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Content Web services are now a day often mentioned when speaking of 

systems communicating with each other online. This master thesis 

describes how we, with a grounded theory, developed a web 
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Abstrakt 
 

Författare Robert Persson, Silas Dich 
 

Handledare Per Flensburg 
 

Projekt Magisteruppsats i informatik 
 

Titel Bidrag till metodutveckling för webservicedesign, baserat på en 
verklig fallstudie 

 

Innehåll Webservices nämns för tiden ofta i samband med 

informationsutbyte mellan system som kommunicerar med 

varandra online. Denna uppsats ämnar beskriva, med hjälp av 

grounded theory, hur vi gick tillväga för att skapa en webservice 

från grunden för att sedan beskriva hur metodutveckling ser ut för 

design av webservices. Webservicens syfte är att förenkla 

informationsutbytet mellan företaget Infra Gaming, som vi gör 

uppdraget åt, och deras kunder. Rapporten är ingen manual till 

webserviceutveckling utan den beskriver hur vi, med hjälp av tre 

steg, gick tillväga för att lösa uppdraget och vår 

problemformulering vid hand. 

 

Nyckelord Web service, webservice, grounded theory, grundad teori, 
 metodutveckling. 
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Inledning 

Bakgrund 

För att förstå vad denna uppsats handlar om är det viktigt att förstå vilka de olika 

beståndsdelar och aktörer är som tas upp. Infra Gaming säljer en tjänst för online-

casinoägare som de betalar för att få tillgång till. Denna tjänst är en övervakningssida 

som erbjuder personal, hos de online-casinoverksamheter som köper tjänsten, 

fullständiga översikter om vilka transaktioner som spelare i deras casino vill utföra. 

Dessa transaktioner är till exempel uttag av pengar eller insättning av pengar. Vad 

tjänsten även erbjuder är statistik, spelaruppgiftshantering, reklampartnerhantering och 

en tjänst för kreditkortskontroll som jämför kreditkortsnummer mot en internationell 

databas för att kontrollera att inte kortet är stulet eller falskt. När online-casinoägare 

köper denna tjänst av Infra Gaming, erhåller de inloggningsuppgifter till denna 

övervakningssida, som ligger på Infra Gamings backend-server. Personal hos online-

casinot loggar alltså in på Infra Gamings backend för att komma åt övervakningssidan 

för deras online-casino. Det är viktigt att skilja på dessa aktörer och delar i detta 

system för att undvika missförstånd. Kunden är den enda egentliga aktör i vårt fall och 

är online-casinoverksamheter som köper denna tjänst av Infra Gaming. Spelare är 

kunder hos online-casinoverksamheter som köper denna tjänst och finns i deras 

databaser. Infra Gamings backend är den plats där kunder loggar in för att övervaka 

och hantera uppdateringar i deras online-casino.  

 

Vi kommer flera gånger i uppsatsen att nämna ordet mappning. När vi pratar om 

mappning handlar det om att peka om anrop från Infra Gamings backend till kundens 

system och tillbaka igen, via webservice-prototypen som vi gjort. Ett exempel på en 

sådan pekning kan vara att om ett anrop heter getThis() på Infra Gamings backend. 

Detta anrop används för att hämta information i kundens system, via webservicen, 

men denna information hämtas i kundens system med hjälp av ett anrop som i detta 

exempel heter getThat(). För att kundens system ska förstå att anropet getThat() ska 

utföras när getThis() anropas på Infra Gamings backend måste en mappning göras 

mellan dessa och detta är meningen med vår webservice. Resultatet av en mappning 

blir alltså att när en kund anropar getThis() vid användning av Infra Gamings backend 
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för att övervaka sitt online-casino då förstår kundens egna system att getThat() måste 

utföras och detta förstår kundens system med hjälp av vår webservice. 

 

För att beskriva vad en webservice är refererar vi till ett citat ur ett föredrag av W3C 

från 2003: 

“A Web service is a software system designed to support interoperable machine-

to-machine interaction over a network. It has an interface described in a 

machine-processable format (specifically WSDL). Other systems interact with 

the Web service in a manner prescribed by its description using SOAP-

messages, typically conveyed using HTTP with an XML serialization in 

conjunction with other Web-related standards.” (W3C, 2003)

 
Det enda kravet som finns på en applikation för att den ska kunna klassificeras som en 

webservice, är att den ska kunna interagera mellan datorer över ett nätverk. Den ska 

även ha ett interface och kunna skicka SOAP-meddelanden, till exempel med hjälp av 

HTML. 

 

Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att se hur metodutveckling kan se ut när man 

utvecklar en webservice. För att undersöka detta har vi utvecklat en webservice som i 

framtiden kommer att underlätta kommunikation och informationsutbyte mellan Infra 

Gamings och deras kunders system. Tanken med denna underlättning är att minska 

manuellt arbete för anställda, spara tid och skapa mervärde för företaget. Syftet är 

även att vi själva ska lära oss mer om webservices och hur utvecklingen av dessa går 

till. 
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Problemdiskussion 

För att undersöka hur metodutveckling ser ut vid design av webservices kommer vi att 

i den här uppsatsen samarbeta med ett företag, som utvecklar webbaserade 

övervakningslösningar för online-casinoverksamheter, att utveckla en webservice för 

att förbättra kommunikationen för metodanrop och informationsutbyte mellan deras 

och kunders system. Webservicen ska ta emot anrop från Infra Gamings backend för 

att sedan mappa om dessa för att passa kundens system. När mappningen har utförts 

ska sedan anropen utföras i kundens system. Exempel på detta kan vara en 

databasuppdatering eller en returnering av information. Anledningen till att det finns 

efterfrågan för en sådan webservice är att i dagsläget konfigureras kommunikation 

med kunders system och deras system manuellt vilket företaget vi arbetar med anser 

vara överarbete och olönsamt.  

 

Problemformulering 

I den här uppsatsen kommer vi att försöka att besvara frågan: 

Hur kan ett bidrag till metodutveckling för webservicedesign se ut, baserat på ett 

verkligt case? 

 

Genomförande 

I uppsatsen kommer vi att beskriva hur vi, tillsammans med företaget, gick tillväga för 

att utveckla en webservicelösning från start till prototyp. Genomförandet av projektet 

kommer att göras både här i Växjö med Internetkontakt med företaget i Stockholm 

och dess anställda. I metodavsnittet kommer vi att presentera Järvinens taxonomi, 

(Järvinen, 2001) som används för att beskriva hans metoder i en trädstruktur för att få 

en överblick över dem. I metodavsnittet presenterar vi även vårt val av metod och 

utvecklar denna. 
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Avgränsningar 

Vår uppsats kommer inte att ta upp någonting om tjänsten som berör kreditkorts-

kontroll, som Infra Gaming erbjuder på deras övervakningssida. Anledningen till detta 

är att det är en tjänst som Infra Gaming inte själva har gjort utan är en tjänst som de 

köper in från ett utomstående företag. 
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Metod 
I det här avsnittet förklarar vi vårt val av vetenskapligt arbetssätt, och hur detta 

påverkar vår resultatdel. Vår främsta referens kommer att vara Pertti Järvinens bok 

”On research methods” (2001). 

 

 

 

 

Approaches studying 

Researches stressing  
utility of innovations 

Conceptual-
analyctical 

 approaches 

Approaches for 
emperical 

studies

Innovation-building
approaches 

Innovation 
evaluating 

approaches 

Theory-testing  
approaches 

Researches stressing 
 what is reality 

Mathematical approaches 

Theory-
creating 

 approaches 

Research approches 
 

Figur 1, Järvinens taxonomi (Järvinen, 2001) 

 

 

Ovan, i figur 1, beskriver Järvinens taxonomi en trädstruktur över forskningsmetoder. 

Denna modell ger en bra överblick över vilka forskningsmetoder som passar ihop och 

hur de förhåller sig till varandra. Fördelen med denna modell är att vi kan gå igenom 

trädet på ett systematiskt sätt för att komma fram till vilken metod som lämpar sig bäst 

för vårt arbete. Efter att ha studerat Järvinens taxonomi och de metoder som vi ansåg 

kunde passa vår rapport, insåg vi att ingen av dessa var optimala för sättet som vi vill 

presentera vårt problem på. Vi läste därför vidare i Järvinens bok, ”On research 

methods”, och fann att metoden grounded theory verkade innehålla verktyg för att 

skapa sin egen teori utifrån datainsamling som till exempel kan vara praktiskt arbete. 

Vi blev genast intresserade av metoden och nedan följer en presentation av den. 
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Grounded theory 

”Grounded theory är upptäckten om vad som finns och vad som dyker upp, alltså inte 

redan skapat.” (Glaser, 1998) 

 

Grounded theori utvecklades av Glaser och Strauss (1967) (Järvinen, 2001). 

Enligt Järvinen används grounded theory för att upptäcka teorier utifrån data, som 

erhållits från forskning. Teorin upptäckts, utvecklas och verifieras under stegvis 

datainsamling om ämnet man utforskar och därför kan man påstå att datainsamling, 

teori och analys har en ömsesidig relation med andra. 

 En välformad grounded theory ska uppfylla fyra krav för att kontrollera dess validitet: 

 

• Den ska passa in på ämnet som undersöks 

• Alla aktörer ska ha förståelse för ämnet 

• För att kunna dra generella slutsatser måste datainsamlingen vara tillräckligt 

omfattande. 

• Den ska erbjuda kontroll för att användas mot ämnet. 

 

När man utför en studie med hjälp av grounded theory ställer man en fråga som tydligt 

definierar problemet som ska studeras. 

 

Hur kan ett bidrag till metodutveckling för webservicedesign se ut, baserat på ett 

verkligt case? 

 

Teorin för denna frågeställning kommer vi att skapa med hjälp av grounded theory 

vilket innebär att teorin upptäcks, utvecklas och verifieras under vår datainsamling och 

analys. För att göra detta kan man till exempel föra dagbok under arbetets gång och 

sedan analysera och utifrån denna skapa teorin. 

 

När man utför en analys med hjälp av grounded theory så används tre metoder: open 

coding, axial coding och selective coding (Järvinen, 2001). 
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Open coding definieras som en process som går ut på att bryta ner, studera, jämföra 

och kategorisera data. Vi kommer att tillämpa det här i vår uppsats genom att 

analysera vår dagbok och sedan bryta ner den i händelser och kategorisera dem för att 

undersöka dessa var för sig. 

 

Järvinen beskriver axial coding som ett tillvägagångssätt för att sammanställa data för 

att göra kopplingar mellan de kategorier som forskaren skapar under open coding 

(Järvinen, 2001). För att göra detta så ser man på vilka saker i teorin som leder till att 

ett visst problem uppstår och detta kallas för casual condition (Järvinen, 2001). För vår 

uppsats innebär detta att vi kommer att undersöka orsakerna till varför vi gör olika val 

under konstruktionen av vår applikation. 

 

Till sist tar Järvinen upp selective coding som innebär att man ur de olika kategorierna 

från open coding väljer en huvudkategori. Denna huvudkategori relaterar man sedan 

till de andra kategorier för att validera kopplingar som finns emellan dem (Järvinen, 

2001). 

 

Vi tycker att grounded theory är den metod som passar bäst för vår frågeställning då 

den tillåter oss att skapa vår egen teori vilket innebär att vi kan satsa mer på vår 

praktiska del, istället för att omformulera andras redan skrivna texter om ämnet. Om 

man tittar närmare på grounded theory för frågeställningen innebär det att vi under vår 

utveckling av en webservice samlar in data kring arbetet, i vårt fall med hjälp av att 

föra dagbok. Data upptäcks, utvecklas och verifieras under arbetets gång, detta 

resulterar sedan vår teori. Ingen av oss har tidigare använt oss av denna metod vilket 

innebär att det är ett nytt arbetssätt för oss båda. 
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Datainsamling 
Under tiden som projektet har pågått, har vi varje gång vi fått direktiv, haft 

funderingar och gjort framsteg, skrivit ner detta i en dagbok. Dessa dagböcker 

kommer att användas som underlag till vår open coding-del som presenteras som 

kapitlet genomförande. Motiveringen till att använda sig av dagböcker för att sedan 

skriva teori utifrån den är att det presenteras som ett förslag till hur man skriver 

rapporter med hjälp av metoden grounded theory. Alla dagböcker som vi skrivit under 

datainsamlingen återfinns som bilaga 2 i rapporten. 
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Dataanalys 
Vi har analyserat de insamlade data för att sedan upptäcka samband, kategorisera och 

kopplingar emellan dem. Analysen av data gjordes till mesta dels efter att insamlingen 

hade gjorts, men vi hade även tanke på den under datainsamlingen. För att göra detta 

har vi använt oss av open, axial och selective coding. 

 

Open coding 
Open coding hjälpte oss att bryta ner de insamlade data i begrepp samt att sätta namn 

på dessa. För att identifiera dessa begrepp analyserade vi våra dagböcker där vi 

markerade ord och meningar som vi tyckte var lämpliga kandidater till kategorier och 

koncept för vår uppsats. Vi tog sedan dessa kandidater och förde in dem i ett 

dokument. Där började vi sedan modellera runt dem och diskutera vilka som var 

lämpliga som kategorier och koncept. Kategorier kan beskrivas som överrubriker och 

koncept som någonting som utförs under rubriker. Att välja ut dessa kategorier och 

koncept krävde många och långa diskussioner då vi flera gånger hade olika åsikter. 

Dessa diskussioner har pågått under hela arbetets gång och pågår fortfarande. Vi har 

dock enats om en samling av kategorier och koncept som ligger till grund för vår open 

coding-process och dessa följer nedan. 

 

Informationsinsamling 

Planeringsfasen började tidigt på terminen med att vi tog kontakt med Andreas 

Jansson på Infra Gaming i Stockholm och frågade honom om de hade ett problem som 

vi kunde lösa åt dem. Företaget som är förhållandevis ungt hade flera problem att välja 

från. Men efter samtal kom vi alla överens om att bygga en webservice för deras 

nuvarande projekt, som är en övervakningstjänst för online-casinoverksamheter, skulle 

vara det mest utmanande och passande för ett examensjobb. För att komma igång med 

problemet träffade vi Andreas i Växjö där han lite mera utvecklat presenterade 

problemet för oss. 
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Kravspecifikation 
För att få en idé om vilka krav som Infra Gaming har på webservicen som vi ska 

utveckla åt dem, bad vi Andreas om att skriva ihop en kravspecifikation till oss. Vi 

bad honom presentera de grundläggande kraven som den ska ha, för att de skulle vara 

realistiska för oss att uppnå med en prototyp. 

 

• Webservicen ska flexibelt kunna mappa om anrop från Infra Gaming till kund och 

tillbaka. 

• Webservicen ska ha felkontroll och felhantering. 

• Webservicens arkitektur ska stödja vidareutveckling. 
 

För att visa mer exakt vilken tankegång som Infra Gaming har för denna uppgift blev 

vi presenterade för ett simplifierat flödesschema som visar vad de har tänkt kan finnas 

för händelser med webservicen och hur den ska hantera dessa. 
 

 

Admin i backend anropar 
funktionen getThis() för 
en specifik kund  
 

Webservicen hämtar 
mappningen för det 
specifika anropet hos 
kunden 

Kundsystemet svarar 
på anropet och 
levererar önskad data 

Webservicen levererar 
anropet till backend och 
presenterar efterfrågad 
information 

Webservice-
anropet är 
utfört 

 

Figur 2, Flödesschema 1 
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I figur 2 beskrivs det hur det går till när man i Infra Gamings backend utför ett anrop 

och hur webservicen ska hantera detta anrop för att kunna leverera vad som efterfrågas 

i anropet. Anropet utförs i kundsystemet, som alltså är systemet som ligger på 

kundsidan av webservicen och inte Infra Gamings system. Sidorna runt om 

webservicen beskrivs visuellt i figur 4 och 5. Om inga fel har uppstått på vägen, som 

till exempel inmatning av fel information. Slutligen returneras det om anropet är utfört 

och vad som utfördes. 

 

Granskning av backend 
Vi erhöll tillgång till Infra Gamings FTP-server som innehöll alla filer som berör 

online-delen av deras backend. Ser man på figur 2 i stycket ovan, utgör backend alltså 

det första steget när kunder vill hämta information. Vi fick fri tillgång till att ladda 

hem vilka filer vi önskade, för att sedan granska dessa. Tanken med detta var att skapa 

en bild av hur deras system var uppbyggt. Vi erhöll även inloggningsuppgifter till 

utvecklingsprototypen för övervakningstjänsten som de håller på att utveckla. Detta är 

själva produkten som de kommer att sälja till kunder och det var därför viktigt för oss 

att bekanta oss med den, då detta kommer att vara den ena sidan som vår webservice 

kommer att kommunicera och arbeta mot. Denna sida visualiseras i figur 4 och 5. 

 

Kategorisering av in- och utdata 
För att få en bättre bild och idé om hur informationstrafiken ser ut för in- och utdata 

mellan Infra Gamings backend och deras kunder så kategoriserade vi metodanrop som 

vi identifierade genom att granska utvecklingsprototypen av Infra Gamings backend 

samt genom att granska klassfiler, som vi fått tillskickade från personal hos Infra 

Gaming, som berör denna. Anledningen till att detta ger en bättre bild är att man 

identifierar vad som skickas från ena sidan av webservicen till den andra, samt vad 

som förväntas returneras eller utföras. Vi använde en sida som finns i 

utvecklingsprototypen för detta som innehåller funktioner för att erhålla information 

om aktuella och gamla transaktioner som kunder har utfört eller efterfrågat. Såhär ser 

en kategorisering av denna ut med anrop från Infra Gamings sida där kundsidan sedan 

förväntas svara med efterfrågad information. 
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Infra Gamings sida En kunds sida 
Transactions: Transactions: 
getAllWithdraws() 
getAllDeposits() 
getAllTransfers() 
getAllProcessTransactions() 

listAllWithdraws() 
listAllDeposits() 
listAllTransfers() 
listAllProcessTransactions() 

 

Figur 3, Kategorisering av in- och utdata 

 

För att noggrannare beskriva vad innebörden av dessa anrop innebär tar vi 

getAllWithdraws() och listAllWithdraws() som exempel. En kund loggar in på Infra 

Gamings backend och begär att få se alla uttag som spelare har gjort under hela tiden 

som kunden har använt sig av tjänsten. Detta anrop skickas från Infra Gamings 

backend till webservicen. Beroende på vilken kund som begärt att detta anrop ska 

utföras laddas, mappningsförutsättningar för just denna kund. Det som laddas är alla 

namn på kundens motsvariga metodanrop för att dennas och Infra Gamings system ska 

kunna förstå varandra. I detta exempel kallas alltså metodanropet, som heter 

getAllWithdraws() i Infra Gamings system, motsvarighet i kundens system för 

listAllWithdraws(). När denna mappning har utförts skickar webservicen anropet 

vidare till kundens system där vad som efterfrågas utförs. Slutligen skickas det från 

kundens system, via webservicen, tillbaka ett meddelande till Infra Gamings backend 

om vad som utfördes eller vad som anropet efterfrågade. Uppstår det någonstans på 

vägen ett fel som till exempel kan vara att kunden har fyllt i uppgifter i felaktigt 

format eller glömt att fylla i information i fält som kräver det, rapporterar webservicen 

detta till kunden med information om vad felet är. Detta presenteras på Infra Gamings 

backend. I vår prototyp finns det exempel på en sådan här mappning där anropet 

behandlar en uppdatering av kundinformation. Vi har gjort laddningen av mappnings-

förutsättningarna för den specifika kunden som utför detta anrop samt funktionen som 

utför detta, så flexibel som möjligt för att underlätta vidareutveckling av detta. 
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Planeringsfas 

Prototypplanering 
Efter att ha gått igenom de föregående stegen kom vi överens med Infra Gaming om 

att börja fundera på webservicens arkitektur. Vi började med att diskutera och skissa 

på hur data praktiskt ska skickas från A till B samt hur B ska returnera till A. En annan 

sak vi diskuterade var i vilka steg som data ska skickas för att komma från A till B och 

tillbaka. För att visualisera våra tankegångar för Infra Gaming och för oss själva 

använde vi oss av ett flödesschema. 

 

Infra Gaming

Webservice lager 1

Webservice lager 2

Kund

Färdig?

Ja Nej
Avsluta

 
Figur 4, Flödesschema 2 

 

Tankegången i det här flödesschemat är att information skickas från Infra Gaming till 

webservice lager 1. I detta lager tas informationen emot för att sedan skickas till 

webservicens andra lager. Detta lager tar alltså endast emot data för att sedan skicka 

den vidare. I webservice lager 2 mappas anropen för att passa kundens system. Tanken 

är att beroende på vilken kund som begärt att detta ska utföras, ska rätt mappning 

laddas. När mallen för hur informationen har mappats om för den specifika kunden har 

hämtats, utförs mappningen och webservicen skickar vidare den mappade 

informationen till kundens system. Dessa två webservicelager presenteras ytterligare i 

beskrivningen av utvecklingsprototypen i senare kapitel. Om anropet från Infra 

Gamings backend är en efterfrågan efter information returneras denna på samma vis 
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tillbaka till backend där den kan presenteras. När ett anrop har utförts ska kunden 

kunna välja att avsluta eller göra ett nytt. Våra kriterier för vad som krävs för att vår 

webserviceprototyp är färdig är att den ska kunna ta emot data. Dessa data kan vara i 

form av till exempel metodanrop och information. Webservicen ska sedan flexibelt 

kunna mappa dessa data för att vilket kundsystem som ska kunna förstå vad som ska 

utföras i det. Vår webservice ska även innehålla funktioner för att returnera vad den 

har utfört. Dessa funktioner ska kunna presentera denna information på Infra Gamings 

backend med motiveringen att kunden ska få respons på om en begäran har utförts 

eller inte. För att kunna returnera om en begäran inte har utförts ingår även 

felhantering i våra kriterier. Uppstår det någonstans i webservicen ett fel eller att 

felaktigt format på information har fyllts i av kunden, ska denna information 

presenteras på backend. Vårt sista kriterie är att vår webserviceprototyps arkitektur ska 

vara så generell som möjligt för att underlätta vidareutveckling som till exempel är att 

lägga till fler funktioner. Den ska alltså inte vara låst vid den funktion som vi tar upp i 

vår prototyp. 

 

Infra Gaming gav oss från början fria händer till att designa strukturen på webservicen 

och efter att ha presenterat vår idé för dem kom vi överens om att detta tankesätt 

överensstämmer med företagets idéer om vilken funktionalitet webservicen ska ha. De 

föreslog att vi skulle börja designa en första version av en prototyp för att komma 

vidare.  
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Val av språk 
Infra Gaming gav oss förslag på vilka språk som de kunde tänka sig att applikationen 

skulle bli designad i. Språken som de föreslog för oss var PHP, Java, JSP, C++ eller 

C#, de uttryckte dock att vi inte borde använda oss av ASP med anledning av att de 

inte vill ha support på det. De gav oss fria händer att välja vilket av dessa språk som vi 

vill arbeta med, men poängterade att Java är att föredra då de ger möjlighet att jobba 

med servlets och applets. Men en prototyp i något av de andra språken går bra om det 

finns vidareutveckling i åtanke redan från början. Vi började planera systemet i Java, 

men samtidigt som vi båda har bättre kunskap inom PHP, ingen av oss har tidigare 

jobbat med SQL ihop med Java, som var med i kravspecifikationen och att vi bättre 

kunde föreställa oss en prototyp i PHP. En annan anledning till att vi använder oss av 

PHP är att det är gratis då det är ett open source-programmeringsspråk. 
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Designfas 

Efter att ha jobbat en tid med planeringsfasen och dess steg började vi att arbeta med 

att få ner våra tankar och idéer i en praktisk prototyp. Detta gjorde vi med hjälp av 

litteratur från tidigare studier och med guidning från Infra Gaming via Internetkontakt. 

 

Utvecklingsprototyp 
Vi började med att designa den första prototypen, och gjorde detta med 

planeringsfasen i åtanke. Utifrån idéer och flödesscheman började vi att skapa en 

webservice samt exempel på ett anrop från Infra Gamings sida och en kundsida. Som 

vi tidigare nämnde i planeringsfasen ansåg vi att webservicen skulle utvecklas i två 

delar och att hela simuleringen av att skicka data från Infra Gamings backend till 

kundens system skulle ske i fyra steg. Dessa fyra steg finns i flödesschema 2 under 

kapitlet prototypplanering och de är Infra Gamings backend, webservice lager 1, 

webservice lager 2 och till sist kundens system. Stegen beskrivs mer utförligt i de 

kommande rubrikerna.  

 

Informationsinsamling och returnering 
För att simulera en sida på Infra Gamings backend började vi med att skapa ett 

formulär med ett antal fält för att skapa en spelare i kundens system. Fälten som vi 

använde oss av var förnamn och efternamn samt ett genererat spelare ID. Anledningen 

till att vi använder oss av ett ID-nummer på spelare istället för att ha för- och 

efternamn som identifierare, är att det är ett önskemål från Infra Gaming då de anser 

att ett ID är unikare och att risken för att spelare har samma för- och efternamn är 

förhållandevis hög i stora casino-system. Anledning till att vi inte gjorde formuläret 

mer utförligt med mer information om spelare var att vi kände att vi var i en mycket 

tidig testfas med prototypen. Framtida tankar kring denna sida är till exempel att ta 

hänsyn till spelares integritet och säkerhetshantering av spelarinformation. Värden på 

dessa fält skickas med hjälp av formuläret vidare till steget, felkontroll och 

informationshantering. På denna sida finns det även utskriftsfunktioner. Dessa finns 

för att meddela en kund om ett anrop har utförts samt att de presenterar kunden för 

information som begärts. 
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Felkontroll och informationshantering  
Detta är första delen av webservicen som är designad för att ta emot informationen 

som kommer från det föregående steget i prototypen. Denna del av webservicen 

hanterar felkontroll vid inmatning av fältvärden som sker i informationsinsamlingen i 

föregående steg. I denna prototyp innebär felkontroll endast att webservice del 1 

kontrollerar om fält har lämnats tomma. Vid vidareutveckling av denna del bör man 

tänka på att skapa felkontroller för att se till att uppgifter som till exempel 

telefonnummer och personnummer fylls i med korrekt format. Om kraven för 

felkontrollen uppfylls skickas informationen vidare till den andra delen av 

webservicen som är mappningssteget. Om inte dessa krav uppfylls, det vill säga att, 

har kunden fyllt i ett fält i felaktigt format eller lämnat det tomt, skickas kunden 

tillbaka till steg 1 där det skrivs ut felmeddelande beroende på vilket fel som gjorts. 

 

Mappning 
Detta steg beskriver webservice lager 2 och denna del av webservicen hanterar 

mappning av information och anrop för att passa kundens benämning av dessa. I 

denna prototyp har vi ingen koll på vilken kund det är som skickar information eller 

begär ett anrop, utan vi har enbart en statisk mappningsmall som passar en unik kund. 

När mappningen har laddats ser webservicen vilka villkor som finns för alla anrop. 

Skickas det till exempel ett anrop från Infra Gamings backend som kallas för 

getUsers() och kundens system kallar detta anrop för getAllUsers(), pekar denna del 

av webservicen om anropet getUsers() till getAllUsers() för att kundens system ska 

förstå att de innehåller samma information. I mappningen som laddas är det mycket 

viktigt att det finns mappningar av alla anrop som finns för att inga fel ska uppstå. I 

denna första prototyp tog vi inte hänsyn till att motsvarigheter till anrop som kommer 

från Infra Gamings backend möjligtvis inte finns i kundens system. Vi tog inte heller 

hänsyn till att kunder möjligtvis identifierar information på andra sätt som att till 

exempel identifiera spelare med hjälp av att kombinera för- och efternamn som nyckel 

istället för att använda sig av spelare ID. När mappningen har utförts skickas 

informationen vidare till nästa steg, som är exekvering av anrop och förfrågningar på 

information från detta steg..  
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Exekvering 
Detta steg simulerar det sista steget som är kundens system. Här tas den mappade 

informationen som skickats från föregående steg, emot och med hjälp av SQL-satser 

förs informationen in i en simulerad kunddatabas. När uppdateringen har utförts i 

databasen returneras ett svar tillbaka till steg 1 där det skrivs ut för att kunden ska se 

att uppdateringen lyckades. Uppstår det ett eventuellt databasfel skrivs detta ut istället, 

med ett meddelande om vilket fel som påträffades. Detta fel kan till exempel vara att 

databasservern inte går att nås för tillfället.  

 

Med detta steg slutfört tyckte vi dock inte att denna prototyp uppfyllde våra kriterier 

som vi tidigare diskuterat fram. Visserligen tar prototypen emot information och 

anrop, mappningen av dessa är dock bunden till en unik kund vilket gör prototypen 

väldigt oflexibel. Prototypen har funktioner för att returnera vad webservicen har 

utfört men den har en väldigt begränsad felkontroll då den enbart kontrollerar att 

kunden inte har glömt att fylla i något värde i fälten på backend. Arkitekturen på 

denna prototyp är inte vidareutvecklingsvänlig med tanke på dens oflexibla 

mappningsegenskaper och uppfyller därför inte detta kriteriet heller. 

Utvecklad prototyp 
När vi började med denna vidareutvecklade versionen av vår webservice hade vi visat 

vår första version för Infra Gaming som hade synpunkter på att den borde vara mer 

dynamisk. De ansåg att den var för omständig att anpassa för nya kunder och tyckte att 

vi skulle jobba vidare på detta med en ny version. Som vi tidigare nämnde tyckte vi 

inte heller att den första prototypen uppnådde våra kriterier, så vi gick tillbaka till vår 

planeringsfas och såg över vad vi kunde göra för att förenkla prototypen samtidigt 

som att vi gjorde den mer dynamisk och anpassningsbar. Vi kom fram till att vi vill 

skära ner webservicen till endast en fil samt att kundsidan av scenariot, som 

webservicen arbetar i, är kundens databas. Såhär ser ett flödesschema ut på vår 

tankegång. 
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Figur 5, Flödesschema 3 

 

Det som händer i detta flödesschema är att en kund skickar ett anrop från Infra 

Gaming. Anropet skickas till webservicen där den tar emot informationen och mappar 

om den beroende på vilken kund som skickat anropet. Beroende på vilket anrop det är, 

utför webservicen det och information uppdateras eller hämtas från kundens databas 

som i flödesschema 3 visualiseras som en cylinder. När anropet har utförts returneras 

resultatet tillbaka till Infra Gamings sida där kunden kan se vad som efterfrågats eller 

om förändringen i databasen utfördes. Vi började om från grunden med att designa en 

ny prototyp som ska innehålla dessa nya förutsättningar som planerats för 

webservicen. En stor skillnad med vår första prototyp och denna är att den första 

prototypen innehöll funktioner för att lägga till spelare i kunders databas. Denna 

prototyp innehåller funktioner för att uppdatera information om spelare i kunders 

databaser. En annan stor skillnad är att vi har från vår första prototyp kortat ner denna 

till endast två steg och att kundens system endast är en databas och inte längre ett steg. 

 

Informationsinsamling och returnering 
Den första sidan simulerar Infra Gamings backend som kunden köper tillgång till, 

enligt flödesschema 3 är detta det första steget som har benämningen ”Infra Gaming”. 

I denna version av prototypen är sidan ett förslag på hur den ska se ut när kunden vill 

uppdatera information hos en spelare i sin databas. Kunden väljer i en lista vilket fält i 

en kundrad som ska uppdateras och anger vilket värde fältet ska ha. Fälten som vi har 

skapat för denna prototyp är förnamn, efternamn, adress, postnummer, stad och e-

postadress. Därefter anger kunden spelarens ID för att hamna på rätt rad i databasen. 

En framtida lösning på detta kan vara att kunden söker sig fram till spelaren med hjälp 

av att ange sökkriterier, för att sedan välja vilken spelare som ska uppdateras. I vår 

prototyp behöver kunden ange vilket kund ID som denna har hos Infra Gaming. 
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Anledningen till detta är att identifiera vilken databas som raden kunden vill uppdatera 

finns i, då vi vill demonstrera att webservicen är dynamisk och att den kan anpassas 

till flera kunder på enkelt vis i nästa steg. I en live version av systemet ska denna 

uppgift dock inte anges, utan den ska vara beroende på vilka inloggningsuppgifter som 

kunden har angivit för att komma åt Infra Gamings backend. På denna sida finns det 

funktioner för att returnera om en databastransaktion blivit genomförd eller för att 

returnera svaret på ett anrop som till exempel kan vara att visa alla kunder i systemet. 

Utöver detta finns det även funktioner för att returnera eventuella fel som webservicen 

identifierar. 

 

Felkontroll, mappning och exekvering 
Detta steg i prototypen är webservicen och pilen som går från och till kunddatabasen 

som finns i flödesschema 3. Först i webservicen finns det en felkontroll där det 

kontrolleras att kunden har fyllt i värden i fälten på föregående steg. Lämnas något fält 

tomt, skickas kunden tillbaka till steg ett med ett meddelande om vilket fält som inte 

har utfyllts. Det finns även en funktion som kontrollerar att raden som kunden vill 

uppdaterar finns i databasen. Om raden inte finns i databasen skickas kunden tillbaka 

till steg ett med ett felmeddelande som beskriver felet. För att undvika att information 

fylls i för fält som kräver speciell formatering, som i vårt fall är spelares e-

postadresser, har vi implementerat en kontroll som returnerar ett felmeddelande om en 

e-postadress inte fylls i rätt format utifrån kundens krav. Finns det inga fel i 

inmatningen laddas, beroende på vilken kund som utför anropet från Infra Gamings 

backend, mappningen som har gjorts för just denna specifika kund. Denna mappning 

kommer förmodligen i de flesta kundfall att vara helt unik för varje kund. 

Webservicen ser vilket anrop som skickats från Infra Gamings backend och tar sedan 

detta anrop och gör en pekare till det motsvarande anropet som finns i kundens 

system. Detta görs för att kundens system ska förstå vad webservicen begär att utföra 

eller vilken information den efterfrågar. I beskrivningen av den första prototypen 

nämnde vi att vi inte tog upp något om att kunders system kan ha andra identifierare 

på till exempel spelare där de använder sig av för- och efternamn medan vi, i vår 

prototyp, använder oss av spelare ID. Vad vi också har funderat över hur vi ska lösa är 

om det finns anrop från Infra Gamings backend som kundens system eventuellt inte 

har någon motsvarighet till. Exempel på detta kan vara information om 
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inloggningsstatistik över spelare. Vi tog kontakt med projektansvarig på Infra Gaming 

om detta och han förklarade att det skulle vara omöjligt att göra ett universellt backend 

som passar alla kunder genom att enbart mappa information. Han förklarade vidare att 

deras backend-lösning kommer att säljas i moduler där man skräddarsyr systemet för 

varje kund vilket skulle ge lösning på de funderingar vi har kring olika identifierare 

och andra olikheter. När mappningen har utförts ser webservicen vilket anrop som 

kunden vill göra och utifrån mappningen anropas rätt funktion som utför kundens 

anrop. I vår prototyp finns det en funktion för uppdatering av spelaruppgifter i 

kundens databas som är helt dynamisk och den behöver inte ändras på för att tillämpas 

till olika kundsystem. I webservicen finns det även en funktion som returnerar tillbaka 

till Infra Gamingsidan vad webservicen har utfört åt kunden. Denna prototyp som vi 

kallar för utveckla prototyp, kommer att vara den prototyp vi menar till senare i 

uppsatsen när vi relaterar till vår webserviceprototyp. 

 

Sammanställning av kategorier 
Nedan följer en översikt av de kategorier som vi valt ut för vår open coding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6, Kategorisammanställning 
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Axial coding 
För att på ett nytt sammanställa kopplingar mellan våra kategorier och de koncept som 

vi har identifierat dem, går vi vidare till fas två i analysarbetet, som är axial coding. 

Enligt Järvinen, kallas dessa sammankopplingar mellan koncept, i grounded theory, 

för fenomen (Järvinen, 2001). För att något som händer ska kallas för ett fenomen ska 

sammankopplade koncept från en eller flera kategorier, utföra samma syfte (Järvinen, 

2001). För att identifiera vilka fenomen som kan uppstå i vår kategorisering började vi 

att analysera vår kategorisering som vi gjorde i vår open coding. För att presentera de 

fenomen som vi identifierar kommer vi att beskriva dem i tre olika underrubriker. 

 

• Casual conditions: Denna punkt används för att beskriva vilka eller vilken 

anledning till att ett fenomen uppstår. 

• Context: Beskriver vilka koncept som utgör ett fenomen samt hur dessa 

interagerar för att uppnå syftet med fenomenet. 

• Consequences: Den sista punkten beskriver konsekvenserna av ett utfört 

fenomen. 

 

För att beskriva hur dessa fenomen uppstår, har vi för varje fenomen som vi har 

identifierat gjort aktivitetsdiagram som beskriver detta från start till fenomen. Nedan 

följer en liten beskrivning av hur aktivitetsdiagrammen är uppbyggda. 

 

 

  punkt: Börjar fenomenet inte beroende på någon tidigare aktivitet 

nder vi oss av en startpunkt för att initiera fenomenet. 

Start

anvä

Slutp

av en

unkt: Slutar fenomenet inte i att ett nytt fenomen uppstår använder vi oss 

 slutpunkt för att visa detta. 
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Koncept: Koncept utgör en del som med andra relation resulterar att ett nytt fenomen 

uppstår. I våra aktivitetsdiagram kommer de att se ut såhär: 

 

 

Koncept Koncept

 

Avgränsare: Detta visar om fenomenet resulterar i uppkomsten av ett nytt fenomen. 

 

 

Koncept Koncept

   

 Figur 7, Notation 
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Informationsinsamling 
 

Kravspecifikation Granskning av  
backend 

Kategorisering av  
in- och utdata 

Figur 8, Informationsinsamling 

Casual conditions 
Den första delen av hela processen att skriva denna uppsats var att samla in 

information. Nästan all information som vi har analyserat och använt oss av kommer 

från Infra Gaming. Deras kravspecifikation, vår fria tillgång till deras backend, där vi 

kunde ladda hem filer för att studera närmare och vår kategorisering och analys av 

deras utdata är viktiga koncept i denna uppsats. Hela denna kategori gav oss en bra 

grund att stå på för att påbörja designen av webserviceprototypen som vi skulle 

leverera. Konceptet kravspecifikation kommer att förekomma flera gånger i andra 

fenomenidentifieringar. 

 

Context 
2006-03-07: Vi har fått vår första information från Andreas som innehöll en 

översiktlig kravspecifikation från en av deras kunder. I mailet fanns även en kort 

beskrivning om hur Andreas vill att applikationen ska utvecklas, samt deras krav på 

prototypen. Han bifogade ett flödesdiagram för hur kommunikationen mellan backend 

och kund ska se ut. 

2006-03-29: Idag fick vi inloggningsuppgifter till företagets FTP som innehåller all 

källkod som hittills skrivits för deras backend. Tanken är att vi nu ska börja analysera 

koden och identifiera vilka anrop som kommer att kommunicera med webservicen. 

Alla in-/outputs ska identifieras och sedan kategoriseras för att göra en dokumentation 

över vad webservicen ska innehålla för att fungera mellan den och företagets backend. 

Vi fick även ett adminkonto på den webbaserade adminsidan för deras egen 

casinoverksamhet som kommer att dra igång snart. 

2006-04-09: Han berättade mer ingående vilken in- och utdata som vi skulle titta på, 

samt vad meningen med helheten av uppgiften var. Informationstrafiken som vi ska 

titta på är vad som visas och skickas på en administrationssida. 
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2006-04-11: Idag fick vi klassfilerna av företaget. Vi har tittat igenom klassfilerna 

samt tittat på administrationssidan som vi fick tillgång till som exempel. Med detta 

som underlag så har vi dokumentation över in- och utdata som vi sedan kategoriserat i 

rubriker önskas finnas på administrationssidan 

Consequences 
Konsekvensen av hela denna kategori och dess koncept är att vi fick en god förståelse 

om vad Infra Gaming krävde av oss. Vi fick även förståelse för hur deras befintliga 

systems arkitektur ser ut samt hur det fungerar, vilket är oerhört viktigt då vår 

webservice ska appliceras på det. Analysen av deras in- och utdata gav en 

bakgrundsförståelse för hur vår mappning till andra företag skulle designas. 
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Kravspecifikation 
 

 
Figur 9, Kravspecifikation 

Kravspecifikation Prototypplanering Val av språk Utvecklingsprototyp 

Casual conditions 
Kravspecifikationen, som vi fick av Infra Gaming, för vår webservice är hela vår 

utgångspunkt och är därför mycket viktig för hela projektet. I kravspecifikationen 

beskriver Infra Gaming vilka funktionella krav de har på webserviceprototypen som vi 

haft i uppgift att designa åt dem. Utöver de funktionella kraven finns det även ett par 

tilläggskrav. 

Context 
2006-03-07: Vi har fått vår första information från Andreas som innehöll en 

översiktlig kravspecifikation från en av deras kunder. I mailet fanns även en kort 

beskrivning om hur Andreas vill att applikationen ska utvecklas, samt deras krav på 

prototypen. 

2006-03-07: Andreas skrev att de vill se applikationen skriven i PHP/JSP/C++/Java, 

inte i ASP. Att använda PHP för att skapa en första version med vidareutvecklings-

möjligheter låter mest realistiskt just nu. Webservicen ska vara SSL-kompatibel och 

ha en bra felhantering. 

Consequences 
Med fenomenet kravspecifikation fick vi information om vilka krav som fanns för 

webserviceprototypen som vi hade i uppgift att utveckla åt Infra Gaming. Med hjälp 

av denna kravspecifikation kund vi går vidare till planeringsfasen för vår design. I 

planeringsfasen kunde vi utgå ifrån kravspecifikation för att välja vilket språk som vi 

skulle utveckla vår prototyp i. Detta ledde i sin tur till att vi kunde gå vidare med att 

utveckla vår första prototyp och presentera denna för Infra Gaming. 
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Utvecklad prototyp 
 

Kravspecifikation Prototypplanering

Utvecklingsprototyp 
- Exekvering  

Utvecklad prototyp

Figur 10, Utvecklad prototyp 

Casual conditions 
När vi ansåg oss vara klara med första version av vår webserviceprototyp presenterade 

vi den för personalen hos Infra Gaming. De gav oss kritik på prototypen som till 

exempel att den inte uppfyllde alla krav, angående felkontroll. Arkitekturen på den var 

inte tillräckligt flexibel för att lätt kunna anpassa till flera av deras kunder och de 

förslog att vi gick tillbaka några steg i utvecklingsprocessen för att se över vad vi 

kunde förbättra i en andra version. 

 

Context 
2006-05-03: Vi skickade vår prototyp till företaget som tittade på den och gav kritik 

och förslag på hur vi skulle kunna göra den mer dynamisk och verklighetsenlig. 

2006-05-03: De tyckte inte heller att vår första prototyp stämde riktigt överens med 

deras krav och förväntningar på felkontroll. Andreas föreslog att vi borde gå tillbaka 

till kravspecifikationen och göra om hela planeringssteget igen och sedan presentera 

vårt resultat med en ny version av en webserviceprototyp. 

 

Consequences 
Med den första prototypen, som vi kallar för utvecklingsprototyp, i hand samt kritiken 

vi fick av Infra Gaming gick vi tillbaka till kravspecifikationen. Utifrån den och vad vi 

lärt oss om deras system började vi med att designa en ny version av en webservice. 

Resultatet blev ett nytt fenomen som vi kallar för utvecklad prototyp. 
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Selective coding 
I fasen selective coding innebär det för oss som författade att välja ut en 

huvudkategori bland de tre som vi presenterade i slutet av open coding-processen. 

Huvudkategorin som väljs ut kommer vi att relatera till de andra kategorierna för att 

validera kopplingar som finns emellan dem. Enligt Glaser finns det ett antal regler 

som författare bör följa för att hitta huvudkategorin (Starrin et al, 1991). 

 

• Huvudkategorin ska vara så central som möjligt. Den ska kunna relateras till så 

många andra kategorier som möjligt. 

• Huvudkategorin ska förekomma ofta i data. 

• Huvudkategorin tar längre tid att mätta än de andra kategorierna då den är 

relaterad till fler och förekommer oftare. 

• Huvudkategorin ska enkelt kunna relateras till andra kategorier på ett 

meningsfullt sätt. 

• Huvudkategorin ska spela en central och väsentlig roll för teorigenereringen. 

• Huvudkategorin ska ge starkast uttrycket för huvudproblematiken i arbetet. 
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Kategorikopplingar 
För att välja ut en huvudkategori bland de tre kategorier som vi valt ut börjar vi med 

att presentera dem med kopplingar till varandra. Sedan med utgångspunkt från 

punkterna ovan tillsammans med dessa presentationer kommer vi att välja ut en 

huvudkategori. 

  

Informationsinsamling 
Informationsinsamlingen som vi gjorde för vårt praktiska arbete har varit 

grundläggande för hela processen. Denna kategori har hela tiden legat som grund för 

att de andra kategorierna har kunnat bearbetas. Utan en omfattande 

informationsinsamling hade vi inte kunnat göra en så detaljerad planeringsfas för att 

sedan komma så långt med vår prototyp som vi kom. Kopplingarna till de andra 

kategorierna är både direkt och indirekt väldigt kraftiga. Informationsinsamlingen 

ligger till grund för att vi kunde göra en omfattande planeringsfas. Utan 

planeringsfasen hade vi inte kunnat gå vidare till designfasen och skapat de 

webserviceprototyper som vi gjort. Utöver dessa kopplingar gav 

informationsinsamlingen oss förståelse för hela problemet som skulle lösas, hur viktig 

uppgiften är för Infra Gaming och vi lärde oss mycket om systemarkitektur när vi 

gjorde insamlingen. Denna kategori har varit en viktig faktor under hela arbetet och vi 

har ständigt återgått till den under tiden som vi arbetat med det. 

 

Planeringsfas 
Kategorin planeringsfas är den minsta kategorin i vårt arbete men är ändå väldigt 

viktig för att våra mål med vårt praktiska arbete ska uppfyllas. Med all information 

som samlats in under informationsinsamlingsarbetet kunde vi klarlägga för oss själva 

vilka krav som fanns på vår prototyp samt hur den skulle utformas. Kopplingen från 

denna kategori till designfasen är väldigt stark. Med hjälp av de steg som vi 

diskuterade fram i planeringsfasen kunde vi gå vidare till designfasen och veta vad vi 

skulle göra och hur webserviceprototypen skulle utföras för att uppfylla Infra 

Gamings- och våra egna krav och förväntningar. 
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Designfas 
Under hela vårat arbete har målet med de tidigare kategorierna varit att komma till en 

designfas där vi kunde designa en webservice som vi kunde presentera för Infra 

Gaming som en prototyp för fortsatt utveckling av den hos dem. Resultatet av den 

informationsinsamling som vi utförde och senare planeringsfasen, ligger som grund 

för denna kategori. Kopplingsmässigt är designfasen väldigt starkt direkt kopplad till 

planeringsfasen samtidigt som den starkt är indirekt kopplad till informations-

insamlingen. Anledningen till att vi säger att den är starkt indirekt kopplad är att 

informationsinsamlingen som sagt givit oss förståelse för hela projektet i sig samtidigt 

som att informationsinsamlingen ligger till grund för planeringsfasen som är starkt 

kopplad till designfasen. Resultatet av denna kategori blev resultatet av vårt praktiska 

arbete. 
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Val av huvudkategori 
Från att vi bestämde oss för att arbeta ihop med Infra Gaming och att vi påbörjade 

informationsinsamlingen visste vi att målet skulle vara en designfas där vi skulle 

utveckla en prototyp av en webservice. Med detta och kopplingarna vi beskrev ovan 

anser vi att kategorin designfas uttrycker huvudproblemet i vårt arbete. Allting som vi 

har gjort under det praktiska arbetets gång har varit till bakgrund för att komma till 

denna fas. Om man tittar i dagböcker som vi förde under det praktiska arbetets gång 

leder alla insamlingar av information och planeringstankar till att vi senare skriver vad 

detta kommer att leda till i en prototyp. Just ordet designfas förekommer inte så ofta i 

dagböckerna, men hur vi tar oss dit förekommer ofta. Kategorin designfas anser vi att 

den tar mycket längre tid att mätta än de övriga kategorierna. Informationskategorin 

mättar vi innan man går vidare till planeringsfasen som vi i sin tur mättar innan vi går 

vidare till designfasen. Ser man till exempel på när vi hade gjort klar vår första 

prototyp, då ansåg vi att designfasen var omättad och gick tillbaka till 

informationsinsamlingen för att se över den. Sedan gick vi vidare till planeringsfasen, 

gjorde om den för att sedan försöka att mätta designfasen igen. Trots att vi anser oss 

vara klara med vår prototyp utifrån tidsramarna är designfasen inte mätt ännu. Vi 

anser att den inte är mätt förrän att en färdig version av webservicen är designad för att 

användas av Infra Gaming. Designfasen är med andra ord väldigt central i hela arbetet. 

Som tidigare sagt, görs de andra kategorierna som ett förarbete för att komma till 

designfasen. Med detta resonemang som grund väljer vi alltså kategorin designfas som 

vår huvudkategori, då vi anser att kategorin spelar en huvudroll vid generering av vår 

teori utifrån vår frågeställning. 
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Teori 
Enligt Järvinen (Järvinen, 2001) är målet med en grounded theory att skapa en teori 

som sedan valideras mot data som samlats in. Är teorin validerad så är den även 

grundad. Anledningen till att man validera teori är för att kontrollera att teorin 

stämmer överens med den insamlade data. Denna kontroll gör man genom att relatera 

huvudteorin till de övriga kategorierna. Nu när vi har validerat vår teori tänker vi nu 

skriva resultatet av vårt arbete samt att försöka besvara vår frågeställning som lyder: 

Hur ser metodutvecklingen ut med användning av grounded theory vid design av en 

webservice? 

 

Generering av grounded theory 
Tar man på sig en uppgift hos ett företag som efterfrågar att man utvecklar en 

webservice till deras nuvarande system åt dem, behövs det samlas in information om 

företaget. Denna information bör till exempel innehålla information om hur ramverket 

i företagets nuvarande system ser och vilka uppgifter lämnar systemet ifrån sig och 

vilka det förväntar sig att ta emot. Utöver sådan information bör man även veta till 

exempel vilka funktionella och icke-funktionella krav företaget har på webservicen 

samt vilka tidsramar man har att arbeta med innan en produkt ska kunna presenteras. 

Med denna information kan man sedan börja skissa på webservicen under 

planeringsfasen, som är nästa steg efter att man anser sig ha samlat in tillräckligt med 

information för att kunna utföra uppgiften. Man bör hellre ha för mycket information 

som det sedan kan sållas ut i, än att man utför planeringsfasen med för lite information 

som grund och riskerar att man går vidare till designfasen, som är nästa steg, och 

riskerar att därifrån få gå tillbaka till informationsinsamlingssteget igen, om inte 

webservicen uppfyller företagets krav. Med andra ord, ju mer information som kan 

samlas ihop och studeras om företaget desto lättare blir det för utvecklare att utföra en 

omfattande planeringsfas, för att minska så mycket fel under designfasen som möjligt. 

Uppstår det minimalt med fel under designfasen, samt att man som utvecklare har 

klart för sig vilka krav som företaget har på webservicen, är det mycket lättare ha hålla 

tidsramar för projektet då man undviker att göra om samma steg onödigt många 

gånger för att komma fram till en slutversion av webservicen. Tiden som spenderas på 

de olika stegen för att utveckla en webservice varierar antagligen mycket från fall till 
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fall. Dock kan vi konstatera att tiden som det tar att samla in data, analysera den och 

bearbeta den är det steget vilket tar längst tid som utvecklare. Tiden som det tar att 

planera i andra fasen är mindre. Här sammanställs vad man fick ut av informations-

insamlingen till exempel med hjälp av UML-diagram och går ganska snabbt vidare till 

designfas. Uppstår det tveksamheter under planeringsfasen handlar det oftast om att 

det saknas något från informationsinsamlingen vilket resulterar i att man går tillbaka 

till det första steget för att få den informationen som saknas. Hur lång tid som 

designfasen tar att utföra beror mycket på expertis och hur väl planeringsfasen 

utfördes. I vårt fall kände vi att designfasen tog onödigt lång tid då vi stötte på många 

problem med att skriva rätt syntax i koden. Vi hade tankesättet framför oss, vi visste 

vad webservicen skulle utföra, men vi visste inte hur det skulle uttryckas i kod. 

 

Hela denna uppsats är baserad på subjektivt skrivna dagböcker som vi fört under det 

praktiska arbetets gång, vilket kan leda till att det finns en del tveksamheter kring 

reliabiliteten i den. Hade vi inte använt oss av metoden grounded theory, där vi skapar 

vår teori genom att validera data som vi samlat in med hjälp av dessa dagböcker, för 

att sedan skriva resultat, hade resultatet av denna rapport nog inte kunnat anses som en 

sanningsenlig rapport. Utifrån vår frågeställning försöker vi att utreda hur 

metodutveckling med grounded theory ser ut vid design av webservices. För att utreda 

detta har vi använt oss av en fallstudie där vi har, på uppdrag av ett företag, utvecklat 

en webservice och dokumenterat utvecklingen av denna enligt grounded theorys 

principer. Denna fallstudie, som är baserad på ständigt subjektiva åsikter på 

utvecklingssättet, anser vi är ganska unik för detta fall, men att grunderna i vår 

utvecklingsmetod kan anses vara generella för utveckling av liknande webservices. 

Med detta i åtanke tycker vi inte att det gör så mycket att reliabiliteten kan brista lite. 

När vi påbörjade detta examensarbete hade ingen av oss någon förkunskap om 

grounded theory och dess principer. Vi tycker dock att metoden har passat oss bra då 

den givit oss möjlighet att kunna göra ett praktiskt arbete åt ett verkligt företag och 

sedan kunnat få ner vårt praktiska arbete i en rapport, där målet är att skapa en teori 

utifrån insamlad data, för att sedan kunna utreda hur metodutvecklingen ser ut för ett 

sådant projekt. Det var till en början ett väldigt främmande sätt att skriva en rapport 

på, jämfört med det traditionella sättet att skriva rapporter, men när vi väl förstod 

innebar metoden endast fördelar då dens kodningar var till stor hjälp för att skapa vår 

egen teori. 
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Egna reflektioner och vidareutveckling 
En av de största överraskningarna med hela detta arbete var hur villiga Infra Gaming 

var att hjälpa och guida oss vid utvecklingen av webserviceprototypen. Av tidigare 

erfarenheter vet vi att många företag inte tar studerande så seriöst när det kommer till 

att de själva ska göra något. Ofta beror det säkert på tid, men vi har flera gånger under 

vår utbildning upplevt det som brist på intresse. Denna välvillighet att hjälpa gjorde 

informationsinsamlingsfasen och planeringsfasen enklare än vad vi tror dessa faser 

annars hade varit. Just under informationsinsamlingsfasen var det till stor hjälp att vi 

fick fri tillgång till alla deras systemfiler och till deras prototyp av backend-lösningen 

som vi gjorde vår webserviceprototyp till. 

 

Fasen vi hade mest bekymmer med var designfasen. Det var, för oss båda, ett tag 

sedan vi arbetade med just PHP senast, och det tog någon vecka innan vi kände att vi 

var tillbaka där vi slutade senast med språket. Under designfasen stötte vi på mest 

funderingar kring hur vi skulle lösa vår frågeställning, i form av mappning av 

information och uppdateringar i databaser med hjälp av funktioner. Just mappning av 

information mellan två olika system då till exempel det ena systemet kan använda sig 

av ID-nummer som identifierare på ett objekt, medan det andra systemet kan använda 

sig av en kombination av två fält för att identifiera samma sak. Vi har nämnt flera 

gånger i rapporten att vi började med att designa vår prototyp med fyra steg för att 

utföra mappningen av information från Infra Gamings backend till kundens system. 

Efter funderingar kring designfasen hos den första prototypen vi gjorde förenklade vi 

den och gjorde den mer flexibel genom att designa den andra versionen i endast två 

steg. Detta gjorde vi delvis för att Infra Gaming föreslog det, men även för att vi blev 

mer familjära med programmeringsspråket och själva sättet att lösa problem med hjälp 

av att programmera. 

 

Tiden som vi hade att spendera på att designa vår webservice prototyp åt Infra Gaming 

hade vi gärna sett varit mer. Parallellt med prototyparbetet hade vi kurser i andra 

ämnen som var tidskonsumerande, men vi anser dock att vår prototyp, trots att den 

enbart behandlar en del av Infra Gamings backend, visar på hur ett tankesätt för att 

lösa problemet i fråga kan vara. Framtida forskning i vårt fall skulle innebära att vi 

fortsatte utveckla webservicenprototypen med flera mappningsmallar och funktioner 

för att kunna hantera flera delar ur Infra Gamings backend. Secure Shell Language 
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(SLL)-stöd för kryptering av information som skickas mellan Infra Gaming och deras 

kunder var inget som vi han med att göra. Detta var ett krav från Infra Gaming, men 

på grund av tidsbristen och att vi ansåg att det inte var avgörande för funktionaliteten 

valde vi att hantera det som framtida forskning. Slutligen är framtida forskning även 

att implementera en färdig version av webservicen på Infra Gamings backend och att 

göra en fullständig mappningsmall som passar en kund som köper övervaknings-

tjänsten till deras online-casinosystem. Vi kommer att under sommaren ha fortsatt 

kontakt med Infra Gaming för att förhoppningsvis få vara med om just en sådan här 

implementation. 

 

Detta sätt, som vi beskriver, att vi har gått tillväga för att utveckla en webservice är 

ingen generell guide till hur webservices ska utvecklas, utan det generella med vår 

rapport är hur metodutvecklingen med grounded theory ser ut när man skapar teori 

utifrån en fallstudie som vår. Det vi har beskrivit först är en arbetsprocess som vi 

använde oss av för att skapa en webservice som ska uppfylla Infra Gamings krav på en 

prototyp som de vill använda sig av för vidareutveckling, för att till slut ha en färdig 

version som de kan sälja. Det andra vi beskriver i vår uppsats är hur man med hjälp av 

grounded theory dokumenterar hur metodutveckling kan se ut vid design av 

webservices som liknar vår. 
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Bilaga 1 – Prototypen 
Nedan följer skärmdumpar på olika delar ur vår prototyp med en kort förklaring till 

varje bild. 

 

Förstasidan 
Bilden visar hur sidan för uppdatering av kundinformation ser ut när den besöks. 
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Ifylld förstasida 
Så här ser sidan ut när kunden har fyllt i information som ska uppdateras hos en 

spelare i deras system. 
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Uppdaterad information 
Detta är meddelandet som returneras till kunden vid en lyckad databasuppdatering. 
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Felaktigt format på ifyllning 
Såhär kan en felaktig inmatning av e-postformat se ut. 
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Felmeddelande vid fel format på ifyllning 
Fyller en kund i fel format som på bilden på föregående sidan returneras detta 

felmeddelande. 
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Bilaga 2 – Dagböcker 
Under tiden som projektet har pågått, har vi varje gång vi fått direktiv, haft 

funderingar och gjort framsteg, skrivit ner detta kronologiskt i dagböcker. 

 

2006-03-07 

Vi har fått vår första information från Andreas som innehöll en översiktlig 

kravspecifikation från en av deras kunder. I mailet fanns även en kort beskrivning om 

hur Andreas vill att applikationen ska utvecklas, samt deras krav på prototypen. Han 

bifogade ett flödesdiagram för hur kommunikationen mellan backend och kund ska se 

ut. Andreas skrev att de vill se applikationen skriven i PHP/JSP/C++/Java, inte i ASP. 

Att använda PHP för att skapa en första version med vidareutvecklingsmöjligheter 

låter mest realistiskt just nu. Problemet är kort sagt att Infra Gamings backend ska lätt 

och problemfritt kunna kommunicera med kunden via en webservice som översätter 

Infra Gamings outputs till kundens inputs och tvärtom. Webservicen ska vara SSL-

kompatibel och ha en bra felhantering. 

 

2006-03-29 

Efter att ha arbetat med metodrapporten från förra dagboksinlägget är den nu inlämnad 

för första kritik från handledaren. Idag fick vi inloggningsuppgifter till företagets FTP 

som innehåller all källkod som hittills skrivits för deras backend. Tanken är att vi nu 

ska börja analysera koden och identifiera vilka anrop som kommer att kommunicera 

med webservicen. Alla in-/outputs ska identifieras och sedan kategoriseras för att göra 

en dokumentation över vad webservicen ska innehålla för att fungera mellan den och 

företagets backend. Vi fick även ett adminkonto på den webbaserade adminsidan för 

deras egen casinoverksamhet som kommer att dra igång snart. Detta fick vi för att få 

en bättre bild över hur helheten fungerar med deras system. 
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2006-04-09 

Vi träffade en anställd från företaget för att få direktiv för den inledande uppgiften för 

planeringen för webservicen. Sedan tidigare nämnt så skulle vi kategorisera in- och 

utdata mellan webservicen och backend. Han berättade mer ingående vilken in- och 

utdata som vi skulle titta på, samt vad meningen med helheten av uppgiften var. 

Informationstrafiken som vi ska titta på är vad som visas och skickas på en 

administrationssida som vi har ett exempel på och utgår ifrån. En sådan 

administrationssida, tillsammans med webservicen kommer att bli den slutliga 

produkten som de vill sälja. Slutligen lovade han att skicka klassfiler som innehåller 

information om vilka anrop som använts för in- och utdata. 

 

2006-04-11 

Idag fick vi klassfilerna av företaget. Vi har tittat igenom klassfilerna samt tittat på 

administrationssidan som vi fick tillgång till som exempel. Med detta som underlag så 

har vi dokumentation över in- och utdata som vi sedan kategoriserat i rubriker önskas 

finnas på administrationssidan. Indata består av get-funktioner där backend efterfrågar 

information från webservicen och utdata består av set-funktioner där information 

skickas till webservicen. 

 

2006-04-20 

Efter att ha pratat med Andreas har vi lite nya uppgifter framför oss. Han tyckte att vi 

skulle börja fokusera på vad som händer i webservicen när olika anrop görs. Till 

exempel vad händer och vad ska anropas när någon efterfrågar en lista på alla 

transaktioner. Samt hur vet webservicen vem det är (vilket företag) som frågar efter 

detta? Han tyckte vi skulle börja skissa på ett flödesdiagram för att på ett pedagogiskt 

sätt visa detta. Det kan även underlätta för oss själva för att komma vidare med 

uppgiften. Det som är tänkt att skickas mellan kund – webservice – back end är XML-

data som ska styras av XML-scheman som finns i webservicen. Hur ser dessa XML-

datasidor ut? Hur hanterar webservicen översättningen (mappningen) av dessa så att 

back end kan presentera dessa på övervakningssidan? Han tyckte även vi skulle börja 

undersöka vilka lösningar som finns för sådana här lösningar. Ska man instansiera 

varje övervakningssida eller ska man köra alla företag på samma med unika 

databaser? Eller ska allt köras i samma databaser med samma sida och unika 

identifierare? 
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2006-04-28 

Vi har under veckan funderat och diskuterat kring hur vi tycker att en prototyp på 

webservicen ska fungera. Vi har även diskuterat det med företaget och de tyckte att vi 

skulle skissa upp hur vi tycker att en lösning kan se ut. Vi började med att göra ett par 

flödesdiagram där data skickas från ett system genom en webservice till ett annat 

system. I diagrammet visas det hur vi tycker att data skickas och hur vi tycker att 

webservicens struktur ska se ut. 

 

Efter att ha gått igenom detta började vi få en bild av hur en prototyp kan se ut och vi 

började på att designa den. Vi valde PHP som verktyg för att skapa prototypen då vi 

båda har bekantskap med programmeringsspråket sedan innan, företaget använder sig 

av PHP samt att språket är gratis då det är open source. Vi tycker att prototypen ska 

designas i fyra olika steg. 

 

Steg 1: En efterfrågan görs i ett system, till exempel InfraGamings sida, av någon och 

variabler på denna skickas till webservicen. 

Steg 2: Webservicen tar emot dessa variabler och de har samma namn och skickar 

dem till steg 3. 

Steg 3: Variablerna från steg 2 tas emot och mappas om för att kundsidan ska förstå 

vad som efterfrågas. 

Steg 4 Kundens system tar emot de mappade variablerna och kan därför utföra 

efterfrågan. 

 

2006-05-02 

Efter att ha funderat över vad som vår webservice ska kunna utföra började vi 

vidareutveckla den. Vi började med att lägga till customerId som har blivit en 

identifierare för vilken kund som spelaren tillhör. När man lägger till en spelare på 

backend-sidan skriver man in ett customerId som sedan kollas i webservicen. Utifrån 

vissa villkor så utförs olika kod för olika customerId. Det finns även en felkontroll så 

att man inte kan fylla i felaktiga uppgifter. Slutligen förs all data in i två olika exempel 

på kunddatabaser beroende på vilket customerId som angivits. När uppdateringen i 

databasen har gjorts returneras dessa värden tillbaka till backend-sidan där de skrivs 

ut. 
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2006-05-03 

Vi skickade vår prototyp till företaget som tittade på den och gav kritik och förslag på 

hur vi skulle kunna göra den mer dynamisk och verklighetsenlig. De tyckte att vi 

skulle skapa ett par fiktiva klientdatabaser, istället för att identifiera vilken mappning 

man ska använda sig av med hjälp av formulärdata tycker de att vi ska använda 

parametrar som identifierare. De tyckte inte heller att vår första prototyp stämde riktigt 

överens med deras krav och förväntningar på felkontroll. Andreas föreslog att vi borde 

gå tillbaka till kravspecifikationen och göra om hela planeringssteget igen och sedan 

presentera vårt resultat med en ny version av en webserviceprototyp. Vi har börjat vårt 

första steg med att skapa databaser med några rader. 

 

2006-05-09 

Vi började med att göra om inmatningssidan från ett formulär där man skapade kunder 

till ett formulär där man uppdaterar kunder. Tanken med detta är att man med hjälp av 

formuläret och dess värden går in och ändrar i olika kunddatabaser beroende på vilka 

värden som man fyller i. Som sidan ser ut nu väljer man vilken information man vill 

ändra (till exempel förnamn) med hjälp av en så kallad drop-downlista. Sedan fyller 

man i vilket värde denna information ska ha. För att identifiera vilket fält i databasen 

som ska uppdateras fyller man i ett kund ID och slutligen fyller man i ett databas ID 

för att webservicen ska veta vilken kunddatabas som ska uppdateras. På denna sida 

finns det även en felkontroll så att inga fält kan lämnas tomma. Härefter skickas man 

till själva webservicen. Förut har vi delat upp denna i två delar där den första tog emot 

data medan den andra mappade om den för att passa kundens system. Nu använder vi 

oss bara av en webservice-fil. Denna tar emot data från det föregående formuläret och 

beroende på vilken information som fyllts i så mappas data om från vårt system till att 

passa kundens system. När mappningen har utförts skickas, det beroende på vilken 

information som man valt att uppdatera, ett metodanrop till en metod som utför en 

databasuppdatering i kundens system med data som man fyllde i på formulärsidan. 

Denna metod har vi gjort så dynamisk som möjligt så att den passar att använda för 

alla uppdateringar i vilken kunddatabas som helst. När metoden har utfört 

databasuppdateringen korrekt skickas kunden tillbaka till backend, där de 

uppdateringar som utförts presenteras med information om vilken information som 
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uppdaterats, vilket värde den har uppdaterats med, samt vilket fält i databasen och 

vilken databas som har uppdaterats. 

 

2006-05-12 

Vi har de senaste dagarna arbetat väldigt intensivt med att göra klart vår prototyp. Vi 

har uppdaterat vår felkontroll för att kunna returnera felmeddelande om kunder till 

exempel matar in e-postadresser i fel format. Det fanns även lite andra småfel i våra 

andra felkontroller som vi rättade till. Det finns alltså nu ingen fysisk kundsida som 

det fanns i vår första version, utan kundsidan av hela systemet presenteras nu endast 

som en mySQL-databas, där värden hämtas eller uppdateras ifrån. Nu återstår det att 

dokumentera allt i form av en uppsats. 
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