
Javascript-ramverk –  

En undersökning på CSN  

Daniel Ramsell 

2017-06-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project - first cycle 
 

 

 

 

 

 

 
Datateknik 
Computer Engineering 
 

Jämförelse av Javascript-ramverk 
En undersökning på CSN 
 

Daniel Ramsell 



Javascript-ramverk –  

En undersökning på CSN  

Daniel Ramsell 

2017-06-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för informationssystem och teknologi(IST) 

Examinator: Ulf Jennehag, ulf.jennehag@miun.se  

Handledare: Petra Sjöström, CSN, petra.sjostrom@csn.se  
Mikael Eriksson, CSN, mikael.eriksson@csn.se 
Magnus Eriksson, magnus.eriksson@miun.se    

Författare: Daniel Ramsell, dara1401@student.miun.se  

Utbildningsprogram: Civilingenjör i datateknik, 300 hp 

Huvudområde: Examensarbete DT099G 

Termin, år: VT, 2017 

 

mailto:ulf.jennehag@miun.se
mailto:petra.sjostrom@csn.se
mailto:mikael.eriksson@csn.se
mailto:magnus.eriksson@miun.se
mailto:dara1401@student.miun.se


Javascript-ramverk –  

En undersökning på CSN  

Daniel Ramsell 

Sammanfattning 

2017-06-13 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

ii 

Sammanfattning 
I denna rapport har ett par olika Javascript-ramverk jämförts. Studien är 

utförd på CSN (Centrala studiestödsnämnden). Undersökningen består 

av två huvuddelar, en utvärdering genom litteraturstudie samt en 

utvärdering av implementation. I första delen av undersökningen har 

Javascript-ramverken Angular2, Aurelia, Ember, Meteor och React 

jämförts. Tillsammans med CSN har ett par kriterier tagits fram som det 

sedan kommer att delas ut poäng mellan ett till fem beroende på hur väl 

ett Javascript-ramverk uppfyller ett specifikt kriterium. Fem poäng ges 

ut då Javascript-ramverket uppfyller hela kriteriet, ett poäng ges ut då 

det delvis uppfyller kriteriet. Efter första delen av undersökningen kom 

det fram till att Angular2 och Aurelia skulle gå vidare till implemente-

ringsfasen. Implementeringen består utav ett par fönster från den 

befintliga tjänsten ”Mina tjänster”. I utvärderingen av implementation 

mäts tid för implementering, inläsningstid för webbapplikationen samt 

antalet kodrader. Ur detta konstaterades det att Aurelia har mindre 

antalet kodrader än Angular 2. Inläsning tiden för Angular 2 är tre 

gånger längre än Aurelia. Men i bedömningen om hur svårt det är att 

implementera de bägge ramverken bedöms Angular 2 till nivån ”Me-

del” och Aurelia till ”Svår”. Det Javascript-ramverk som rekommende-

ras till CSN är Angular 2. Detta grundas på att det finns betydligt 

mycket mer dokumentation om Angular 2, samt att svårighetsgraden är 

lägre för Angular 2. Uppstarten av ett projekt är även mycket enklare i 

Angular 2, vilket betyder att det kräver mindre tid för att sätta sig in 

ramverket. 

 

Nyckelord: Javascript-ramverk, Angular 2, Aurelia, Ember, Meteor, 

React. 
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Abstract 
In this report, a number of different Javascript-frameworks have been 

compared. The study is conducted at CSN (Centrala 

studiestödsnämnden). The study consists of two main parts, an evalua-

tion through the literature study and an evaluation of the implementa-

tion. The first part of the survey has Javascript-frameworks Angular2, 

Aurelia, Ember, Meteor and React comparisons. Together with CSN, a 

few criteria have been developed which will then be awarded points 

between one and five depending on how well a Javascript-framework 

meets a specific criterion. Five points are given when the Javascript-

framework meets the entire criterion, one point is given when it partial-

ly meets the criterion. After the first part of the investigation, Angular2 

and Aurelia found that they would move on to the implementation 

phase. The implementation consists of a couple of windows from the 

existing service "Mina tjänster". In the evaluate implementation 

measures time for implementation, web browsing time, and number of 

code rows. From this it was found that Aurelia has less number of code 

rows than Angular 2. The reading time for Angular 2 is three times 

longer than Aurelia. In the evaluation of how difficult it is to implement 

the two frameworks, Angular 2 is considered to be "Average" and 

Aurelia to "Hard". The Javascript-framework recommended for CSN is 

Angular 2. This is because much more documentation about Angular 2 

is available, and the difficulty is lower for Angular 2. The startup of a 

project is also much easier in Angular 2, which means that it requires 

less time to get into the framework. 
 

Keywords: Javascript-framework, Angular 2, Aurelia, Ember, Meteor, 

React. 
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1 Inledning  
I den här rapporten har ett par olika Javascript-ramverk jämförts utifrån 

ett urval av kriterier. Målet med studien är att rekommendera ett 

Javascript-ramverket till CSN. Rekommendationen kommer att baserar 

på ett par kriterier samt hur mycket som måste göras om i övergången 

från det nuvarande ramverket till det nya.  

Studien tillämpas på CSN (Centrala Studiestödsnämnden). CSN webb-

plats är huvudsakligen uppbyggd i tre huvuddelar ”CSN.se”, ”Mina 

Tjänster” och ”Mina sidor”. ”CSN.se” är huvudsidan som finns tillgäng-

lig för alla, ”Mina sidor” är för alla studerande och ”Mina tjänster” är 

för skolorna.  

Idag på CSN används Javaramverk ”Struts 1” för ”Mina sidor” och 

”Mina tjänster”. ”Struts 1” har sedan december 2008 slutat att få officiell 

support och lever därför i en farozon[1]. CSN vill ha en undersökning 

utförd som visar en jämförelse mellan olika Javascript-ramverk som 

finns på marknaden. Även två implementationer av de Javascript-

ramverk som verkar vara av högst intresse. Implementation ska vara av 

ett par fönster av ”Mina tjänster” på deras nuvarande webbplats.  

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Webbutveckling har under flera år utvecklats, tyvärr har en del webb-

applikationer blivit mycket mer komplex och stora i mängden kodrader. 

Under utvecklandet av en webbapplikation brukar många utvecklare 

stöta på ett problem. Ska denna person skriva alla funktioner själv eller 

ska man ta hjälp av färdigskrivna funktioner. Ett bra alternativ för en 

stor webbapplikation är att gå över eller använda sig av ett webbaserat 

ramverk. Många ramverket används för att stödja utvecklingen av 

webbapplikationer inklusive webbtjänster, webbresurser och webb-

gränssnitt. Många ramverk har även färdigdefinierade bibliotek för 

databaskommunikation, olika rammallar, sessionshantering samt att det 

gynnar återanvändningen av kod. Även fast webbramverk oftast 

inriktar sig till dynamiska webbapplikationer är det också tillämpliga 

för statiska.   
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1.1.1 Om CSN 

CSN jobbar med att besluta om att betala ut det svenska studiestödet, 

detta innebär att de prövar om personen har rätt till studiestöd. Har 

personen rätt till studiestöd har CSN även hand om utbetalningen och 

återbetalningen av studiestöd. CSN har sammanlagt hand om fem olika 

studiestöd. De har även hand om hemutrustningslånet som är ett lån för 

utländska medborgare, lånet är till för inköp av köksutrustning och 

möbler. 

Under 2016 betalade CSN ut 16,2 miljarder svenska kronor i bidrag, 17,5 

miljarder svenska kronor i lån och 208,2 miljoner svenska kronor i 

hemutrustningslån[2]. De besvarade även 1 miljoner telefonsamtal och 

genomsnittstiden var 6 min och 44 sekunder i väntetid[2]. 

1.1.2 Bakgrund om CSNs ramverk 

CSN använder sig i idag av ett ramverk som heter ”Struts 1”. CSN har 

på kort sikt valt att gå över till Javaramverket ”JSF” (JavaServer Faces). 

CSN vill dock ändå titta närmare på Javascript-ramverk. Ett Javascript-

ramverk kan möjliggöra för en modernare UI (User Interface) samt att 

de kan förenkla mobilanpassningen. 

1.1.3 Problemställning 

Problemet med att övergå ifrån det nuvarande ramverket ”Struts 1” är 

huruvida man tillämpar funktionaliteten i nya ramverk. Vidare är 

problemställningen hur övergången ifrån ett Javaramverk till ett Java-

script-ramverk kommer att gå till. Tillsammans med CSN har ett urval 

av kriterier tagits fram. Dessa ska besvaras och utvärderas för varje 

enskilt Javascript-ramverk. Detta ska sedan resultera i att två Javascript-

ramverk väljs ut för att sedan testas i en implementation av ett par 

fönster i ”Mina tjänster”. Detta är till för demonstrativt syfte och jämfö-

ras med det befintliga ramverket samt för mätningar.     

1.2 Övergripande syfte 

Projektets övergripande syfte är att jämföra olika Javascript-ramverk 

med hänsyn till kriterierna, för att lösa problemet med det Javaramverk 

(Struts 1) som CSN använder sig utav idag.  

Se över vilka Javascript-ramverk som finns på marknaden samt vilka 

som är aktuella för denna undersökning. Presenterar två fungerade 

prototyper som liknar ett par fönster ur ”Mina tjänster” på CSN webb-



Javascript-ramverk –  

En undersökning på CSN 

Daniel Ramsell 

1 Inledning 

2017-06-13 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

3 

plats. Det kommer sedan att ske utvärdering av prototyperna som 

implementerades, därefter kunna göra en bedömning som förhopp-

ningsvis säger vilket Javascript-ramverk som rekommenderas till CSN.   

1.3 Avgränsningar 

Studien kommer att ha fokus på övergripande Javascript-ramverk men 

en mer djupgående studie kommer att göras på två Javascriptramverk, 

som anses vara mest intressanta utifrån CSN perspektiv. Därigenom 

utesluts övriga. Arbete kommer inte att integreras i deras befintliga 

system, utan eventuella protyper är självständiga i undersökning för 

demonstrativt syfte.  

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Målen är att: 

  Undersöka vilka typiska Javascript-ramverk som finns på mark-

naden och om de uppfyller kriterierna. 

  Göra implementationer av ett par fönster i ”Mina tjänster” utifrån de 

två Javascript-ramverk som uppfyllde mest antal kriterier.  

 Efter en utvärdering av implementationerna av föregående punkt, 

kunna rekommendera ett Javascript-ramverk för CSN.  

1.5 Översikt 

Kapitel 2 presenterar teori som hjälper läsaren att förstå de tekniska 

delarna av rapporten. Kapitel 3 beskriver de metoder som har använts i 

denna undersökning. Det beskriver även hur undersökningen och 

implementeringen har gått till. Kapitel 4 beskriver konstruktionen för 

hur implementationen ska se ut. Kapitel 5 presenterar i största allmän-

het resultatet av undersökningen. I kapitel 6 diskuteras resultatet av 

undersökningen samt vilket Javascript-ramverk som rekommenderas 

till CSN. 
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2 Teori  
Kapitel 2 beskriver de olika teknikerna och resurserna som projektet 

använder sig av för att ge läsaren en bättre förståelse för resterande av 

rapporten. 

2.1 HTML 

HTML står för Hyper Text Markup Language. HTML beskriver struk-

turen på en hemsida med hjälp av märkningar. Elementen i HTML-

koden är som byggnadsblock, dessa block kallas för taggar. [3] 

2.1.1 HTML5 

Fördelar med HTML5 är att det supportas av det flesta webbläsare, om 

webbläsaren inte supportar HTML5 kan webbläsaren ändå presentera 

koden [5]. Förr krävdes det olika typer av script för att utföra samma 

funktionalitet som man nu kan göra med hjälp av HTML5-taggarna [5]. 

 
Figur 1: Exempel på hur HTML5 – kod. 

I figur 1, är det ett exempel på hur HTML5-kod kan se ut. Det som är 

ändrat från den tidigare versionen (HTML4) är ”DOCTYPE” och ”Cha-

racter Set” [5]. 
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2.2 CSS3 

CSS3 används för formateringen av information på en hemsida, vill man 

bestämma vilken färg som en unik HTML-tagg ska ha, görs det här. 

Om inte webbläsaren stödjer CSS3 så kommer det inte att bli något fel, 

utan webbläsaren kommer bara att hoppa över den biten som är av 

CSS3 [5]. Därför kan utseendet variera beroende på om webbläsaren 

stödjer det eller inte. Men i nuläget så stödjer det flesta webbläsaren 

CSS3 [5]. 

 
Figur 2: Exempel på CSS3 - kod. 

I figur 2 kan vi se ett exempel på CSS3-kod kan se ut. Denna kod gör att 

bakgrundsfärgen på innehåll som befinner sig innanför ”Section”-

taggen ändra färgen till blå.  

2.3 Javascript 

Javascript kan ibland förknippas med Java, men det är en helt annan sak 

[6]. Från början hette det inte Javascript utan det hette Livescript men 

blev i sista sekunden ändrad till Javascript [6]. På namnet så hörs det att 

det är ett script språk. I Javascript kan man bland annat utföra olika 

beräkningen [6]. 

2.4 Typescript 

Typescript är ett språk för skalbara webbapplikationer, Typescript är 

väldigt likt Javascript och har samma syntax [7]. Det kompileras till 

Javascript-kod när webbapplikationen körs i webbläsaren [8]. Skillnaden 

är att i Typescript kan man lägga till olika typer, klasser och moduler till 

Javascript [7]. 

2.5 PHP 

PHP är ett script språk och står för ”Hypertext preprocessor” men i 

början stod det för ”Personal Home page” [9]. PHP har öppen källkod, 

vilket betyder att du som användare har tillgång källkoden och har 

friheten till att använda den [9]. PHP brukar man oftast kombinera med 
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en HTML-sida, PHP kan samla information om användaren och bear-

beta den, för att sedan presenterar den nya informationen[9]. 

2.6 API 

API står för Application Programming Interface, API används i många 

Applikationer för att på ett säkert sätt kunna dela data på ett kontrolle-

rat sätt [10]. 

2.7 MySQL 

MySQL är ett robust, snabbt, relations databas hanterings system [9]. En 

databas används dels för att lagrar information, men det kan även 

används för att sortera och söka fram information samt samla data [9]. 

MySQL har funnits tillgänglig från 1996 men har en historia som startar 

från 1979 [9]. Det är en av världens mest populära öppen källkod 

databas hanterare [9]. 

2.8 Node.js 

Node.js är utformade för att kunna bygga skalbara webbapplikationer 

och är ett händelse drivet script under körtid [11]. Node.js är inte 

designad på trådar. Detta innebär inte att man bara kan använda sig 

utav en kärna i sin miljö, utan man kan använda sig av flera.[11]  

2.9 UI 

UI står för User Interface, det är kopplingen mellan användaren och 

datorprogrammet [12]. UI är det viktigaste i hela programmet, för att 

det bestämmer hur lätt det är för användaren att göra det som denna 

vill göra och inget annat [12]. 

2.10 MVC 

MVC står för Model View Controller, det är mönster som skiljer en 

applikation in i tre stycken huvudområden: modell, vy och kontroller 

[13]. Modellen-komponenten har i uppgift att ta ha hand allt som 

användaren arbetar med [13]. Vy-komponenten används för UI (User 

interface) i webbapplikationen, Det är allt som använder ser när denna 

besöker webbapplikationen [13]. Kontroller-komponenten arbetar med 

alla förfrågningar som användaren gör, den omvandlar data och inte-

grerar med vyn för att kunna visa det slutgiltiga resultatet [13]. 
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Figur 3: Beskrivning av MVC grafiskt. Källa [14] 

I figur 3 finns en bild över hur varje komponent är byggda för att 

hantera specifika utvecklingsområden i ett program. MVC är det 

vanligast att använda när det kommer till att göra en webbapplikation 

skalbar [13]. 

2.11 JQuery 

Är ett lite, snabbt och funktionsrikt Javascript bibliotek. JQuery gör att 

vi kan manipulera, animera och använda oss av händelsehanteringen i 

HTML-koden [15]. Med den unika kombinationen av utbyggbarhet och 

flexibilitet har det ändrat sättet att skriva Javascript-kod för miljoner av 

människor [15]. 

2.12 JSX 

JSX används för att omvandla Typescript till Javascript, men tyvärr är 

semantiken för omvandlingen implementeringsspecifik [16]. JSX kom i 

samband med att Javascript-ramverket ”React” utvecklades, men har 

efter det börjat att användas i andra webbapplikationer också [16].    

2.13 Ramverk 

Ett ramverk är ett utvecklat bibliotek med olika funktioner som ska 

underlätta och snabba på processen för utvecklandet av en webbplats 

[17]. En nackdel med att använda sig av ett ramverk är att det kan bli 

komplicerat och man får inte riktigt koll på all kod, vilket i sin tur leder 

till att det blir svårare att felsöka. Det flesta ramverken som finns på 

marknaden har oftast manualer eller forum som man kan ta hjälpa av 

för att felsöka sin kod.  
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2.13.1 Struts 1 

Är ett javaramverk som är skapad av Apache Struts Project team, första 

versionen kom i maj år 2000 [18]. Många företag antog att Struts 1 var en 

strategisk Javaplattform även fast JSF infördes som ett standardiserad 

Java EE(Java Enterprise Edition) ramverk för webbapplikationer [18].  

Struts 1 har haft sin sista uppdatering version 1.3.10 i december 2008[1]. 

Efter det kommer inga fler uppdateringar att göras vilket gör att ram-

verket befinner sig i riskzonen. Det går att skapa ett projekt som är 

baserat på Struts 1 i dagensläge men skaparna rekommenderar inte att 

göra det, de rekommenderas att gå över till Struts 2 [1].  

Tyvärr finns det ingen direkt ersättning för Struts 1 i dagensläge, man 

måste tyvärr anpassa den befintliga koden för plattformen till en annan 

plattform [19]. Varje Javabaserat ramverk kan potentiellt vara en väldigt 

bra kandidat [19]. 

2.13.2 JSF 

JSF står för ”Javaserver Faces” och är utvecklat av Java Community 

Process enligt JSR – 314, JSR – 314 är en expertgrupp som utvecklade 

JSF 1.0 [20]. Med bidrag ifrån expertgruppen har JSF konstrueras att 

det kan användas av verktyg som göra att utvecklingen av en webbap-

plikation blir ännu enklare [20]. JSF fastställs som standard för att bygga 

användargränssnitt [20].  

JSF är utformad från grunden att vara flexibel, den utnyttjar tekniken 

hos vanliga UI (User interface) koncept utan att begränsa utvecklaren att 

följa ett vist markup language (Märkes språk), protokoll eller använda-

rens enhet [20].  

JSF huvudmål är att det ska vara lättanvänt, arkitekturen definierar 

tydligt separations mellan vad som är programlogik och presentation 

[20]. Men samtidigt ska det vara enkelt att ansluta presentationslagret 

med applikationlagret [20]. Detta upplägg gör det enklare för varje 

person i webbapplikation att bara fokusera på det som hen ska göra. 

Detta betyder att en oerfaren utvecklare med ingen programmerings 

kunskap kan använda JSF komponent taggar för att länka till program-

kod inifrån en hemsida utan att behöva skriva något skript. 
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2.13.3 Angular 2 

Angular 2 kom ut på marknaden i september 2016 och är tillverkat av 

Google [21]. Jämfört med tidigare versioner använder sig Angular 2 av 

både enkel- och tvåsidiga databindningar [21]. Detta för förbättra 

prestandard av enkelsidiga applikationer och tvåsidigdatabindning för 

att kunna uppdatera vyn och modellen på samma gång. Prestanda är en 

öm punkt som fortfarande finns kvar i Angular 2.0 som inte är fixat [22]. 

Ett väldigt stort problem med skapandet av Angular 2 var att de star-

tade på helt nytt blad, vilket leder till att tidigare användare av Angular 

måste börja om från början [23]. Detta gör att bakåtkompatibiliteten 

försvinner mellan Angular 2 och Angular 1. Det positiva med att starta 

från nytt var att första version av Angular (Angular 1) hade många 

funktioner och säkerhetsrisker som de gjorde sig av med [23].  

Men framtiden för Angular 2 är säker därför att den nya versionen 

förlitar sig på HTML5 [23]. Tyvärr kommer det att krävas en del om-

ställning för utvecklaren att anpassa sig till syntaxen, men Angular 2 ger 

dig många fördelar [23].  

2.13.4 Aurelia.js 

Aurelia ramverket är väldigt likt Angular2, detta för att det är utvecklat 

av Rob Eisenberg som har skapt Durandal [23]. Durandal är ett Java-

script-ramverk som är väldigt likt Angular 1 men är inte lika populärt, 

där av har underhållet på detta Javascript-ramverk lagts ner [23]. 

Eisenberg var med i utvecklandet av Angular 2 men hoppade av på 

grund av en del besluts som togs [23]. Han bestämde sig för att skapa ett 

eget projekt som sedan döptes till Aurelia.js [23]. 

2.13.5 Ember.js 

Ember.js är ett flexibelt ramverk som inkluderar konceptet av snabba 

webbsidor [22]. Den kan förbättra prestandard för en webbapplikation 

därmed att den inte behöver ladda om hela webbplatsen. Ember.js är 

mindre i storlek jämfört med andra Javascript bibliotek [22]. 

Ember är ett Javascript-ramverk som för utveckling av webbapplikat-

ioner använder sig av MVC (Modell View Controller) arkitektur mönst-

ret [22]. Det ursprungliga namnet för Ember.js är SproutCore MVC 

ramverk [22]. Den utvecklades av Yehuda Katz och kom ut på mark-

naden 2011 [22]. 
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2.13.6 Meteor.js 

Är ett Javascript-ramverk som är för utvecklingen av moderna webb 

och mobilapplikationer [24]. Meteor.js har en uppsättning med tekniker 

för att bygga reaktiva applikationer, det är ett byggnadsverktyg, samt 

en del uppsättning med paket från Node.js [24]. Meteor.js skickar data 

istället för att serven skickar HTML-kod [24]. 

2.13.7 React 

Är ett väldigt lätt viktat Javascript-ramverk som är utvecklat av Fa-

cebook, som har fokus på att kunna ge så mycket prestanda som möjligt 

[23]. Det enklaste sättet och skriva React kod på är med JSX, som är 

baserat på Javascript och du kan initierar React komponenter via HTML 

liknade syntax [23]. React fokuserar bara på prestanda och det som visas 

för varje användare, men det förutsätter att du själv kombinerar den 

med andra bibliotek som JQuery [23]. Det betyder även att det är 

mycket lättare att förstå och det krävs mindre tid för att komma igång. 

Reacts enkelriktade databindning är förmodligen enklare än att använda 

sig av traditionella databindningar [23]. 
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3 Metod 
Kapitel 3 beskrivs metoderna som har använts i projektet, samt vilka 

verktyg som har används i utvecklingen.  

Figur 4: Översikt av metod. 

3.1 Tillvägagångssätt 

Undersökningens tillvägagångsätt visas överskådligt i figur 4. Under-

sökningen är uppdelad i två delar, den första delen är en grundläg-

gande undersökning för samtliga Javascript-ramverk. Utifrån denna 

undersökning beslutat två Javascript-ramverk som ska genomföra nästa 

steg. En egen server för att lagra information om skolorna kommer att 

startas för att detta projekt inte ska sätta den befintliga tjänsten i farozo-

nen. 

3.1.1 Urval av kriterier 

Kriterierna för att utvärdera Javascript-ramverken har tillsammans med 

CSN valts ut för att passa den specifikt tjänsten ”Mina tjänster”.   
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3.1.2 Utvärdering genom litteraturundersökning 

Undersökning startar med en större och mer omfattade undersökning 

där flera Javascript-ramverk undersöks. Valet av ramverk som ska 

undersökas, baseras i första hand på vilka ramverk som är de populär-

ast på nuvarande marknad. I en tabell ska det intressanta Javascript-

ramverken samt de kriterierna som har valts ut finnas med. Poäng 

mellan ett till fem kommer att delas ut. Dessa baseras på hur väl inform-

ationen om Javascript-ramverket uppfyller det specifika kriteriet. 

Avslutningsvis kommer poängen att summeras.  

3.1.2.1 Prioritering av kriterier 

En faktor för varje enskilt kriterium diskuterades fram under ett möte, 

där en av de två handledarna på CSN var närvarande. Faktorn multipli-

ceras sedan in i poängsumman för varje enskilt kriterium.  

3.1.3 Val av ramverk för implementation 

Valet av de två Javascript-ramverken som ska genomgå nästa steg av 

undersökningen. Dessa väljs utifrån de två Javascript-ramverk som har 

fått högst poäng.  

3.1.4 Implementation av Javascript-ramverk 

Implementation består av att implementera ett par fönster ur den 

befintliga tjänsten ”Mina tjänster” på CSN webbplats. Webbplatsens 

grundlayout ska byggas upp. Användaren ska kunna välja olika skolor 

och få fram information om skolorna, samt att det ska gå att ändra 

uppgifter.  

3.1.5 Utvärdering av implementation 

I utvärderingen kommer den implementerade lösningen att jämföras 

med den befintliga tjänsten. Det som ska mätas är: Tid för implemente-

ring, svårighetsgrad för implementation, tid för inläsning av webbappli-

kation, det totala antalet kodrader samt antalet egna kodrader. Efter 

detta görs en sammanställning av det två Javascript-ramverken på 

samma sätt som i litteraturundersökningen.  

3.1.6 Sammanställning 

När båda delarna av undersökningen är genomförda kommer tabellerna 

från utvärderingen genom litteraturundersökningen samt utvärdering 



Javascript-ramverk –  

En undersökning på CSN 

Daniel Ramsell 

3 Metod 

2017-06-13 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

13 

av implementationen att granskas. Utifrån dessa två tabeller ska för-

hoppningsvis ett Javascript-ramverk kunna rekommenderas till CSN. 

3.2 Verktyg 

Under projektet har valet av utvecklingsmiljöer som skall användas 

grundats på personliga erfarenheter, samt även vad företaget anser är 

lämpligt för detta projekt. 

3.2.1 Språk 

Uppbyggnaden av webbsidorna sker i olika ramverk där märkessprå-

ken oftast innefattar: HTML, stilspråket CSS samt Typescript.  

Utöver dessa kommer även MySQL och PHP användas för back-end 

hanteringen. 

3.2.2 Utvecklingsmiljöer 

All programkod kommer för de olika Javascript-ramverkeren att skrivas 

i det fria utvecklingsverktyget ”Visual Studio Code”. ”Visual Studio 

Code” är tillämpat för webbapplikationer, det är en bantad version av 

”Visual Studio”. För att kunna utveckla i de olika Javascript-ramverken 

behöver ”Node.js” vara installerat på datorn. 

Programmet ”Xampp” kommer att användas för att leverera en Apache-

server samt en MySQL-databas. 
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4 Konstruktion  
I 4 kapitlet presenteras både hur front-end och back-end är konstrue-

rade. I Front-end ligger tyngden på hur webbapplikation är konstruerad 

utseendemässigt, samt vilka delar som webbapplikation ska innefatta. I 

back-end beskrivs det vilken typ av databashanterare som används och 

vad som ska lagras vart i databasen.   

4.1 Front-end 

 
Figur 5: Startsidan på den nuvarande tjänsten.  

Webbapplikationen kommer att baseras på samma utseende och funkt-

ionalitet som finns i testversionen av ”mina tjänster”, implementerat i 

JSF, se figur 5. Alla delar i den befintliga tjänsten ska inte implemente-

ras, det som ska implementeras är: ”Start sida”, ”Skoluppgifter” samt 

”Ändra skoluppgifter”. 

Alla sidor i ”Mina tjänster” ska följa en mall som består av fyra stycken 

delar: Header, Meny, Footer samt Tjänsteyta, se figur 5. Ytan som 
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används i webbläsaren utgår ifrån att användaren har en skärmupplös-

ning på 1152 x 864 pixlar eller högre. 

4.1.1 Header 

I headern visas CSN:s logga högst upp, under den ska länkar till ”Start-

sidan”, ”Kontakt oss”, ”Anpassa” och ”Logga ut” finnas tillgängligt. 

Alla länkar förutom ”Anpassa”, ska fungerar och ta användaren till rätt 

plats i webbapplikationen. Anledningen till att ”Anpassa” inte ska 

fungera, är för att det är på tal om inom CSN att denna funktion ska tas 

bort. Under detta ska användaren ha möjlighet att kunna ändra skola i 

form utav en rullgardinsmeny. Bredvid denna ska det även finnas en 

knapp för bekräftandet av vald skola. 

4.1.2 Meny 

I menyn ska namnet på den person som är inloggad visas. Utifrån vilken 

användare som har loggat in har denna användare olika behörigheter 

för att administrera uppgifter. Inloggningen prioriterades bort, därför 

kommer detta att vara statiskt. Det kommer alltid att vara en person 

som är inloggad i webbapplikationen. 

De menyval som kommer att visas är ”Studietider och utbildningar”, 

”studeranderapportering” och ”Studiestartsstöd”. Under dessa menyval 

finns det separata undermenyer. I ”Studietider och utbildningar” finns 

undermenyerna: ”Skoluppgifter”, ”Kontaktpersoner”, ”Utbildningar”, 

”Studietider” och ”Användarhandbok”. Utifrån dessa fem kommer 

enbart ”Skoluppgifter” att implementeras. Undermenyerna för ”Stude-

randerapportering” kommer inte att implementeras. Istället kommer 

denna att dynamiskt uppdateras beroende på vilken skola som är vald. 

Därför kommer namnet på skolan att visas i denna undermeny istället. I 

”Studiestartsstöd” finns det länkar till: ”Information”, ”Ansökan”, 

”Budget” och ”Användarhandbok”. I denna del kommer ingenting att 

implementeras. 
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4.1.2.1 Skoluppgifter 

 

Figur 6: Skoluppgifter i den befintliga tjänsten. 

I ”Skoluppgifter” ska det högs upp i tjänsteytan stå ”Skoluppgifter”, 

under det ska det stå vilken skola som administreras, se figur 6. Under 

det ska information om den valda skolan presenteras, den information 

som ska presteras är: ”Skolform”, ”Telefon”, ”fax”, ”Postadress”, 

”Postnr för postadress”, ”Postort för postadress”, ”Besöksadress”, 

”Postnr för besöksadress”, ”Postort för besöksadress”, ”Län”, ”E-post” 

och till slut ”Webbplats”.  Dessa ska presenteras i tabellform. 

Under dessa uppgifter ska det finnas en knapp, där användare kan 

ändra uppgifter. Om användaren har tagit sig till den här delen av 

webbapplikation utan att ha valt någon skola, ska ett felmeddelande 

presenteras. Detta felmeddelande ska uppmana användare att välja en 

skola. 



Javascript-ramverk –  

En undersökning på CSN 

Daniel Ramsell 

4 Konstruktion 

2017-06-13 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

17 

4.1.2.2 Ändra skoluppgifter 

 

Figur 7: Ändra skoluppgifter i den befintliga tjänsten. 

I ”Ändra skoluppgifter” ska den skola som är vald visas, under den ska 

informationsfältet börja där användare kan ändra information, se figur 

7.  

Det som ska visas här är först vilken typ av ”Skolform” det är. Denna 

information ska användaren inte kunna ändra. Under det ska ”Telefon”, 

”fax”, ”Postadress”, ”Postnr för postadress”, ”Postort för postadress”, 

”Besöksadress”, ”Postnr för besöksadress”, ”Postort för besöksadress”, 

”Län”, ”E-post” och till slut ”Webbplats” visas. Även denna information 

ska presenteras i tabellstruktur. ”Län” ska inte användaren kunna mata 

in själv, denna ska vara en rullgardinsmeny. I rullgardinsmeny ska alla 

län i Sverige finnas med. 

I alla fält ska den nuvarande informationen om skolan redan finnas 

färdiginskriven. Om inte informationen existerar är dessa fält tomma. 
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Under informationsfältet ska det finnas två stycken knappar. Ena 

knappen ska användaren ha möjlighet att spara uppgifter, den andra att 

avbryta uppdateringen. Om person väljer att spara uppgifter ska denne 

komma till förstasidan för ”Studietider och utbildningar”. Väljer använ-

daren istället att avbryta ska denne komma tillbaka till fönstret för 

skoluppgifterna. 

4.1.3 Footer 

Footern är den minsta delen av webbapplikationen, i denna del ska det 

enbart finnas en länk för att se ”teknisk information” om webbplatsen. 

Bredvid länken till ”teknisk information” kommer det att läggas till en 

rad där ramverksnamn skrivs ut. 

4.1.4 Tjänsteyta 

I tjänsteytan kommer innehållet att variera beroende på vilken funkt-

ion/tjänst som användare har valt. Startsidan ska vara det första som 

visas för användaren. Startsidan beskriver lite kortfattande information 

gällande ”Mina tjänster”. 

4.2 Back-end 

Är uppbyggd och konstruerar så att den ger samma databasstruktur 

som CSN:s befintliga databas. Skillnaden är att den är avskild ifrån 

deras befintliga system.  

4.2.1 Databas 

 
Figur 8: ER - diagram över databasen. 
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MySQL används som databashanterare. I databasen ska det finnas en 

tabell där all information om skolorna samlas, se figur 8.  

4.2.2 API 

Det kommer att behövas tre stycken olika APIer för att få webbapplikat-

ion att fungerar. Dessa tre är skrivna i språket PHP för att underlätta 

databaskommunikation. Det första APIet hämtar all information om 

skolorna på serven och returnerar detta i JSON-format. Detta API 

används för rullgardinsmeny i Headern. I det andra APIet kommer det 

att ställas en fråga till serven, där ber vi serven att returnera all inform-

ation som finns om en specifik skola. Det tredje APIet kommer att sköta 

uppdatering av information för en skola.  
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5 Resultat 
I resultatet presenteras vilka resultat som undersökningen har nått. Det 

första som presenteras är urvalet av kriterier. Efter det presenteras 

resultatet av utvärderingen genom litteratundersökningen. Därefter 

presenteras det vilka två Javascript-ramverk som har valts att imple-

mentera. Resultatet presenteras därefter av implementation för det två 

olika Javascript-ramverken med beskrivningen om hur det fungerar, 

samt om det uppfyller kraven. Slutligen kommer implementationen att 

utvärderas. I utvärderingen kommer de två Javascript-ramverken att 

jämföras grafiskt mot den befintliga tjänsten. I slutet av utvärderingen 

kommer en sammanställning av mätdata. 

5.1 Urval av kriterier 

Alla Javascript-ramverk har fått en poäng utdelade baserat på hur väl 

Javascript-ramverket uppfyller kriteriet. Poäng sätts in i skala mellan ett 

till fem poäng, där ett poäng är det lägsta och fem poäng är det högsta.  

Det två första kriterierna: ”Inlärning” och ”Konvertering”, kommer 

författaren själv att ge ut poäng genom att analysera kod. Alla andra 

kriterier kommer webbaserade källor att användas för att bedöma hur 

väl kriteriet uppfylls. 

5.1.1 Inlärning 

Det bestäms genom att analysera koddelar i de olika Javascript-

ramverken. Ett poäng ges ut då det är väldigt svårt att tolka koden som 

är skriven, fem poäng ges ut då det är lätt att tolka koden och förstå vad 

den gör. 

5.1.2 Konvertering 

Skillnaden att gå ifrån det nuvarande ramverket ”Struts 1” till ett 

Javascript-ramverk. Ett poäng ges då skillnaden är stor och större delar 

av koden måste skrivas om. Fem poäng ges ut då större delar av den 

gamla koden kan användas i Javascript-ramverket. 

5.1.3 Användning 

Är hur många som använder sig utav Javascript-ramverket. Ett poäng 

ges när det inte finns många som använder sig utav detta. Fem poäng 

ges när det är många som använder sig utav Javascript-ramverket. 
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5.1.4 Mognadsgrad 

Är hur länge Javascript-ramverket har funnits på marknaden samt om 

det går att konvertera mellan olika versioner (om detta finns). Ett poäng 

ges när det är väldigt nytt och det inte finns några tidigare versioner. 

Fem poäng ges när det har funnits en längre tid, samt att det har sedan 

innan en del versioner bakom sig.  

5.1.5 Organisation 

Hur stor organisation som ligger bakom Javascript-ramverket. Ett poäng 

ges när Javascript-ramverket inte har någon stor organisation. Fem 

poäng ges när det ligger en stor organisation bakom Javascript-ramverk.  

5.1.6 Komplett 

Det kommer att bedömas utifrån MVC-modellen som innefattar: 

”View”, ”modell” och ”controllers”. Ett poäng ges när Javascript-

ramverket endast uppfyller en av dessa komponenter. Fem poäng ges 

om alla komponenter finns inbyggda i Javascript-ramverket. 

5.1.7 Tillgång till komponenter  

Är exempelvis om man vill använda sig utav dagens datum. Finns det 

en enkel funktion som kan användas, eller måste en egen kod skrivas. 

Ett poäng ges om det är omständligt att ta fram enkla funktioner för 

grundläggande saker. Fem poäng ges då det redan finns grundläggande 

funktioner inbyggda i Javascript-ramverket. 

5.1.8 Support  

Är hur lätt det är att få hjälp i form av aktiva forum och liknade. Ett 

poäng ges när det finns lite information att tillgå. Fem poäng ges om det 

finns information att tillgå i form av böcker, forum samt dokumentation. 
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5.2 Utvärdering genom litteraturundersökningen 

 

Tabell 1: Sammanställning av poäng. 

I tabell 1 är det nästan, om inte på en del ställen, identisk poängsumma. 

Angular 2 har högsta poängsumman men det kan bli svårt att välja ut 

det andra ramverket. Detta för att Aurelia och React har exakt samma 

poängsumma. Därför bör en faktor läggas till. 

5.2.1 Prioritering av kriterier 

 

Tabell 2: Sammanställning av litteraturstudien med faktor.  

Poängsumma ifrån tabell 1 multiplicerades med den specifika ”Faktorn” 

för den raden. Nu är det en större skillnad i poängsumman mellan 

Javascript-ramverket samt ändringar i placeringarna, se tabell 2.  



Javascript-ramverk –  

En undersökning på CSN 

Daniel Ramsell 

5 Resultat 

2017-06-13 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

23 

5.3 Val av ramverk för implementation 

I ett möte där båda tabellerna granskades bestämdes det att de två 

Javascript-ramverk som ska gå vidare till implementation är Angular 2 

och Aurelia (som har ledning).  

5.4 Implementation av Javascript-ramverk 

Implementering har skett enskilt i varje Javascript-ramverk, där har de 

använt en gemensam databas för inhämtning av information om skolor.  

5.4.1 Angular 2 

Strukturen i ett Angular 2 kan bestå utav flera olika komponenter, dessa 

komponenter innehåller fyra olika filer. Filerna för varje komponent är: 

”HTML”, ”CSS”, ”TS” och ”SPEC.TS”. I ”HTML”-filen skrivs kod för 

det som ska visas i just den här 

komponenten. ”CSS”-filen används 

för formateringen av sidan. Filen är 

endast kopplad till denna kompo-

nent. Vill man bara ändra på textens 

storlek för det som finns innanför 

”<p>”-taggen, behöver man bara 

skriva i denna komponents ”CSS”-

fil. ”TS”-filen motsvarar Javascript-filen för en vanlig hemsida. 

”SPEC.TS”-filen används enbart om man vill köra tester för sin webb-

applikation, med de testfunktioner som kommer med Angular. Vill man 

inte det kan man ta bort den här filen. 

Det fiffiga med att använda sig utav olika komponenter är att, det går 

att inkludera komponenter i olika komponenter. Komponenter som 

används behöver inte finnas i samma mapp som projekt, utan det kan 

finnas utanför. En övergriplig bild av mappens struktur för implemen-

tation av ”Mina tjänster” i Angular 2 finns i bilaga A.  

5.4.1.1 Skapa ett Angular 2 projekt 

För att starta ett Angular 2 projekt behöver man först skapa en mapp. 

Mappen behöver inte finnas på någon speciell plats på datorn. Efter det 

öppnas CMD där sökvägen till mappen skrivs in med det enkla 

kommandot ”cd mappnamn”. I mappen kan installationen påbörjas 

med följande kommandon. 

 

Figur 9: CSS – kod. 
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Figur 10: Beskrivning av installation av Angular 2, källa [25].  

 

En del kommandon kan ta tid att procesera men efter att dessa steg är 

slutförda, finns det ett Angular 2 applikation som heter ”my-dream-

app”. Det två sista raderna i figur 10, navigeras användaren in i 

projektet och startar upp webbapplikationen. För att se applikationen 

kan en valfri webbläsare användas, i adressfältet skrivs ”localhost:4200” 

för att komma till applikationen. 
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5.4.1.2 Startsida 

Figur 11: Startsidan implementerad i Javascript-ramverket Angular 2. 

I figur 11 är resultatet av implementation för ”Mina tjänster” i Angular 

2. Detta är fönstret som användaren möter efter inloggningen i origina-

let, se figur 5.  

All informationsbearbetning av skolorna hanteras inte i varje kompo-

nent, utan detta sker utanför i en separat fil så kallad ”service”-fil. 

Denna fil är skriven i Typescript. Filen sköter all kommunikation med 

servern. Detta för att inte blanda in databaskommunikation i det olika 

komponenterna. När information hämtas, uppdateras eller skickas sker 

det via funktionsanrop till ”service”-filen. Denna fil utför sedan den 

önskade förbindelsen.  

När man väljer skola i rullgardinsmeny finns alla skolor som existerar 

på servern. Information om skolorna sker med ett funktionsanrop till 

”service”-filen, som enbart ger tillbaka skolornas namn. Knappen 

bredvid rullgardinsmeny lägger till den valda skolan i ”service”-filen. 
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Detta för att alla komponenter i webbapplikationen ska veta vilken 

skola som administreras. Detta för att de inte skall göras några onödiga 

anrop till servern. När användaren därefter väljer att byta skola, väljer 

användare skola i rullgardinsmeny och trycker på ”Byt skola”. Den 

nuvarande skolinformationen ersätter den gamla informationen.  

5.4.1.3 Skoluppgifter 

Figur 12: Skoluppgifter implementerat i Javascript-ramverket Angular 2. 

Efter att man har valt en skola och går vidare till ”Skoluppgifter” ser 

fönstret ut som i figur 12. Menyn samt undermeny som användare har 

tryckt på ändra färg till röd. Detta för att underlätta för användaren att 

orientera sig i webbapplikationen. Man kan se vilken skola som är vald 

samt övrig information om hur skoluppgifttjänsten används. Under 

detta finns informationsfältet där all information om den valda skolan 

presenteras.  
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Det som är tillagt utifrån originalet är att länken till webbplatsen funge-

rar, samt att man kommer till skolans webbplats. Längst ner finner man 

även en knapp för att ändra uppgifter.  

5.4.1.4 Ändra skoluppgifter 

Figur 13: Ändra skoluppgifter implementerat i Javascript-ramverket  

Angular 2. 

Klickar man på ”Ändra” knappen i figur 12 kommer man till figur 13. I 

detta fönster kan användare högst upp under rubriken i tjänsteytan se 

vilken skola som administreras. I informationsfönstret ser användare 

samma uppgifter som i figur 12. Det flesta uppgifter här finns redan 

färdigifyllda i textrutor som användaren kan ändra i. All information 

går att ändra, förutom vilken skolform. Därför har den inte någon 

textruta. Det finns det inga funktioner som granskar att alla textrutor är 

ifyllda.  
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Längst ner under all information finns det två stycken knappar. Den 

första knappen är ”Spara uppgifter”, den är länkad till en funktion i 

”Service”-filen. I denna funktion samlas all information från alla textru-

tor som finns. Detta sammanställs sedan till ett API, som skickas till 

servern. När paket är skickat till servern länkas användaren till startsi-

dan för ”Studietider och utbildningar”.  
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5.4.2 Aurelia 

I Aurelia finns det ingenting installerat i uppstarten. Det som finns efter 

installation är en ”index.html”-fil. Den här HTML-filen visas endast om 

det finns någonting som är fel i någon komponent, eller att länkningen 

mellan olika komponenter inte fungerar ordentligt.  

I Aurelia finns det bara en ”CSS”-fil för hela webbapplikationen som är 

skapad från uppstarten av projektet. ”CSS”-filen är den fil som har hand 

om hur information ska presenteras i webbapplikationen. Denna fil 

tenderar oftast till att bli väldigt lång och komplicerad. Beroende på 

hemsidans storlek kan ”CSS”-koden bli väldigt svårläst och det kan bli 

svårt att hitta fel. Har man en liten webbplats är detta inget större 

problem.  

Viktigt att tänka på när man har en gemensam ”CSS”-fil för alla kompo-

nenter är kodskrivandet. Skriver man kod för hur formateringen av en 

”<p>”-tagg se ut, kommer detta att gälla alla ”<p>”-taggarna i webbap-

plikationen.  

En övergriplig bild på hur mappstrukturen för implementation av 

”Mina tjänster” i Aurelia finns i bilaga B.     

5.4.2.1 Skapa ett Aurelia projekt 

Inledningsvis skapas en mapp, mappen behöver inte finnas på något 

speciellt ställe på datorn. Därefter behövs kommandotolken startas och 

navigerar in i mappen. I mappen skrivs kommandot ”au new”, sedan 

projektets namn. Detta förutser att ”Node.js” är installerat. 

Det kommer att dyka upp ett par olika menyer med olika inställningar 

för projektet. I första meny väljs vilken typ av språk som ska användas. 

Det som finns att välja på är Javascript, Typescript eller anpassad 

installation. Sedan kommer en bekräftelse på projektet, där en överblick 

över vilka inställningar som är valda att visas. Efter det finns det tre 

alternativ att välja på. Första alternativet är för att skapa det här pro-

jektet med de inställningarna. Det andra är för att börja om från början. 

Det tredje är för att avbryta installation.  

Väljs ingenting utan endast ”Enter” genom installationen, kommer 

standardinställningarna att väljas.  
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5.4.2.2 Startsida 

Figur 14: Startsidan implementerad i Javascript-ramverket Aurelia. 

I figur 14 redovisas resultatet av implementation för Javascript-

ramverket Aurelia.  

Under ytan ser lösningen av datahämtning från servern annorlunda ut. 

Datahämtningen sker inte ifrån en så kallad ”Service”-fil, utan sker i 

varje enskild komponent.  

I figur 14 sker en hämtning av skolor i header-komponenten av webb-

applikation. Varje gång som användaren laddar om sidan kommer det 

att ske en ny förfrågning till servern om vilka skolor som finns.   
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Figur 15: Skoluppgifter implementerat i Javascript-ramverket Aurelia. 

Väljer användaren en skola och trycker på knappen ”Byt skola”, sedan 

navigerar sig till ”Skoluppgifter” kommer användaren till detta fönster, 

se figur 15. 
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Figur 16: Skillnader i implementationen, Aurelia till vänster och den ur-

sprungliga tjänsten till höger. 

En skillnad mellan testversion och Aurelia implementationen är att 

menyhuvudet har ett annat utseende och färg, se figur 16. Detta gick 

inte att implementera, för att bildformateringen påverkade hela webb-

applikationen. Det som hände var att den tryckte över information från 

ena sidan till den andra.  

Under informationsfältet finns en knapp för att ändra uppgifter, se figur 

15. Under ytan är det nämnt (se ovan), att problem med datahämtning-

en i denna komponent inte är något undantag.  
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5.4.2.3 Ändra skoluppgifter 

Figur 17: Ändra skoluppgifter implementerat i Javascript-ramverket Aurelia. 

Om användaren i figur 15 trycker på knappen ”Ändra uppgifter” 

kommer denne till fönstret, se figur 17. Användaren befinner sig i 

samma komponent som i figur 15.  

HTML-koden är uppbyggd i olika sektioner som döljs eller visas bero-

ende på om ändrar läget är aktiverat. Detta för att minska datahämt-

ningen vid bytet av varje komponent.  

Skillnad mellan den här och den befintliga tjänsten, se figur 17, är 

formatering av information i informationsfältet. I informationsfältet 

finns samma möjligheter att ändra information som det är sagt i kon-

struktion. Man kan ändra alla uppgifter förutom Skolform, därför har 

den inte någon textruta.  
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Under informationsfältet finns det två stycken knappar. Den ena är till 

för att spara uppgifterna, den andra är till för att avbryta. Väljer använ-

daren att spara informationen, kommer denna komponent att sätta upp 

databaskoppling och skicka iväg informationen. Användaren länkas 

sedan till startsidan för ”Studietider och utbildningar”. Väljer använda-

ren att avbryta uppdateringen skickas denne tillbaka till det fönster som 

visar skoluppgifter, se figur 15. 

5.5 Utvärdering av implementationerna 

5.5.1 Generellt 

I båda ramverken kan man utföra exakt samma uppgifter som i den 

nuvarande tjänsten. Båda ramverken har lyckats få upp en databas-

koppling som fungerar men på olika sätt. 

Vill man sätta upp en koppling till en server via ett API i Aurelia, finns 

det inte något bibliotek som har denna funktion med ifrån start. Utan 

man måste själv lägga till och inkluderar det i konfigurationsfilen för 

hela projekt. 

5.5.1.1 Startsida 

Som man kan se i figur 11 (Angular 2) och figur 14 (Aurelia) är imple-

mentationerna lika. Skillnaden som finns är i Footer, där det står Angu-

lar 2 i ena och Aurelia i andra med fetstil.  

I övrigt har båda ramverken inte de exakta färgerna som originalet. Tar 

man en titt på originalet i figur 5, är alla boxar som är färglagda gjorda i 

GIF-bilder. I CSS3 har man möjlighet att skapa samma utseende. Utefter 

det befintliga bilderna har färgkoderna försökt att tagits fram.  

5.5.1.2 Skoluppgifter 

Skoluppgifterna för Angular 2, se figur 12 och Aurelia, se figur 15, ser 

nästan identiska ut, men det skiljer sig ifrån originalet. I menyn marke-

ras den väg som användaren har valt att gå i röd färg. Detta görs i 

Angular 2 men inte i Aurelia. 

I ”Tjänsteytan” finns det skillnader, blanda annat ser inte informations-

fältet likadant ut. Men all information som användaren ska kunna se 

finns med i båda ramverken, samt att informationen presenteras i rätt 

ordning. Knapparna har även ett annat utseende i båda ramverken men 
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de fungerar på samma sätt. Knapparna är placerade på vänstersida 

istället för på högersida. 

5.5.1.3 Ändra skoluppgifter 

I figur 7 redovisas hur den nuvarande tjänsten ser ut. Denna del är 

liknade för både Angular 2, se figur 13 och Aurelia, se figur 17. Utseende 

i informationsfältet har en annan färg, men den information som använ-

daren ska kunna ändra går att ändra på för båda ramverken.  

5.5.2 Tid för implementering 

Mätningar Angular 2  Aurelia 

Tid för implementering 12 11 
Tabell 4: Antalet dagar för implementationen. 

Tiden för implementeringen mättes i hela arbetsdagar. Det tog 12 dagar 

för Angular 2 jämfört med Aurelia som det tog 11 dagar, se tabell 4. Det 

betyder att det skiljer en dag mellan Javascript-ramverken.  

5.5.3 Svårighetsgrad för implementation 

Svårighetsgraden bedöms av utvecklaren. Bedömningen kommer att 

baseras på hur mycket förkunskaper som behövs inom webbapplikat-

ioner. Det kommer även att tas i åtanke hur lång tid det tar för att 

komma igång med ramverket. Bedömningsnivåerna för detta är ”Lätt”, 

”Mellan” och ”Svår”. 

 ”Lätt” 

Betyder att det inte kräver någon större bakgrund inom webbappli-

kationer, en person som inte har utvecklat webbapplikationer förr 

kan starta ett projekt och börja koda utan större problem. 

 ”Mellan” 

Betyder att utvecklaren bör ha en vis erfarenhet inom webbapplikat-

ioner. Denne bör ungefär veta hur strukturen ser ut för att kunna 

utnyttja ramverket till fullo. Det krävs även att personen läser på om 

ramverket för att veta på ett ungefär hur allting fungera.  
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 ”Svår” 

Betyder att utvecklaren behöver vara insatt i webbapplikationer och 

veta hur de är strukturerade samt hur det fungerar. Strukturen i pro-

jektet är oftast obefintligt vilket betyder att utvecklaren själv måste 

sätt upp strukturen. Det krävs att person läser på innan utvecklaren 

startar projekt. 

  

Mätningar Angular 2  Aurelia 

Svårighetsgrad Medel Svår  
Tabell 5: Bedömning av svårighetsgrad för ramverken. 

Svårighetsgraden för Angular 2 bedöms vara ”Medel”, se tabell 5. Detta 

för att det är klurigt att skriva kod, men om man har erfarenhet sedan 

innan att utveckla webbsidor är det inga problem. På internet finns det 

många guider och forum som hjälper till om man har fastnat. Det finns 

även en del böcker som man kan ta hjälp utav om man vill förstå 

grundkonceptet innan man börjar programmera. 

Aurelia bedöms däremot att vara ”Svår”, se tabell 5. Detta för att det 

finns lite dokumentation om ramverket. Övergripande finns det inte 

mycket information på internet om Aurelia. 
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5.5.4 Tid för laddning av hemsidan 

Angular 2 Tid 

1 0,758 

2 0,771 

3 0,795 

4 0,748 

5 0,769 

Genomsnittstiden: 0,7682 
 Tabell 6: Mätning av inläsnings tid för Angular 2.  

Aurelia Tid 

1 0,257 

2 0,247 

3 0,246 

4 0,228 

5 0,242 

Genomsnittstiden: 0,244 
Tabell 7: Mätning av inläsnings tid för Aurelia. 

Tid för inläsningen har mäts i ”Google chrome”. Det konstateras att det 

finns en skillnad mellan det olika ramverken, se tabell 6 & 7. Det är tre 

gånger längre inläsnings tid för Angular 2 än för Aurelia.  
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5.5.5 Antalet kodrader och egna kodrader 

Tabell 8: Summering av antalet kodrader samt egna kodrader för Angular 2. 
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Tabell 9: Summering av antalet kodrader samt egna kodrader för Aurelia. 

Vid summeringen av antalet kodrader, samt antalet egna kodrader är 

det en skillnad mellan ramverken, se tabell 8 & 9. Här har Aurelia lägst 

antalet kodrader för både totala antalet kodrader och egna kodrader. 

5.5.6 Sammanställning av resultat 

 
Tabell 10: Sammanställning av mätdata för båda Javascript-ramverken. 

I sammanställningen tog det mindre tid att implementera samma 

lösning i Aurelia än Angular 2. Angular 2 bedöms att vara "Medel" i 

svårighetsgrad, för att i skapandet av projekt byggs en viss mappstruk-

tur upp, vilket gör det enkelt att fortsätta utifrån den.  
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I Aurelia får man inte någon riktigt struktur, vilket kan göra det svårt 

för en person som inte har jobbat med Javascript-ramverk förut att 

starta. Inläsnings tid för Aurelia är lägst. Slutligen har vi antalet kodra-

der där Aurelia har längst i båda undersökningarna, se tabell 10. 
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6 Diskussion 
I kapitlet 6 diskuteras resultatet av undersökningen. Det inleds med en 

sammanställning av resultaten. Efter det diskuteras det vilket javascript-

ramverket som rekommenderas till CSN. Målen för undersökningen 

analyseras. Varför CSN ännu inte har bytt ramverk. Etiska aspekter 

diskuteras. Till sist kommer det förslag på vad författaren anser är 

relevant för fortsatt forskning. 

6.1 Sammanställning av resultat 

Information sammanställs utifrån "Utvärderingen genom litteratunder-

sökning" och "Utvärdering av implementation". Detta resulterar i vilket 

Javascript-ramverk som får mest antalet poäng. Innan det sammanställs 

måste poäng först ges ut till "Utvärderingen av implementation". Poäng 

mellan noll till ett poäng kommer att ges ut. De Javascript-ramverk som 

anses uppfylla det specifika kriteriet bäst får ett poäng, medan det andra 

får noll poäng.  

Poängställningen är i nuläget 89 poäng till Angular 2 och 96 poäng till 

Aurelia. Man skulle kunna nöja sig här och säga att det ramverk som 

fick flest poäng ska rekommenderas till CSN. Men så självklart är det 

inte. 

"Support"-kriteriet som fanns med i första undersökningen ansågs vara 

riktigt bra för både Angular 2 och Aurelia. Men denna information har 

visast sig efter användning att inte vara lika bra. Informationen för 

Angular 2 är riktigt bra anser jag. Uppstår det ett problem ger Angular 

en beskrivning av problemet, hur man löser det samt ett kodexempel. 

Denna typ av information anser jag vara relevant för att komma vidare i 

utvecklingen.  

I Aurelia insåg jag däremot väldigt snabbt hur mycket onödig informat-

ion det finns på deras hemsida. De skriver väldigt mycket om hur de har 

tänkt att lösa olika saker, vilket jag anser är irrelevant. Det jag skulle 

vilja se är liknade uppbyggnad som Angular har på deras hemsida. Hur 

problem ser ut, samt någon enkel diskussion om hur man undviker 

detta problem i framtiden.  
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I övrigt finns det inte lika mycket information i form utav forum på 

internet för Aurelia. Detta kan bero på att det är relativt nytt eller så 

finns det inte lika många personer som vill dela med sig om deras 

kunskap. 

Med detta sagt anser jag att poängsumman som Aurelia fick för suppor-

ten bör sänkas. Poängsumma kommer att sänkas till den lägsta graden 

det vill säga ett poäng.  

6.2 Vilket ramverk rekommenderas till CSN  

Efter att poängsumma har justerats är poängsummeringen nu 89 poäng 

till Angular 2 och 84 till Aurelia.   

Det Javascript-ramverk som jag i denna undersökning skulle rekom-

mendera för CSN är, Javascript-ramverket Angular 2.  

Varför? Anledningen är att det var mycket enklare att arbete med det 

ramverket. Det gick väldigt fort från start att utnyttja ramverket till 

fullo. Skulle man stöta på problem under projektets gång finns det alltid 

någon annan person som har haft liknade problem.  

Därför anser jag att det som är viktigaste i hela undersökningen är 

delvis alla kriterier ifrån CSN. Men framförallt är det dokumentation 

om ramverket, samt hur lätt det är att hitta lösningen till problem.  

6.3 Uppfylldes målen 

Relevanta Javascript-ramverk har valts ut, det har genomgått en 

granskning med kriterier. En Implementation av ett par fönster ifrån 

den befintliga tjänsten ”Mina tjänster”, är genomförd i två Javascript-

ramverk. Detta har gjorts med lyckat resultat. En utvärdering av ram-

verken har även gjorts, samt ett Javascript-ramverk har rekommende-

rats till CSN. Med detta sagt har alla mål som finns i ”konkreta och 

verifierbara mål” blivit uppfyllda. 

6.4 Varför har inte CSN bytt ramverk sedan innan? 

Detta tror jag beror mycket på omfattning utav ”Mina tjänster”. Detta 

val är ingenting som görs under en natt, utan alla måste känna att det är 

ett bra val. Sedan är det en stor kostnad för CSN att göra om tjänsten, 

för att jag har konstaterat att allting måste göras om vilket kommer att 

kosta CSN.  
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CSN har även andra tjänster att underhålla, vilket gör att tidsperioden 

från det att ”Struts 1” slutade att få officiell support (2008)  blir utdraget. 

6.5 Etiska aspekter 

I denna undersökning lagras all information om olika skolor i oformate-

radtext. Denna typ av lagring är inte säker och vem som helst skulle 

kunna utnyttja den. Information som jag behandlar är enbart kontakt-

uppgifter, vilket man skulle kunna hitta på internet via någon annan 

tjänst. 

Skulle man istället ha behandlat personuppgifter om användaren, måste 

denna typ av information krypteras. Informationen bör krypteras 

mellan användaren och serven för att inte en tredjepartsperson ska 

kunna avlyssna information och kunna använda den.  

6.6 Fortsatt forskning 

Det som kan vara intressant att kolla närmare på är samtliga Javascript-

ramverk som togs med i ”Utvärderingen genom litteraturundersök-

ningen”. Det ramverk som inte kom vidare till nästan del av undersök-

ningen är Ember, Meteor och React. Dessa kan vara intressant att göra 

samma implementation som Angular 2 och Aurelia genomgick. Detta 

för att vara helt säker på att det är Angular 2 som rekommenderas för 

CSN. 

Den här undersökningen är baserad på de nuvarande behoven för CSNs 

”Mina tjänster”. Om denna undersökning är intressant för andra webb-

applikationer kanske ett par kriterier ska läggas till, tas bort eller ändras 

beroende på webbapplikation. Det kan även bli intressant att ändra 

faktorn för prioriteringen av kriterier. En del tjänster kanske är bero-

ende på hur bra Javascript-ramverket kan hantera mobilgränsnit, då 

skulle man behöva lägga till det i undersökningen. 
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