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Abstract 

i 

Abstract 

Purpose – The purpose of this thesis is to examine the performance of hybrid 

mobile applications in different situations to find out why they are perceived as 

slow. To fulfill the purpose, the following research questions will be answered: 

1. How do hybrid applications perform compared to native applications 

computationally? 

2. Are the JavaScript-libraries the reason behind the slower performance of 

hybrid applications, and which one of the libraries that are examined is 

most suitable for the best performance? 

3. Can hybrid applications manage large amounts of data with IndexedDB 

without getting unresponsive? 

Method – The study uses an experimental research method where hypotheses 

and predictions are formulated and later tested to answer the research questions. 

Results – The results show that the performance of mobile hybrid applications 

are in most cases, when performing the same task, inferior to that of 

corresponding native applications. The results also show that the performance is 

affected by which JavaScript-library that is being used, but that it is not the main 

reason for hybrid applications poor performance. They also show that hybrid 

applications can manage large amounts of data without becoming unresponsive. 

Implications – The study contributes to broadening the knowledge available on 

the performance of mobile hybrid applications and provides future research with 

reference data to build upon. The study also demonstrate that hybrid applications 

still is an alternative, especially for enterprises who want to save time and does not 

demand applications that perform heavy computations. 

Research limitations – The use of applications that most likely would not occur 

in a realistic scenario contributed with results that have little relevance in the areas 

of use that exists for hybrid applications. 

Keywords 

Hybrid application, Hybrid development, JavaScript, Multi-platform, Cross-

platform, PhoneGap, Performance, Experiment 
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Sammanfattning 

Syfte – Studiens syfte är att undersöka hybridapplikationers prestanda i olika 

situationer för att ta reda på varför de upplevs som långsamma. För att uppnå 

syftet besvaras följande frågeställningar: 

1. Hur presterar hybridapplikationer jämfört med nativapplikationer 

beräkningsmässigt? 

2. Är JavaScript-biblioteken anledningen till hybridapplikationers sämre 

prestanda, och vilket av de bibliotek som undersöks är det mest lämpade 

för bästa prestanda? 

3. Kan hybridapplikationer hantera stora datamängder med IndexedDB utan 

att bli oresponsiva? 

Metod – Studien använder sig av en experimentell forskningsmetod där hypoteser 

och förutsägelser formuleras och sedan testas för att besvara frågeställningarna. 

Resultat – Resultatet från studien visar att prestandan för mobila hybrid-

applikationer är i de flesta fall, vid utförande av samma uppgift, underlägsen den 

för dess motsvarande nativapplikationer. Resultaten visar även att prestandan 

påverkas av vilket JavaScript-bibliotek som används men att biblioteken inte är 

anledningen till hybridapplikationers långsamma prestanda. Vidare visar resultaten 

att hybridapplikationer kan hantera stora datamängder utan att bli oresponsiva. 

Implikationer – Studien bidrar till att bredda den kunskapsbas som finns om 

hybridapplikationers prestanda och ger framtida forskning referensdata att bygga 

vidare på. Studien påvisar dessutom att hybridapplikationer fortfarande är ett 

alternativ, i synnerhet för företag som vill spara tid och som ej kräver 

applikationer som utför tunga beräkningar. 

Begränsningar – Användandet av applikationer som sannolikt inte förekommer i 

ett verklighetstroget scenario bidrog till resultat som inte har stor relevans inom de 

användningsområden som finns för hybridapplikationer. 

Nyckelord 

Hybridapplikation, Hybridutveckling, JavaScript, Multiplattform, Cross-plattform, 

PhoneGap, Prestanda, Experiment 
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1 Introduktion 
Kapitlet presenterar studiens bakgrund samt det problemområde studien grundar sig på. Kapitlet 

introducerar därefter studiens syfte och frågeställningar. Vidare beskrivs studiens omfång och 

avgränsningar och slutligen presenteras studiens disposition samt definieras begrepp. 

1.1 Bakgrund 

Utveckling av applikationer för mobila plattformar är idag högaktuellt och 

marknaden för detta spås fortsätta växa i en stadig takt [1]. Marknaden för 

mobiloperativsystem är även i konstant rörelse vilket betyder att det dessutom 

finns ett flertal olika operativsystem att utveckla för. Marknadsandelarna för de tre 

största mobiloperativsystemen för det tredje kvartalet 2014, baserat på antal 

levererade enheter, visar att Android är det mest använda mobiloperativsystemet 

med en marknadsandel på 84.4% följt av iOS med 11.7%, följt av Windows 

Phone med 2.9% [2]. 

För att nå ut till så många användare som möjligt över de olika plattformarna finns 

det tre olika sorters applikationer att välja mellan: webb-, hybrid- och 

nativapplikationer (eng. native applications) [3]. Vid nativutveckling utvecklas 

applikationen för en särskild plattform och skrivs i ett plattformsspecifikt 

programmeringsspråk vilket ger applikationen tillgång till de funktioner som 

plattformen eller enheten har att erbjuda, t.ex. GPS och kamera. Detta innebär 

också att en nativapplikation måste utvecklas för var och ett av de olika operativ-

systemen, vilket för företag kan vara kostsamt både ekonomiskt och tidsmässigt. 

Vid utveckling av en webbapplikation skapas en webbsida med ett utseende som 

liknar en nativapplikation men som körs i en webbläsare, vilket betyder att den 

kan användas på flera olika plattformar men har ej tillgång till plattformsspecifika 

funktioner samt kräver att användaren har en internetuppkoppling. Alternativet är 

hybridapplikationer som fungerar som ett mellanting. Likt webbapplikationer 

använder sig hybridapplikationer av utbredda webbteknologier som HTML, CSS 

och JavaScript [4] men har även tillgång till plattformsspecifika funktioner som 

nativapplikationer har och kan användas utan en internetuppkoppling. 

Studien utfördes på uppdrag av M_SOLUTION AS i Bærum, Norge, som 

utvecklar en hybrid lösning för att effektivisera informationsströmmen och ersätta 

pappersbaserade rutiner åt deras kunder inom bland annat städ, vaktmästeri-

tjänster och logistik. Då deras hybrida lösning avser att ersätta all användning av 
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papper är det av stor vikt att applikationen kan hantera stora datamängder lokalt 

på enheten, och därför är det av intresse att detta undersöks. 

1.2 Problembeskrivning 

Hybridutveckling är lockande för utvecklare då de inte behöver skapa ny kod för 

varje plattform de vill stödja. Det här kan leda till att utvecklarna spenderar 

mindre tid på att skapa ny kod till de olika plattformarna och istället fokuserar på 

applikationens kvalitet och funktionalitet. Trots fördelarna med hybridutveckling 

så finns det nackdelar som utvecklarna bakom applikationen bör överväga. 

Utvecklarna behöver inte spendera lika mycket tid på att skapa ny kod men måste 

istället se till att applikationen fungerar som förväntat på de olika plattformarna, 

vilket kan vara en komplex och tidskrävande uppgift då utvecklaren kan behöva 

åtgärda problem som endast uppstår på vissa plattformar [5]. En annan nackdel är 

att applikationen eventuellt kan få prestandaförluster jämfört med 

nativapplikationer som kan göra att produkten känns oresponsiv, vilket kan 

påverka användarupplevelsen negativt.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hybridapplikationers prestanda i olika 

situationer för att ta reda på varför de upplevs som långsamma. För att undersöka 

detta formuleras tre forskningsfrågor som besvaras i arbetet. 

En vanlig anledning till att företag och andra utvecklare väljer att använda sig av 

nativapplikationer istället för hybridapplikationer är enligt J. Nenzén [6] för att de 

anser att hybridapplikationers prestanda ej är tillfredsställande. Nenzéns studie 

behandlar däremot bara prestanda ur ett användargränssnittsperspektiv, huruvida 

användargränssnittet upplevs som responsivt eller ej, och nämner inte något 

specifikt om applikationens beräkningskraft.  Därför är studiens första fråge-

ställning: 

 Hur presterar hybridapplikationer jämfört med nativapplikationer 

beräkningsmässigt? 

Eftersom hybridapplikationer använder sig av JavaScript finns det ett flertal 

JavaScript-bibliotek som kan användas. Bland dessa bibliotek finns såväl 
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funktionella skillnader som prestandaskillnader vilket leder till den andra 

frågeställningen: 

 Är JavaScript-biblioteken anledningen till hybridapplikationers sämre 

prestanda, och vilket av de bibliotek som undersöks är det mest lämpade 

för bästa prestanda? 

Eftersom hybridapplikationer ofta används av företag [7] kan de, som i fallet för 

M_SOLUTION, behöva lagra stora mängder data lokalt på enheten. Då 

databasen IndexedDB (se avsnitt 3.5) är av intresse för M_SOLUTION är därmed 

den tredje frågeställningen:  

 Kan hybridapplikationer hantera stora datamängder med IndexedDB utan 

att bli oresponsiva? 

1.4 Omfång och avgränsningar 

Studiens omfång innefattar hybridapplikationers prestanda i form av behandling 

av data och kommer därför ej att behandla hur det grafiska gränssnittet presterar 

och upplevs. En sådan studie har redan genomförts av Tillborg et al. [8]. 

Dessutom finns det ett flertal olika ramverk som kan användas för att utveckla 

hybridapplikationer, men i detta arbete används endast PhoneGap då ramverken 

endast ger utvecklaren tillgång till användargränssnitt och nativfunktioner som 

kamera och accelerometer [9] och bör därför inte påverka applikationens 

beräkningskapacitet. Studien fokuserar bara på de tre mest använda 

mobiloperativsystemen och därför avses endast att utveckla nativapplikationer för 

plattformarna Android, iOS och Windows Phone. 

1.5 Disposition 

I kapitel 2, Metod och genomförande, beskrivs den metod som använts för att 

besvara frågeställningarna samt hur arbetsprocessen sett ut. 

I kapitel 3, Teoretiskt ramverk, ges en teoretisk grund till studien. 

I kapitel 4, Empiri, presenteras den data som förvärvats genom metoden som 

beskrevs i kapitel 2. 

I kapitel 5, Analys, behandlas den data som samlats in och frågeställningarna 

besvaras. 
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Avslutningsvis ges en sammanfattande diskussion samt studiens slutsatser i kapitel 

6, Diskussion och slutsatser. 

1.6 Begreppsdefinition 

Vanliga begrepp som används i detta arbete definieras nedan. 

Nativapplikation: applikation som utvecklats specifikt för en viss plattform med 

ett plattformsspecifikt programmeringsspråk. 

Hybridapplikation: applikation som likt en nativapplikation körs på enheten 

men som använder sig av webbteknologier som HTML, CSS och JavaScript.  

DOM (Document Object Model): ett gränssnitt som tillåter dynamisk ändring 

och inläsning av dokumentets innehåll, struktur och utseende. DOM-objekt 

representerar elementen som tillhör dokumentets datamodell. 

JavaScript-bibliotek: en samling JavaScript-kod som underlättar utvecklingen av 

applikationer. 

JavaScript-motor: tolkar och exekverar JavaScript-kod, alternativt kompilerar 

JavaScript-koden till maskinkod som sedan exekveras. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet presenterar kopplingen mellan frågeställningarna och den metod som använts samt ger 

en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Därefter beskrivs studiens datainsamling och 

dataanalys samt studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

I den forskning som genomförs avses tre frågeställningar angående hybrid-

applikationers prestanda besvaras. Då dessa frågeställningar är av liknande natur 

kommer samma metod att användas för att få fram resultat att bearbeta. För att 

besvara frågeställningarna anses då en experimentell metod vara mest lämpad, och 

därför utförs en experimentell studie som innefattar utveckling av både hybrid- 

och nativapplikationer som utför olika uppgifter för att belasta de olika enheterna 

som används under experimenten, se Tabell 1, och användandet av dessa 

applikationer för prestandamätningar. Forskningsmetoden som används för 

samtliga frågeställningar beskrivs nedan i avsnitt 2.2, vidare formuleras 

hypoteserna och förutsägelserna för dessa i avsnitt 2.3. 

2.2 Beskrivning av experiment 

Experiment används i syfte att avtäcka ny kunskap, men också för att stödja eller 

motbevisa påståenden, teorier och modeller. Experiment har utförts genom 

tiderna i en mängd olika vetenskapliga områden som natur- och 

samhällsvetenskap och kan utföras i kontrollerade laboratoriemiljöer såväl som ute 

på fältet beroende på vad som ska undersöka. Oavsett forskningsområde så bör 

forskningsmetoden anpassas. Enligt Kitchenham et al. [10] saknar 

mjukvaruutvecklingen ett experimentellt paradigm vilket leder till metodologiska 

problem vid utförandet av empiriska studier. Vidare listar Kitchenham et al. även 

vanliga problem med tidigare studier där forskaren bland annat utfört en 

odetaljerad beskrivning av experimentets design, utförande och variabler som 

påverkar resultaten. Detta gör att resultaten blir svåra eller omöjliga att replikera 

vilket i sin tur gör resultaten mindre pålitliga då experimenten och dess resultat 

skall vara replikeringsbara. Kitchenham et al. föreslår i sina riktlinjer att forskarna 

gör variablerna mer tydliga samt definierar problemområdet studien utspelar sig i 

för att tydliggöra problemets karaktär.  
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Experiment kan enligt Colby.edu [11] delas upp i olika steg som med olika syften 

utförs för att uppnå de önskade målen. De steg som används i studien för att 

besvara frågeställningarna baseras på dessa steg men anpassas enligt modellen som 

presenteras på Sciencebuddies.org [12] med ett tillägg där forskaren utför 

bakgrundforskning efter att en observation gjorts eller en frågeställning 

formulerats. Dessa steg presenteras nedan i Figur 1. 

 

Figur 1: Beskrivning av experimentell forskningsmetod. 

I början av förarbetet görs en observation eller ställs en fråga som är till grund för 

forskningsarbetet. Men för att styrka forskningsarbetet vetenskapliga giltighet bör 

frågan ställas runt befintliga teorier eller hypoteser så att observationen är 

verifierbar hos andra forskare och kan stödjas av nuvarande studier. Syftet med 

detta steg är att se till att forskningsarbetet har hög relevans samt validitet inom 

området. Sedan utförs bakgrundforskning runt frågans eller observationens 

Observation eller 
frågeställning 

Bakgrundsforskning 

Formulering av 

hypotes 

Förutsägelse från 

hypotes 

Utförande av 

experiment 

Analysering av 

resultat 

Slutsats 

Rapportering av 

resultat 
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problemområde i syfte att få en bättre kunskapsmässig uppfattning om 

forskningsområdet samt ta reda på om det finns något ytterligare som kan 

utforskas inom problemområdet. 

När en observation gjorts och bakgrundsforskning har utförts skapas en hypotes 

utifrån frågan eller observationen med hänsyn till bakgrundsforskningen. 

Hypotesen blir en generell princip som skall vara falsifierbar samt fungerar 

tillsammans med befintliga observationer och/eller frågor. Syftet med detta är att 

skapa en generell princip som senare prövas i studien. Därefter görs en 

förutsägelse som kommer användas för att validera eller falsifiera hypotesen samt 

grunden till experimentet. Förutsägelsen ger en kort förklaring till hur forskaren 

tänker pröva hypotesen samt vilka variabler som skall användas för att påverka 

resultatet. Sedan designas och utförs experimentet med hjälp av förutsägningen. 

Den empiri som samlas in medan experimentet utförs noteras för vidare 

bearbetning.  

När experimentet utförts analyseras den empiri som forskaren samlat in. Under 

analysen letar forskaren efter mönster, trendlinjer eller andra statistiskt signifikanta 

fenomen. Syftet med analysen är att hitta kopplingar mellan variabler och empirin 

som kan användas för att falsifiera eller validera hypotesen. Därpå dras en slutsats 

från den analyserade empirin för att bestämma om hypotesen är sann eller falsk. 

Oavsett om slutsatsen visar att hypotesen stämmer så kan forskaren bara acceptera 

den som sann, då det är omöjligt för forskaren att pröva alla förutsägelser, och ej 

hävda att den är bevisad.  

I experimentets sista steg skall resultatet av forskningen rapporteras så att andra 

forskare kan använda, pröva, motbevisa eller bygga vidare på forskningen. 

2.3 Formulering av hypoteser och förutsägelser 

2.3.1 Frågeställning 1 

Då hybridapplikationer använder sig av JavaScript så är overhead nästan 

oundvikligt när de exekveras på de olika mobila plattformarna då de har 

annorlunda arkitektur. Detta innebär att koden för hybridapplikationen måste 

tolkas eller kompileras till maskinkod vilket kan påverka prestandan hos 

applikationen [13]. Enligt tidigare forskning inom detta område gjord av J. Nenzén 

[6] väljs nativapplikationer framför hybridapplikationer på grund av bättre 

prestanda. Därför lyder hypotesen till den första frågeställningen: 
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”Nativapplikationer presterar bättre än hybridapplikationer vid utförande av 

samma uppgift”. 

Den förutsägelse som görs är: ”Utförs samma uppgift kommer nativapplikationen 

alltid att utföra prestandamätningarna snabbare än dess hybrida motsvarighet 

oavsett plattform”. 

2.3.2 Frågeställning 2 

Hybridapplikationer kan använda sig av olika JavaScript-bibliotek som kan ge 

utökat funktionsstöd samt påverka prestandan positivt som negativt. Påståendet 

att prestandan påverkas av vilket JavaScript-bibliotek som används stöds av 

tidigare forskning gjord av Tillborg et al. [8] som även rekommenderar 

användning av olika bibliotek för förbättring av applikationens prestanda. Detta 

leder därför till hypotesen för den andra frågeställningen: ”Användandet av 

JavaScript-bibliotek är anledningen till hybridapplikationers dåliga prestanda”. 

Den förutsägelse som görs är: ”Vid användandet av olika JavaScript-bibliotek 

under experimentet kommer prestandan att variera men inte vara den 

huvudsakliga anledningen till den dåliga prestandan”. 

2.3.3 Frågeställning 3 

En nackdel vid utveckling av hybridapplikationer är att det kan finnas skillnader 

för funktionalitetsstöd mellan olika plattformar. Då applikationen använder sig av 

databasen IndexedDB (se avsnitt 3.5) finns det risk att det kan finnas bristande 

stöd på plattformarna Windows Phone och iOS [14]. Därmed är hypotesen: 

"Hybridapplikationen kan beroende på ett bristande stöd för IndexedDB prestera 

varierat på olika plattformar". 

Då IndexedDB utför sina operationer asynkront [15] bör det resultera i att 

applikationen inte blir oresponsiv. Förutsägelsen som formulerats är därmed: 

”Hybridapplikationen kommer att ha funktionalitetsproblem på Windows Phone- 

och iOS-enheten och möjligtvis inte fungera. Detta kommer däremot inte göra att 

applikationen blir oresponsiv”. 
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2.4 Arbetsprocessen 

I det här avsnittet ges en översiktlig beskrivning av vilka utvecklingsmiljöer som använts under 

utvecklandet av applikationerna. Vidare beskrivs vilka enheter som använts vid experimenten 

samt hur genomförandet av studien sett ut. Slutligen ges en kort beskrivning om hur studiens 

mätmetod gått till. 

2.4.1 Utvecklingsmiljöer 

Hybridapplikationerna som skapats i denna studie har utvecklats med hjälp av 

PhoneGap i Ubuntu 14.10; som textredigerare har Sublime Text 3 använts. 

Applikationen för Android utvecklades i Android Studio i Microsoft Windows 7. 

Windows Phone-applikationen utvecklades med Visual Studio 2013 i Microsoft 

Windows 8.1 och applikationen för iOS-enheten har utvecklats i OS X Yosemite i 

den integrerade utvecklingsmiljön Xcode. 

2.4.2 Enheter 

Experimenten utfördes på mobila enheter som använder sig av de olika 

plattformar som arbetet fokuserar på. Information om dessa enheter samt i vilka 

experiment de använts finns nedan i Tabell 1. 

 

Tabell 1: Information om enheterna som användes under experimenten 

Enhet Plattform Version 
Frågeställning 

1 
Frågeställning 

2 
Frågeställning 

3 

Nokia 
Lumia 

1020 

Windows 
Phone 

8.1 ✔ ✔ ✔ 

Sony 
Xperia Z3 
Compact 

Android 5.0.2 ✔ ✔ ✔ 

iPad Air iOS 8.1 ✔ ✔ ✖ 
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2.4.3 Implementering 

För att besvara de tre frågeställningarna utvecklades ett flertal applikationer, både 

hybrid- och nativapplikationer, som på olika sätt skulle belasta enheterna för att på 

så sätt kunna mäta prestandan.  

För att besvara den första frågeställningen utvecklades en hybridapplikation samt 

motsvarande applikationer för de tre olika plattformarna. För att belasta enheterna 

valdes sorteringsalgoritmen Bubble sort [16]. Bubble sort valdes eftersom den är 

enkel att implementera, både i hybridapplikationen (se Figur 2) och i nativ-

applikationerna, och för att den är ineffektiv när antalet element att sortera växer 

vilket förväntas ge lättöverskådliga mätresultat. I bästa fall, om elementen som ska 

sorteras redan är sorterade, har Bubble sort en komplexitet O(n), där n är antalet 

element att sortera, men i värsta fall samt i vanliga fall har den en komplexitet 

O(n2) [17]. Under mätningen användes Bubble sort-algoritmen till att sortera en 

array, en samling element av samma datatyp, med osorterade tal i antalen: 500, 1 

000, 2 500, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000 och 40 000. Antal 

element att sortera valdes under testning av den hybridapplikation som 

utvecklades, och de valdes då de ansågs ge tydliga mätvärden. Den array som 

sorterades genererades inför varje mätning och är därför med största sannolikhet 

aldrig likadan som dess föregångare. Då algoritmens komplexitet, och därmed dess 

prestanda, påverkas av hur sorterad arrayen är från start kan genereringen påverka 

mätresultaten och ge värden som inte ger en rättvis bild. Men då risken för att 

detta skulle ske är väldigt liten anses detta inte påverka resultaten. 

function bubbleSort(array) { 
 var swapped, temp; 
 var start = Date.now(); 
 
 do { 
  swapped = false; 
 
  for (var i = 0; i < array.length - 1; i++) { 
   if (array[i] > array[i+1]) { 
    temp = array[i]; 
    array[i] = array[i+1]; 
    array[i+1] = temp; 
 
    swapped = true; 
   } 
  } 
 } 
 while (swapped) 
 
 var end = Date.now(); 
 return (end – start);  
}; 

Figur 2: JavaScript-kod för Bubble sort 
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För ytterligare prestandamätningar valdes även att räkna ut decimalerna i pi. 

Antalet decimaler som beräknades var: 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 

450. Precis som tidigare valdes antalet decimaler att beräkna då de ansågs ge 

tydliga mätvärden under testning av hybridapplikationen. Implementeringen av 

koden för uträkning av pis decimaler baserades på F. Bellards C++-

implementation [18] av en något modifierad algoritm för uträkning av pis n:te 

decimal beskriven av S. Plouffe i ”On the computation of the nth decimal digit of 

various transcendental numbers.” [19]. I likhet med Bubble sort har den 

modifierade algoritmen en komplexitet O(n2). 

De båda algoritmerna implementerades för de olika plattformarna samt i en 

hybridapplikation och resulterade i de applikationer som syns i Figur 3 och Figur 

4. Applikationerna har ett fält där antalet element att sortera eller antalet decimaler 

att beräkna väljs samt två knappar som exekverar de olika experimenten. När ett 

experiment exekverats utförs det i enlighet med avsnitt 2.4.4 varefter resultaten 

presenteras i tabellerna. 

 

Figur 3: Hybrid- och Windows Phone-applikation för prestandamätningar. 
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Figur 4: Android- och iOS-applikation för prestandamätningar. 

För att besvara den andra frågeställningen utvecklades en hybridapplikation som 

skulle mäta prestandan mellan olika JavaScript-bibliotek. Sättet som valdes för att 

mäta prestandan var att låta de olika biblioteken utföra tre vanliga operationer: 

skapa nya DOM-objekt, modifiera dessa samt radera dem. DOM-objekten som 

skapas sätts in i HTML-dokumentet men då de är tomma kommer inte någon 

visuell skillnad att ses. De JavaScript-bibliotek som valdes ut var Zepto.js (v. 

1.1.6), Xui (v. 2.3.2), AngularJS (v. 1.3.14), jQuery (v. 1.7.2) samt jQuery (v. 

1.11.1). Anledningen till att jämföra två versioner av jQuery var för att jQuery 

enligt W3Techs är det mest använda JavaScript-biblioteket med en marknadsandel 

på 94.9% [20]. Därför valdes de två vanligast förekommande versionerna av 

jQuery till att jämföras [21]. Biblioteken Zepto.js och Xui valdes att ingå i 

experimentet då de föreslogs för vidare forskning i arbetet av Tillborg et al. [8], 

samt valdes även AngularJS att ingå på grund av tidigare erfarenhet av detta 

bibliotek. För att undersöka huruvida JavaScript-biblioteken är anledningen till 

hybridapplikationers sämre prestanda jämförs deras prestanda med ren JavaScript. 
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Den utvecklade applikationen har i likhet med den förra hybridapplikationen ett 

simpelt utseende i form av ett antal knappar som exekverar prestandamätningarna 

för de olika biblioteken och en tabell där de mätdata som samlats in presenteras 

(se Figur 5). 

 

Figur 5: Hybridapplikation för jämförelse av JavaScript-bibliotek 

Vid en knapptryckning anropas den funktion som stämmer överens med det 

bibliotek vars knapp som blivit tryckt. De olika funktionerna har samma 

tillvägagångssätt som funktionen för ren JavaScript (se Figur 6), men skiljer sig 

någorlunda åt då de har biblioteksspecifika anrop som används. Vid exekvering av 

en prestandamätning görs en tidsstämpel för att kunna mäta tiden samt skapas det 

5 000 <div>-element med unika id:n för framtida åtkomst. Antalet element att 

skapa valdes då det ansågs ge mätvärden som på ett tydligt sett visade 

prestandaskillnader mellan biblioteken. När dessa är skapade görs en ny 

tidsstämpel och sedan läggs det till en CSS-klass till vart och ett av elementen som, 

efter en tredje tidsstämpel, till slut tas bort varvid en fjärde och sista tidsstämpel 

görs. De fyra tidstämplarna används till att räkna ut hur lång tid det tagit att utföra 

de olika uppgifterna och de uträknade tiderna returneras sedan för vidare 

behandling. 
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Figur 6: JavaScript-kod för skapande, modifiering och radering av element 

För att besvara den tredje frågeställningen utvecklades en hybridapplikation som 

använder sig av JavaScript-biblioteket Backbone.js som beskrivs i avsnitt 3.4 samt 

en indexerad lokal databas, IndexedDB, vilket beskrivs i avsnitt 3.5. Med 

Backbone.js är det vanligt att använda sig av Models och Collections; som beskrivs 

i avsnitt 3.4 kan en Model till exempel vara en student med attribut som namn och 

ålder, och en Collection kan t.ex. vara en klass – en samling studenter. För att dra 

nytta av den funktionaliteten vid användandet av IndexedDB används en adapter 

kallad ”indexeddb-backbonejs-adapter” [22] som gör det möjligt att lagra Models 

och Collections i databasen. Applikationen är avsedd att simulera lagring av ett 

stort antal meddelanden, i experimentet valdes det godtyckliga antalet 10 000, från 

en chattliknande applikation lokalt på enheten.  De meddelanden som lagras är i 

formatet JSON, ett textbaserat format för utbyte av dataobjekt [23], och ett 

exempel kan ses nedan i Figur 7. 

 

 

function testJavaScript() { 
 var elem = document.getElementById('testDiv'); 
 var nrOfElem = 5000; 

 
 var t1 = Date.now(); 

 
 //Skapa 5000 element 
 for (var i = 0; i < nrOfElem; i++) { 
  var el = document.createElement('div'); 
  el.setAttribute('id','jsEl' + i); 
  elem.appendChild(el); 
 } 

 
 var t2 = Date.now(); 

 
 //Modifiera de skapade elementen 
 for (var i = 0; i < nrOfElem; i++) { 
  document.getElementById('jsEl' + i).setAttribute('class','ngnKlass'); 
 } 

 
 var t3 = Date.now(); 

 
 //Radera de tidigare skapade elementen 
 for (var i = 0; i < nrOfElem; i++) { 
  elem.removeChild(document.getElementById('jsEl' + i)); 
 } 

 
 var t4 = Date.now(); 

 
 return [t2-t1, t3-t2, t4-t3]; 
}; 
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För att mäta hur hybridapplikationen presterar får den utföra tre olika uppgifter:  

1. Spara 10 000 JSON-objekt till IndexedDB. 

2. Söka efter lagrade objekt med ett visst ”orderId”. 

3. Manipulera lagrad data genom att ändra fälten ”read” samt ”readDate” för 

alla 10 000 objekt. 

2.4.4 Mätmetod 

För att säkerställa experimentens tillförlitlighet utfördes varje prestandamätning 

fem gånger. Mellan varje uppgift i prestandamätningen görs en tidstämpel med 

funktionen i Figur 8 som returnerar antalet millisekunder sedan den 1 januari 

1970 [24] som sedan kan användas för att beräkna antalet millisekunder som 

passerat mellan två tidsstämplar. 

 

 

Under varje iteration samlas de beräknade data in och vid mätningens slut tas det 

högsta samt det lägsta värdet bort för att eliminera eventuella tillfälliga 

prestandafluktuationer; de återstående tre värdena används till att beräkna ett 

medelvärde. 

var t1 = Date.now(); 
 

Figur 8: JavaScript-kod för att göra en tidsstämpel 

Figur 7: Exempel på ett JSON-objekt för ett meddelande. 

{ 

    "_id": "55350cc47fc408828b436a8c", 

    "orderId": 6803407, 

    "senderId": 691606, 

    "senderName": "Brock Floyd", 

    "sendDate": "2015-01-28T09:51:14 -01:00", 

    "messageContent": "Hello!", 

    "read": false, 

    "readDate": "" 

} 
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2.5 Datainsamling och dataanalys 

Datainsamlingen i studien bestod i helhet av införskaffandet av kvantitativ primär-

data. De data som samlats in kommer från egna experiment i form av 

mobilapplikationer som utför ett antal olika prestandakrävande uppgifter. Den 

empiri experimenten ger är den tid i millisekunder som enheten behöver för att 

utföra en uppgift. De empiriska data som samlades in från experimenten 

strukturerades och sammanställdes omgående efter experimenten med verktyget 

Google Sheets i form av tabeller och grafer. Av de data som samlades in under 

experimentet för den första frågeställningen jämförs resultaten från 

hybridapplikationen med nativapplikationen för enheterna enskilt för att se hur 

applikationerna presterar på de olika plattformarna. Då de olika enheterna ej har 

likvärdig hårdvara kan resultaten inte jämföras direkt, däremot kan 

prestandaskillnaderna för hybrid- och nativapplikationerna jämföras över 

plattformarna.  

För den andra frågeställningen jämförs resultaten från experimentet enskilt för de 

olika enheterna, samt sammantaget över de plattformar som används för att hitta 

det alternativ som presterar genomgående bäst. 

Resultaten från experimentet som gjordes för att besvara den tredje 

frågeställningen jämförs även här enskilt för de enheter som används för att se hur 

applikationen presterar vid utförandet av de olika uppgifterna. 

2.6 Trovärdighet 

Studiens trovärdighet kan delas in i två begrepp: validitet och reliabilitet [25]. 

Validitet hanterar frågan om huruvida det man mäter är relevant för studien, om 

man verkligen mäter det man avser mäta, och reliabilitet beskriver studiens 

tillförlitlighet, om mätningen är reproducerbar och ej påverkats av tillfälliga fel. 

Studien avser mäta hybridapplikationers prestanda i form av tid tagen vid utföring 

av olika uppgifter. Uppgifterna är konstruerade på ett sådant sätt att de pressar 

enheterna vilket ger mätresultat som på ett tydligt sätt visar de prestandaskillnader 

som finns, samt styrker studiens validitet. Studien är utförd så att mätningar som 

görs är reproducerbara förutsatt att samma metod och enheter används. För att 

ytterligare styrka studiens reliabilitet görs mätningarna ett flertal gånger för att 

eliminera tillfälliga fel, kallat test-retest reliability [26], vilket beskrivs i avsnitt 2.4.4.
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet presenterar den tidigare forskning som studien grundar sig på. Vidare ges en teoretisk 

grund till studien och de frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

Den tidigare forskning som beskrivs i avsnitt 3.2 ligger till grund för frågeställning 

1 och 2. Vidare ges en kort beskrivning av ramverket PhoneGap som används vid 

utveckling av hybridapplikationer i avsnitt 3.3. 

För att ge en teoretisk grund till frågeställning 3 berörs avsnitt 3.3 samt beskrivs 

JavaScript-biblioteket Backbone.js i avsnitt 3.4, vidare förklaras IndexedDB i 

avsnitt 3.5. 

3.2 Tidigare forskning 

J. Nenzén skriver i sin rapport ”Varför väljs nativapplikationer istället för 

hybridapplikationer?” [6], om de problem som upplevs med hybridapplikationer 

av ett flertal företag som istället valt att utveckla nativapplikationer. Företagen 

som blivit förfrågade anser att hybridapplikationer upplevs som långsamma och 

oresponsiva när det gäller användargränssnittet och animationer. I rapporten 

jämför Nenzén prestandan mellan hybridapplikationer som körs på olika 

operativsystem, men som Nenzén själv nämner, jämförs ej prestandaskillnader 

mellan hybrid- och nativapplikationer. Nenzéns arbete ligger därför till grund för 

vår första frågeställning. 

I rapporten “Utveckling av hybrid mobilapplikation för flera plattformar” [8], 

berättar Tillborg et al. att hybridapplikationen de utvecklade med PhoneGap och 

gränssnittsbiblioteket jQuery Mobile återger det grafiska gränssnittet 

genomgående mellan olika plattformar och enheter, med några få små undantag, 

vilket verifieras av användares erfarenheter i ett användartest. Vidare förklarar de 

att gränssnittet kunde uppfattas som oresponsivt och hackigt, vilket enligt 

författarna orsakas av att jQuery Mobile är beroende av JavaScript-biblioteket 

jQuery och därför får en omfattande storlek. Som en möjlig lösning föreslår 

författarna, dock obeprövat, att använda andra bibliotek. Detta arbete ligger därför 

till grund för vår andra frågeställning. 
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3.3 PhoneGap 

PhoneGap [4] är ett ramverk som möjliggör utvecklandet av mobila applikationer 

för flera plattformar med HTML5, CSS3 och JavaScript. Applikationen körs i en 

WebView [27], en webbläsarvy som tar upp hela skärmens höjd och bredd, och 

har genom PhoneGaps API:er tillgång till plattformsspecifika enhetsfunktioner 

som t.ex. kamera och accelerometer [9]. Därmed bryggas gapet mellan webb- och 

nativapplikationer och utvecklare har möjligheten att utveckla hybridapplikationer 

som kan nyttja enhetsfunktioner samt distribueras på de olika plattformarnas 

marknader [4]. 

3.4 Backbone.js 

Backbone.js [28] är ett JavaScript-bibliotek som möjliggör strukturering av 

JavaScript-kod i ett MVC-mönster, Model-View-Controller, för att underlätta 

skapandet av webbapplikationer genom uppdelning av koden i olika lager [29]. 

Biblioteket låter användaren skapa modeller med attribut och funktioner som 

sedan kan ingå i en Collection, en samling modeller [30]. Datan och logiken som 

skapats med modellerna presenteras för användaren i en View [31], vy, som även 

gör det möjligt för användaren att lyssna efter events [32], händelser som t.ex. en 

knapptryckning.  

I Figur 9 ges ett kort exempel på hur man med Backbone.js skapar en Model och 

en Collection samt hur man brukar dessa. I exemplet skapas en modell, kallad 

”Student”, med förinställda värden för namn, ålder och hemstad. Därefter skapas 

en Collection kallad ”Klass” som är ämnad att innehålla modellen ”Student”. Två 

olika studenter skapas med olika attribut varpå en Collection skapas, innehållandes 

de två studenterna. 
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3.5 IndexedDB 

IndexedDB [15] är en indexerad databas för webbläsare för lagring av data på 

klientsidan. Den möjliggör lagring av en stor mängd data samt snabba sökningar 

genom att datan är indexerad med Keys, nycklar. IndexedDB fungerar som ett 

alternativ till Web Storage [33] då det ger fördelar som lagring av större mängder 

data samt lagring av flera olika typer av data, bl.a. JavaScript-objekt. Ett exempel 

på hur lagring av två JavaScript-objekt i IndexedDB ser ut ges i Figur 10. I 

exemplet har de lagrade objekten en primär nyckel kallad ”idNumber”, dessutom 

är deras namn indexerade vilket möjliggör snabba sökningar av namn. 

Figur 10: IndexedDB-exempel med två lagrade objekt 

var Student = Backbone.Model.extend({ 
 defaults: { 
  name: “Okänt”, 
  age: 0, 
  hometown: “Jönköping” 
 } 
}); 
 
var Klass = Backbone.Collection.extend({ 
 model: Student 
});  
 
 
var student1 = new Student({ name: “Anders Andersson”, age: 23, hometown: “Trelleborg” }); 
var student2 = new Student({ name: “Sten Stensson”, age: 28 }); 
 
var minKlass = new Klass([ student1, student2 ]); 

Figur 9: Backbone.js-exempel för skapande och nyttjande av Models och Collections 
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4 Empiri 
Kapitlet presenterar den empiri som samlats in vid experimenten för att besvara studiens 

frågeställningar. 

4.1 Frågeställning 1 

För att besvara den första frågeställningen, ”Hur presterar hybridapplikationer jämfört 

med nativapplikationer beräkningsmässigt?”, utfördes prestandamätningar på de olika 

plattformarna i form av en sorteringsalgoritm, Bubble sort, samt beräkning av pis 

decimaler. De mätdata som samlats in vid utförandet av ”Bubble sort”-mätningen 

presenteras nedan i Tabell 2 samt Figur 11, och de mätdata som samlats in vid 

beräkning av pis decimaler presenteras i Tabell 3 samt Figur 12. För tabeller med 

fullständiga mätdata för de enskilda enheterna se bilaga 1-6. 

 

Tabell 2: Medelvärden från "Bubble sort"-mätning för alla plattformar. 

Antal 
element 

WP* 
Nativ 

WP* 
Hybrid 

Android 
Nativ 

Android 
Hybrid 

iOS 
Nativ 

iOS 
Hybrid 

500 1 5 3 3 320 33 

1 000 7 31 9 7 1282 122 

2 500 78 196 58 48 8088 990 

5 000 263 835 262 144 32633 4103 

10 000 978 3389 942 739 131207 16555 

15 000 2102 7690 2079 1546 295804 36595 

20 000 3643 13705 3700 2796 - 65410 

25 000 6005 21445 5859 4590 - 101569 

30 000 8162 31074 8345 6452 - 144973 

40 000 14686 55466 14912 11366 - 257273 

* Windows Phone 

Mätvärden anges i millisekunder 

 

Vid ”Bubble sort”-mätningen tog hybridapplikationen på Windows Phone 8.1 i 

snitt 3,72 gånger så lång tid som nativapplikationen att utföra sorteringarna. På 

Android 5.0.2 var det däremot nativapplikationen som presterade sämre och tar i 

snitt 1,32 gånger så lång tid som hybridapplikationen. Mätningen av nativ-
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applikationen på iOS-enheten fick avbrytas efter 15 000 element då tid tagen vid 

mätningarna överskred vad som ansågs rimligt, men vid de mätningar som gjordes 

presterade nativapplikationen återigen sämre än hybridapplikationen och tog i snitt 

8,72 gånger så lång tid.  

 

Figur 11: Graf över mätresultat från "Bubble sort"-mätning för alla plattformar. 

Tabell 3: Medelvärden från beräkning av pis decimaler för alla plattformar. 

Antal 
decimaler 

WP* 
Nativ 

WP* 
Hybrid 

Android 
Nativ 

Android 
Hybrid 

iOS 
Nativ 

iOS 
Hybrid 

25 3 15 1 17 20 70 

50 15 52 5 40 50 313 

100 73 232 22 245 181 1574 

150 177 571 53 628 426 3899 

200 405 1282 118 1414 934 8636 

250 696 2192 259 2461 1589 15127 

300 1175 3779 347 4576 2659 25939 

350 1726 5445 522 6366 3864 38115 

400 2568 8121 761 9671 5715 52063 

450 3439 10988 1040 12572 7639 68008 

* Windows Phone 

Mätvärden anges i millisekunder 
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Vid beräkning av pis decimaler presterade hybridapplikationen på Windows 

Phone 8.1 sämre än nativapplikationen och tog i snitt 3,39 gånger så lång tid som 

nativapplikationen. På Android 5.0.2 presterade även här hybridapplikationen 

sämre och tog i snitt 11,97 gånger så lång tid som nativapplikationen. På iOS 8.1 

presterade hybridapplikationen, i likhet med de tidigare plattformarna, sämre och 

tog i snitt 8,4 gånger så lång tid som nativapplikationen. 

 

Figur 12: Graf över mätresultat från beräkning av pis decimaler för alla plattformar. 

4.2 Frågeställning 2 

För att besvara studiens andra frågeställning, ”Är JavaScript-biblioteken anledningen till 

hybridapplikationers sämre prestanda, och vilket av de bibliotek som undersöks är det mest 

lämpade för bästa prestanda?”, utfördes vanligt förekommande JavaScript-funktioner 

med ett antal olika JavaScript-bibliotek på de olika plattformarna. De mätdata som 

samlats in presenteras nedan i Tabell 4. För en sammanfattning över hur de olika 

JavaScript-biblioteken presterar på samtliga plattformar, se Tabell 5. För diagram 

samt tabeller med fullständiga mätdata för de enskilda enheterna se bilaga 8-13. 
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Tabell 4: Medelvärden från mätning av JavaScript-bibliotek för de olika enheterna. 

 

Uppgift 
JavaScript 

jQuery 
1.7.2 

jQuery 
1.11.1 

Zepto.js Xui AngularJS 

Nokia Lumia 
1020 

Windows Phone 
8.1 

Skapa 983 246 118 1624 164 18 

Modifiera 230 170 145 1307 206 159 

Radera 6377 119 108 1320 287 157 

 Summa: 7590 535 371 4251 657 334 

Sony Xperia 
Z3 Compact 
Android 5.0.2 

Skapa 117 52 80 221 16 6 

Modifiera 46 83 71 80 119 116 

Radera 61 49 51 72 118 112 

 Summa: 224 184 202 373 253 234 

iPad Air 
iOS 8.1 

Skapa 36 24 22 170 19 8 

Modifiera 19 61 55 79 78 47 

Radera 21 41 39 79 77 46 

 Summa: 76 126 116 328 174 101 

Mätvärden anges i millisekunder 

 

På Windows Phone-enheten var det sämst presterande biblioteket Zepto.js; bäst 

presterade AngularJS tätt följt av jQuery 1.11.1. På Android-enheten presterade 

biblioteket jQuery 1.7.2 bäst följt av jQuery 1.11.1; sämst presterade Zepto.js. På 

iOS-enheten presterade AngularJS bäst följt av jQuery 1.11.1 och sämst presterade 

återigen Zepto.js. 

 

Tabell 5: Medelvärden över alla enheter från mätning av JavaScript-bibliotek. 

 
Uppgift 

JavaScript 
jQuery 
1.7.2 

jQuery 
1.11.1 

Zepto.js Xui AngularJS 

Medelvärden 
Alla enheter 

Skapa 379 107 73 672 66 11 

Modifiera 98 105 90 489 134 107 

Radera 2153 70 66 490 161 105 

 Summa: 2630 282 229 1651 361 223 

Mätvärden anges i millisekunder 

 

Sammantaget presterade AngularJS bäst över alla plattformar tätt följt av jQuery 

1.11.1. Det sämst presterande biblioteket var Zepto.js. 
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4.3 Frågeställning 3 

För att besvara den tredje frågeställningen, ”Kan hybridapplikationer hantera stora 

datamängder med IndexedDB utan att bli oresponsiva?”, utfördes en prestandamätning 

där en hybridapplikation som använder sig av JavaScript-biblioteket Backbone.js 

lagrar, söker och manipulerar data från IndexedDB. De data som uppmätts 

redovisas i Tabell 6 nedan. 

 

Tabell 6: Mätresultat från IndexedDB-mätning med Backbone.js. 

 

Uppgift 

Omgång 
1 

Omgång 
2 

Omgång 
3 

Omgång 
4 

Omgång 
5 

Medelvärde 

Sony 
Xperia 

Z3 
Compact 
Android 

5.0.2 

Spara 142061 143343 142459 140692 142668 142396 

Söka 58 35 33 29 33 34 

Manipulera 25653 26487 25586 26829 25361 25909 

        

Nokia 
Lumia 
1020 

Windows 
Phone 8.1 

Spara 262723 260457 258140 263523 260239 261140 

Söka 81 67 155 48 65 71 

Manipulera 73800 74652 70187 73456 72981 73412 

Celler markerade med blå färg betecknar de resultat som tagits bort 

Mätvärden anges i millisekunder 
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5 Analys 
I kapitlet besvaras studiens frågeställningar samt testas de formulerade hypotesernas validitet 

genom att behandla den empiri som förvärvats. 

5.1 Prestandaskillnader mellan hybrid- och nativ-

applikationer beräkningsmässigt 

Inför experimentet som utfördes för att besvara frågeställningen ”Hur presterar 

hybridapplikationer jämfört med nativapplikationer beräkningsmässigt?”, 

formulerades hypotesen: "Nativapplikationer presterar bättre än hybrid-

applikationer vid utförande av samma uppgift". Ur hypotesen formulerades sedan 

förutsägelsen: ”Utförs samma uppgift kommer nativapplikationen alltid att utföra 

prestandamätningarna snabbare än dess hybrida motsvarighet oavsett plattform”. 

Resultaten som förvärvades genom de två prestandamätningar som utfördes både 

bekräftar samt motsäger förutsägelsen. De data som presenteras i Tabell 3 och 

Figur 12 för beräkning av pis decimaler överensstämmer med förutsägelsen; 

nativapplikationerna presterade bättre än den motsvarande hybridapplikationen. 

Som kan ses nedan i Figur 13 presterade hybridapplikationen sämre på samtliga 

plattformar och tog i snitt 7,25 gånger så lång tid som de motsvarande 

nativapplikationerna.

 

Figur 13: Genomsnittsvärden för hybrid- och nativapplikationer vid beräkning av pis decimaler. 
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Resultaten från prestandamätningen med Bubble sort som presenteras i Tabell 2 

och Figur 11 visar däremot på motsatsen. På två av de tre plattformar som 

mätningen utfördes på presterade hybridapplikationen bättre än nativ-

applikationen. Som kan ses i Figur 18 och Figur 19 i bilaga 7 presterade de två 

applikationerna på Android-enheten snarlikt där nativapplikationen i snitt tog 1,32 

gånger så lång tid som hybridapplikationen, och likaså presterade 

nativapplikationen sämre på iOS-enheten som i snitt tog 8,72 gånger så lång tid 

som dess hybrida motsvarighet. De mätresultat som står ut är de från Windows 

Phone-enheten (se Figur 14) där hybridapplikationen i enighet med förutsägelsen 

presterade sämre och tog i snitt 3,72 gånger så lång tid som nativapplikationen. 

 

Figur 14: Graf över mätresultat från ”Bubble sort”-mätning för Windows Phone 8.1. 

En möjlig anledning till att hybridapplikationen vid ”Bubble sort”-mätningen 

endast presterade sämre på Windows Phone-enheten är att den JavaScript-motor 

som används i Windows Phone 8.1 presterar sämre än t.ex. den motor som 

används av Android-enheten [34]. Detta beskrivs i mer detalj i avsnitt 5.2. 

Resultaten från mätningarna indikerar att förutsägelsen inte stämde; nativ-

applikationerna presterade inte genomgående bättre än hybridapplikationen. 

Därmed innebär det att hypotesen som formulerades är inkorrekt; vid utförande 

av samma uppgift är det ej säkert att nativapplikationer presterar bättre än 

hybridapplikationer. 
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5.2 Prestandapåverkan av JavaScript-bibliotek 

Under det förberedande arbetet för att besvara den andra frågeställningen, ”Är 

JavaScript-biblioteken anledningen till hybridapplikationers sämre prestanda, och 

vilket av de bibliotek som undersöks är det mest lämpade för bästa prestanda?”, 

formulerades hypotesen: "Användandet av JavaScript-bibliotek är anledningen till 

hybridapplikationers dåliga prestanda". Den förutsägelse som formulerades ur 

hypotesen var: ”Vid användandet av olika JavaScript-bibliotek under experimentet 

kommer prestandan att variera men inte vara den huvudsakliga anledningen till 

den dåliga prestandan”. 

De data som uppmättes motsvarade den förutsägelse som gjordes. Det framgår av 

mätresultaten i Tabell 4 och Tabell 5 att prestandan vid användande av olika 

JavaScript-bibliotek varierade. Mätresultaten visar även att skillnaderna mellan de 

bäst presterande biblioteken och ren JavaScript på Android- och iOS-enheten är 

små och därför inte kan anses vara anledningen till hybridapplikationers dåliga 

prestanda. Vad som även kan ses i tabellerna är att ren JavaScript-kod presterar 

sämre än en del bibliotek på både Android- och Windows Phone-enheten. Hur 

kan biblioteken prestera bättre när de själva använder sig av JavaScript-kod? Detta 

tyder på att de funktioner som används av ren JavaScript-kod under experimentet 

(se Figur 6) inte är desamma som de som används av till exempel jQuery som 

istället använder sig av innerHTML [35]. 

Som kan ses i Figur 15 presterade jQuery-biblioteken bra på samtliga plattformar. 

jQuery 1.7.2 var det bibliotek som presterade bäst på Android, tätt följt av jQuery 

1.11.1, men på de övriga enheterna var det däremot inte de två jQuery-biblioteken 

som presterade bäst. På iOS- samt Windows Phone-enheten var det bäst 

presterande biblioteket AngularJS som även sammantaget var det bäst presterande 

biblioteket över de tre plattformarna. En trolig förklaring till att AngularJS 

presterade bättre än båda jQuery-biblioteken är att när AngularJS - som normalt 

sett åtföljs av jQuery - inte har tillgång till jQuery, används istället jqLite [36] som 

är en lättviktig underuppsättning av jQuery med endast de vanligast behövda 

funktionerna. Zepto.js var det bibliotek som presterade genomgående sämst i 

experimentet. På Android- och iOS-enheten var prestandaskillnaden mellan 

Zepto.js och de övriga biblioteken märkbar men ej markant medan den på 

Windows Phone-enheten var avsevärt större. 
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Figur 15: Diagram över resultat från mätning av JavaScript-bibliotek för alla plattformar. 

En tydlig skillnad som syns i Tabell 4 är prestandan på Windows Phone-enheten 

jämfört med de övriga enheterna. Prestandan för de snabbare biblioteken är 

märkbart sämre på Windows Phone-enheten men för det långsammaste 

biblioteket finns en signifikant skillnad där Zepto.js tar 13 gånger så lång tid som 

på iOS-enheten oavsett bättre hårdvara. Anledningen till den avsevärt sämre 

prestandan för JavaScript på Windows Phone är att den JavaScript-motor som 

används av nuvarande version av webbläsaren, Internet Explorer 11, kallad 

Chakra [37] har enligt mätningar gjorda av Microsoft [34] (se Figur 16) avsevärt 

sämre prestanda jämfört med exempelvis Googles V8-motor som används i 

webbläsarvyer i de senare versionerna av Android [38]. 
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Figur 16: Graf över olika JavaScript-motorers prestanda från prestandamätning med verktyget 
Octane 2.0 [34]. 

Resultaten som förvärvats genom experimentet pekar på att hypotesen som 

formulerats inte stämmer. Prestandan för applikationen påverkas av användandet 

av bibliotek men generellt sett är denna prestandapåverkan för liten för att 

biblioteken i sig ska vara anledningen till hybridapplikationers dåliga prestanda, 

och därför anses inte hypotesen vara sann. Resultaten pekar även på att av de 

JavaScript-bibliotek som undersöktes var AngularJS det bibliotek som är mest 

lämpad för att bibehålla bäst prestanda över alla plattformar. 

5.3 Hantering av stora datamängder 

För att besvara den tredje frågeställningen, ”Kan hybridapplikationer hantera stora 

datamängder med IndexedDB utan att bli oresponsiva?”, formulerades hypotesen: 

"Hybridapplikationen kan beroende på ett bristande stöd för IndexedDB prestera 

varierat på olika plattformar", samt förutsägelsen: ”Hybridapplikationen kommer 

att ha funktionalitetsproblem på Windows Phone- och iOS-enheten och möjligtvis 

inte fungera. Detta kommer däremot inte göra att applikationen blir oresponsiv”. 

Resultaten som redovisas i Tabell 6 visar att förutsägelsen stämde. På grund av 

bristande stöd gick experimentet inte att utföra på iOS-enheten. Dock fungerade 

applikationen som den skulle på Windows Phone-enheten utan några 
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funktionalitetsproblem, men som beskrivits tidigare i avsnitt 5.2 presterade den 

sämre på Windows Phone än på Android på grund av dess sämre JavaScript-

motor. Då operationerna utfördes asynkront blev inte applikationen oresponsiv 

vilket även överensstämmer med förutsägelsen. 

Den mest tidskrävande uppgiften var att spara 10 000 JSON-objekt till databasen 

där Android-enheten tog ca 142 sekunder jämfört med ca 261 sekunder för 

Windows Phone-enheten. Inte lika fullt så tidskrävande var manipulering av alla 

objekt där Android- och Windows Phone-enheten tog ca 26 respektive 73 

sekunder. Att söka igenom databasen efter objekt med ett visst id gick relativt 

snabbt där det endast tog 34ms för Android-enheten och 71ms för Windows 

Phone-enheten. Som kan ses nedan i Figur 17 finns ett jämnt förhållande mellan 

prestandan på de båda enheterna för de olika uppgifterna, Windows Phone-

enheten tar 2,25 gånger längre tid, vilket tyder på en konsekvent prestanda över 

plattformarna. 

 

Figur 17: Diagram över mätresultat från hantering av stora datamängder. 

Resultaten visar att hybridapplikationen på grund av bristande funktionalitetsstöd 

fungerade varierat på de olika plattformarna, och därför anses den formulerade 

hypotesen vara sann. Resultaten visar även att hybridapplikationer kan hantera 

stora datamängder utan att bli oresponsiva. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I kapitlet diskuteras studiens resultat samt dess implikationer. Vidare beskrivs de 

begränsningar som funnits och slutligen presenteras studiens slutsatser och förslag på vidare 

forskning. 

6.1 Resultat 

Syftet med studien var att undersöka hybridapplikationers prestanda i olika 

situationer för att ta reda på varför de upplevs som långsamma. För att uppfylla 

syftet utfördes ett antal experiment för att besvara följande frågeställningar: 

1. Hur presterar hybridapplikationer jämfört med nativapplikationer 

beräkningsmässigt? 

2. Är JavaScript-biblioteken anledningen till hybridapplikationers sämre 

prestanda, och vilket av de bibliotek som undersöks är det mest lämpade 

för bästa prestanda?  

3. Kan hybridapplikationer hantera stora datamängder med IndexedDB utan 

att bli oresponsiva? 

Resultaten som samlades in för att besvara dessa frågeställningar diskuteras i 

nedanstående avsnitt. 

6.1.1 Hur presterar hybridapplikationer jämfört med nativ-

applikationer beräkningsmässigt? 

Syftet med den första frågeställningen var att undersöka vilka prestandaskillnader 

som fanns mellan hybrid- och nativapplikationer. För att besvara detta utvecklades 

en hybridapplikation samt nativapplikationer för de tre plattformar som studien 

fokuserar på som utför prestandakrävande uppgifter. Resultaten som samlades in 

genom experimentet motsvarade inte den hypotes som formulerades. I de flesta av 

fallen presterade nativapplikationerna bättre än hybridapplikationen, men vid 

”Bubble sort”-mätningen som gjordes presterade hybridapplikationen bättre på 

både Android- och iOS-enheten. Med anledning av den sämre JavaScript-motor 

som används i Windows Phone som beskrivs i avsnitt 5.2 är det även möjligt att 

hybridapplikationen hade kunnat prestera bättre än nativapplikationen om tillgång 

till en JavaScript-motor med en prestanda som matchar de som används på de 

övriga plattformarna hade funnits. Resultaten visar därmed att hur en 
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hybridapplikation presterar beror på vilken uppgift som utförs, och att de i vissa 

fall presterar bättre än nativapplikationer, och därför anses frågeställningen vara 

besvarad. 

6.1.2 Är JavaScript-biblioteken anledningen till hybridapplikationers 

sämre prestanda, och vilket av de bibliotek som undersöks är 

det mest lämpade för bästa prestanda? 

Syftet med den andra frågeställningen var att undersöka huruvida hybrid-

applikationers dåliga prestanda är ett resultat av användandet av JavaScript-

bibliotek. För att besvara detta utfördes ett experiment där olika JavaScript-

bibliotek fick utföra ett antal uppgifter. På Android- och iOS-enheten var 

prestandaskillnader små, men på Windows Phone-enheten var skillnaderna desto 

större på grund av dess långsamma JavaScript-motor och därför kan valet av 

JavaScript-bibliotek ha en stor påverkan på prestandan vid exekvering på en 

Windows Phone-enhet.  

Mätresultaten falsifierade den hypotes som formulerades och visade att även om 

det finns prestandaskillnader vid användning av bibliotek så är dessa för små för 

att de skulle vara den huvudsakliga anledningen till hybridapplikationers dåliga 

prestanda. Mätresultaten visar även att av de bibliotek som undersöktes är 

AngularJS mest lämpad för bästa prestanda och besvarar därför frågeställningen. 

6.1.3 Kan hybridapplikationer hantera stora datamängder med 

IndexedDB utan att bli oresponsiva? 

Syftet med den tredje frågeställningen var att undersöka hur en hybridapplikation 

hanterar stora datamängder vid användande av JavaScript-biblioteket Backbone.js 

och databasen IndexedDB. För att besvara frågeställningen utvecklades en 

hybridapplikation som lagrade, sökte efter och manipulerade JSON-objekt i 

IndexedDB. I enighet med hypotesen gick experimentet ej att utföra på iOS-

enheten, men på de övriga plattformarna presterade applikationen konsekvent 

med ett övertag för Android-enheten, återigen beroende på dess snabbare 

JavaScript-motor. Resultaten visade att hybridapplikationer kan hantera stora 

mängder data utan att de blir oresponsiva och därför anses frågeställningen 

besvarad.  
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6.2 Implikationer 

Den här studien bidrar till att bredda den kunskapsbas som finns om 

hybridapplikationers prestanda och ger framtida forskning tillgång till referensdata 

att bygga vidare på. Den påvisar att hybridapplikationers prestanda i de flesta fall 

inte når upp till dess motsvarande nativapplikationer men att de i vissa fall kan 

prestera bättre. Den belyser även den vikt som JavaScript-motorn har för 

prestandan och hur det kan påverka utvecklares och företags val att utveckla 

hybridapplikationer då prestandan kan variera stort mellan olika plattformar. Trots 

detta är de fortfarande ett alternativ, i synnerhet för företag där behovet av mobila 

applikationer som utför tunga beräkningar kanske inte är så stort och som då 

genom hybridutveckling kan spara tid. 

6.3 Begränsningar 

Även om studien resulterade i att syftet uppfylldes fanns det begränsningar. I 

urvalet av prestandaexperiment som skulle utföras mellan nativ- och hybrid-

applikationerna diskuterades utvecklingen av verklighetstrogna applikationer, 

applikationer som utför uppgifter som med större sannolikhet förekommer i de 

användningsområden som finns för hybridapplikationer. Användandet av 

verklighetstrogna applikationer ökar resultatens validitet men resulterar även i att 

utvecklandet av applikationerna tar längre tid. Vid användandet av 

verklighetstrogna applikationer kan det även bli fler variabler som påverkar 

resultaten vilket även detta påverkar trovärdigheten då det blir svårare att se de 

enskilda variablernas påverkan. På grund av detta utvecklades istället applikationer 

som utförde uppgifter som osannolikt skulle förekomma i något verklighetstroget 

scenario. 

6.4 Slutsatser 

Prestandan för mobila hybridapplikationer är för närvarande i de flesta fall, vid 

utförande av samma uppgift, underlägsen den för dess motsvarande nativ-

applikationer. Prestandan är även starkt beroende av vilken plattform 

applikationen körs på, det vill säga vilken JavaScript-motor som används, samt 

vilka eventuella JavaScript-bibliotek som man använder sig utav. Men så länge 

applikationen ej används för att utföra tunga beräkningar, liknande de som gjordes 

i experimenten, bör prestandaskillnaden ej vara särskilt märkbar och borde därför 

inte vara en anledning till att helt avfärda hybridapplikationer som alternativ. 
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6.5 Vidare forskning 

I den här studien utfördes prestandamätningar användandes scenarion som 

osannolikt skulle förekomma utanför experimentet. Därför borde ytterligare 

prestandamätningar utföras med mer verklighetstrogna scenarion som bättre 

reflekterar de användningsområden som finns för hybridapplikationer. 

Fler mätningar är även av intresse för att förklara de resultat som förvärvades 

genom ”Bubble sort”-mätningen (Tabell 2) där hybridapplikationen mot för-

modan presterade bättre än majoriteten av nativapplikationerna. 

För vidare forskning borde dessutom ytterligare prestandamätningar göras med 

Microsofts kommande version av JavaScript-motorn Chakra som enligt Microsoft 

[34] själva kommer leverera prestanda som motsvarar Googles V8-motor. Detta 

skulle i så fall innebära att de stora prestandaskillnaderna som uppmättes mellan 

Windows Phone-enheten och de övriga enheterna skulle minska, kanske till och 

med försvinna helt. 

För applikationer finns det flera olika aspekter till prestanda. Den här studien 

fokuserar på prestanda i form av beräkningskraft då det tidigare gjorts en studie 

som fokuserade på användargränssnittet av Tillborg et al. [8]. Studien utfördes 

2012 och därför vore det intressant att se vilka framsteg som gjorts inom det 

området, huruvida användargränssnittet fortfarande upplevs som segt och 

oresponsivt. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Hybrid vs. Nativ (Bubble sort): Windows Phone 8.1 

 

Tabell 7: Mätresultat från "Bubble sort"-mätning för enheten Nokia Lumia 1020 (Windows 
Phone 8.1) 

 
 Nativ   

Antal 
element 

Omgång 
1 

Omgång 
2 

Omgång 
3 

Omgång 
4 

Omgång 
5 

Medelvärde 

500 1 1 2 1 1 1 

1 000 7 9 7 7 7 7 

2 500 86 79 93 52 70 78 

5 000 216 293 303 228 268 263 

10 000 1025 870 900 1185 1009 978 

15 000 2026 2187 2016 2142 2138 2102 

20 000 3603 3581 3990 3727 3599 3643 

25 000 5885 6137 5629 6213 5994 6005 

30 000 8090 8103 8296 8157 8226 8162 

40 000 14548 15028 14770 14740 14401 14686 

  Hybrid   

Antal 
element 

Omgång 
1 

Omgång 
2 

Omgång 
3 

Omgång 
4 

Omgång 
5 

Medelvärde 

500 11 5 5 3 4 5 

1 000 32 30 32 31 31 31 

2 500 196 195 197 197 193 196 

5 000 827 838 846 825 841 835 

10 000 7336 3386 3389 3378 3393 3389 

15 000 7681 7691 9175 7683 7695 7690 

20 000 13604 13774 13758 13660 13697 13705 

25 000 21400 21368 21402 21587 21533 21445 

30 000 31119 31092 30979 31216 31012 31074 

40 000 55601 55192 56077 55605 55111 55466 

Celler markerade med blå färg betecknar de mätresultat som tagits bort 

Mätvärden anges i millisekunder 
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Bilaga 2: Hybrid vs. Nativ (Pis decimaler): Windows Phone 8.1 

 

Tabell 8: Mätresultat från beräkning av pis decimaler för enheten Nokia Lumia 1020 (Windows 
Phone 8.1) 

 
 Nativ   

Antal 
decimaler 

Omgång 
1 

Omgång 
2 

Omgång 
3 

Omgång 
4 

Omgång 
5 

Medelvärde 

25 3 3 3 3 3 3 

50 17 16 13 13 15 15 

100 76 71 72 71 80 73 

150 179 178 183 174 173 177 

200 701 407 401 408 394 405 

250 698 676 696 699 694 696 

300 1179 1166 1174 1181 1172 1175 

350 1754 1704 1732 1722 1725 1726 

400 2961 2548 2537 2569 2586 2568 

450 3431 3465 3442 3440 3435 3439 

  Hybrid   

Antal 
decimaler 

Omgång 
1 

Omgång 
2 

Omgång 
3 

Omgång 
4 

Omgång 
5 

Medelvärde 

25 31 15 15 13 15 15 

50 54 51 55 47 51 52 

100 238 232 227 237 222 232 

150 598 577 559 570 566 571 

200 1301 1285 1292 1268 1269 1282 

250 2207 2185 2196 2187 2194 2192 

300 3756 3741 3734 3843 3856 3779 

350 5474 5432 5463 5441 5429 5445 

400 8226 8120 8090 8095 8147 8121 

450 10965 10972 10982 11009 11071 10988 

Celler markerade med blå färg betecknar de mätresultat som tagits bort 

Mätvärden anges i millisekunder 
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Bilaga 3: Hybrid vs. Nativ (Bubble sort): Android 5.0.2 

 

Tabell 9: Mätresultat från "Bubble sort"-mätning för enheten Sony Xperia Z3 Compact 
(Android 5.0.2) 

 
 Nativ   

Antal 
element 

Omgång 
1 

Omgång 
2 

Omgång 
3 

Omgång 
4 

Omgång 
5 

Medelvärde 

500 4 2 3 2 3 3 

1 000 23 10 9 9 8 9 

2 500 88 58 56 58 58 58 

5 000 290 247 277 262 230 262 

10 000 971 945 943 939 914 942 

15 000 2118 2189 2067 2053 2048 2079 

20 000 3798 3707 3654 3715 3679 3700 

25 000 5836 5894 5771 5846 6331 5859 

30 000 8474 8328 8341 8316 8366 8345 

40 000 14901 14776 14763 15673 15059 14912 

  Hybrid   

Antal 
element 

Omgång 
1 

Omgång 
2 

Omgång 
3 

Omgång 
4 

Omgång 
5 

Medelvärde 

500 8 6 1 1 2 3 

1 000 13 6 7 6 7 7 

2 500 46 53 43 45 97 48 

5 000 154 144 164 131 133 144 

10 000 842 819 780 619 597 739 

15 000 1672 1458 1508 1343 1760 1546 

20 000 2502 2958 2831 2644 2914 2796 

25 000 4530 4366 4875 4098 4900 4590 

30 000 5855 6262 6478 6616 6898 6452 

40 000 10826 11347 11521 11637 11229 11366 

Celler markerade med blå färg betecknar de mätresultat som tagits bort 

Mätvärden anges i millisekunder 

 

  



Bilagor 

41 

Bilaga 4: Hybrid vs. Nativ (Pis decimaler): Android 5.0.2 

 

Tabell 10: Mätresultat från beräkning av pis decimaler för enheten Sony Xperia Z3 Compact 
(Android 5.0.2) 

 
 Nativ   

Antal 
decimaler 

Omgång 
1 

Omgång 
2 

Omgång 
3 

Omgång 
4 

Omgång 
5 

Medelvärde 

25 1 1 4 2 1 1 

50 13 7 4 4 4 5 

100 61 24 22 21 21 22 

150 68 53 53 53 53 53 

200 142 118 119 118 118 118 

250 281 264 234 259 254 259 

300 377 346 348 346 346 347 

350 528 543 513 519 518 522 

400 761 785 767 755 743 761 

450 1176 1027 1056 1037 996 1040 

  Hybrid   

Antal 
decimaler 

Omgång 
1 

Omgång 
2 

Omgång 
3 

Omgång 
4 

Omgång 
5 

Medelvärde 

25 89 16 11 17 18 17 

50 69 47 36 36 36 40 

100 255 224 319 201 255 245 

150 596 626 587 662 661 628 

200 1503 1421 1764 1319 1233 1414 

250 2453 2538 2607 2391 2261 2461 

300 4286 4152 4798 4696 4746 4576 

350 6276 6495 6724 6326 6131 6366 

400 9414 9391 10406 9407 10192 9671 

450 11837 12571 13266 12589 12555 12572 

Celler markerade med blå färg betecknar de mätresultat som tagits bort 

Mätvärden anges i millisekunder 
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Bilaga 5: Hybrid vs. Nativ (Bubble sort): iOS 8.1 

 

Tabell 11: Mätresultat från "Bubble sort"-mätning för enheten iPad Air (iOS 8.1) 

 
 Nativ   

Antal 
element 

Omgång 
1 

Omgång 
2 

Omgång 
3 

Omgång 
4 

Omgång 
5 

Medelvärde 

500 408 319 309 313 328 320 

1 000 1357 1289 1282 1270 1276 1282 

2 500 8223 8055 8042 8003 8167 8088 

5 000 32611 32815 32768 32184 32521 32633 

10 000 129845 131679 132053 130790 131153 131207 

15 000 296039 296574 295487 294992 295886 295804 

  Hybrid   

Antal 
element 

Omgång 
1 

Omgång 
2 

Omgång 
3 

Omgång 
4 

Omgång 
5 

Medelvärde 

500 22 26 43 45 29 33 

1 000 129 122 120 123 118 122 

2 500 750 929 1022 1020 1045 990 

5 000 3744 4141 4109 4074 4125 4103 

10 000 16750 17091 16525 16390 16282 16555 

15 000 36297 36624 36766 36740 36421 36595 

20 000 65131 65722 65488 65335 65406 65410 

25 000 101548 101823 101155 101336 101860 101569 

30 000 144652 145086 144968 144865 145142 144973 

40 000 257623 257108 257855 256984 257089 257273 

Celler markerade med blå färg betecknar de mätresultat som tagits bort 

Mätvärden anges i millisekunder 
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Bilaga 6: Hybrid vs. Nativ (Pis decimaler): iOS 8.1 

 

Tabell 12: Mätresultat från beräkning av pis decimaler för enheten iPad Air (iOS 8.1) 

 
 Nativ   

Antal 
decimaler 

Omgång 
1 

Omgång 
2 

Omgång 
3 

Omgång 
4 

Omgång 
5 

Medelvärde 

25 21 20 20 20 20 20 

50 83 66 46 35 35 50 

100 258 177 177 182 184 181 

150 512 426 425 426 425 426 

200 1038 934 934 933 933 934 

250 1584 1578 1579 1615 1604 1589 

300 2751 2656 2663 2656 2658 2659 

350 3939 3868 3861 3863 3857 3864 

400 5791 5720 5713 5713 5712 5715 

450 7648 7640 7634 7636 7640 7639 

  Hybrid   

Antal 
decimaler 

Omgång 
1 

Omgång 
2 

Omgång 
3 

Omgång 
4 

Omgång 
5 

Medelvärde 

25 38 57 76 76 78 70 

50 324 318 305 308 312 313 

100 1424 1582 1571 1582 1568 1574 

150 3888 3895 3909 3894 3942 3899 

200 8535 8815 7440 8559 8823 8636 

250 15119 15130 15131 15133 15116 15127 

300 25774 25950 25931 25936 25956 25939 

350 37982 38135 38098 38113 38134 38115 

400 52015 52845 51982 52064 52111 52063 

450 67844 68243 68105 67915 68005 68008 

Celler markerade med blå färg betecknar de mätresultat som tagits bort 

Mätvärden anges i millisekunder 
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Bilaga 7: Hybrid vs. Nativ (Bubble sort): Grafer 

 

 

Figur 18: Graf över mätresultat från "Bubble sort"-mätning för Android 5.0.2. 

 

 

Figur 19: Graf över mätresultat från "Bubble sort"-mätning för iOS 8.1.  
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Bilaga 8: JavaScript-bibliotek (tabell): Windows Phone 8.1 

 

 

Tabell 13: Mätresultat från mätning av JavaScript-bibliotek för enheten Nokia Lumia 1020 
(Windows Phone 8.1) 

 

  

Nokia Lumia 1020 (Windows Phone 8.1) 

Bibliotek Uppgift Omgång 1 Omgång 2 Omgång 3 Omgång 4 Omgång 5 Medelvärde 

JavaScript 

Skapa 706 1120 700 1135 1122 983 

Modifiera 237 224 353 222 228 230 

Radera 6615 6500 6162 6111 6469 6377 

        

jQuery 
1.7.2 

Skapa 375 230 275 210 233 246 

Modifiera 178 179 154 160 172 170 

Radera 124 120 121 114 116 119 

        

jQuery 
1.11.1 

Skapa 153 120 115 118 115 118 

Modifiera 148 145 142 174 128 145 

Radera 115 111 112 102 102 108 

        

Zepto.js 

Skapa 1826 1630 1590 1609 1632 1624 

Modifiera 1337 1304 1307 1305 1307 1307 

Radera 1298 1321 1333 1322 1318 1320 

        

Xui 

Skapa 187 165 158 164 162 164 

Modifiera 213 200 219 203 203 206 

Radera 328 276 292 278 292 287 

        

AngularJS 

Skapa 17 19 17 17 22 18 

Modifiera 153 158 160 159 166 159 

Radera 163 154 161 152 157 157 

        
Celler markerade med blå färg betecknar de mätresultat som tagits bort  

Mätvärden anges i millisekunder 
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Bilaga 9: JavaScript-bibliotek (diagram): Windows Phone 8.1 

 

 

 

Figur 20: Diagram över resultat från mätning av JavaScript-bibliotek för enheten Nokia Lumia 
1020 (Windows Phone 8.1) 
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Bilaga 10: JavaScript-bibliotek (tabell): Android 5.0.2 

 

 

Tabell 14: Mätresultat från mätning av JavaScript-bibliotek för enheten Sony Xperia Z3 
Compact (Android 5.0.2) 

Sony Xperia Z3 Compact (Android 5.0.2) 

Bibliotek Uppgift Omgång 1 Omgång 2 Omgång 3 Omgång 4 Omgång 5 Medelvärde 

JavaScript 

Skapa 114 125 101 125 111 117 

Modifiera 46 45 45 46 46 46 

Radera 63 60 61 61 62 61 

        

jQuery 
1.7.2 

Skapa 58 51 52 53 53 52 

Modifiera 81 82 83 83 84 83 

Radera 55 49 47 47 51 49 

        

jQuery 
1.11.1 

Skapa 90 80 79 80 79 80 

Modifiera 70 70 71 75 71 71 

Radera 50 51 51 55 50 51 

        

Zepto.js 

Skapa 230 212 237 215 218 221 

Modifiera 80 82 78 81 78 80 

Radera 71 71 72 71 74 72 

        

Xui 

Skapa 26 15 15 14 17 16 

Modifiera 122 119 120 118 117 119 

Radera 119 134 117 118 118 118 

        

AngularJS 

Skapa 13 6 6 6 7 6 

Modifiera 118 111 112 144 117 116 

Radera 113 111 111 135 112 112 

        
Celler markerade med blå färg betecknar de resultat som tagits bort 

Mätvärden anges i millisekunder 
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Bilaga 11: JavaScript-bibliotek (diagram): Android 5.0.2 

 

 

 

Figur 21: Diagram över resultat från mätning av JavaScript-bibliotek för enheten Sony Xperia Z3 
Compact (Android 5.0.2) 
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Bilaga 12: JavaScript-bibliotek (tabell): iOS 8.1 

 

 

Tabell 15: Mätresultat från mätning av JavaScript-bibliotek för enheten iPad Air (iOS 8.1) 

iPad Air (iOS 8.1) 

Bibliotek Uppgift Omgång 1 Omgång 2 Omgång 3 Omgång 4 Omgång 5 Medelvärde 

JavaScript 

Skapa 77 37 34 35 35 36 

Modifiera 33 18 18 19 20 19 

Radera 27 21 20 21 20 21 

        

jQuery 
1.7.2 

Skapa 65 26 23 23 24 24 

Modifiera 62 65 61 61 60 61 

Radera 41 41 40 41 42 41 

        

jQuery 
1.11.1 

Skapa 25 22 23 22 22 22 

Modifiera 57 55 53 55 55 55 

Radera 39 40 40 39 39 39 

        

Zepto.js 

Skapa 226 183 162 165 160 170 

Modifiera 83 98 75 80 75 79 

Radera 80 95 75 82 73 79 

        

Xui 

Skapa 38 17 20 18 18 19 

Modifiera 79 80 84 74 74 78 

Radera 79 81 75 75 77 77 

        

AngularJS 

Skapa 19 7 8 7 8 8 

Modifiera 72 49 46 46 45 47 

Radera 47 45 46 45 46 46 

        
Celler markerade med blå färg betecknar de resultat som tagits bort 

Mätvärden anges i millisekunder 
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Bilaga 13: JavaScript-bibliotek (diagram): iOS 8.1 

 

 

 

Figur 22: Diagram över resultat från mätning av JavaScript-bibliotek för enheten iPad Air (iOS 
8.1) 


