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Abstrakt 
Denna rapport undersöker olika tekniker för att spara data lokalt i webbläsare, för 
att möjliggöra att webbapplikationer kan användas i webbläsare när 
internetanslutning saknas, och för att minska mängden data som behöver överföras 
mellan webbserver och webbläsare. 
 
Undersökningen genomförs genom att en befintlig webbapplikation först undersöks 
för att avgöra vilka datamängder som behöver sparas i webbläsare. 
Sedan jämförs olika teknikers egenskaper och tidsåtgång för att spara data av olika 
storlekar. 
 
Resultaten från undersökningarna visar att stödet i webbläsare för FileSystem API 
och IndexedDB inte är tillräckligt för att teknikerna ska användas i publika 
webbapplikationer, varför HTML5 Application Cache i kombination med Web 
Storage är det bästa alternativet att använda för att möjliggöra att 
webbapplikationer kan användas utan internetanslutning. 
 

Abstract 
This report examines different techniques that are used for saving data in web 
browsers, to enable the use of internet applications without an internet connection, 
and to reduce the amount of data transferred between web server and web 
browsers. 

 
First an existing internet application is examined to determine the amount of data 
that needs to be stored in web browsers. 
Different techniques are then compared and the time to save data of different sizes is 
measured. 

 
The result shows that the support for the FileSystem API and IndexedDB techniques 
are not sufficient to allow them to be used in public internet applications. Instead a 
combination of HTML5 Application Cache and Web Storage should be used to allow 
offline usage of internet applications. 
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Förord 
Arbetet har genomförts som ett examensarbete på 
Webbprogrammeringsprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar, och pågick under 
10 veckor. 
Ämnet valdes då det är relevant till den utbildning jag läst, och för att det gav mig 
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Jag vill tacka min handledare Daniel Toll för det stöd och återkoppling han har gett 
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1. Introduktion 

I detta kapitel beskrivs vad offlineapplikationer är, olika tekniker för att möjliggöra för 

webbläsare att lagra data, samt problem rörande dessa tekniker. 

1.1 Offlineapplikationer 

När internetanvändare besöker webbsidor sker det genom att en förfrågan skickas från 

användarens webbläsare till webbsidans server som sedan returnerar data till webbläsaren. 

Detta innebär att det krävs en internetanslutning om användaren ska kunna hämta data från en 

webbserver [1]. 

 

Då webbläsare gör förfrågningar mot webbservrar över internet för att få åtkomst till 

webbsidor innebär det att webbsidor inte är åtkomliga när användaren inte är ansluten till 

internet. Orsaker till att användare under perioder inte har tillgång till internet kan vara att 

användaren befinner sig på resa, och saknar internetanslutning på en viss plats, på grund av 

tekniska problem, eller på grund av att användaren har stängt anslutningen. 

 

För att göra det möjligt för användare att besöka webbplatser, och använda 

webbapplikationer, som de tidigare besökt kan webbläsare spara alla filer som hämtas och 

sedan använda det när internetanslutning saknas. Detta tillvägagångssätt fungerar bäst för 

webbapplikationer som endast använder statiska sidor, eller endast har ett fåtal delsidor då det 

inte krävs något större lagringsutrymme för att spara hela applikationen hos klienten [2]. 

 

I Mozilla Firefox sparas exempelvis allt innehåll på en webbsida så att användaren snabbt ska 

kunna gå tillbaka till tidigare sidor, utan att webbläsaren ska behöva hämta samma data igen 

[2]. Vissa webbläsare, exempelvis Opera, kräver dock att användaren själv väljer att arbeta i 

offlineläge om detta ska vara möjligt [3]. Problem med dessa statiska offlineapplikationer är 

att endast de delar av en webbsida som besökts tidigare, och med begränsad funktionalitet, 

kan användas utan att ny data behöver hämtas från en webbserver. 

 

En ytterligare fördel med att lagra data för offlineanvändning är att mindre mängder data 

behöver överföras mellan klient och webbserver då webbläsaren istället kan använda sparad 

data upprepade gånger [4]. 

 

En säkerhetsmässig fördel med att lagra data direkt hos klienter är att känslig data då kan 

lagras hos ägaren av den, istället för på en server där det finns möjlighet att den hamnar i 

orätta händer.  

 

Om webbapplikationer skulle anpassas för användning offline skulle dess användbarhet öka, 

då de istället skulle kunna arbeta med sparad data, och annan data än den som redan lagrats 

skulle kunna hämtas för framtida bruk [5]. Dessa dynamiska offlineapplikationer skulle då 

kunna användas vid tillfällen när internetanslutning saknas tillfälligt. I det fallet skulle till 

exempel en webbaserad ordbehandlare kunna fortsätta användas eftersom applikationen redan 

har lagrat alla filer och data den behöver. 

 

En nackdel med dessa dynamiska offlineapplikationer är att de vid utvecklingen måste 

anpassas för att fungera både när internetanslutning finns och när det saknas, vilket gör att 

utvecklingen blir mer avancerad och tar längre tid [6]. 
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1.2 Cookies 

Idag används i stor utsträckning tekniken HTTP-Cookies när webbläsare ska spara data. Med 

HTTP-Cookies kan webbservern skicka med information till webbläsaren som sedan sparas i 

filer, cookies, hos besökaren [7]. 

 
Bild 1.1 – Exempel på data i en cookie 

 

Innehållet i en cookie[Se bild 1.1] inkluderas sedan i varje förfrågan webbläsaren gör mot 

webbservern [7] vilket medför att en ökad mängd data överförs vid varje förfrågan och 

därmed också att överföringstiden blir längre [8]. 

 

Ett annat problem är den begränsade datamängd som kan sparas i cookies.  Den maximala 

datamängden skiljer sig mellan webbläsare men är som minst runt 4KB [9]. Detta gör att 

större mängder data, exempelvis bilder, inte kan sparas i cookies. 

 

Det finns även säkerhetsproblem med användandet av cookies. Tredjeparts-skript, exempelvis 

via reklambanners, kan spara cookies hos en användare, sedan läsa samma cookie när 

användaren besöker en annan webbsida med reklam från samma domän som på föregående 

sida, och på så sätt spåra och kartlägga användarens beteende [10]. Enligt Oracle [11] är ett 

annat säkerhetsproblem att data som sparas i cookies kan stjälas och sedan utnyttjas av någon 

annan för att exempelvis få en webbserver att tro att en användare är inloggad varpå tjuven 

kan göra saker i den inloggade användarens namn, så kallas cookie hijacking. Dessa problem 

kan dock mildras och i vis mån undvikas genom att cookies endast är giltig en viss tid och 

genom att med ytterligare steg autentisera användare [10]. 

1.3 Alternativa tekniker 

Flera tekniker har utvecklats för lagring av data i webbläsare. Då olika tekniker har olika 

användningsområden, samtidigt som flera parter samtidigt utvecklade separata tekniker 

resulterade det i flera tekniker som kan användas för offlinelagring. De standardiserade 

tekniker för offlinelagring som har hittats är: 

 Web Storage [12] 

 FileSystem API [13] 

 IndexedDB [14] 

 HTML5 Application Cache  [15] 

 Web SQL Database [16] 

 Gears (tidigare Google Gears) [17] 
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Google hävdar dock att de inte tänker fortsätta utvecklingen av Gears, och planerar att sluta 

stödja det [18]. W3C Web Application Working Group kommer inte längre utveckla Web 

SQL Database, och har istället valt att fortsätta utvecklingen av Web Storage och IndexedDB 

[16]. 

 

1.3.1 Web Storage 
Web Storage är en teknik som möjliggör att data lagras i webbläsare med hjälp av JavaScript 

[12]. 

Tekniken utvecklas av W3C och det första publika utkastet kom 2009 [17]. 

Med Web Storage kan textsträngar lagras och hämtas genom att de sparas med en tillhörande 

nyckel [12]. 

 

 
Bild 1.2 – Illustration av sparande och hämtande av data med Web Storage 

  

Web Storage använder, enligt specifikationen [12], två olika JavaScript-objekt för att spara 

data; sessionStorage och localStorage. SessionStorage används för att spara data som endast 

är åtkomligt i den webbläsarflik den skapats och endast tills dess att fliken stängs. 

LocalStorage används för att spara data som är åtkomligt hos alla JavaScript från domänen 

och som sparas efter att webbläsaren stängts, och kan på så sätt användas vid lagring av 

användardata som ska användas igen [12]. 

1.3.2 FileSystem API 

FileSystem API är en teknik som gör det möjligt för webbläsare att spara filer lokalt [13]. 

Tekniken utvecklas av W3C och det första publika utkastet kom 2009 [20]. Tekniken 

möjliggör för webbläsare att läsa och skriva till filer på en tillägnad del av filsystemet för att 

webbapplikationer inte ska komma åt andra delar av det [13]. 

 

Tekniken används genom att ett globalt JavaScript-objekt finns tillgängligt som kan användas 

vid skapande och läsande av filer och kataloger. Potentiella tillämpningar är enligt W3C [13] 

temporärlagring av filer för att minska dataöverföringen, och att möjliggöra att de kan 

användas när internetanslutning saknas. 

 

 
Bild 1.3 – Illustration av FileSystem API-användning 
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FileSystem API går enligt specifikationen [13] att använda både synkront och asynkront.  

Den asynkrona delen används genom att callback-metoder specificeras, vilket gör att skript 

som ska spara och läsa data inte behöver vänta tills operationen är färdig innan det kan 

fortsätta köras. Den synkrona versionen är ämnad att användas tillsammans med WebWorker 

[21], vilket är en teknik för att skapa bakgrundsprocesser i webbapplikationer [13]. 

1.3.3 IndexedDB 

IndexedDB är en teknik för att spara strukturerad data i webbläsare [14]. Tekniken utvecklas 

av W3C och det första publika utkastet [22] kom 2010. Olika datatyper, däribland text och 

binär data, kan sparas. Utvecklare kan använda IndexedDB för att spara användardata med 

JavaScript via IndexedDBs API [14]. 

 

 
Bild 1.4 – Illustration av IndexedDBs användning 

 

Enligt [14] har IndexedDB, precis som FileSystem API [Se 1.3.2], en synkron och en 

asynkron version, där den asynkrona versionen använder sig av callback-metoder för att inte 

blockera skriptexekveringen, samtidigt som den synkrona versionen bör användas i en 

WebWorker [21]. 

1.3.4 HTML5 Application Cache 

Application Cache är en del av HTML5-specifikationen [15]. Tekniken utvecklas av W3C 

och det första utkastet kom 2008 [22]. 

 

Med Application Cache kan utvecklare specificera filer som webbläsaren ska spara. Dessa 

filer används sedan av webbläsare istället för att webbläsaren ska efterfråga dem på nytt. På så 

sätt kan utvecklare skapa webbapplikationer som kan köras i webbläsare även när användare 

inte är anslutna till internet. På grund av att webbläsaren alltid använder de sparade filerna 

även om internetanslutning finns, minskas även mängden data som behöver överföras vid 

varje förfrågan [14]. 

 

Tekniken används genom att en manifest-fil specificeras i webbapplikations HTML-fil. 

Manifest-filen innehåller sedan information om vilka filer webbläsaren ska spara, vilka filer 

som aldrig ska sparas, och vilka filer som ska användas när efterfrågade filer inte är 

tillgängliga [15]. 
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Bild 1.5 – Illustration av Application Cache-manifest 

 

1.4 Problemformulering 

Undersökningen ska ge svar på följande frågor: 

Vilka datamängder kan teknikerna för offlinelagring spara? 

Troligtvis skiljer sig mängden data som kan lagras med respektive teknik, och därför behöver 

de undersökas och jämföras rörande maximal lagringsutrymme. 

 

Vilka datamängder behöver webbapplikationer spara för att användas offline?   
Datamängden som webbapplikationer skulle behöva lagra för att användas offline varierar 

troligtvis beroende på hur stor del av applikationen som ska vara tillgänglig offline. 

 

Hur snabbt kan data lagras med respektive teknik? 

Olika tekniker tar sannolikt olika lång tid på sig att spara data på klienter. 

 

Vilka säkerhetsproblem finns hos respektive teknik? 

Säkerhetsegenskaper och potentiella säkerhetsproblem kan skilja sig mellan de olika 

teknikerna för offlinelagring. 

 

Vilken teknik för offlinelagring är mest lämpad att använda för att möjliggöra för 

webbapplikationer att användas offline? 

Svaren på de tidigare frågeställningarna kommer troligtvis visa att teknikerna för 

offlinelagring skiljer sig på flera punkter. Teknikernas lämplighet är beroende av vilka 

datamängder som behöver sparas, hur snabbt data behöver kunna sparas, och vilka eventuella 

säkerhetsrisker som kan uppkomma. 

1.5 Tidigare arbete 

Erik Nilsson har jämfört Web Storage och http-cookie och drar slutsatsen att Web Storage och 

http-Cookies inte skiljer sig säkerhetsmässigt, men att Web Storage har bättre prestanda samt 

är enklare att implementera [24]. 
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2. Metod 

Metoden är uppdelad i fyra delar. Först väljs en webbapplikation för att få en bild av vilka 

datamängder som applikationer skulle behöva spara offline. Därefter jämförs de olika 

teknikerna för att avgöra vilka mängder data de kan lagra. Efter det undersöks respektive 

tekniks säkerhetsegenskaper och eventuella säkerhetsproblem. Slutligen genomförs 

experiment för att mäta vilka skrivtider som uppnås när olika datamängder sparas med 

respektive teknik. 

2.1 Applikation 

Om det är möjligt att anpassa webbapplikationer för användning när internetanslutning saknas 

ska avgöras genom att en befintlig e-handelsapplikation först undersöks. Två delar av 

webbapplikationen ska undersökas; den logiska delen av applikationen samt dess innehåll. 

 

Applikationen som ska väljas behöver innehålla flera delsidor med data som skulle behöva 

lagras hos klienten om applikationen skulle anpassas för dynamisk offlineanvändning [Se 

1.1]. 

 

Undersökningen ska göras genom att applikationen öppnas i Mozilla Firefox [25], varpå 

överförda filer, och deras storlek, kontrolleras med hjälp av pluginet YSlow [26]. Data som 

överförs när applikationen öppnas ska undersökas för att avgöra vilka filer och vilken 

datamängd som webbläsare skulle behöva spara om applikationen skulle användas utan 

internetanslutning. 

 

Sedan ska webbapplikationens olika delsidor undersökas för att avgöra vilka datamängder 

som applikationen använder. Antal delsidor som finns hos webbapplikationen måste först 

undersökas för att kunna avgöra hur stort urval som måste göras. Storleken på urvalet görs 

sedan för att få en bild av hur mycket data som behövs. Valet görs för att få en konfidensgrad 

på 95 % med ett konfidensintervall på ±5%. 

 

Delsidor som används vid beräkningen av genomsnittliga datamängder väljs genom att 

webbapplikationen besöks varpå delsidor väljs ut manuellt. 

2.2 Teknikernas egenskaper 

För att få reda på vilka datamängder respektive teknik kan spara ska teknikernas och de 

utvalda webbläsarnas specifikationer undersökas och jämföras. Undersökningen ska ge svar 

på vilka datamängder som kan sparas totalt och per domän, vilka datatyper som kan sparas, 

och vilket antal filer eller poster som maximalt kan sparas. 

2.3 Säkerhet 

Teknikernas säkerhetsegenskaper och eventuella säkerhetsproblem ska undersökas för att 

avgöra vilka risker som kommer med användningen av dem. Detta ska göras genom att 

teknikernas specifikationer undersöks för att finna om de innehåller information om 

säkerhetsegenskaper och säkerhetsproblem. 
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2.4 Experiment 

När det är fastställt vilka datamängder och vilken typ av data den valda webbapplikationen 

sparar, ska experiment göras där olika datamängder sparas med respektive teknik. För att göra 

detta ska en testapplikation skapas där olika datamängder kan sparas med respektive teknik 

samtidigt som tidsåtgång mäts och sedan presenteras. 

 

För att undersöka hur datamängden påverkar tiden vid skrivning av data sparas olika mängder 

framslumpad data. För att undvika avvikelser i den uppmätta tiden genomförs varje test 100 

gånger. 

 

De tester som ska utföras med respektive teknik är: 

 1kB sparas 100 gånger 

 100kB sparas 100 gånger 

 500kB sparas 100 gånger 

 1MB sparas 100 gånger 

 5MB sparas 100 gånger 

 

En maximal datamängd på 5MB valdes då det är den minsta maximala datamängd webbläsare 

ska kunna spara enligt Web Storage specifikation [12]. 

 

När mätningarna är slutförda används de uppmätta tiderna vid beräkning av genomsnittliga 

tider för skrivning av data av respektive storlek och med respektive teknik. 

 

För att undersöka hur respektive teknik fungerar i olika webbläsare undersöks först vilka de 

fem mest använda webbläsarna är och vilka tekniker de stödjer, varpå experimenten 

genomförs i de senaste versionerna av dessa webbläsare. 

2.4.1 Webbläsare 

De mest använda webbläsarna är enligt W3Schools [27]: 

 Internet Explorer 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 Safari 

 Opera 

2.4.2 Webbläsarstöd 

 
Bild 2.1 – Webbläsares stöd för offlinetekniker [28-36]. Grönt kryss där stöd finns och rött 

streck där stöd saknas. 

 



 

 

 

   
 

 

 

8 

2.4.3. Plattform 

Tekniska specifikationer för datorn som experimenten ska utföras på är: 

 Operativsystem: Microsoft Windows 7 Home Premium SP1 64-bitars [23] 

 Hårddisk: Kingston 120GB SSDNow V300 SATA3 

 Systemminne: 16 GB DDR3 SDRAM 1333 MHz 

 Processor: Intel Core i7-2600 3.40GHz 

2.5 Metoddiskussion 

De produktsidor som ligger till grund för beräknandet av den genomsnittliga datamängden 

hos produktsidor väljs manuellt ut genom att webbapplikationen besöks och produkter väljs ut 

godtyckligt. Urvalet är därför inte är helt slumpmässigt. Detta påverkar den interna validiteten 

hos mätningarna negativt, då det är möjligt att produkter som väljs har ett samband och därför 

liknande innehåll. Det har dock varit svårt att välja produkter på ett slumpmässigt sätt då det 

skulle krävas tillgång till listor över alla produktsidor. 

 

I experimenten sparas maximalt 5MB data, vilket beror på att det är den minsta maximala 

datamängd som webbläsare ska kunna spara enligt Web Storage specifikation [12]. Detta gör 

dock att resultatet inte säger någonting om hur teknikerna hanterar datamängder större än 

5MB, vilket påverkar resultatets externa validitet. 

 

Resultatet från experimenten svarar endast på vilka skrivtider som uppnås när olika 

datamängder sparas och inte när data läses. Experiment rörande lästider genomfördes inte på 

grund av att tidsåtgång för skrivtider ansågs som mer intressant då sparad data alltid är 

åtkomlig för webbläsaren och det därför inte finns någon gräns för hur snabbt data skulle 

behöva läsas. Det är dock möjligt att användare endast är anslutna till internet en begränsad 

tid, varför det är viktigt att data snabbt kan lagras. 

 

Då experiment genomförs för flera olika datamängder blir inte resultatet bundet till endast den 

utvalda webbapplikationen. Om endast de datamängder som webbapplikationen använder 

hade använts i experimenten hade det påverkat resultatets generaliserbarhet negativt. På så 

sätt kommer resultatet från experimentet även vara intressant för andra applikationer.  

2.6 Avgränsningar 

På grund av tidsbegränsningar kommer inga tester göras på mobila enheter och inte heller på 

några andra operativsystem än Microsoft Windows 7 [23].  



 

 

 

   
 

 

 

9 

3. Genomförande 

Kapitlet innehåller beskrivningar på vilken webbapplikation som valdes för att undersökas, 

samt vilka datamängder applikationen och dess delsidor använder. 

3.1 Webbapplikation 

Applikationen som valdes ut till undersökningen är e-handelssajten Adlibris [37], som 

huvudsakligen ägnar sig åt försäljning av böcker via internet. Applikationen består till största 

del av produktsidor som innehåller information om produkten. Adlibris valdes då den ansågs 

vara representativ för e-handelsapplikationer, och lämpad att anpassas för offlineanvändning. 

3.2 Applikationsdata 

Datamängden som överfördes när Adlibris startsida [37] hämtades uppmättes genom att 

webbsidan besöktes, varpå överförda filer och dess storlek undersöktes [Se bild 3.1 – 3.2]. 

 

 
Bild 3.1 – Antal filer på Adlibris startsida [37] 
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Bild 3.2 – Dataanvändning för olika filtyper på Adlibris startsida [37] 

3.3 Produktdata 

I detta avsnitt beskrivs hur de produkter som använts för att beräkna en genomsnittlig 

datamängd hos produkter valdes ut, samt vilken genomsnittlig datamängd som sedan 

beräknades. 

3.3.1 Urval 

Adlibris själva anger att de har 10’000’000 produkter [38], vilket resulterade i att 384 

slumpmässigt utvalda produkter behövde kontrolleras för att få ett konfidensintervall på 95%. 

3.3.2 Produktstorlek 

Produktsidor på Adlibris innehåller tre olika delar [39]: 

 Grundläggande produktinformation, så som författare, titel, ISBN, och pris 

 Produktbeskrivning innehållandes en fullständig beskrivning av produkter 

 Bild på produkten 

 

När produktsidors storlekar kontrollerades, mättes dataanvändningen separat för 

produktsidans olika delar. Detta gör det möjligt att beräkna hur många produkter som kan 

sparas med respektive lagringsteknik när endast vissa delar av informationen, exempelvis 

endast den grundläggande produktinformationen, sparas.  

 

Vid beräknandet av den genomsnittliga datamängden för en produkt hämtades först 384 

slumpmässigt utvalda produktsidor från Adlibris. Datamängden hos varje produkts olika delar 

mättes och noterades, varpå respektive dels genomsnittliga datamängd beräknades. 
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Bild 3.3 – Genomsnittlig storlek för produktsidors olika delar 

 

 
Bild 3.4 – Exempel på produktsida hos Adlibris [39]
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4. Resultat 

Resultatet från undersökningarna är uppdelat i tre delar: maximal dataanvändning, tidsåtgång 

vid skrivning av data och säkerhetsproblem hos respektive teknik. 

4.1 Maximal dataanvändning 

Den maximala dataanvändningen hos de undersökta teknikerna varierade mellan webbläsarna 

som användes. Därför är resultatet uppdelat efter teknik och webbläsare. 

4.1.1 Web Storage 

Web Storage specifikation [12] anger att webbläsare som implementerar tekniken ska låta 

lagra minst 5MB data och sedan fråga användaren om mer data ska få sparas. Mängden data 

som får sparas skiljer sig dock mellan olika webbläsare, och mellan localStorage och 

sessionStorage [Se 1.3.1]: 

 

 Internet Explorer tillåter att 10MB per domän sparas för både localStorage och 

sessionStorage [34]. 

 

 Mozilla Firefox tillåter att 5MB per domän sparas för både localStorage men har enligt 

[40] ingen gräns för hur mycket data som kan sparas i sessionStorage. 

 

 Opera tillåter att 5MB per domän sparas för både localStorage och sessionStorage 

[35]. 

 

 Chrome tillåter att hälften av det tillgängliga hårddiskutrymmet används vid lagring av 

offlinedata. En enskild webbapplikation ska sedan kunna använda upp till 20 % av 

detta utrymme [41]. 

 

 Safari tillåter att 2.5MB per domän sparas i localStorage men anger ingen gräns för 

hur mycket som kan sparas i sessionStorage [40]. 

4.1.2 IndexedDB 

 Internet Explorer tillåter att 250MB sparas enligt [42]. 

 

 Enligt [43] har Mozilla Firefox ingen gräns för hur stor en databas kan bli, men gör en 

förfrågan till användaren ifall en individuell datamängd på mer än 50MB behöver 

sparas [43]. 

 

 Chrome tillåter att hälften av det tillgängliga hårddiskutrymmet används för att spara 

offlinedata. En enskild webbapplikation ska sedan kunna använda upp till 20 % av 

detta utrymme [44]. 

 

4.1.3 Application Cache 

 Chrome tillåter att hälften av det tillgängliga hårddiskutrymmet används för att spara 

offlinedata. En enskild webbapplikation ska sedan kunna använda upp till 20 % av 

detta utrymme [44]. 
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 Internet Explorer tillåter att 250MB sparas enligt [42]. 

 
 Enligt [6] har Firefox ingen gräns för hur mycket som kan lagras med Application 

Cache. 

 
 Opera tillåter att 50MB sparas enligt [6]. 

 
 Enligt [6] har Safari ingen gräns för hur mycket som kan sparas med Application 

Cache. 

4.1.4 FileSystem API 

 Chrome har enligt [44] ingen fast gräns för hur mycket en applikation får spara med 

FileSystem API utan varje applikation som vill spara data måste istället göra en 

förfrågan till användaren om att få spara en viss mängd data. 

4.2 Prestandaresultat 

Experimenten genomfördes på de, enligt [27], mest använda webbläsarna, dock ej på Safari, 

då den inte finns tillgänglig för Microsoft Windows 7 [23]. 

 

Webbläsarna som användes i undersökningarna var 

 Opera 12.15 [45] 

 Firefox 20.0.1 [25] 

 Google Chrome 26.0.1410.64 m [46] 

 Internet Explorer 10.0.9200.16540 [47] 

4.2.1 Web Storage 

 
Bild 4.1 – Genomsnittliga skrivtider för Web Storage 
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4.2.2 IndexedDB 

 
Bild 4.2 – Genomsnittliga skrivtider för IndexedDB. Opera är ej med i mätningen då den 

saknar stöd för IndexedDB. 

4.2.3 FileSystem API 

 
Bild 4.3 – Genomsnittliga skrivtider för FileSystem API. Endast uppmätt för Chrome då inga 

andra webbläsare har stöd för FileSystem API. 
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4.2.4 HTML5 Application Cache 

Mätningar gjordes inte med Application Cache [Se 1.3.4] då data som ska lagras specificeras 

via manifest-filen [Se bild 1.5], vilket gjorde att det inte gick att spara och mäta tidsåtgången 

med JavaScript.  

4.3 Säkerhet 

Alla undersökta tekniker har säkerhetsproblem som kan leda till att de kan läcka data och att 

oönskad data kan sparas. Dessa problem beskrivs i nedanstående avsnitt. 

4.3.1 Web Storage 

Web Storage kan utsättas för cross site scripting, XSS [48], vilket innebär att script-kod 

inkluderas i en webbapplikation från en utomstående källa. Koden kan då läsa och skriva data 

till och från Web Storage vilket innebär att utomstående personer kan få tag på lagrad 

information [49]. 

 

Då alla applikationer på en domän delar på samma lagringsutrymme är det möjligt att en viss 

applikation kan läsa data som en annan applikation har sparat och på så sätt få tillgång till 

känslig information [50]. 

 

Det finns även en risk att en webbapplikation sparar data via subdomäner och på så sätt sparar 

mer data än vad webbläsaren eller operativsystemet kan hantera [50]. 

 

Web Storage-specifikationen beskriver inte hur lagringsutrymmet ska skyddas från 

utomstående läsning och skrivning. Det är därför upp till varje enskild webbläsare att 

implementera skydd för att förhindra detta [12]. Inga tekniker för att göra detta hos 

webbläsare har dock påträffats. 

4.3.2 IndexedDB 

Även IndexedDB kan utsättas för XSS-attacker och på så sätt kan utomstående personer 

komma åt sparad data. Det finns inte heller någon standard för hur lagringsutrymmet ska 

skyddas från att läsas och skrivas utanför webbläsare, utan det är upp till webbläsaren att 

skydda det [51]. 

4.3.3 Application Cache 

Om en användare använder sig av ett osäkert nätverk, exempelvis ett publikt trådlöst nätverk, 

kan en illvillig person inkludera en dold IFrame [52] till en sida som kräver inloggning, 

exempelvis Facebook. När användarens webbläsare då laddar Facebook returneras istället en 

sparad fil som innehåller kod för att stjäla användarens användaruppgifter till Facebook. När 

sedan användaren, oavsett om den är ansluten till det publika nätverket eller inte, besöker 

Facebook igen använder webbläsaren de sparade filerna med elak kod, och när användaren 

fyller i sina användaruppgifter skickas dessa till någon annan plats istället för till Facebook 

[53]. 

 

Det finns en risk att webbapplikationer returnerar filer till användarens cache, som kan 

användas för att följa användarens aktivitet vidare till andra domäner [53]. 
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4.3.4 FileSystem API 

Då det inte finns något, i standarden inbyggt, skydd för att skydda data från att läsa utifrån 

webbläsaren är det upp till webbläsaren att hindra detta från att ske, och trots att API:t 

förhindrar att körbara filer sparas finns det fortfarande en risk att elak kod kan sparas på 

systemet [54]. 

 

FileSystem API kan precis som Web Storage [Se 4.3.1] och IndexedDB [Se 4.3.2] utsättas för 

XSS-attacker där sparad data kan läcka ut, samtidigt som det kan resultera i att opålitlig data 

sparas på klienten [55].
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5. Diskussion 

Resultaten från undersökningarna diskuteras här för att tolka vad de betyder och innebär.  

5.1 Datamängder hos offlineapplikationer 

Datamängden som överfördes när Adlibris startsida besöktes var 765kB [Se 3.2]. Detta gör att 

det inte är några problem att spara det med Application Cache [Se 4.1.3]. 

 

Det är dock svårt att avgöra hur mycket utrymme applikationen skulle kräva om den skulle 

anpassas för offlineanvändning. Applikationen skulle behöva anpassas för att använda sig av 

data sparad i webbläsaren istället för att hämta data från en webbserver. 

 

Allt innehåll i offlineapplikationer behöver antingen vara lagrat i statiska HTML-filer eller 

skapas dynamiskt av JavaScript. Därför skulle man vid utveckling av applikationer behöva 

skapa två versioner av applikationen. En onlineversion, och en version som förlitar sig helt på 

offlinedata och dynamiskt kan skapa alla delsidor och innehåll själv istället för att få det från 

en webbserver. 

 

Det är också svårt att förutsäga hur många produkter som skulle behöva sparas offline för att 

applikationen fortfarande ska fungera tillfredställande. Man skulle kunna använda någon typ 

av urvalsfunktion där produkter som användare tidigare har besökt används för att avgöra 

vilka produkter som ska lagras lokalt och vara tillgängliga i offlineläge. 

 

 
Bild 5.1 – Antal Adlibris-produkter med all produktinformation [Se 3.3.2] som kan sparas 

med Web Storage och IndexedDB. Baserat på 5MB lagringsutrymme hos Web Storage [Se 

4.1.1] och 50MB lagringutrymme hos IndexedDB [Se 4.1.2] och en genomsnittlig 

produktstorlek på 12.4KB [Se bild 3.3] FileSystem API finns ej med p.g.a. att det maximala 

lagringsutrymmet varierar [Se 4.1.3]. Application Cache finns ej med då tekniken ej är 

ämnad att lagra data dynamiskt [Se 1.3.4]. 
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Antal produkter som kan sparas med respektive teknik [Se bild 5.1] skulle dock bli lägre om 

sparad data behövde formateras och viss overhead skulle tillkomma. Om sparad data 

exempelvis skulle sparas som XML skulle utrymme för XML-taggar tillkomma. 

5.2 Offlinetekniker 

Resultaten från undersökningarna rörande teknikernas lagringsutrymme och tidsåtgång vid 

sparande av data diskuteras här. 

5.2.1 Web Storage 

Alla webbläsare som undersöktes hade stöd för Web Storage [Se bild 2.1] och skrivtider var i 

de flesta fall lägre för Web Storage [Se bild 4.1] än för IndexedDB [Se bild 4.2]. 

 

Av teknikerna som undersöktes var Web Storage utan tvekan enklast att använda för mig, då 

det endast krävdes en rad kod för att spara data under tillhörande nyckel. Detta visar dock på 

en brist hos Web Storage; att endast textsträngar kan sparas medför problem om större 

mängder strukturerad data ska sparas. Om exempelvis en bild ska sparas måste den först 

konverteras till en textsträng, exempelvis med BASE64 [56], sparas, och sedan konverteras 

tillbaka till bilddata när den hämtas. Detta medför ökade läs- och skrivtider [57]. 

5.2.2 IndexedDB 

I förhållande till Web Storage var IndexedDB för mig väldigt komplicerat, och det krävdes 

lång tid för mig att implementera det i testapplikationen. IndexedDB kan dock spara olika 

datatyper istället för endast textsträngar så som datum och arrayer. Detta gör att data då inte 

behöver omvandlas till textsträngar vilket sparar tid [Se 1.3.2]. 

 

IndexedDB hade i de flesta fall längre [Se bild 4.2] skrivtider än Web Storage [Se bild 4.1]. 

Detta gör att IndexedDB endast är lämpligt att använda när man behöver spara strukturerad 

data, större datamängder, eller andra datatyper än textsträngar. 

 

Stöd för IndexedDB saknas dessvärre i Safari och Opera [Se bild 2.1], vilket gör att det i 

dagsläget inte är lämpligt att helt förlita sig på IndexedDB för att spara data i webbläsare, utan 

man bör istället använda det som komplement till Web Storage. 

5.2.2 FileSystem API 

Jag ser en klar nytta med att dynamiskt kunna spara filer hos användare. Utvecklare slipper 

omvandla filer för att kunna spara dem med exempelvis Web Storage, och detta innebär att 

filer snabbt och enkelt kan läsas och skrivas. Detta kan komma till användning när man ska 

strömma data som ska kunna sparas av användare. Om överförd data då är sparat som filer i 

webbläsaren kan de snabbt sparas av användaren för framtida bruk. 

 

Då det idag endast är Google Chrome som stödjer FileSystem API [Se bild 2.1] får tekniken 

snarast ses som någonting som kan bli aktuellt att använda i framtiden och är därför inte 

lämpligt att använda vid utvecklingen av skarpa system idag. 

 

Resultatet från experimenten med FileSystem API [Se bild 4.2.3] visar att tiden för att spara 

data inte alltid ökar vid en ökad datamängd. Detta kan bero på brister i hur tekniken användes, 

eller på att tekniken inte är anpassad för att spara så små mängder data som 1KB. 
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5.2.3 Application Cache 

Då alla webbläsare i undersökningen har stöd för Application Cache [Se bild 2.1] samtidigt 

som tekniken var väldigt enkelt för mig att använda anser jag att Application Cache en bra 

teknik för att möjliggöra användandet av webbapplikationer offline. 

 

Då det är en manifest-fil [Se bild 1.5] som definierar vilka filer som webbläsaren ska lagra 

offline lämpar sig tekniken bäst för att spara applikationsdata, exempelvis HTML-filer och 

bilder. Därför bör tekniken användas i kombination med någon annan teknik som gör det 

möjligt att dynamiskt spara användardata exempelvis Web Storage. 

5.3 Säkerhet 

Säkerhetsmässigt skiljer sig de jämförda teknikerna inte åt påtagligt mycket.  

Alla tekniker kan potentiellt utsättas för XSS-attacker där data kan läsas och skrivas [Se 4.3], 

vilket, när det gäller Web Storage, stämmer överens med Erik Nilssons slutsats [Se 1.5]. Det 

är därför upp till utvecklare av webbapplikationer att se till att deras applikationer förhindrar 

detta och undviker att spara känslig information i onödan. Det är även upp till webbläsarna att 

skydda sparad information från att läsas och skrivas av utomstående. 

 

Precis som med användandet av cookies är det viktigt att ingen känslig information, så som 

lösenord, lagras direkt hos användaren [10]. 
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6. Avslutning 

Här presenteras tankar och idéer kring arbetet som gjorts, och vilka svar det ger på 

frågeställningarna[Se 1.4]. Kapitlet avslutas med förslag och tankar om hur, och vilket, 

fortsatt arbete som kan göras kring ämnet. 

6.1 Slutsats 

Nya tekniker kan i många fall ersätta http-cookies, särskilt när sparad data inte behöver 

överföras till en webbserver vid varje förfrågan. Cookies bör dock fortsätta användas när 

endast små mängder data behöver sparas och där innehållet i cookies, exempelvis ett sessions-

id, inte används i webbläsaren utan endast är intressant för webbservern.  

 

Om existerande webbapplikationer ska kunna användas offline kommer de behöva genomgå 

en anpassning, om det inte är planerat att göras vid utvecklingens början. Ägare av 

webbapplikationer behöver därför fråga sig om det är värt att lägga tid och pengar på att göra 

detta, vad de kan få ut av att göra sina applikationer offlineanpassade, och ifall det är 

nödvändigt. 

 

För mindre webbsidor som endast använder statiska sidor, eller där innehållet inte uppdateras 

ofta, innebär det dock inga problem att snabbt göra applikationen redo för offlineanvändning, 

genom att låta webbläsare spara hela applikationen direkt med Application Cache [Se 1.3.4].  

Med detta tillvägagångssätt kan applikationerna startas direkt i offlineläge utan att någon 

internetanslutning finns. 

 

Datamängden som användes hos exempelapplikationen [Se 3.2] var tillräckligt låg för att 

applikationen ska kunna sparas med Application Cache [Se 4.1.3], och gav svar på frågan om 

vilka datamängder webbapplikationer behöver spara om de ska kunna användas offline [Se 

1.4]. 

 

Webbapplikationer som kan användas utan internetanslutning innebär att det blir möjligt att 

använda samma applikationer online och offline. Genom detta kan sättet som applikationer 

utvecklas på komma att förändras. Genom att istället anpassa webbapplikationer för 

offlineanvändning slipper man utveckla flera plattformsspecifika versioner, exempelvis 

separata versioner för Windows och Mac OS.  

 

Utvecklare måste även ta hänsyn till hur ofta användare kommer koppla upp sig mot internet 

och synkronisera mot en webbserver. Data som har lagrats offline, exempelvis lagerstatus för 

en produkt, kan snabbt bli inaktuell. Därför måste det finnas en tidsgräns för hur länge sparad 

data kan anses vara giltig.  

 

Hur länge data som lagras hos användare är aktuell, och hur ofta offlineanvändares data 

skickas till en webbserver är viktiga frågor som man vid utveckling måste ta hänsyn till. 

Utvecklare måste därför bestämma vilken funktionalitet, och vilka begränsningar, som ska 

finnas i webbapplikationer när de används offline.  
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I frågeställningen [Se 1.4] frågas om det finns säkerhetsproblem med de undersökta 

offlineteknikerna. Jag upptäckte inga tydliga skillnader [Se 4.3] mellan de olika teknikerna 

vad gäller säkerheten, och de är utsatta för liknande risker som http-cookies är. Det är därför 

lika viktigt att man skyddar sina applikationer mot angrepp som kan göra offlinelagring 

åtkomligt för elak kod som när man använder cookies [Se 1.2], och webbapplikationer bör 

därför inte lagra känslig data som exempelvis lösenord.  

 

De eventuella problem som kan uppstå genom att utveckla webbapplikationer för 

offlineanvändning bör dock inte avskräcka utvecklare från att använda de möjligheter som 

finns med de nya teknikerna. I många fall kan de olika teknikerna för att spara data i 

webbläsare användas på fler sätt än just för att göra det möjligt att använda webbapplikationer 

utan internetanslutning, exempelvis för att minska mängden överförd data genom att spara 

och återanvända data. 

 

I frågeställningen [Se 1.4] ställs en fråga om vilka skrivtider som uppnås med respektive 

teknik. Skrivtiderna varierade mellan olika tekniker, webbläsare, och datamängder. I Chrome 

tog det drygt dubbelt så lång tid att spara 5MB med IndexedDB [Se bild 4.2] som med Web 

Storage [Se bild 4.1], och fyra gånger så lång tid att spara 5MB med FileSystem API [Se bild 

4.3] som med Web Storage [Se bild 4.1]. I Internet Explorer tog det 400ms att spara 5MB 

data med IndexedDB [Se bild 4.2] men endast 54.08ms med Web Storage [Se bild 4.1]. Detta 

visar att det är viktigt att undersöka vilken teknik som lämpar sig bäst för just den applikation 

man ska utveckla. 

 

Frågan om vilka datamängder som kan lagras med respektive teknik [Se 1.4] besvarades 

genom att de olika teknikernas specifikationer undersöktes [Se 4.1]. Då de maximala 

datamängderna som kan sparas varierar mellan webbläsare och mellan tekniker måste 

utvecklare ha en klar bild om vilka datamängder som kan bli aktuella att lagra för att kunna 

avgöra vilken teknik de ska välja att använda. 

 

Då stödet för IndexedDB inte är fullständigt [Se bild 2.1] bör tekniken ännu inte användas för 

webbapplikationer som ska kunna användas oavsett webbläsare, vilket är troligt för de flesta 

publika webbapplikationer. Därför bör en kombination av HTML5 Application Cache och 

Web Storage användas för att anpassa webbapplikationer för offlineanvändning, då båda 

tekniker har ett brett stöd [Se bild 2.1], vilket ger svar på frågan[Se 1.4] om vilken teknik som 

är mest lämpad att användas. 

 

Om stödet för IndexedDB i framtiden blir detsamma som för Web Storage är IndexedDB ett 

bättre alternativ för datamängder större än 5MB, eller data som kräver mer komplicerade 

strukturer än en enkel nyckel/värde-relation. Detsamma gäller för FileSystem API som 

mycket väl kan bli ett intressant alternativ i framtiden förutsatt att stöd för tekniken sprider sig 

till fler webbläsare än Google Chrome [Se bild 2.1]. Dessvärre har inga existerande 

webbapplikationer som använder någon av dem undersökta teknikerna påträffats. Det hade 

varit intressant att se vilken data de sparar i praktiken och om de används istället för, eller i 

kombination med, cookies. 
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6.2 Fortsättning 

Då experimenten som har gjorts endast visar vilka egenskaper och skrivtider som finns i de 

olika teknikerna visar de ingenting om hur de skulle fungera vid utvecklingen av fullskaliga 

applikationer. Därför bör fullskaliga webbapplikationer utvecklas med de olika teknikerna, för 

att undersöka vilka konkreta problem som uppkommer när webbapplikationer ska fungera 

utan internetanslutning och när data både ska vara tillgängligt online och lokalt hos 

användare. 

 

Det gjordes inga experiment rörande teknikers lästid i undersökningen. Det skulle därför vara 

intressant att undersöka vilka lästider som uppnås med de olika teknikerna. 

 

Idag sker en växande del av internetanvändningen på mobiltelefoner och surfplattor [58]. Det 

är därför intressant att undersöka vilket stöd för offlinelagring som finns på dessa och hur 

prestandan då skiljer sig jämfört med användning på persondatorer. 

 

Om det inte är möjligt att spara all data från en webbapplikation lokalt behöver man göra 

någon form av urval. Det skulle därför vara nödvändigt att se vilka urvalsmetoder som finns 

och som kan användas vid avgörandet av vilken data som bör sparas hos klienter. Detta är 

särskilt viktigt vid användning av offlineapplikationer på mobila enheter som surfplattor och 

mobiltelefoner, där lagringsutrymmet troligtvis är mer begränsat än på persondatorer. 

Internetanslutning som används till mobila enheter är troligtvis också långsammare än fasta 

internetanslutningar, varför det finns risk för att stora datamängder inte hinner sparas på dem. 



 

 

 

   
 

 

 

23 

7. Källor 
7.1 Elektroniska källor 

[1] "How does the Internet work?" [Online] 

Tillgänglig http://www.tldp.org/HOWTO/Unix-and-Internet-Fundamentals-

HOWTO/internet.html [Hämtad: 21:a maj, 2013] 

 

[2] ”Using Firefox 1.5 caching” [Online] 

Tillgänglig https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Using_Firefox_1.5_caching [Hämtad: 

20:e maj, 2013] 

 

[3] ”Opera Help” [Online] 

Tillgänglig http://help.opera.com/Linux/12.10/en/offline.html [Hämtad: 20:e maj, 2013] 

 

[5] ”Offline Web Applications” [Online] 

Tillgänglig http://diveintohtml5.info/offline.html [Hämtad: 24:e maj, 2013] 

 

[4] “Get off(line) | Web Directions” [Online] 

Tillgänglig http://www.webdirections.org/blog/get-offline/ [Hämtad: 13:e maj, 2013] 

 

[6] ”5 Reasons Why There are no Killer Offline Applications” [Online]  

Tillgänglig http://www.sitepoint.com/killer-offline-web-applications/ [Hämtad: 20:e maj, 

2013] 

 

[7] “RFC 6265 – http State Management Mechanism” [Online] 

Tillgänglig http://tools.ietf.org/html/rfc6265 [Hämtad: 28:e mars, 2013] 

 

[8] ”Minimize request overhead – Make the Web Faster” [Online]  

Tillgänglig https://developers.google.com/speed/docs/best-practices/request [Hämtad: 20:e 

maj, 2013] 

 

[9] ”Browser Cookie Limits” [Online] 

Tillgänglig http://browsercookielimits.x64.me/ [Hämtad: 20:e maj, 2013] 

 

[10] “Cookies and security” [Online]  

Tillgänglig http://www.nczonline.net/blog/2009/05/12/cookies-and-security/ [Hämtad: 3:e 

april, 2013] 

 

[11] ”Chapter 22 Taking Precautions Against Session-Cookie Hijacking in an OpenSSO 

Enterprise Development” [Online] 

Tillgänglig http://docs.oracle.com/cd/E19575-01/820-3320/ghtzx/index.html [Hämtad: 20:e 

maj, 2013] 

 

[12] ”Web Storage” [Online] 

Tillgänglig http://www.w3.org/TR/webstorage/ [Hämtad: 28:e mars, 2013] 

 

[13] “File API: Directories and System ” [Online] 

Tillgänglig http://dev.w3.org/2009/dap/file-system/pub/FileSystem/ [Hämtad: 2:a april, 2013] 

http://help.opera.com/Linux/12.10/en/offline.html
http://diveintohtml5.info/offline.html
http://www.webdirections.org/blog/get-offline/
http://www.sitepoint.com/killer-offline-web-applications/
http://tools.ietf.org/html/rfc6265
https://developers.google.com/speed/docs/best-practices/request
http://browsercookielimits.x64.me/
http://www.nczonline.net/blog/2009/05/12/cookies-and-security/
http://docs.oracle.com/cd/E19575-01/820-3320/ghtzx/index.html
http://www.w3.org/TR/webstorage/
http://dev.w3.org/2009/dap/file-system/pub/FileSystem/


 

 

 

   
 

 

 

24 

 

[14] ”IndexedDB Database API” [Online] 

Tillgänglig http://www.w3.org/TR/IndexedDB/ [Hämtad: 2:e april, 2013] 

 

[15] “Using the application cache - HTML” [Online] 

Tillgänglig https://developer.mozilla.org/en-US/docs/HTML/Using_the_application_cache 

[Hämtad: 13:e maj, 2013] 

 

[16] ”Web SQL Database” [Online] 

Tillgänglig http://www.w3.org/TR/webdatabase/ [Hämtad: 4:e april, 2013] 

 

[17] ”Google Gears API” [Online] 

Tillgänglig https://developers.google.com/gears/ [Hämtad: 13:e maj, 2013] 

 

[18] ”Gears API Blog: Hello HTML5” [Online] 

Tillgänglig http://gearsblog.blogspot.se/2010/02/hello-html5.html [Hämtad: 13:e maj, 2013] 

 

[19] "Web Storage publication history" [Online] 

Tillgänglig http://www.w3.org/standards/history/webstorage [Hämtad: 21:a maj, 2013] 

 

[20] "File API: Directories and System" [Online] 

Tillgänglig http://dev.w3.org/2009/dap/file-system/file-dir-sys.html [Hämtad: 21:a maj, 2013] 

 

[21] "Using web workers - Web Developer Guide" [Online] 

Tillgänglig https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/Web/Guide/Performance/Using_web_workers [Hämtad: 21:a maj, 2013] 

 

[22] "Offline Web Applications" [Online] 

Tillgänglig http://www.w3.org/TR/offline-webapps/ [Hämtad: 21:a maj, 2013] 

 

[23] "Lär dig mer om Windows 7" [Online] 

Tillgänglig http://windows.microsoft.com/sv-se/windows7/get-know-windows-7 [Hämtad: 

21:a maj, 2013] 

 

[24] Nilsson, Erik – Web Storage – Ett nytt sätt att lagra data [Online] 

Tillgänglig http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-13955 [Hämtad: 2:a april, 2013] 

 

[25] ”Mozilla – Home of the Mozilla Project” [Online]  

Tillgänglig http://www.mozilla.org [Hämtad: 8:e maj, 2013] 

 

[26] ”Yahoo! Yslow” [Online] 

Tillgänglig http://developer.yahoo.com/yslow/ [Hämtad: 29:e april, 2013] 

 

[27] ”Browser Statistics” [Online] 

Tillgänglig http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp [Hämtad: 4:e april, 2013] 

 

[28] ”IndexedDB” [Online] 

Tillgänglig https://developer.mozilla.org/en-US/docs/IndexedDB#Browser_compatibility 

[Hämtad: 3:e april, 2013] 

 

http://www.w3.org/TR/IndexedDB/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/HTML/Using_the_application_cache
http://www.w3.org/TR/webdatabase/
https://developers.google.com/gears/
http://gearsblog.blogspot.se/2010/02/hello-html5.html
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-13955
http://www.mozilla.org/
http://developer.yahoo.com/yslow/
http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/IndexedDB#Browser_compatibility


 

 

 

   
 

 

 

25 

 

[29] ”DOM Storage” [Online] 

Tillgänglig https://developer.mozilla.org/en-US/docs/DOM/Storage#Browser_compatibility 

[Hämtad: 28:e mars, 2013] 

 

[30] ”Using the application cache” [Online] 

Tillgänglig https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/HTML/Using_the_application_cache#Browser_compatibility [Hämtad: 13:e maj, 

2013] 

 

[31] “File System API” [Online] 

Tillgänglig https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/DOM/File_API/File_System_API#Browser_compatibility [Hämtad: 2:a april, 2013] 

 

[32] “chrome.fileSystem” [Online] 

Tillgänglig http://developer.chrome.com/apps/fileSystem.html [Hämtad: 13:e maj, 2013] 

 

[33] “IndexedDB (Windows)” [Online] 

Tillgänglig http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ie/hh673548(v=vs.85).aspx [Hämtad: 

13:e maj, 2013] 

 

[34] “Introduction to Web Storage (Internet Explorer)” [Online] 

Tillgänglig http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc197062(v=vs.85).aspx [Hämtad: 28:e 

mars, 2013] 

 

[35] “Web Storage: easier, more powerful client-side data storage – Dev.Opera” [Online]  

Tillgänglig http://dev.opera.com/articles/view/web-storage/ [Hämtad: 28:e mars, 2013] 

 

[36] “Running your web applications offline with HTML5 AppCache – Dev.Opera” [Online]  

Tillgänglig http://dev.opera.com/articles/view/offline-applications-html5-appcache/ [Hämtad: 

13:e maj, 2013] 

 

[37] ”Adlibris bokhandel” [Online]  

Tillgänglig http://www.adlibris.com [Hämtad: 8:e maj, 2013] 

 

[38] ”Kundservice – Adlibris Bokhandel” [Online] 

Tillgänglig http://www.adlibris.com/se/customerservice.aspx?subject=About [Hämtad: 8:e 

maj, 2013] 

 

[39] "Handbok i kvalitativ analys - Andreas Fejes - Bok (9789147084760)" [Online] 

Tillgänglig http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9147084766 [Hämtad: 21:a maj, 

2013] 

 

[40] “Web Storage Support Test” [Online] 

Tillgänglig http://dev-test.nemikor.com/web-storage/support-test/ [Hämtad: 10:e april, 2013] 

 

[41] “Developer’s Guide – Client-side Storage (Web Storage) – Google Web Toolkit” 

[Online] Tillgänglig https://developers.google.com/web-

toolkit/doc/latest/DevGuideHtml5Storage [Hämtad: 13:e maj, 2013] 

 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/DOM/Storage#Browser_compatibility
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/HTML/Using_the_application_cache#Browser_compatibility
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/HTML/Using_the_application_cache#Browser_compatibility
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/DOM/File_API/File_System_API#Browser_compatibility
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/DOM/File_API/File_System_API#Browser_compatibility
http://developer.chrome.com/apps/fileSystem.html
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ie/hh673548(v=vs.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc197062(v=vs.85).aspx
http://dev.opera.com/articles/view/web-storage/
http://dev.opera.com/articles/view/offline-applications-html5-appcache/
http://www.adlibris.com/
http://www.adlibris.com/se/customerservice.aspx?subject=About
http://dev-test.nemikor.com/web-storage/support-test/
https://developers.google.com/web-toolkit/doc/latest/DevGuideHtml5Storage
https://developers.google.com/web-toolkit/doc/latest/DevGuideHtml5Storage


 

 

 

   
 

 

 

26 

[42] “Using HTML5/Javascript in Windows Store apps: Data access and storage mechanism 

(II) | MSDN Blogs” [Online]  

Tillgänglig http://msdnrss.thecoderblogs.com/2012/12/using-html5javascript-in-windows-

store-apps-data-access-and-storage-mechanism-ii/ [Hämtad: 13:e maj, 2013] 

 

[43] “IndexedDB | MDN” [Online] 

Tillgänglig https://developer.mozilla.org/en-US/docs/IndexedDB#Storage_limits [Hämtad: 

2:a april, 2013] 

 

[44] “Managing HTML5 Offline Storage – Google Chrome – Google Developers” [Online]  

Tillgänglig https://developers.google.com/chrome/whitepapers/storage [Hämtad: 13:e maj, 

2013] 

 

[45] “Opera browser – The alternative web browser” [Online] 

Tillgänglig http://www.opera.com/ [Hämtad: 13:e maj, 2013] 

 

[46] “Webbläsaren Chrome” [Online] 

Tillgänglig http://www.google.com/intl/sv/chrome/browser/ [Hämtad: 13:e maj, 2013] 

 

[47] ”Internet Explorer – Microsoft Windows” [Online] 

Tillgänglig http://windows.microsoft.com/sv-se/internet-explorer/download-ie [Hämtad: 13:e 

maj, 2013] 

 

[48] "Cross-site Scripting (XSS-OWASP" [Online] 

Tillgänglig https://www.owasp.org/index.php/Cross-site_Scripting_(XSS) [Hämtad: 21:a maj, 

2013] 

 

[49] “HTML5 Web Storage – Cookies Are So 1994! | Web Builder Zone” [Online]  

Tillgänglig http://css.dzone.com/articles/html5-web-storage-–-cookies [Hämtad: 2:a april, 

2013] 

 

[50] “HTML5 Web Storage loophole can be abused to fill hard disks with junk data” [Online] 

Tillgänglig 

http://www.computerworld.com/s/article/9237259/HTML5_Web_Storage_loophole_can_be_

abused_to_fill_hard_disks_with_junk_data [Hämtad: 30:e april, 2013] 

 

[51] “An Investigation into Possible Attacks on HTML5 IndexedDB and their Prevention” 

[Online] 

Tillgänglig http://www.cms.livjm.ac.uk/pgnet2012/Proceedings/Papers/1569607913.pdf 

[Hämtad: 13:e maj, 2013] 

 

[52] "<iframe> - HTML" [Online] 

Tillgänglig https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/iframe [Hämtad: 

7:e juni, 2013] 

 

[53] “HTML5 web security December 6th, 2011” [Online] 

Tillgänglig http://media.hacking-lab.com/hlnews/HTML5_Web_Security_v1.0.pdf [Hämtad: 

30:e april, 2013] 

 

 

http://msdnrss.thecoderblogs.com/2012/12/using-html5javascript-in-windows-store-apps-data-access-and-storage-mechanism-ii/
http://msdnrss.thecoderblogs.com/2012/12/using-html5javascript-in-windows-store-apps-data-access-and-storage-mechanism-ii/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/IndexedDB#Storage_limits
https://developers.google.com/chrome/whitepapers/storage
http://www.opera.com/
http://www.google.com/intl/sv/chrome/browser/
http://windows.microsoft.com/sv-se/internet-explorer/download-ie
http://css.dzone.com/articles/html5-web-storage-–-cookies
http://www.computerworld.com/s/article/9237259/HTML5_Web_Storage_loophole_can_be_abused_to_fill_hard_disks_with_junk_data
http://www.computerworld.com/s/article/9237259/HTML5_Web_Storage_loophole_can_be_abused_to_fill_hard_disks_with_junk_data
http://www.cms.livjm.ac.uk/pgnet2012/Proceedings/Papers/1569607913.pdf
http://media.hacking-lab.com/hlnews/HTML5_Web_Security_v1.0.pdf


 

 

 

   
 

 

 

27 

[55] “Shreeraj’s security blog: File System API with HTML5 – Juice for XSS” [Online]  

Tillgänglig http://shreeraj.blogspot.se/2012/08/file-system-api-with-html5-juice-for-xss.html  

[Hämtad: 23:e april, 2013] 

 

[56] "RFC3548" [Online] 

Tillgänglig http://www.ietf.org/rfc/rfc3548.txt [Hämtad: 21:a maj, 2013] 

 

[57] ""Offline": What does it mean and why should I care?" [Online] 

Tillgänglig http://www.html5rocks.com/en/tutorials/offline/whats-offline/#toc-binary-data 

[Hämtad: 21:a maj, 2013] 

 

[58] “Mobile Devices Statistics” [Online] 

Tillgänglig http://www.w3schools.com/browsers/browsers_mobile.asp [Hämtad: 13:e maj, 

2013] 

7.2 Tryckta källor 

[54] Bidelman, E. (2011): Using the FileSystem API, 1:a uppl. 3s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shreeraj.blogspot.se/2012/08/file-system-api-with-html5-juice-for-xss.html
http://www.w3schools.com/browsers/browsers_mobile.asp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulteten för teknik 

391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

teknik@lnu.se 

Lnu.se/fakulteten-for-teknik 
  

 

 


