna 

mäta sig med en “vanlig” applikation rent funktionalitetsmässigt, anser vi att det är en 

central egenskap att förmedla informationen i realtid.  
 

Realtidsbaserade tjänster visar vägen 

Genom sociala medier kan vi i dag hålla en konversation mellan flera personer utan 

omvägar, där informationen mellan avsändare och mottagare skickas utan fördröjningar. 

Det har resulterat i att vi ofta kommunicerar genom sociala medier i stället för att ringa 

eller sms:a. Med webbteknikers utveckling kan i dag sökmotorer ge oss realtidssökningar 

som ger olika sökresultat medan vi letar efter informationen. Vi behöver inte ringa till en 

vän för att ta reda på vart denna befinner sig, i stället kan vi använda oss av platstjänster 

för att se vart personen i fråga befinner sig i realtid. 
 

Dagens tekniker tar vid där gårdagens slutade  

Redan på 90-talet skapades olika tekniska lösningar för att simulera realtid på bästa 

möjliga sätt efter dåvarande förutsättningar (Franklin och Zdonik, 1998). Det som gör 

realtid på webben spännande är att tekniken först nu, 20 år senare, blivit optimerad för att 

behandla realtid på ett medgörligt sätt. Trots att realtid på webben har funnits under en 

längre tid är det först nu ett standardiserat sätt för tekniken tillkommit (World Wide Web 

Consortium, 2013). Fördelen med standardiseringen är att utvecklare inte kommer att 

behöva ta omvägar för att använda sig av tekniken.  
 

Problemställning 

Trots att en standardiserat teknik för realtidslösningar på webben har tagits fram, är det 

inte standard bland alla utvecklare. Vi ser fortfarande att stora aktörer på webben 

använder äldre tekniker på sina webbplatser. Vi vill ta reda på om där finns en lämplig 

helhetslösning för att använda nya tekniker ihop vid utveckling av realtidsbaserade 

webbapplikationer. 
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Frågeställning  

Hur utnyttjar man dagens webbtekniker för att skapa en realtidsbaserad webbapplikation?  

Syfte 
Med vår undersökning vill vi ta reda på hur långt man kan ta en realtidsbaserad 

webbplats, och om dess tekniker kan mäta sig med skrivbords- och mobilapplikationer. 

Vi vill ta reda på olika fördelar, användningsområde och vilka metoder som används för 

realtid på webben. Vi anser att realtid är en viktig egenskap med stor 

utvecklingspotential. Med hjälp av vår undersökning vill vi visa att realtidswebb kan 

tillämpas för flera plattformar.  

 

Tidigare forskning 
I det här kapitlet inleder vi med att reda ut begreppen push- och pull-teknik, var 

realtidswebb ursprungligen kommer från, när den första realtidsapplikationen skapades 

till hur man trodde att push- och pull-tekniken skulle förändra Internet och hur utfallet 

blev. Vi går igenom de mest omfattande tekniker som används och vilka för- och 

nackdelar respektive har. 
 

Push- och pull-teknik 

Webben är i grunden baserad på ett förfrågan och svar-förhållande mellan klient och 

server. Klienten är beställare och måste skicka en förfrågan till servern för att ny 

information ska hämtas. Denna typ av kommunikation kallas för pull-teknik. Pull-teknik 

används av HTTP som är det kommunikationsprotokoll som används för att överföra data 

på Internet. Push-teknik är motsatsen till pull, vilket innebär att server skickar data till 

klient när ny information finns tillgänglig. En viktig detalj att påpeka, är att begreppet 

push-teknik ofta användes förut som en synonym till det vi i dag kallar för realtidswebb. 

Rent tekniskt var det oftast pull-teknik som användes. På grund av att dessa begrepp har 

definierats och använts på olika sätt, är det ofta svårt att urskilja om äldre tjänster var 

push- eller pull-baserade (Franklin och Zdonik, 1998). För att uppnå en optimal 
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realtidswebb med dagens tekniker, ska både server och klient kunna skicka data simultant 

mellan varandra med både push- och pull-teknik. 
 

Historia 

Trots att Internet inte var format för realtidswebben, fanns där tidigt en efterfrågan. 

Därför har det utvecklats flera lösningar som lyckats simulera realtid på webben genom 

olika push- och pull-varianter. Att pusha data har använts på datorsystem sedan 80-talet 

men det var 1996 som tekniken användes över Internet första gången. Företaget 

PointCast (Aguilar R, 1996) lanserade en applikation man använde i stället för 

skärmsläckare på datorn. Applikationen kunde bland annat visa kursen på börsen, 

sportresultat och väderprognoser i realtid. Applikationen fungerade inte genom en 

webbläsare men funktionaliteten var nyskapande i sig. Push-tekniken fick både ett 

positivt och negativt bemötande av media. 1997 publicerade Wired Magazine (Kelly K & 

Wolf G, 1997) en artikel där de uttryckte att push-tekniken var så bra att den skulle 

revolutionera Internet och att webbläsaren skulle bli överflödig i framtiden. Andra 

menade att push-teknik skickade onödigt mycket data och medförde för stora 

påfrestningar på informationskällan (server) och bandbredden (Miles, 1997). 
 

Flash 
Flash var ett annat försök till att skapa bland annat mer interaktiva webbplatser och 

använder och sig av Real Time Messaging Protocol för att skicka data i realtid. Flash har 

många brister och är i dag en utdöende teknik. En stor brist med Flash är att det är 

pluginbaserat och måste installeras manuellt i webbläsare. Adobe, som utvecklar Flash, 

har lagt ner utvecklingen av tekniken för mobiler och förespråkar den kommande 

standarden i HTML5 (Vilches, 2011). Tidigare användes Flash till realtidslösningar på 

webben, men används främst till videostreaming och spel i dag. 
 

AJAX 

2005 definierades tekniken AJAX av Jesse James Garret, i artikeln ”Ajax: A New 

Approach to Web Applications”. AJAX står för Asynchronous JavaScript and XML, och 

är egentligen inte en ensam teknik utan en samling av flera som används tillsammans för 
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realtidslösningar. Trots att begreppet myntades 2005 använde bland annat Google redan 

tekniken i sina tjänster Gmail och Google Maps. En grundsten som får AJAX att fungera 

är att det bygger på XMLHttpRequest som är ett API och kan användas i de flesta 

webbläsare. XMLHttpRequest används för att överföra olika typer av data både synkront 

och asynkront mellan server och klient via en HTTP-förfrågan. AJAX möjliggjorde 

skapande av interaktiva webbplatser där användaren inte behövde vänta på att sidor 

laddade om för att information skulle uppdateras. Omladdningar av HTML-sidor skedde 

per automatik i bakgrunden. 

 

Zucker (2007) beskriver många av nackdelarna med AJAX, en av dem är att exempelvis 

tillbaka-knappen i webbläsaren inte fungerar på samma sätt som på traditionella 

webbplatser. Eftersom en AJAX-applikation ofta består av en enda sida som uppdateras 

och förändras kan inte webbläsaren utläsa vilket som var den föregående händelsen. 

Samma sak händer när man lägger till en AJAX-applikation till sina bokmärken. Då 

sparas den ursprungliga sidan i stället för det faktiska stadiet som webbplatsen befinner 

sig i. Lösningar för att komma runt dessa problem finns men det är fortfarande en brist i 

AJAX. Ett annat problem är att mycket av AJAX-funktionaliteten ställer högre krav på 

klienten i stället för på servern. Detta kan leda till en sämre användarupplevelse för någon 

med sämre prestanda på sin dator. Det största problemet som AJAX inte har lyckats lösa 

är datasynkronisering mellan klient och server. Eftersom webbläsaren inte vet om något 

förändras hos servern är webbapplikationen tvungen att anropa servern med jämna 

mellanrum för att fråga om någon ny information finns tillgänglig. Väljer man att göra 

anropen med en kort tidsintervall resulterar det i hög nätverkstrafik, och har man för låg 

tidsintervall kan informationen lätt bli inaktuell. 

 

Comet 

I en artikel skriven av Carbou (2011) beskrivs Comet och dess tillhörande tekniker. 

Comet är en webbapplikationsmodell som innebär att det hålls en långvarig anslutning 

mellan server och klient. Med Comet kan servern skicka data utan att klienten begär det, 

och kallas därför också för Reverse Ajax. Comet är egentligen ett samlingsnamn där flera 

tekniker kan användas men att samma syfte uppnås. Namnet myntades 2006, men 
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tekniken hade redan då använts sedan flera år tillbaka. Comet är en populär 

realtidslösning som används än i dag på många stora webbplatser. Det finns två olika 

huvudinriktningar för att använda Comet - long polling eller streaming. 
 

Streaming 

Med streaming skapas en ständigt öppen anslutning mellan server och klient. Detta 

innebär att när servern skickar ny information upphör inte anslutningen. Fördelen med 

streaming är bra prestanda och kort svarstid mellan server och klient. Den största 

nackdelen är det bristande webbläsarstödet som gör det till en ofullständig 

realtidslösning. 
 

Long polling (Ajax with long polling) 

Long polling innebär att en Ajax-liknande begäran skickas till servern och hålls levande 

tills servern har ny information att skicka till klienten eller att anslutningen bryts. När 

begäran är fullgjord, skickas automatiskt en ny för att vänta på nya serverhändelser. 

Comet som bygger på long polling har länge varit en komplett och populär 

realtidslösning som används på många stora webbplatser i dag. 

 

Eftersom Comet kan användas med flera olika tekniker har dessa också olika styrkor och 

svagheter. Det finns dock en del generella fördelar, den viktigaste är att med Comet, har 

klienten alltid en kommunikationslänk öppen till servern. Detta gör att informationen som 

skickas till klienten inte blir fördröjd och därmed är i realtid. Comet tillåter servern att 

pusha data och för att göra det möjligt krävs varierade lösningar för olika webbläsare, 

som enligt Synodinos (2011) resulterar i en komplex lösning på serversidan. En annan 

nackdel är bristande felhantering eftersom det är problematiskt eller inte möjligt att se 

status på anslutning mellan server och klient eller om den brutits helt. 
 

WebSocket 

För att möta behovet av push-kommunikation på webben, har en standardiserad teknik 

skapats, WebSocket. Tekniken bakom WebSocket är skapad och utvecklas av IETF 
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(Internet Engineering Task Force) 2007 och är standardiserad (World Wide Web 

Consortium, 2013). 

 

WebSocket kommunicerar asynkront, vilket innebär att informationen som skickas i båda 

riktningar är oberoende av varandra. Tekniken är utformad för att implementeras i 

webbläsare och webbservrar, men går att använda i alla klient- och serverapplikationer 

(IETF, 2011). 

 

WebSocket-anslutning och handskakningsförfrågan 

För att upprätta en WebSocket-anslutning mellan klient och server, uppgraderas och 

ersätter WebSocket HTTP-protokollet vid anslutning om både klient och server har stöd 

för tekniken. Kommunikationen sker via en så kallad handskakningförfrågan mellan 

klient och server. Förutom att upprätta en WebSocket-anslutning används 

handskakningsförfrågan till att säkerhetsställa att informationen som skickas endast sker 

mellan klient och server. Om informationen tas emot av andra källor kan detta 

exempelvis leda till att säkerhetsbrister i webbläsare utnyttjas. WebSocket använder sig 

av samma portar som HTTP, port 80 och 443. Fördelen med detta är att WebSocket är 

proxy- och brandväggsvänlig då portnummer utöver dessa ofta blockeras på grund av 

säkerhetsskäl. (Jha, 2010) 

 

Med tekniken bakom WebSocket möjliggörs en större interaktion mellan webbläsare och 

webbplats som främjar en realtid miljö. Klient och server kan skicka olika sorters data i 

två riktningar (full-duplex) samtidigt. Eftersom WebSocket kommunicerar asynkront kan 

moderna webbapplikationer skicka information åt båda riktningar med väldigt små 

fördröjningar och efterlikna det som vi kallar för realtid. Olika tillvägasätt för att skapa 

direktkommunikation mellan server och klient finns sedan tidigare, men WebSocket är 

den första teknik som tagits fram för att vara ett standardiserat sätt att skapa 

realtidslösningar utan omvägar. WebSocket är en del av den pågående utvecklingen av 

HTML5 som kommer att standardiseras 2014 av W3C. Alla webbläsare är inte helt 

funktionella med HTML5 ännu, men de flesta etablerade webbläsare stödjer den senaste 

WebSocket-versionen (2013-02-13): 
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• Google Chrome 24.0 (1312.57) 

• Internet Explorer 10.0.9200.16466 

• Mozilla Firefox 18.0.2 

• Opera 12.14 

• Safari 6.0.2 (8536.26.17) 

• Chrome for Android 

• iOS Safari  

• Firefox for Android 

• Opera Mobile 

Fördelen med att WebSocket kommer att standardiseras är att moderna webbläsare per 

automatik kommer att stödja tekniken. Till skillnad från äldre tekniker som har används 

för att skapa realtidslösningar på webben som exempelvis Java och Flash kommer 

WebSocket redan att finnas integrerat i webbläsare. Java och Flash är pluginbaserade 

tekniker som installeras manuellt i webbläsare och stöds inte som standard. 

Sachin Agarwal (2012) undersökte prestandaskillnader mellan WebSocket, Comet med 

long polling och en rå TCP-socket. Resultaten visade att WebSocket har gjort stora 

framsteg och ger en bättre realtidslösning än Comet och att bristande stöd för äldre 

webbläsare är den enda nackdelen. När WebSocket jämfördes mot en rå TCP-socket 

visade det sig att det fortfarande inte är möjligt att nå samma prestanda. Detta innebär att 

webbapplikationer inte kan erbjuda en fullt lika bra realtidslösning som 

mobilapplikationer. En webbapplikation kan inte använda rena TCP-sockets eftersom 

dessa används genom en webbläsare och behöver därför WebSocket som transport av 

data. Mobilapplikationer har fördelen att de är mer avskalade och inte är beroende av 

webbläsarens prestanda. 

Gutwin, Lippold och Graham (2011) konstaterade också i deras undersökning att 

WebSocket är bättre prestandamässigt än de andra tekniker som används för realtid på 

webben i dag. Deras slutsats är att webben är redo att användas för realtidsapplikationer 

med hög aktivitet. 
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Tillvägagångssätt 

Webbplatser med nya strukturer 

Webbplatser har länge varit designade och uppbyggda på ett visst sätt. När användaren 

navigerar på webbplatsen, har förändringar skickats till en server som renderar 

förändringarna på användarens skärm. Modellen har använts länge, och har även fungerat 

för att tillfredsställa de krav som har ställts på en webbplats. När smartphonen fick sitt 

stora genombrott tillkom även mobilapplikationer, som funktions- och prestandamässigt 

kunde mäta sig med skrivbordsapplikationer. Det blev snabbt påtagligt att tekniken för att 

bygga webbplatser inte kunde mäta sig med mobil- och skrivbordsapplikationer. Sedan 

dess har utvecklingen av webbtekniker gått framåt, och uppbyggnadsmodellen för en 

webbplats börjat förändras. Till skillnad från den gamla modellen, där allting gick genom 

en server, blir det nu allt vanligare att kod exekveras på klientsidan. Den största fördelen 

med att exekvera kod direkt på klientsidan är att förändringar på webbplatsen sker direkt, 

utan omladdningar av några sidor. Möjligheterna för att skapa mer interaktiva 

webbplatser som tids nog kan konkurrera med mobil- och skrivbordsapplikationer blir 

allt bättre. 

 

Programmeringsmetoder 

Meteor 

JavaScript-ramverket Meteor är en helt ny plattform framtagen för att bygga moderna 

webbapplikationer för hur webben 2013 ser ut. Meteor är fortfarande under utveckling, 

och befinner sig i en ”early preview”. Detta innebär att stora förändringar i ramverkets 

regeluppsättningar (API) kommer att göras innan det släpps i färdig version. Enligt 

utvecklarna av Meteor är dock ramverket tillräckligt färdigställt för att användas i 

produktion.  

 

Meteor använder sig av nio principer som gör det möjligt att skapa realtidsbaserade 

webbapplikationer på ett effektivt sätt. Nedan finns de principer vi anser vara viktigast 

och vill lyfta fram (Meteor, 2013).  
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• All kod skrivs i JavaScript och därför är alla API:s (även databas-API:s), 

tillgängliga för både klient och server. 

• Man skriver all kod för klienten med templates som uppdateras automatiskt när 

databasen förändras. 

• När användaren gör en förändring uppdateras deras vy direkt innan det skickas till 

servern för att spara tid. Om servern skulle neka förfrågan så uppdateras klienten 

tillbaka till sitt ursprungliga läge. 

• Ska man göra uppdateringar i koden på sin applikation, pushas även detta ut till 

alla användare. Detta gör att man inte behöver stänga ner sin applikation tillfälligt 

och störa användare. 

 

För att dessa principer ska uppnås, använder Meteor flera olika programmeringsmetoder. 

För att gå igenom Meteor, har vi brutit ner alla tekniker som det använder och beskrivit 

vad respektive har för funktionalitet i ramverket. 

 

Node.js 

Meteor bygger på Node.js i grunden och utgör stommen i ramverket. Node.js bygger på 

Googles JavaScript-motor V8, och är en plattform för serversidan som används för att 

skapa skalbara och snabba webbapplikationer (Node.js, 2013). Node.js kan även agera 

webbserver. Eftersom serverkoden skrivs i JavaScript, kan klientkoden skrivas i samma 

programmeringsspråk. Detta gör att man kan undvika komplikationer som eventuellt 

uppstår vid användande av olika programmeringsspråk mellan klient och server. 

 

Det klassiska sätt en webbserver fungerar på är genom att använda en ut av de 

trådbaserade modellerna. En trådbaserad webbserver tar emot en anslutning i taget, och 

håller den öppen tills uppgiften är genomförd. Det innebär att servern är blockerad under 

den tid som det tar att genomföra uppgiften för andra inkommande anslutningar. Denna 

modell kallas för blocking I/O eller synchronous I/O. 
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Node.js tillämpar en annan modell som kallas event-driven, non-blocking I/O. När en 

anslutning accepteras av servern, skickas den direkt vidare för att bli behandlad och 

servern kan fortsätta att lyssna efter nya anslutningar. När anslutningens uppgift är 

genomförd på servern, skickas resultatet tillbaka till klienten. Denna modell är effektiv 

och skalbar eftersom webbservern alltid kan acceptera nya anslutningar och inte väntar på 

att en läs- eller skrivbegäran genomförs (York, 2011). 

 

JavaScript 

JavaScript är ett skriptspråk som utgavs i en första version 1995, som främst har använts 

på klientsidan i olika webbtillämpningar. Det innebär att det exekveras genom 

webbläsarens JavaScript-motor. Ett vanligt missförstånd är att JavaScript är samma sak 

som programspråket Java. Förutom likheter i namnet har JavaScript inget med Java att 

göra mer än att de delar programspråket C:s syntax. JavaScript utvecklades ursprungligen 

för webbläsaren Netscape, men kort därefter blev skriptspråket en webbstandard och 

finns numera implementerad i alla webbläsare. Under de senare åren har JavaScripts 

popularitet expanderat och tillhör nu de mest populära programmeringsspråken på 

webben. Något som har bidragit till framgångarna för JavaScript är att utvecklarna 

bakom webbläsarna tydligt visat att de tror på skriptspråket. Webbläsarnas JavaScript-

motorer utvecklas ständigt och blir allt bättre på att exekvera skriptspråket snabbt 

(JavaScript engine, 2013). Tack vare att JavaScript-motorer i webbläsare blir bättre och 

bättre, har en efterfrågan på JavaScript-ramverk som exempelvis Meteor ökat (Mozilla 

Developer Network. 2012). 

 

JavaScript är givetvis en stor komponent i Meteor som är byggt i språket. En Meteor-

applikation exekverar både klient- och serverkod med JavaScript. Serverkoden exekveras 

genom Node.js, och är därför inte beroende av ytterligare programvara för webbserver 

som Apache eller Lighttpd. Eftersom klient- och serverkod är uppdelat separat, och inte 

endast på serversidan, blir belastningen inte lika omfattande jämfört med webbplatser 

som exekverar allt på serversidan. Det är möjligt att exekvera JavaScript direkt på 
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klientsidan, vilket gör att inga krävs omladdningar av sidor krävs. Ändringar som görs på 

klientsidan uppdateras direkt i realtid utan att det går genom en server.  
 
 

MongoDB 

Ett begrepp som ofta förekommer på webben är databaser. Men vad är egentligen en 

databas? På webbplatser hanteras stora mängder information som skickas mellan klient 

och server. Oftast är det enkla förfrågningar, exempelvis att klienten skickar en förfrågan 

om innehållet på en HTML-sida. Enkla förfrågningar från klient till server är planlösa 

och har inget behov av att lagras. Från start var alla webbsidor uppbyggda på detta sätt, 

men i dag lagras information på en övervägande del av alla webbplatser. Webbplatser har 

medlemsregister, e-handelssystem, nyhetsarkiv, dokumentationer och andra system som 

är avsedda för att lagra stora mängder information. Det är just detta en databas används 

till på webbplatser, ett verktyg för att samla information som lagras på ett organiserat sätt 

(Databas, 2013). 

 

I ramverket Meteor, har man valt att implementera den dokumentorienterade databasen 

MongoDB. Den är en del av genren NoSQL som är ett samlingsnamn för alla 

databaslösningar som inte bygger på relationstabeller (exempelvis MySQL). Databaser 

som är baserade på NoSQL är vanligtvis optimerade för att hantera stora mängder 

information effektivt under hög belastning. De flesta NoSQL-databaser är 

dokumentbaserade (som MongoDB), vilket innebär att de lagrar all informationen i ett 

dokument, och är inte statiska som tabeller är i relationsdatabaser. En stor fördel med 

dokumentbaserade databaser är att informationen som lagras enkelt struktureras eftersom 

allting samlas under samma plats. Stora webbplatser som Facebook och Twitter, två 

tjänster med hög belastning, behöver en databaslösning som hanterar detta. Därför 

använder de sig av NoSQL-databaser som lämpar sig för denna struktur. Eftersom 

strukturen på informationen hos Facebook och Twitter är okomplicerad och oftast 

samlad, är en dokumentbaserad databas mer lämplig än en relationsdatabas som lämpar 

sig bättre på komplicerade strukturer. Argumentet för att Meteor har valt att bygga sitt 

ramverk kring en NoSQL-databas som MongoDB, är att det är flexibelt och lämpar sig 

bra för den realtidsmiljö man vill uppnå med ramverket (MongoDB).  
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Handlebars 

Meteor använder sig av JavaScript-biblioteket Handlebars som genererar dynamiska 

HTML-templates. Handlebars är baserat på Mustache, ett templatesystem som används i 

flera programmeringsspråk men främst för mobil- och webbutveckling. Det togs fram för 

att underlätta användandet av MVC (Model-view-controller)-modellen som separerar 

struktur från innehåll i koden. Eftersom Handlebars är baserat på Mustache är de två 

biblioteken kompatibla tillsammans men erbjuder olika funktionalliteter. Har man en 

webbplats med regelbundna förändringar, kommer ett templateverktyg som Handlebars 

att spara mycket tid. Med templates delar man upp sidan i mindre delar, som sedan sätts 

ihop till en fullständig webbplats. Fördelen med denna modell är att man endast laddar 

om de objekt som uppdateras, och resterande objekt av sidan lämnas oförändrade. Med 

hjälp av templates som uppdateras i realtid, får webbapplikationen ett handlingssätt som 

liknar skrivbords- och mobilapplikationer. (Handlebars) 

 

SockJS 

För att transportera data i realtid är WebSocket, enligt den forskning vi har funnit, den 

teknik som lämpar sig bäst för ändamålet. Den enda nackdelen med WebSocket mot 

liknande tekniker, är det bristande stödet i äldre webbläsare. Avsaknden av stöd i äldre 

webbläsare beror på att det är ny teknik som endast är standardiserad i de senaste 

webbläsarna. Meteor använder därför sig av biblioteket SockJS, vars uppgift är 

realtidstransport av data. Syftet med SockJS är att transportera data med WebSocket som 

primärt val, och när det inte stöds av klientsidan har man flera äldre tekniker att falla 

tillbaka på som long polling och streaming. SockJS skickar alltså all data i realtid med 

den transport som är mest lämpad på klientsidan (Majkowski, 2011). Målet med SockJS 

är att det ska fungera i alla kända webbläsare, oavsett vilken version av en webbläsare 

klienten använder. SockJS är uppdelat i två delar, den första används av klient och är 

byggd i JavaScript. Den andra delen används på server och finns än så länge tillgänglig 

för Node.js, Erlang, Tornado/Python och vert.x/Java(SockJS, 2013). 
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Media queries 

Media queries är en CSS3-modell som är framtagen främst för att göra webbplatser mer 

användarvänliga för mobiler och surfplattor genom skalbar design. Detta innebär att en 

webbplats layout anpassas efter olika skärmupplösningar. På en mobiltelefon är en vanlig 

skärmupplösning 320 x 480 och en datorskärm har 1024 x 768 och uppåt. På grund av 

den stora skillnaden i skärmupplösning på olika enheter, är man mer begränsad i 

användandet av grafiska element på en mobil än en dator. Med media queries kan man 

välja att dölja grafiska element som är överflödiga på exempelvis mindre upplösningar 

(World Wide Web Consortium, Media Queries, 2012). 

 

På bilderna nedan finns tre skärmdumpar på webbapplikationen vi gjort under 

produktionsdelen. Här ser man hur designen skalas efter en enhets skärmupplösning för 

att passa olika plattformar. Tekniken som har använts är CSS3-modellen media queries.  

 

 
 

Figur 1. Webbapplikationen i fullskärmsläge. 
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Figur 2. Från en mobil där designen har anpassats efter enhetens låga skärmupplösning. 

 

Undersökningsmetod 
Eftersom realtidswebb spelar en central roll i hur interaktiva webbapplikationer fungerar, 

har vi valt att undersöka detta område. Som undersökningsmetod skapade vi en 

webbapplikation med fokus på att alla händelser sker i realtid. För att metoden ska vara 

bidragande till att frågeställningen kan besvaras, har vi undersökt vilka 

programmeringsmetoder som är lämpligast och effektivast för att skapa en 

realtidsbaserad webbapplikation. Man behöver ta hänsyn till flera aspekter för att detta 

ska fungera optimalt, och därför har vi brutit ut de viktigaste delarna. Målet med 

applikationen var att den skulle fungera och vara anpassad för alla de största 

plattformarna och operativsystemen. Den skulle vara helt realtidsbaserad och utnyttja så 

många användningsområden för realtidswebb som var möjligt. 
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Getting started with Meteor.js JavaScript framework 

Läroböcker som behandlar Meteor fanns det ytterst få av, och den enda vi fann är 

”Getting started with Meteor.js JavaScript framework”. Vi valde att läsa denna bok för att 

lära oss grundprinciperna i ramverket innan vi började att utveckla vår applikation. 

Boken är riktad främst mot nybörjare och går igenom Meteor på en grundlig nivå.  

 

Telescope  

Telescope är en nyhetsapplikation som är skapad med Meteor. Applikationen är 

framtagen för att lära ut och påvisa vad man kan åstadkomma med Meteor. Telescope är 

släppt som öppen källkod och koden finns tillgänglig för alla. Den är helt realtidsbaserad, 

och anpassad för alla plattformar. Precis som Meteor, är applikationen inte färdigställd 

och fortfarande under utveckling. Telescope har varit en bra utgångspunkt för hur vi ska 

strukturera upp vår applikation. 

 

Webbapplikationens koncept 

Det är en tjänst, innehållande information om evenemang i Sverige. Syftet med tjänsten 

är att inspirera människor till att besöka och skapa event för att kunna uppleva nya saker 

tillsammans. Innehållet styrs av användarna, då vem som helst kan annonsera ut ett event. 

För att tjänsten ska bli personlig kan man logga in och följa de personer, företag eller 

organisationer man tycker är intressanta. För varje evenemang finns möjligheten att dela 

vidare informationen genom sociala medier och andra kommunikationskanaler. 
 

Målsättningar för applikationen 

Vi beräknade in redan från projektets start, att alla funktioner som var tänkta att finnas 

med i den färdiga produktionen, inte var möjligt att genomföra på den korta tid vi haft till 

vårt förfogande. Därför satte vi upp en målsättning om att ha några grundläggande 

funktioner, samt applikationens visuella delar färdiga innan projektets slut. Den funktion 

som var den viktigaste, och som vi behövde färdigställa för att stärka vår undersökning, 

var nyhetsflödet. Nyhetsflödet uppgift var att förse användare med nya evenemang, i ett 

flöde som uppdaterades i realtid. En tilltänkt funktion som skulle ha en stor roll i 
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applikationen, var en kartvy som skulle visa evenemang i närheten. När en användare var 

inne i kartläget, skulle denna direkt kunna se, när ett evenemang skapades och när någon 

anmälde sig.  
 

Det stora plattformsstödet talar för webbapplikationer  

Webbplatser har länge varit ett komplement till applikationer, då tekniken inte har funnits 

för att skapa interaktiva webbplatser. Ingen kunde riktigt förutspå hur omfattande vi 

skulle börja använda Internet i våra telefoner. Dessförinnan behövde webbplatser inte ta 

hänsyn till att erbjuda en bra användarupplevelse på mobiler i den utsträckning som krävs 

nu. Webben hade inget att sätta emot native apps när det gällde funktionalitet, prestanda, 

användarupplevelse och andra avgörande faktorer. Utvecklare satsade på 

mobilapplikationer i stället för att bygga webbapplikationer. Detta ledde till att det länge 

har varit en uppdelning mellan webb- och mobilutveckling för 

applikationer.  Webbtekniker har under de senaste åren tagit stora kliv, och 

webbupplevelsen på mobila plattformar är i dag betydligt bättre. Där finns fortfarande 

brister i webbtekniker för att erbjuda samma funktionalitet som native apps, men steget 

mellan blir allt mindre. I takt med utökandet av mobila operativsystem måste det tas fram 

applikationer för flera plattformar. Att sköta utvecklingen för detta resulterar i orimliga 

kostnader och är oerhört tidskrävande. Webbapplikationer har en stor fördel mot 

mobilapplikationer när det gäller effektiv och lönsam utveckling. Till skillnad mot en 

native app, framtagen för en plattform, utvecklas webbapplikationer för alla plattformar. 

Webben blir allt mer kompatibel med mobiler, och om utvecklingen fortgår, kommer 

webbapplikationer inom en snar framtid kunna erbjuda samma funktionalitet. Med detta 

som bakgrund anser vi att webbapplikationer har stor potential att bli en samlad 

utvecklingsplattform för mobil-, skrivbords- och webbapplikationer. Det är ett spännande 

område som det kommer att hända mycket inom de kommande åren, och det känns rätt 

att satsa på detta som webbutvecklare.  
 

Eftersom det breda plattformsstödet hos webbapplikationer är den främsta orsaken som 

talar för dem och även ingick i vårt syfte har vi testat vår tjänst på flera olika plattformar. 
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De plattformar vi har testat är följande: 

• Mozilla Firefox 20.0 

• Google Chrome 26.0 (1410.65) 

• Safari 6.0.4 (8536.29.13) 

• Opera 12.14 

• Internet Explorer 8, 9, 10 

• Chrome for Android + iOS 

• iOS Safari  

• Firefox for Android 

• Opera Mini (iOS) 
 

Resultatet av detta var att tjänsten fungerade problemfritt på samtliga, det var däremot 

inget överraskande utan förväntat och bekräftar det breda plattformsstödet. För att 

tjänsten även ska vara realtid på äldre webbläsare (exempelvis Internet Explorer 8 och 9) 

kan man inte använda WebSocket som transportmedel av data på dessa. Därför använder 

vi biblioteket SockJS (se kapitel) som löser detta på ett bra sätt. Det ger oss möjligheten 

att använda WebSocket där det finns stöd, men också att samma funktionalitet ges på de 

äldre webbläsarna. Med SockJS kan vi skapa realtida webbapplikationer för fler 

plattformar än bara de moderna och fler användare kan använda tjänsten. 
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Resultat 
Kapitlet syftar till att svara på frågeställningen genom att sammanfatta resultatet som 

analyserats. 

 

Frågeställningen lyder: Hur utnyttjar man dagens webbtekniker för att skapa en 

realtidsbaserad webbapplikation? 

 

För att besvara vår frågeställning och uppnå vårt syfte, valde vi som undersökningsmetod 

att skapa en webbapplikation. Målsättningarna för webbapplikationen, var att den skulle 

vara helt realtidsbaserad och endast använda sig av de bäst lämpade teknikerna. Vi tog 

reda på vilka programmeringsmetoderna var, och vilka vi skulle använda till vår 

applikation. Efter att vi hade gjort vår undersökning bestämde vi oss för att använda det 

realtidsbaserade JavaScript-ramverket Meteor. Anledningen till att valet föll på Meteor är 

att ramverket använder sig av de tekniker som vi fann bäst lämpade för realtid genom vår 

undersökning. Målsättningarna som vi satte upp för att lyckas med resultatet var att skapa 

en webbapplikation som interagerar med användaren i realtid. Anledningen till att vi har 

valt att fokusera på just realtid, är att vi anser det vara en viktig egenskap för att skapa en 

applikation som känns funktionell och användarvänlig. 

 

Det resultatet vi kommit fram till är att det i dag finns det bra hjälpmedel för utvecklare. 

Med moderna tekniker är det enligt vår erfarenhet, enkelt och effektivt att skapa 

realtidsbaserade webbplatser. En annan slutsats är att i dag finns det en standardiserad 

teknik, WebSocket, som är en milstolpe för realtid på webben. Med dagens tekniker finns 

det flera olika vägar att gå för att skapa realtidsbaserade webbapplikationer. Allt i från 

programmeringsspråk till valet av databashanteringssystem påverkar, och därför valde vi 

att ta hänsyn till att varje teknik ska gå att användas tillsammans som en helhetslösning 

för att utveckla applikationer.   

 

Syftet för undersökningen har varit att visa att realtidswebb är redo och kan tillämpas för 

flera plattformar. Vi anser att vi har uppnått detta syfte genom vår applikation som visar 
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att realtida webbapplikationer kan fungera för datorn, mobilen och surfplattan med nya 

webbtekniker.  

Diskussion 

Resultat i förhållande till tidigare forskning 

När vi undersökte tidigare forskning om ämnet realtid på webben, gjorde vi en 

fördjupning inom de tekniker som använts tidigare för att tillämpa tekniken. Utifrån den 

forskning vi fann, valde vi att utgå från tekniken WebSocket. Även om WebSocket är 

kärnan och det mest grundläggande för realtidstransport av data på webben, räcker det 

inte att implementera den för att lösa alla problem. Traditionella ramverk är inte 

utformade för att utveckla realtida webbapplikationer och inte alltid kompatibla med nya 

tekniker. För att utveckla webbapplikationer måste man ta hänsyn till fler aspekter än 

bara WebSocket. Vill man uppnå ett lyckat resultat med nya tekniker, behöver man en 

modell som kan kombinera alla tekniker på ett bra sätt. Detta ger en effektiv 

helhetslösning med ett brett stöd för klientsidan. Undersökningen vi har gjort har 

fokuserat på att fortsätta i de spår där forskning inte gett fler svar för att besvara 

frågeställningen. Det är sällan forskning sker på mindre enskilda 

programmeringsbibliotek, och därför har vi undersökt dessa främst utifrån lärolitteratur, 

officiell dokumentation, bloggar och använt det praktiskt. 
 

Produktionen 

Under den gestaltande delen av undersökningen, tog vi reda på vilka tekniker som 

används i dag för att sedan sätta de på prov i ett riktigt projekt. Vi ville finna den 

helhetslösning som var mest effektiv, utan att anpassa metodval efter våra tidigare 

förkunskaper. Resultaten vi fann ledde oss till en fördjupning inom ett ramverk som 

använder JavaScript. Det har inte varit vårt huvudspråk som programmerare tidigare och 

vi hade begränsade kunskaper. Meteor är ett innovativt ramverk med flera smarta 

lösningar, ett av dem är en helt ny modell för att strukturera upp ett projekt. Allt nytt har 

lett till att mycket tid av produktionen har gått åt till att lära, i stället för att utvecklas 

inom ett område som vi redan kunde. För att vända detta till något positivt, anser vi att 
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det är viktigt att våga byta inriktning trots att vi befinner oss i slutskedet av en utbildning. 

Om man väljer att inte utvecklas och stannar kvar i förlegade programmeringsmetoder, 

kan man inte ta del av allt det nya som webbtekniker har att erbjuda. Vi anser att 

produktionen har gett oss insikt om vart webben står i dag, vilka tekniker som är på väg 

utför och vilka som är på uppgång. 
 

Framtiden för applikationer 

Med hjälp av nya webbtekniker har dagens webbplatser blivit så interaktiva att de numera 

kan klassificeras som riktiga applikationer. Webben är inte endast ett komplement till 

mobil- och skrivbordsapplikationer längre och börjar etablera sig som en plattform för att 

bygga applikationer. Man kan inte kringgå att webben fortfarande ligger efter plattformar 

som är baserade på ett operativsystem funktions- och prestandamässigt, men steget 

mellan fortsätter att minska. För att webbapplikationer ska fortsätta närma sig mobil- och 

skrivbordsapplikationer, gäller det att utvecklingen av webbläsare inte stannar upp, och 

att de stora aktörerna tillsammans fortsätter att satsa på att göra webbaserade 

applikationer bättre. En stor aktör på marknaden som ligger bakom flera funktionella 

webbapplikationer är Google, som visat att interaktiva webbplatser som är funktionella 

går att skapa. Ett bra exempel på detta är Google Docs, ett webbaserat 

ordbehandlingsprogram likt Microsoft Office. Med Google Docs kan flera användare 

tillsammans framställa dokument i realtid. Den webbaserade tjänsten fungerar för alla 

plattformar. Detta är bara ett av många exempel som visat att det går att bygga kraftiga 

realtidsapplikationer på webben. 

 

Ett problem med webbapplikationer har länge varit att de tar lång tid att utveckla, och 

ofta krävt stora team med erfarna programmerare. Med standardiserade tekniker och 

ramverk för att bygga webbapplikationer, kommer även mindre erfarna programmerare 

med begränsande resurser ges bättre möjligheter att bygga funktionella 

webbapplikationer. Vi anser att webben har goda förutsättningar att bli en etablerad 

utvecklingsplattform för framtidens applikationer, jämförelsevis med dagens modell där 

applikationer tas fram för varje plattform. Vic Gundotra, Google Engineering vice 

president, menade redan 2009 att inte ens Google skulle ha råd att porta om alla sina 
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applikationer på Apple’s App Store till alla andra plattformar (Mobithinking, 2009). 

Trenden från 2009 ser fortfarande ut på samma sätt, och vi tror appar kommer att finnas 

med ett tag framöver. Under tiden kommer det att släppas allt fler operativsystem för 

mobiler, surfplattor och datorer. Till slut kommer en smärtgräns att infinna sig för hur 

många plattformar en applikation kan portas till. Då hoppas vi att webben kommer finnas 

till undsättning som en universallösning för alla plattformar. Fram tills dess hoppas vi att 

webben fortsätter att utvecklas i samma takt som den alltid har gjorts, och 

förhoppningsvis inom en snar framtid kommer i kapp operativsystemen prestanda- och 

användbarhetsmässigt så att allt fler satsar på webbapplikationer.  
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Ordlista 
 
HTML5 
En kommande standard (2014) för märkspråken HTML och XHTML (version nummer 

fem) som utvecklas av organisationen World Wide Web Consortium (W3C). 
 

HTML5 

http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5 

(Hämtad 2013-05-16) 

 
JavaScript 
Ett dynamiskt skriptspråk som utgavs 1995. Exekveras i en webbläsares JavaScript-

motor. Då Javascript används i webbläsare arbetar det mot ett gränssnitt som kallas 

Document Object Model (DOM).  
 

JavaScript 

http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript 

(Hämtad 2013-05-16) 

 

Plug-in 
Ett komplement/tillägg i ett befintligt program från exempelvis en tredjepartstillverkare 

för att utföra något program inte stödjer. Plug-ins används ofta i webbläsare för att spela 

video (Flash, Quicktime, Silverlight), leta efter virus och öppna okända filtyper. 
 

Plug-in 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plug-in_(computing) 

(Hämtad 2013-05-16) 
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Real Time Messaging Protocol (RTMP) 
RTMP är ett protokoll utvecklat av Adobe Systems och används för att strömma data, 

video och ljud över Internet mellan en server och Flash-spelare. 

 
Real Time Messaging Protocol 

http://en.wikipedia.org/wiki/Real_Time_Messaging_Protocol 

(Hämtad 2013-05-16) 

 

TCP 
Transmission Control Protocol är ett dataöverföringsprotokoll som används för 

huvuddelen av all kommunikation över Internet. TCP används exempelvis för 

kommunikation i HTTP, FTP och e-post (SMTP, IMAP och POP3). 

 

TCP 

http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol 

(Hämtad 2013-05-16) 
 

W3C 
World Wide Web Consortium, bildat 1994, är standardorganisationen med medlemmar 

från ledande industrier, forsknings- och utvecklingsinstitut, standardiseringsorgan och 

regeringar samt EU. W3C bestämmer vilka tekniker som ska vara standardiserade på 

webben och har som mål att genom ett öppet samarbete leda Internet till dess fulla 

potential. 

 

W3C 
http://en.wikipedia.org/wiki/W3c 

(Hämtad 2013-05-16) 
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XML 
Extensible Markup Language (XML) är ett märkspråk som har varit en W3C-standard 

sedan 1998. 
 

XML 

http://en.wikipedia.org/wiki/XML 

(Hämtad 2013-05-16) 
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