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system med mikrotjänstarkitektur kommer att vägas mot varandra. 
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1. INLEDNING 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda och jämföra skillnader mellan olika sätt att 

tillhandahålla programmeringsgränssnitt genom en mikrotjänst avsedd att användas på en 

webbsida. En utredning av för- och nackdelar för de olika tillvägagångssätten, samt skillnader 

mellan en monolitisk applikation och en mikrotjänst kommer att göras. Syftet är även att 

leverera en småskalig proof of concept  över mikrotjänst-arkitekturen åt Crosskey Banking 1

Solutions så att de har en bas att stödja sig mot då man strävar efter att följa en sådan 

arkitektur i framtiden. 

 

1.2 Metod 

Det första som behövde göras för att komma igång med projektet var att skaffa information 

om mikrotjänster. Sådan relevant information var bland annat vad mikrotjänster är, hur 

arkitekturen ser ut i applikationer som använder sig av dem, vad det finns för för- och 

nackdelar med att applicera denna teknik på en existerande monolitisk applikation, samt på 

vilka olika sätt man kan presentera data som levereras. Detta gjordes genom att leta reda på 

tekniska utredningar och artiklar som berör dessa ämnen. En diskussion med uppdragsgivare 

och tekniska stödpersoner på Crosskey gjordes också, för att bolla idéer och förslag. Det 

behövde också avgöras vilka tekniker som skulle användas för att uppnå målet med uppgiften. 

Detta gjordes genom att både läsa om andras erfarenheter med diverse tillvägagångssätt samt 

göra egna små praktiska försök. 

 

Vid utvecklingen användes programmeringsspråket Java, med ramverken Spring och Spring 

Boot. För visning av HTML användes ramverken JSP samt Thymeleaf. Baskunskaper om alla 

dessa tekniker har erhållits från studier vid Högskolan på Åland, och mera fördjupad kunskap 

har fåtts av arbetserfarenhet på Crosskey Banking Solutions.  

 

1 Proof of concept: förverkligande av en idé i avseende att demonstrera dess genomförbarhet (Wikipedia, 2018f). 
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1.3 Avgränsningar 

En avgränsning som gjordes i ett tidigt skede var att begränsa visning av data till påhittade 

värden. I verkligheten används både interna och externa tjänster för att hämta data, men att 

inkludera dessa tjänster till de nya mikrotjänsterna och att få alla beroenden och kopplingar 

att fungera skulle kräva ett mycket större arbete än vad tidsplanen tillät.  

 

En viktig del i programmering är att ta i beaktande hur systemet ska bete sig när ett fel 

inträffar. I detta projekt valdes felhantering ändå bort, eftersom det inte ansågs vara en 

väsentlig del i målets resultat. Ett sådant fall av felhantering skulle kunna vara t.ex. att 

omdirigera en sida om tjänsten ligger nere eller inte svarar. 

 

Sessionshantering och autentisering är två områden som bör beaktas i en verklig 

implementation, men detta projektet var så litet att det valdes att inte implementeras.  

 

2. BAKGRUND 

2.1 Crosskey  

Uppdraget utfördes åt avdelningen Capital Markets på Crosskey Banking Solutions. Crosskey 

är ett it-företag som levererar banktjänster. Deras expertis täcker allt från traditionella till 

elektroniska banktjänster, kort- och mobilbetalning samt kapitalmarknad. De har omkring 230 

anställda utplacerade på kontor i Mariehamn, Stockholm, Helsingfors och Åbo. År 2017 hade 

Crosskey en omsättning på 35 miljoner euro. (Crosskey, 2018) 

 

2.2 Tekniker, ramverk och begrepp 

2.2.1 Monolit 
En monolit är en enda stor applikation som ensam har hand om all funktionalitet i ett 

program. Applikationen är själv ansvarig för alla steg i ett komplett programflöde. En monolit 
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är designad utan modularitet i beaktande (Wikipedia, 2018a). Graden av modularitet i ett 

system avser huruvida komponenterna i systemet kan separeras, bytas ut eller kombineras 

(Wikipedia, 2018c). 

 

2.2.2 Mikrotjänst 
En mikrotjänst är en liten, fristående process som interagerar med andra tjänster genom 

meddelanden. Mikrotjänsten har ett klart syfte och levererar endast en eller ett fåtal olika 

funktioner, totalt oberoende av andra tjänster. I en sådan tjänst appliceras en hög grad av 

modularitet. En mikrotjänstarkitektur är en applikation vars alla moduler är mikrotjänster 

(Dragoni m.fl., 2016). 

 

2.2.3 Java Server Pages (JSP) 
Java Server Pages är ett hjälpmedel för mjukvaruutvecklare att enkelt skapa dynamiska 

hemsidor baserat på HTML, XML, eller andra dokumenttyper. Det är en teknik som skapar 

möjlighet för vana Java-programmerare att lättare skapa skriptfunktioner till hemsidor, 

eftersom JSP använder sig av programspråket Java med en syntax anpassat för webbinnehåll. 

Vid körning översätts JSP-syntaxen till Java Servlets som kan visas upp på hemsidan av en 

kompatibel webbserver med en web container. Således krävs en kompilator som kan tolka 

och översätta JSP-filerna till servlets, och en sådan kompilator finns oftast inbyggd i 

applikationsservern. (Wikipedia, 2018k). 

 

En Java Servlet är en mjukvarukomponent som utökar funktionerna av en server. Det är en 

Javaklass som tar emot en förfrågan och genererar ett svar baserat på den förfrågan. Det 

genererade svaret består främst HTML-kod, men annan data så som XML och JSON kan 

även vara vanligt förekommande. En servlet genereras automatiskt från en JSP-fil av 

JSP-kompileraren, men kan även programmeras manuellt i andra syften (Wikipedia, 2018i). 

 

En Web Container är den del av en webbserver som interagerar med Java Servlets. Web 

containern ansvarar för att hantera livstiden för en servlet, associera en URL med en viss 

servlet och hantera förfrågarens åtkomsträttigheter (Wikipedia, 2018g). 
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2.2.4 Thymeleaf 
Thymeleaf är, likt JSP, ett sätt att skapa dynamiska hemsidor. Skillnaden mellan JSP och 

Thymeleaf är att Thymeleaf strävar efter att följa konceptet “naturliga mallar” - mallar som 

kan öppnas direkt i en webbläsare och ändå visa upp en korrekt hemsida. Här elimineras alltså 

behovet av en kompilator (Wikipedia, 2018e). 

 

Med Thymeleaf kan man få en mer HTML-baserad källkod till sina webbsidor, eftersom det 

använder sig av attribut istället för unika taggar. Detta kan också anses vara en nackdel, 

eftersom det inte är lika enkelt att skräddarsy sin kod. 

 

2.2.5 Apache Tiles 
Apache Tiles är ett ramverk skapat för att kunna komponera mallar till hemsidor. Genom att 

definiera olika fragment eller byggstenar (eng. tile definitions) till en hemsida kan dessa 

enkelt monteras ihop med varandra för att skapa en helhetlig sida. Med hjälp av detta kan 

man till exempel fragmentera upp en hemsida i olika delar som har med varandra att göra, 

såsom meny, sidhuvud, sidfot och innehåll, så att man enkelt kan byta ut eller förändra dessa 

komponenter utan att påverka hela webbsidan (Apache Tiles, u.å.). 

 

2.2.6 Model-View-Controller 
Model-View-Controller är ett mycket vanligt arkitekturmönster inom 

webbapplikationsvärlden. Detta mönster delar upp ett system i tre huvudsakliga komponenter 

som interagerar med varandra: 

1. Modellen (eng. model) hanterar data, logik och regler i applikationen. Generellt sett är 

modellen ofta ett Java-objekt. 

2. Vyn (eng. view) renderar datan från modellen. Informationen kan representeras på 

olika sätt, t.ex ett diagram, en tabell, eller, kanske vanligast, en HTML-sida. 

3. Kontrollkomponenten (eng. controller) accepterar input från användaren och 

konverterar dessa till kommandon för modellen eller vyn. 

En överblick av hur dessa komponenter interagerar kan ses i figur 1. 
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Figur 1. Diagram över kommunikationen mellan komponenterna i en MVC-arkitektur (Wikipedia, 2018h). 

 

MVC-arkitekturen strävar efter att separera olika delar av en applikation för att få en låg 

koppling (eng. coupling) mellan dessa, vilket i sin tur bidrar till att applikationen får hög 

sammanhållning (eng. cohesion). Denna kombination av låg koppling och hög 

sammanhållning anses vara tecken på ett mycket välstrukturerat system som är enkelt att 

underhålla (Wikipedia, 2018b). 

2.2.7 Fasadmönstret 
För att göra åtkomsten till komplexa system enklare kan man i sin applikation implementera 

ett fasadmönster. Med ett fasadmönster döljer man de komplexa delarna av ett system bakom 

en fasad som erbjuder enkla metoder som andra delar av systemet kan anropa. Fasaden i sin 

tur anropar sedan alla inre komponenter i systemet (Facade Design Pattern, 2017). När man 

utvecklar applikationer finns det många användbara arkitekturmönster man kan använda sig 

av, och dessa kan även kombineras på olika sätt. I figur 2 kan ses ett diagram över hur man i 

detta projekt har kombinerat fasadmönstret med MVC-arkitekturen. 
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Figur 2. Ett diagram över hur man kombinerat två designmönster. 

 

2.2.8 Spring MVC 
Spring MVC är ett ramverk som tillhandahåller Model-View-Controller arkitekturen och 

färdiga komponenter som kan användas för att utveckla flexibla och löst kopplade 

webbapplikationer. Spring MVC är designat kring en Dispatcher Servlet som hanterar alla 

HTTP förfrågningar och svar på dessa. För att servlet:en ska veta vart förfrågningarna ska 

skickas använder man sig av olika annotationer i koden för att specificera vilka anrop som ska 

leda till vilken funktion (tutorialspoint.com, u.å.). 

 

Spring använder sig av så kallade bönor (eng. beans) för att hålla reda på instanser av olika 

klasser. Dessa klasser samt beroenden mellan dem definieras på förhand i javakod eller i 

XML-format. En böna är egentligen rent praktiskt inget annat än ett klassinstans som hanteras 

av Spring (Spring Reference Documentation, u.å.). 

 

2.2.9 Spring Boot 
Spring Boot är ett ramverk som bygger på Spring Framework och Spring MVC. Det låter 

användaren skapa fristående Spring-applikationer som är enkla att köra. Det eliminerar 

behovet av en separat applikationsserver, eftersom Spring Boot har en webbserver inbäddat i 
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sig. Det krävs väldigt lite konfigureringar för att få en applikation att köra, och man har även 

helt avlägsnat kravet att konfigurera applikationen med XML-filer (Spring, u.å.). 

 

2.2.10 Gradle 
Byggautomation (eng. build automation) innebär en automatiserad process för att skapa 

mjukvaruartefakter. Denna process inkluderar ofta steg som att bygga och kompilera 

källkoden, paketera denna till binär kod och utföra automatiska tester för att kontrollera koden 

(Wikipedia, 2018d). Ett byggautomationssystem (eng. build automation system) innebär helt 

enkelt ett ramverk som hjälper till med denna automatiseringsprocess. 

 

Apache Ant och Apache Maven är två vanliga byggautomationssystem som konfigureras via 

traditionellt XML-format. För att komma runt detta, och lättare hantera större projekt, 

skapades Gradle. Gradle är ett system som istället introducerat ett Groovy-baserat språk, och 

som stöder inkrementella byggen. Detta innebär att Gradle avgör vilka delar av byggträdet 

(eng. build tree) som redan är aktuella; alla uppgifter som är beroende av endast dessa delar 

behöver inte köras igen, och på så vis kan utvecklaren spara massor av tid (Wikipedia, 2018j). 
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3. UTVECKLINGEN AV MIKROTJÄNSTERNA 

3.1 Bakgrund 

Innan utvecklingen satte igång behövde jag bestämma mig för vilka olika mikrotjänster jag 

skulle skapa. Jag diskuterade med mina kollegor och uppdragsgivare vilka behov som skulle 

behöva uppfyllas med dessa mikrotjänster i en eventuell framtida implementation. Jag hade 

väldigt fria händer för vad jag fick skapa, och efter att ha hört vad mina kollegor hade att säga 

så bestämde jag mig för att jag skulle utveckla två mikrotjänster som levererar samma sorts 

data men på två olika sätt. Den ena skulle leverera ren data i JSON format, och den andra 

skulle leverera färdig HTML-kod i en sträng.  

 

Båda dessa mikrotjänster skulle i slutändan användas på en internetbank, på en sida som visar 

fond- och aktiedata och där man även kan köpa och sälja dessa. För en användare skulle de 

två tjänsterna alltså se exakt likadana ut och leverera samma data, men i bakgrunden skulle 

det användas två olika tekniker. Detta skulle ge mig alla aspekter som krävdes för att 

utvärdera syftet med projektet - två olika programmeringsgränssnitt att jämföra samt 

möjlighet att implementera olika HTTP-anrop för att se om det finns någon skillnad mellan 

hur olika anrop hanteras i tjänsterna. 

 

3.2 Skapa en Spring Boot-applikation 

I ett tidigt skede bestämdes det att Spring Boot lämpade sig bäst att använda för mitt projekt, 

eftersom det krävs ytterst lite konfigureringar för att sätta igång. För att få en förståelse för 

hur jag skulle bygga upp mina mikrotjänster började jag med att skapa en enkel, 

ensamstående webbapplikation med detta ramverk. Denna applikation skulle endast leverera 

en sträng för att bevisa att teknikerna fungerar.  

 

För att skapa basen för denna applikation använde jag mig av utvecklingsverktyget IntelliJ 

och dess egna inbyggda stöd för att skapa upp en bas för ett Spring Boot-projekt. Med några 

enkla klick får du fylla i dina önskemål för konfigureringar och så skapar programmet upp 
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hela mappstrukturen med några standardfiler. Det finns även listor med olika komponenter 

som man kan välja att utnyttja i sitt projekt. 

 

Spring Boot har inbyggd funktionalitet för att distribuera applikationen till en webbserver, så 

det enda som behöver konfigureras är en ändpunkt och en port. Utgående från ett 

demoprojekt skapade jag en kontrollkomponent med en funktion vars enda syfte var att 

returnera en sträng. Denna funktion annoterade jag med en anropssträng som sedan skulle 

användas i webbläsaren. I figur 3 demonstreras ett exempel för hur en sådan annotering ser ut 

för en enkel funktion. 

 

    /** 
     * Return a simple greeting string 

     */ 

    @GetMapping("/hello") 
    public String helloWorld() { 
        return "Hello World!"; 
    } 

Figur 3. En enkel funktion som returnerar en sträng till en viss sökväg. 

 

Jag testade öppna den inställda sökvägen i en webbläsare, och kunde då se att min sträng jag 

returnerat i funktionen syntes på hemsidan. Jag hade bevisat för mig själv att detta mycket 

riktigt var enkelt och smidigt ramverk att använda, och var redo för nästa steg. 

 

3.3 Skicka och hantera JSON-data 

Jag bestämde mig för att börja med att skapa en applikation som levererar data i 

JSON-format. Genom detta ville jag få igång alla ytterligare konfigureringar på rätt sätt så att 

jag sedan kunde kopiera dessa till min andra mikrotjänst, och utifrån det utveckla dem båda i 

olika riktningar. Jag använde mig av Gradle för att importera komponenter som krävdes allt 

eftersom utvecklingen pågick. Jag skapade de mappstrukturer och klasser som jag visste att 

båda tjänsterna skulle ha uppbyggt på samma vis. Allt byggdes upp enligt ett 

MVC-arkitekturmönster med komponenter som kontroller, fasader och tjänster. Genom att 

annotera komponenter med Springs inbyggda annotationer behövde jag inte skriva en 

komplex XML-konfigurering för alla bönor som jag skapat. Istället kunde jag låta Spring 
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automatiskt söka igenom mitt projekt efter dessa annotationer, och därefter skapa bönor 

automatiskt. I figur 4 och 5 kan man se skillnaden i längd och komplexitet mellan dessa två 

alternativ att konfigurera Spring. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
      xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans 
      http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd"> 
  

   <bean id="stockController" 
        class="fi.crosskey.microservices.marketdata.controller.StockController"> 
       <constructor-arg name="stockFacade" ref="stockFacade" /> 
   </bean> 
  

   <bean id="stockFacade" 
         class="fi.crosskey.microservices.marketdata.facade.StockFacade"> 
       <constructor-arg name="stockService" ref="stockService" /> 
   </bean> 
  

   <bean id="stockService" 
         class="fi.crosskey.microservices.marketdata.service.StockService" /> 
 

</beans> 

Figur 4. En XML-konfigurering för bönor i Spring. 

 

@SpringBootApplication 

public class MarketDataProviderJson { 
 

    public static void main(String[] args) { 
        SpringApplication.run(MarketDataProviderJson.class, args); 
    } 

} 

@Controller 

public class StockController { 
    //Class variables and functions here 
} 

@Component 

public class StockFacade { 
    //Class variables and functions here 
} 

@Component 

public class StockService { 
    //Class variables and functions here 
} 

Figur 5. Samma konfigurering som i figur 4, men utförd automatiskt av Spring genom annotationen 

@SpringBootApplication. 
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När jag hade fått alla konfigureringar i skick så kunde jag skriva koden för mina komponenter 

som skulle leverera JSON-data. Detta var en enkel process eftersom koden inte behövde vara 

så komplicerad. Jag hittade på konkreta värden för all data som skulle skickas och testade 

hämta dessa i en webbläsare på min inställda ändpunkt. Det visade sig fungera bra. Nu 

visades datan i ren JSON-format, så nästa steg var därmed att visa denna data på ett snyggt 

sätt i internetbanken. 

 

3.3.1 Visning av datan 
För att visa datan enhetligt på internetbanken enligt samma grafiska utseende som redan 

används, skapade jag JSP-filer och använde mig av existerande CSS. Jag definierade några 

Apache Tiles-fragment tillhörande dessa sidor som jag sedan returnerade i mina funktioner. 

Allt detta skapades inne i monolit-applikationen, eftersom det var där hanteringen av datan 

skulle ske i detta fall. I monoliten skapade jag även en kontrollkomponent för att hantera all 

kommunikation med min mikrotjänst. I detta skede hade min mikrotjänst endast ett 

implementerat GET-anrop som jag använde mig av i internetbanken. 

 

3.4 Skicka och hantera HTML-data 

Efter att ha testat JSON-hanteringen och alla konfigurationer började jag implementera min 

mikrotjänst som skulle leverera HTML-sidor. Jag visste på förhand att detta skulle kräva lite 

mera arbete, eftersom jag inte kunde använda JSP-filer i min mikrotjänst. Detta berodde på att 

det saknades komponenter som krävdes för att visa sådana filer. Dessa komponenter kunde 

jag tyvärr inte importera med Gradle. Istället bestämde jag mig för att alla sidor som användes 

i HTML-tjänsten skulle använda sig av Thymeleaf. Jag såg det som ett bra tillfälle att även 

lära mig något jag inte kunde sen tidigare. 

 

Konfigureringarna för Spring Boot och Spring bönor kopierade jag från min tidigare 

mikrotjänst. Det som jag nu behövde göra annorlunda var returvärden från mikrotjänstens 

kontroller. Tidigare returnerade jag JSON-strängar, nu skulle det bli HTML-kod i en sträng. 

Här gick det åt ganska mycket tid till att lära mig Thymeleaf, eftersom detta var ett för mig 

nytt verktyg. En annan utmaning var att försöka få den slutliga webbsidan att se likadan ut 
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som motsvarande JSP-fil gav. I figur 6 respektive 7 kan ses ett exempel på hur skillnaderna 

mellan en till utseendet likadan hemsida, skriven i både JSP och Thymeleaf, kan se ut. Här 

ses också, som tidigare förklarat, hur Thymeleaf bäddar in attribut i HTML-taggarna istället 

för att skapa egna anpassade taggar. 

 

<c:forEach items="${data}" var="stock"> 
    <tr> 
        <td><c:out value="${stock.instrumentName}"/></td> 
        <td><c:out value="${stock.price}"/></td> 
        <td><c:out value="${stock.changePercentage}"/></td> 
        <td><c:out value="${stock.buyRate}"/></td> 
        <td><c:out value="${stock.sellRate}"/></td> 
        <td><c:out value="${stock.amount}"/></td> 
    </tr> 
</c:forEach> 

Figur 6. En iteration över en lista med aktiedata, som skrivs ut i en HTML-tabell, skrivet i JSP. 

 

<th:block th:each="stock : ${stocks}"> 
    <tr> 
        <td th:text="${stock.instrumentName}"></td> 
        <td th:text="${stock.price}"></td> 
        <td th:text="${stock.changePercentage}"></td> 
        <td th:text="${stock.buyRate}"></td> 
        <td th:text="${stock.sellRate}"></td> 
        <td th:text="${stock.amount}"></td> 
    </tr> 
</th:block> 

Figur 7. Samma iteration skrivet i Thymeleaf. 

 

3.5 Generaliserat kommunikationslager 

I detta skede hade jag utvecklat två små mikrotjänster, som vardera hade ett GET-anrop för 

att hämta aktieinformation till internetbanken på olika sätt. På monolitens sida hade jag en 

kontroller per mikrotjänst som skötte kommunikationen mot dessa.  

 

Jag insåg snabbt att ett sådant upplägg kanske inte vore optimalt i en verklig implementation, 

eftersom det skulle krävas en kontroller och en funktion per specifikt anrop till varje 

mikrotjänst man skapat, vilket alltså skulle leda till ganska mycket duplicerad kod. Jag förde 
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en diskussion med min kollega om hur man skulle kunna komma runt detta, vilket födde en 

idé om en kontroller som hanterade alla anrop generellt. Detta skulle innebära att man har en 

kontroller för varje datatyp som skickas av tjänsterna (en för JSON, en för HTML), med en 

funktion per HTTP-anropsmetod, alltså en för varje GET, POST, PUT, UPDATE, med flera. 

I mitt projekt bestämdes det att jag skulle fokusera på att testa de två vanligaste, GET och 

POST. 

 

3.5.1 GET-anrop 
Jag började med att ta mig an att generalisera GET-anropen som jag redan implementerat. Jag 

skapade två nya kontrollkomponenter för att hantera alla anrop till vardera tjänst. Dessa 

kontrollkomponenter fungerar som ett kommunikationslager mellan monoliten och 

mikrotjänsterna. För att generalisera alla anrop lade jag till en anropsparameter (eng. request 

parameter) till funktionen som anropade tjänsten. Denna parameter, som var en query 

parameter, innehåller anropssträngen (eng. request mapping) till mikrotjänstens funktion man 

vill anropa. Till exempel, om mikrotjänstens anropssträng är  

 

/microservice/json/stocks 

 

så blir sökvägen för att kalla på mikrotjänsten inne i internetbanken 

 

http://bank.ax/capma/json.ds?url=/microservice/json/stocks 

 

Det som händer när man klickar på en länk eller funktion i internetbanken som leder till en 

mikrotjänst, är att den går via monolitens kontrollkomponent, hämtar ut sökvägen till 

mikrotjänsten, lägger till den givna anropssträngen och sedan anropar tjänsten. 

 

För att hantera datan som HTML-tjänsten skickade behövde jag inte göra så många 

förändringar. Förutom den nya kontrollkomponenten, så hanterade och visade jag datan på 

samma vis som tidigare. Jag hade alltså ett Apache Tiles-fragment som alla anrop använde sig 

av, eftersom innehållet för denna genererades av en annan tjänst. Jag behövde endast skapa en 

JSP-fil med en behållare, där all HTML oavsett sida kan visas upp. 
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För att hantera JSON-datan generellt krävdes lite fler förändringar. För att uppnå det tänkta 

målet behövde jag lista ut ett sätt att generalisera all datahantering och hur 

kontrollkomponenten ska veta vilket fragment som ska skickas ut till internetbanken i 

anropet. För detta skapade jag en enkel DataResponse-klass som innehåller fragmentet och 

datan som ska skickas. Fragmentet lagras som en sträng i klassen, och datan är generaliserad 

för att kunna vara vilket Java objekt som helst. I figur 8 visas källkoden för denna klass. 

 

public class DataResponse<T> { 
 

    private String tileDefinition; 
    private T data; 
 

    public DataResponse() { 
 

    } 

 

    public DataResponse(final T data, final String tileDefinition) { 
        this.tileDefinition = tileDefinition; 
        this.data = data; 
    } 

 

    public String getTileDefinition() { 
        return tileDefinition; 
    } 

 

    public T getData() { 
        return data; 
    } 

} 

Figur 8. Källkoden för svarsklassen som användes vid generaliserad kommunikation. 

 

Objektet som skapas skickas iväg som JSON-data. När detta svar tas emot hos monoliten 

konverteras JSON-datan tillbaka till ett DataResponse-objekt. På monolitens sida kommer 

dock alltid datan representeras som en sträng, eftersom man inte kan återskapa tillståndet från 

data av okänd typ. Men med dessa två separata sträng-parametrar kan man lättare skilja på 

datan och fragmentet som levereras i JSON-objektet. Datan läggs till i modellen och kan då 

användas direkt i JSP-filerna som ett JSON-objekt, och rätt fragment visas upp på webbsidan. 
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I det här skedet hade jag ett fungerande generellt kommunikationslager som sköter all sorts 

datahantering oavsett typ. Figur 9 och 10 illustrerar sekvensdiagram över hur 

kommunikationen mellan dessa tjänster hanteras. 

 

 
Figur 9. Den slutgiltiga processen för kommunikationen mellan monoliten och HTML-tjänsten. 

 

 
Figur 10. Den slutgiltiga processen för kommunikationen mellan monoliten och JSON-tjänsten. 
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3.5.2 POST-anrop 
Jag hade hittills endast jobbat med GET-anrop i projektet. Nästa steg var att implementera 

POST-anrop till mina mikrotjänster, och detta visade sig bli en ny utmaning. 

 

Funktionaliteten som skulle uppfyllas med ett POST-anrop skulle bli en möjlighet att göra ett 

fondköp. I en sådan funktionalitet krävs ett HTML-formulär, och där använder man sig av 

POST för att skicka iväg detta formulär. Detta lämpade sig bra för denna utmaning.  

 

Jag skapade grunderna för alla funktioner, webbsidor och länkar som skulle behövas. Alla 

anropssträngar definierades, JSP och Thymeleaf-filer skapades för dessa sidor, och även 

funktioner i kommunikationslagret. Dessa saker påminde mycket om det jag redan tidigare 

hade skapat. Det som skiljde sig åt något var bland annat några parametrar som skulle 

annoteras på andra sätt jämfört med GET-anropen. När jag sedan skulle försöka testa 

tjänsternas POST-anrop stötte jag dock på ett antal problem. 

 

3.5.3 Problem med HTML-tjänsten 
CSRF, cross-site request forgery, är en situation där en person på ett skadligt vis utnyttjar 

webbplatser. Detta sker genom att personen sänder obehöriga kommandon till webbsidan via 

t.ex. formulär. För att stoppa sådana attacker brukar man bädda in autentiseringsinformation i 

anropen, så att webbapplikationen kan lita på anropets ursprung (Wikipedia, 2018m). 

 

Ett problem som uppstod med tjänsten som levererade färdig HTML-kod var relaterat till 

metoder som används för att undvika CSRF-attacker. En sådan metod är t.ex. att autentisera 

formulär med en inbäddad, dold CSRF-stämpel (eng. CSRF-token). Denna stämpel nås i detta 

fall via sessionen, och på grund av detta kunde jag inte hämta ut stämpeln och sätta in den i 

formuläret i min mikrotjänst. Eftersom mikrotjänsten körs på en annan session än monoliten 

kunde inte en giltig stämpel hämtas, och säkerhetsåtgärder förhindrade därmed anropet att gå 

igenom. Detta ledde till att hela hemsidan kraschade och istället visade ett felmeddelande. Att 

lösa detta problem skulle också ha krävt en lösning för sessionshanteringen, vilket var en 

avgränsning i detta projekt. Därför ansåg jag att jag inte kunde komma längre på denna punkt. 
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Däremot så insåg jag att detta inte borde vara ett problem för JSON-tjänsten, eftersom 

kompileringen av JSP-filerna hos denna tjänst sker på samma session som monoliten. 

 

3.5.4 Problem med JSON-tjänsten 
För JSON-tjänsten kunde en giltig CSRF-stämpel mycket riktigt hämtas utan problem. 

Däremot så visade sig tjänsten inte för den sakens skull vara problemfri vid POST-anrop. 

 

När man skapar ett formulär med Spring anger man vilket java-objekt man vill binda till 

formuläret. Sedan anger man vid varje inmatningsfält en medlemsvariabel från det 

java-objektet som ska erhålla värdet som användaren matat in i fältet. När formuläret sedan 

skickas iväg tilldelar Spring automatiskt alla variabler i formuläret till motsvarande 

medlemsvariabler i objektet. Ett krav för att detta ska fungera är att man har en klass med 

getters och setters för varje attribut som ska användas i formuläret. Det är genom dessa som 

Spring automatiskt kan veta vad som hör hemma vart. Dessa getters och setters ska även följa 

en viss namngivningsprincip. 

 

Problemet här blev den generella hanteringen av objekt. På grund av att datan endast är ett 

json-objekt, alltså en sträng, och inte en faktisk klass med getters och setters, kan inte Spring 

binda fälten till ett objekt. Man skulle alltså på något sätt ändå behöva veta vilka klasser som 

tagits emot för att kunna deserialisera dessa till riktiga Java-objekt. Det här var en ganska stor 

hållhake för denna lösningsmetod. Det är möjligt att detta skulle kunna gå att komma runt, 

men jag valde att lämna denna problemlösning till framtiden. Istället valde jag att testa utföra 

hela upplägget på ett annat vis. Som tidigare nämndes så ansåg jag att ett sådant upplägg där 

man har en funktion hos monoliten per funktion hos mikrotjänsten skulle resultera i mycket 

“onödig” kod. Men jag valde ändå att gå vidare med det upplägget för att se vad resultatet 

skulle bli med avseende på POST-anrop. 

 

3.6 Specifika anrop med kontroll över objekt 

Detta experiment med den metod jag i början antog var sämre valde jag att endast utföra med 

JSON-tjänsten och dess funktioner för fonddata och fondköp. Jag backade några steg i min 
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process, och skapade en kopia av min existerande kontroller för JSON-tjänsten. Jag skapade 

även en ny kontroller i monoliten med en funktion per funktionsanrop hos mikrotjänsten. 

Dessa är alltså specifika funktioner för varje sak man vill utföra, istället för att hantera allt 

generellt. Detta gjorde att jag fick kontroll över vilka objekt som skickades och togs emot, 

och därför även kunde deserialisera min mottagna data till korrekta Java-objekt. Mycket 

riktigt så fungerade detta i princip problemfritt. Frågan är då vilken av dessa metoder som i 

slutändan faktiskt var bättre? 
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4. SLUTSATSER 

4.1 Varför välja mikrotjänster? 

Microservices är ett ord som dök upp inom utvecklingsbranchen första gången år 2011, då en 

workshop för mjukvaruarkitekter hölls i Venedig (Wikipedia, 2018n). Sedan dess har det 

blivit mer och mer populärt att implementera detta arkitekturmönster, och många stora, 

ledande företag, så som Netflix och Amazon, använder sig av mikrotjänster (What are 

microservices?, 2017). Detta gör att många, kanske utan att reflektera över saken, väljer att gå 

samma väg. Man bör ändå ha ett tydligt syfte med att göra denna förändring; är det faktiskt en 

förbättring i mitt system? Eller försöker jag bara följa en trend, som inte nödvändigtvis bidrar 

med något till min applikation? Om jag har ett system som fungerar, varför ska jag byta ut 

det? 

 

4.1.1 Fördelar 
Tänk dig ett scenario där man vill uppdatera en viss funktion eller klass där det visat sig 

finnas en kritisk bugg. För att distribuera en ny version behöver man bygga om hela den 

monolitiska applikationen vilket i många fall kan vara väldigt tidskrävande. Med 

mikrotjänster skulle man istället kunna bygga och distribuera om endast den delen av 

applikationen där buggen behöver korrigeras. Genom en mikrotjänstarkitektur kan man även 

lättare isolera var fel uppstår. 

 

Om ett så pass stort fel uppstår i den klass där den kritiska buggen hittades att applikationen 

inte kan bygga klart faller hela omdistribueringen av applikationen på detta. Med 

mikrotjänster kunde man istället distribuera de delar av systemet som fungerar, medan man 

löser den del som inte fungerar. På så sätt kan delar av applikationen fortfarande användas, 

trots att något är fel. Detta ger en större grad av tillgänglighet hos applikationen. 

 

Om man ser till en rent praktiskt arbetsmässig aspekt så har mikrotjänster fördelen att man 

lättare kan dela ut ansvarsområden om man har delat upp ett system i olika mikrotjänster. 

Team jobbar (mer eller mindre) självständigt med sina egna ansvarsområden, utan att behöva 
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störa andra på grund av att man är beroende av någon annans delar av applikationen. Teamet 

får även lättare en överblick av sin egen del av systemet, och kan enklare identifiera brister i 

arkitekturen. 

 

Så för att sammanfatta, har mikrotjänster bland annat följande fördelar: 

● Skalbart system 

● Isolera problem snabbare 

● Snabb distribuering av enskilda delar 

● Enklare underhåll 

● Enkelt att få en överblick av enskilda delar 

 

4.1.2 Nackdelar 
Det finns många fördelar med mikrotjänster, men de kommer inte heller utan vissa problem. 

På grund av att applikationen blir ett distribuerat system  kan det vara svårare att göra 2

integrationstestning på systemet som helhet. I en monolitisk applikation behöver man bara 

starta en enda applikation på en server och kontrollera att kopplingarna till databaserna är 

aktiva innan man är redo att testa. Med en mikrotjänstarkitektur behöver man starta och 

kontrollera kopplingarna för varje liten del var för sig, vilket kan bli tidskrävande. Det kan 

även ganska snabbt bli väldigt komplexa system, som gör det svårt att skaffa sig en 

helhetsbild över hur allt hänger ihop.  

 

Detta bidrar till att monitorering och loggning kan bli en svår uppgift. Många små delar att 

hålla reda på kan göra det svårt att monitorera, men däremot lätt att identifiera problem som 

tidigare nämndes. Att logga allt från systemet centralt skulle möjligtvis kräva 

loggningsverktyg från en tredje part, och dessa kan vara mycket kostsamma. 

 

Eftersom mikrotjänsterna kommunicerar mellan varandra med meddelanden kommer 

nätverkstrafiken öka. Fler nätverksanrop ger upphov till att fler misstag kan ske på vägen, och 

dessa behöver hanteras. Tyngre nätverkstrafik bidrar också till en ökad kostnad. Man behöver 

även vara aktsam innan man t.ex. byter namn på en sökväg, eftersom det kan finnas andra 

2 Distribuerat system: ett system vars komponenter är självständiga och kommunicerar med varandra med 
meddelanden (Wikipedia, 2018l). 

 

 

24 

https://paperpile.com/c/mSckEg/0DdI


 

äldre tjänster som använder sig av den gamla sökvägen. En förändring av sökvägen gör då att 

sådana beroende tjänster inte fungerar. Att implementera användarfall som sträcker sig över 

flera tjänster kräver också en viss grad av koordination mellan team, så att man ser till att alla 

tjänster är kompatibla att samarbete sinsemellan. 

 

Några av dessa problem och nackdelar kan lösas med olika automationsverktyg. Men för 

detta krävs kunskap och även tid. Det man enkelt kan se är att mikrotjänster kräver mycket 

tid, kunskap och pengar. Att införa en välstrukturerad mikrotjänstarkitektur kan initialt 

medföra höga kostnader men kan trots detta löna sig sett till applikationens hela livstid. I stora 

komplexa system kan det vara en övervägande fördel att övergå till användandet av 

mikrotjänster. 

 

Sammanfattningsvis så kan man säga att mikrotjänster bland annat har dessa nackdelar: 

● Helheten blir fort komplex, svårt att testa 

● Ökad och svårare kommunikation 

● Risk för att ändringar kan ge större konsekvenser 

● Loggning och monitorering kan bli komplicerat 

● Dyrt och tidskrävande vid första implementationen 

  

4.2 Jämförelse av programmeringsgränssnitt 

När man jämför dessa två olika gränssnitt är det viktigt att komma ihåg att de egentligen har 

helt olika syften. En applikation som levererar JSON-data kan användas på ett helt annat sätt 

än en som levererar färdig HTML-kod. Här kommer vi in på den första och kanske största 

bristen med HTML-tjänsten. En sådan tjänst är väldigt specifik till sitt syfte. Den kan 

knappast användas på så många fler ställen än en eller ett par specifika sidor. Har du däremot 

en JSON-tjänst, kan du hantera samma data från samma tjänst, till flera olika sidor. Detta gör 

att man kanske kommer undan med färre tjänster för samma slutresultat. En JSON-tjänst är 

därför mer flexibel, och kan användas som ett API.  
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Med en HTML-tjänst kan varje team själva få kontroll över sitt eget användargränssnitt. De 

behöver inte förlita sig på andra team för att få någon liten detalj korrigerad. Detta gör dock 

att det kan vara svårt att få användargränssnittet att se enhetligt ut. Om man istället hade bara 

JSON-tjänster, med ett gränssnittslager mellan tjänsterna och den slutliga hemsidan, skulle 

det lättare bli ett enhetligt utseende, samtidigt som man har ett specifikt team som jobbar 

enbart med användargränssnittet. Det krävs inte av alla team att klara av att arbeta med 

frontend-tekniker, vilket kan vara en faktor som gör det lättare att anställa personer till 

specifika saker. 

 

Vilken tjänst man ska välja beror helt enkelt på vilket syfte man har. Vill man bygga ihop en 

hemsida med olika element kanske en HTML-tjänst är rätt val. Vill man ha ett flexibelt API 

som kan användas på flera ställen i ett större system, så är nog en JSON-tjänst rätt väg att gå. 

Personligen ser jag flest fördelar med att ha en JSON-tjänst, just för att det är så flexibelt. 

 

I projektet valde jag att utveckla JSON-tjänsten i två riktningar: en med ett generellt 

kommunikationslager och en med specifik datahantering. Att här jämföra vad som är bäst är 

lite mer subjektivt. Med ett generellt kommunikationslager får man en mindre mängd kod och 

det blir lättare att göra förändringar eftersom allt är i princip på samma ställe. Däremot är det 

svårt att göra funktionsspecifika saker, eftersom man inte har kontroll över vilka objekt som 

tas emot. Med ett tillvägagångssätt där du har kontroll över objekten, får du istället problem 

med var och hur man ska hantera objektklasserna. Om man väljer att ha ett gemensamt 

bibliotek för alla klasser, går det helt emot mikrotjänst-tänket. En regelrätt mikrotjänst ska 

vara helt självständig, vilket den inte blir om den har delade bibliotek. Om man istället väljer 

att ha klasser både hos mikrotjänsten och hos monoliten, får man dubblerad kod som kan bli 

att se olika ut med tiden när förändringar görs i koden.  

 

4.3 Framtida utveckling 

Det finns många saker att ta i beaktande när man överväger att byta till en 

mikrotjänstarkitektur. Det finns många utmaningar på vägen, men belöningen kan trots detta 

vara värd investeringen. För framtiden så ser jag några problem som behöver lösas. 
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Ett problem gäller det generella kommunikationslagret. När man skickar en anropssträng till 

kommunikationslagret som sedan ska kalla vidare på mikrotjänsten, så kan det bli problem 

om den anropssträngen i sig har query-parametrar. Ett exempel på hur en sådan problematisk 

url skulle kunna se ut är följande: 

 

http://bank.ax/capma/json.ds?url=/microservice/json/stocks?id=345&lang=sv 

 

När man vill skicka fler än en query parameter så lägger man till dessa med ett skiljetecken 

(&). Det som kan hända är att detta tolkas som query-parametrar till kommunikationslagrets 

anrop (som ju endast tar emot en parameter) och detta kanske ger konsekvenser. Detta var 

något jag själv inte hann testa, så det är bara en spekulering. 

 

Sessionshantering och autentisering är två stora delar som behöver utvecklas i framtiden. En 

reflektion över autentisering är att det möjligtvis inte är ett problem man behöver beakta. Om 

man håller vissa tjänster på en säkrad intern server så att ingen utomstående kan nå dessa, 

kanske inte en autentisering krävs på de tjänsterna. Sessionshantering behöver på något sätt 

hanteras centralt så att alla tjänster når samma sessionsdata. 

 

För att ha totalt fristående mikrotjänster behöver dessa även ha helt egna databaser. Detta kan 

vara svårt att uppnå när man har en kundbaserad applikation där flera tjänster behöver 

använda samma kunddata. Detta kan möjligtvis lösas med en databastjänst, från vilken alla 

andra mikrotjänster kan efterfråga data. Detta skapar dock väldigt hög koppling till 

databastjänsten från alla andra tjänster. Om databastjänsten tillfälligt ligger nere kommer 

många andra tjänster inte fungera, vilket totalt förstör fördelarna med att ha mikrotjänster från 

början. 

 

4.4 Reflektioner 

Detta projekt innefattade flera områden som var helt obekanta för mig. Thymeleaf hade jag 

aldrig tidigare arbetat med, inte heller Spring Boot eller mikrotjänster. Att få ta tid till att lära 
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mig detta har varit väldigt givande, och även om kodbasen för projektet kan tyckas vara liten 

så har min kunskap inom området förstärkts. Jag fick även förbättra mina relativt nya 

kunskaper inom Spring, och har fått en ännu bättre förståelse för hur komponenter hänger 

ihop i den kodbas som jag tidigare arbetat med. 
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