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Sammanfattning 
På senare tid har det utvecklats olika programmeringsramverk för att 

utveckla webbapplikationer. Dessa ramverk har fokus på att öka 

användarupplevelsen ytterligare med hjälp av prestandaförbättringar i 

form av snabbare renderings- och responstider. Ett av dessa ramverk är 

React, som har introducerat ett helt nytt arkitekturmönster för att både 

hantera applikationens tillstånd och dataflöde. React erbjuder även stöd 

för native applikationsutveckling och möjliggör att på ett enkelt sätt 

rendera från server-sidan. Något som är svårt att åstadkomma med en 

applikation utvecklad med Angular 1.5, som används av företaget 

Dewire idag. Syftet med detta examensarbete har varit att jämföra React 

med ett befintligt Angular projekt, för att kunna avgöra om React kan 

vara en potentiell ersättare till Angular. För att få kunskaper inom ämnet 

har en teoretisk undersökning med hjälp av webbaserade källor gjorts. 

Medan den praktiska delen har varit att återskapa en webbapplikation, 

med ramverket React tillsammans med arkitekturen Flux, som är baserad 

på en vy från Angular projektet. Implementeringsprocessen genomfördes 

iterativt tills denna vy var uppbyggd och att ett önskvärt dataflöde såsom 

i Angular-applikationen var uppnått. Resultatet av React-applikationen 

jämfördes sedan med företagets Angular-applikation, där utfallet av 

jämförelsen visade att  React presterade bättre än Angular i samtliga 

tester. Som slutsats, på grund av projektets tidsram, implementerades 

endast de viktigaste delarna av Angular projektet för att genomföra de 

mätningar som var intressanta för företaget. Genom att återskapa större 

delen av funktionaliteten, alternativt hela Angular-applikationen, hade 

fler intressanta jämförelser kunnat utföras. 

Nyckelord: React, Angular, Flux. 
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Abstract 
Lately, various programming frameworks has been developed for 

developing web applications. These frameworks focus on increasing the 

user experience by performance improvements such as faster render 

times and response times. One of these frameworks are React, which has 

introduced a completely new architectural pattern for both managing the 

state and data flow of an application. React also offers support for native 

application development and makes server-side rendering possible. 

Something that is difficult to accomplish with an application developed 

with Angular 1.5, which is used by the company Dewire today. The aim 

of this thesis was to compare React with an existing Angular project, in 

order to determine whether React could be a potential replacement for 

Angular. To gain knowledge about the subject, a theoretical study of web-

based sources has been made. While the practical part has been to rebuild 

a web application with React together with the architecture Flux, which 

is based on a view from the Angular project. The implementation process 

was repeated until the view was completed and a desired data flow, as in 

the Angular application, was reached. The resulting React application 

was later compared with the Angular application developed by the 

company, where the outcome of the comparison showed that the React 

performed better than Angular in all tests. In conclusion, due to the 

timeframe of the project, only the most important parts of the Angular 

project were implemented in order to carry out the measurements that 

were of interest to the company. By recreating most of the functionality, 

or the entire Angular application, more interesting comparisons could 

have been done. 

Keywords: React, Angular, Flux. 
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Förord 
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1 Introduktion 
Ett populärt och väletablerat programmeringsramverk är Angular.js, som 

fortfarande är ett naturligt val vid webbapplikationsutveckling, har på 

senare tid fått hård konkurrens. I takt med att JavaScript växer har nya 

programmeringsramverk utvecklats för bland annat 

webbapplikationsutveckling. Dessa ramverk består inte bara av 

prestandaförbättringar i form av snabbare initieringstid utan har också 

introducerat nya arkitekturmönster för att utveckla webbapplikationer. 

Ramverken erbjuder stöd för native applikationsutveckling och att på ett 

enkelt sätt integrera rendering från server-sidan, något som är en 

utmaning att åstadkomma med Angular. 

I detta examensarbete kommer ett av dessa nya ramverk, React, att 

implementeras och jämföras med Angular. Något som förhoppningsvis 

resulterar till att ge en förhöjd användarupplevelse till slutanvändaren. 

Detta examensarbete har genomförts på företaget Dewire i Sundsvall, där 

vi tillsammans valt inriktning och pekat ut intressanta områden som 

kommer att behandlas i detta projekt. 

1.1 Om Dewire 

Dewire är ett IT-konsultföretag som är grundat 1997 och finns i både 

Sundsvall och Stockholm. Företagets fokus och huvudområde ligger 

inom mobila lösningar. 

1.2 Bakgrund och problemmotivering 

Företaget använder idag huvudsakligen Angular 1.5 som front-end 

ramverk vid utveckling av webbapplikationer. På senare tid har företaget 

börjat kolla på nya programmeringsramverk som alternativ till Angular. 

Detta för att förhöja användarupplevelsen och minska responstider i form 

av snabbare initieringstider och svarstider vid användarinteraktioner. 

Ett alternativ som dykt upp är React.js, som är utvecklat av Facebook. 

React, som fortfarande är relativt ungt, har på kort tid blivit ett väldigt 

populärt ramverk för webbapplikationsutveckling. React har också ett 

bibliotek, React Native, vilket möjliggör att man kan utveckla native 



React vs Angular –  

Slaget om användarupplevelsen 

Magnus Alkroth          2016-06-10 

2 

 

applikationer för både iOS och Android, något som har väckt intresse för 

företaget. 

Examensarbetets fokus kommer vara att med hjälp av en undersökning 

avgöra om React är en potentiell ersättare till Angular. 

1.3 Övergripande syfte 

Syftet med detta examensarbete är att jämföra React med ett befintligt 

Angular projekt. Detta för att se om en webbapplikation omskriven med 

React kan förhöja användarupplevelsen ytterligare. 

För detta examensarbete kommer en teoretisk studie av React och 

Angular att göras, detta för att få teoretiska kunskaper och en förståelse 

om hur ramverken kan implementeras.  

Den praktiska delen kommer att bestå av att implementera en 

webbapplikation med React, som kommer vara baserad på en vy från ett 

Angular projekt. Den vy som ska implementeras är tänkt att hantera en 

stor mängd data, för att ge tydliga och mätbara resultat vid den 

jämförelse som ska genomföras. Jämförelsen kommer att göras med 

avseende på renderingstid, prestanda ur ett användarorienterat 

perspektiv och användarupplevelse. Webbapplikationen som kommer 

att implementeras med React ska både kunna renderas på klient- och 

server-sidan medan Angular endast kommer att renderas på klient-sidan. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

För att genomföra detta examensarbete behöver följande mål uppnås: 

1. Implementera en webbapplikation med React baserad på en 

datatung vy från ett befintligt Angular projekt. 

2. Jämföra den implementerade React lösningen och den aktuella 

Angular vyn med avseende på renderingstid, prestanda ur ett 

användarorienterat perspektiv och användarupplevelse. 

1.5 Avgränsningar 

Detta examensarbete är skrivet så att en person med grundläggande 

kunskaper inom webbapplikationsutveckling ska förstå och kunna 

återskapa ett likvärdigt slutresultat. 



React vs Angular –  

Slaget om användarupplevelsen 

Magnus Alkroth          2016-06-10 

3 

 

Examensarbetets fokus har varit att implementera en webbapplikation 

med ramverket React, där endast en vy baserad på ett befintligt Angular 

projekt kommer att byggas upp. En fullfjädrad applikation kommer alltså 

inte att utvecklas, utan istället kommer implementationen med React 

innehålla de viktigaste delarna för att kunna genomföra de mätningar 

som är intressanta för företaget. För de mätningar som ska genomföras 

kommer följande hjälpmedel att användas: 

 En dator med operativsystemet Windows 8.1. 

 Webbläsaren Google Chrome (version 50.0.0.2661.102 m). 

 100/100 Mbit/s anslutning. 

Renderingstiden kommer endast att mätas mellan klient- och server-

sidan på React-applikationen. Detta på grund av att Angular-

applikationen kommer att öppnas med en vy som inte kommer att 

implementeras med React. Vilket skulle i sådana fall ha resulterat i en 

orättvis jämförelse. 

1.6 Översikt 

Kapitel 2 presenterar de teoretiska delarna av projektet, för att ge läsaren 

en förståelse för de tekniska bitarna av rapporten. Kapitel 3 redovisar de 

metoder som används för att uppnå de mål som satts i projektet. Kapitel 

4 beskriver hur webbapplikationen som byggts upp med React är 

implementerad. Kapitel 5 innehåller examensarbetets resultat och utfall 

av den jämförelse som genomförts. Kapitel 6 innehåller slutsatserna av 

det arbete som gjorts under projektets gång. 

1.7 Bidrag 

Författaren har genomfört all undersökning om de teoretiska delarna i 

detta projekt och utvecklat den webbapplikation som har implementerats 

med React. Författaren har även genomfört samtliga jämförelser och 

tester. 

Dewire har bidragit och försett författaren med ett befintligt Angular 

projekt, där företaget tillsammans med författaren har gått igenom och 

valt ut en vy som sedan ska återskapas med React. De data och design 

som denna vy innehåller är något som författaren har fått ta del av i 

utförandet av detta examensarbete. 
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2 Teori 
I kapitel 2.1-2.3 ges en kort introduktion av de teoretiska studier som 

gjorts under projektet. 

2.1 Angular 

Angular.js är ett ramverk med öppen källkod som är utvecklat och 

underhålls av Google. Ramverket används för att utveckla dynamiska 

webbapplikationer och är baserad på systemarkitekturen model-view-

controller (MVC). 

2.1.1 Model-View-Controller 

MVC är ett designmönster som bygger på tre stycken komponenter: model, 

view och controller. Med dessa komponenter kan robusta applikationer 

utvecklas på ett strukturerat sätt och blir på det viset lättare att underhålla. 

Model 

Denna komponent hanterar applikationens logik och data. En model 

lagrar data baserad på applikationens tillstånd. Detta innebär att 

instruktioner från controllern kan ändra en models tillstånd och uppdaterar 

view med aktuell data. [1] 

View 

En view är det som renderas till användaren. Informationen som visas är 

skapat med HTML, CSS och JavaScript, vanligen i form av en template. 

En sådan HTML template kombinerar HTML kod tillsammans med 

dynamiskt data som renderas från model. [2] 

Controller 

Denna komponent hanterar dataflödet och definierar applikationens 

beteende, baserat på användarinteraktioner. En controller tar emot och 

tolkar indata som skapats av användaren och informerar berörda models 

med dessa instruktioner. Vilket resulterar i att models uppdateras när en 

användare manipulerar en view. [3] 

2.1.2 Two-way data binding 

Angular använder sig av two-way data binding, vilket innebär att data 

alltid är synkroniserad mellan model och view. Models hanterar 

applikationens tillstånd, såsom läsa in data, ändra data, uppdatera data 

eller ta bort data, medan view fungerar som en projektion av model. Det 
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two-way data binding gör är att hålla båda dessa uppdaterade, det vill säga 

om model ändras kommer view uppdateras och ändras view så uppdateras 

model. [4] 

2.1.3 Templates 

Angular använder så kallade templates för rendering av data. Dessa 

templates är skrivna med HTML kod innehållande skräddarsydda 

element och attribut skapade med Angular. Genom att kombinera 

templates med data från models och controllers kan dynamiska vyer skapas 

i en Angular-applikation. [5]  

2.1.4 Scope 

Termen scope inom Angular refererar till applikationens model och är ett 

JavaScript-objekt. Dessa objekt innehåller applikationens data samt dess 

tillstånd och dess roll är att fungera som en brygga mellan controllers och 

views. Vilket innebär att de data som lagras i ett scope objekt kommer att 

vara tillgänglig i view, likt en referens. Så att de ändringar som görs i ett 

objekt kommer att uppdatera view via controller och vise versa. [6] 

2.1.5 Controller 

En controller i Angular är definierad som en funktion och ansvarar för 

applikationens dataflöde och dess beteende, med hjälp av scope objekt. 

När en applikation skapas, är det controllerns uppgift att initiera 

applikationen med data. Genom att initiera scope med ett tillstånd i form 

av ett värde, kan dessa objekt sedan presenteras i view. Alla scope objekt 

som har initierats med ett värde kommer vara tillgängliga i den template 

som Angular använder sig av. Controllern står också för applikationens 

beteende och lyssnar på event skapade av användaren. Dessa event 

skickas som instruktioner från controllern till scope objekt som med hjälp 

av metoder kan exekvera och uppdatera sitt tillstånd. Man kan använda 

en controller för en hel sida eller en för varje UI komponent en sida är 

uppbyggd av. [7] 

2.1.6 Directives 

Angular använder sig av directives för att utöka funktionaliteten hos 

HTML, genom att skapa egna anpassade och återanvändbara HTML 

element och attribut. På detta sätt kan utvecklaren själv bestämma över 

funktionaliteten och dess beteende för specifika element/attribut i en 

webbapplikation. Utöver detta har Angular också ett antal fördefinierade 

directives såsom ng-reapeat, ng-hide, ng-show, ng-if, etc. [8] 
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2.2 React 

React.js är ett ramverk med öppen källkod som är utvecklad och 

underhålls av Facebook, Instagram och sociala nätverksgrupper 

bestående av både utvecklare och företag. React bygger på vyer, där data 

renderas ut som HTML. Dessa vyer skapas med hjälp av komponenter 

som i sin tur kan innehålla ytterligare komponenter definierade som 

skräddarsydda HTML element. Med React i sig kan man inte skapa 

robusta applikationer, därför använder React sig av systemarkitekturen 

Flux som komplement till dess komponenter. 

2.2.1 Flux 

Flux är en applikationsarkitektur, skapat av Facebook, som använder sig 

av ett enkelriktat dataflöde, se Figur 1. Det är ett mönster som 

kompletterar React och dess komponenter för att utveckla robusta och 

dynamiska webbapplikationer. 

 

Figur 1. Överblick på arkitekturen Flux. [9] 

Flux består av fyra komponenter: actions, dispatcher, stores och views. 

Actions 

Denna komponent består av metoder som anropas när ändringar i 

applikationen görs. En action kan vara något såsom att ladda in data, 

skapa ny data, uppdatera data eller ta bort data. Dessa actions kan komma 

från någon form av användarinteraktion, datainitiering från en server 

eller andra källor. En action består av en payload av data, som beskriver 

vad det är för typ av action och de data som behövs för att göra en viss 

ändring, som sedan skickas via dispatchern till stores. [10] 

Dispatcher 

Dispatchern är ansvarig för hela processen och hanterar dataflödet i 

applikationen. Varje store i applikationen registrerar sig själv hos 

dispatchern och lyssnar med hjälp av callbacks efter actions. När dispatchern 

tar emot en action görs ett utskick till de stores som är registrerade, med 
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den payload som skapats av en action. Denna action tas sedan emot av 

berörda stores, vilket kan resultera i att applikationens tillstånd måste 

uppdateras. [11] 

Stores 

Denna komponent fungerar som en slags behållare och ansvarar för 

applikationens tillstånd och dess logik. Som nämns ovan är de så kallade 

stores registrerade i dispatchern och lyssnar på specifika actions med hjälp 

av callbacks. Varje action är bunden till en viss callback och när ett anrop 

görs tas medföljande payload emot, som sedan används för att uppdatera 

applikationens tillstånd. På detta vis tillåts en action att göra 

uppdateringar i applikationen via dispatchern. När applikationens 

tillstånd har uppdaterats görs ett utskick i form av ett event om att dess 

tillstånd är ändrat, så att de vyer som lyssnar på detta event kan 

uppdatera sina interna tillstånd. [12] 

Views 

Views består av de komponenter som tillhandahålls av React. De 

komponenter som är tillståndsbaserade i applikationen lyssnar på de 

event som skickas ut från en viss store. När ett event tas emot av en 

komponent, görs en förfrågning med hjälp av publika get-metoder för att 

hämta de data som behövs för att uppdatera det interna tillståndet. [13] 

Arkitekturen Flux kompletterar inte bara React med ett förbättrat 

dataflöde, utan löser även ett vanligt problem som förekommer i 

applikationer som använder sig av two-way data binding, se Figur 2. En 

ändring i en sådan applikation kan leda till en massiv uppdatering. När 

en ändring av ett objekt görs, leder det ofta till att ytterligare ett objekt 

ändras som i sin tur orsakar ännu mer ändringar. Detta är något som kan 

resultera i att dataflödet i en sådan applikation kan bli oförsägbar. När en 

uppdatering sker i ett enkelriktat dataflöde, som används i Flux, gör att 

data endast ändras i omgångar. Vilket medför att systemet som helhet får 

ett kontrollerat dataflöde och blir mer förutsägbart. [9] 
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Figur 2. Dataflödet i en komplex MVC-applikation. [14] 

 

2.2.2 JSX 

JSX står för JavaScript som XML, vilket innebär att man skriver JavaScript 

kod med XML-lik syntax. Vanligtvis när man skapar och utvecklar i React 

skrivs dess komponenter i JSX. Användningen av JSX liknar HTML, där 

man öppnar och stänger taggar och tillåter en att kombinera detta med 

JavaScript expressions, se Figur 3. [15][16] 

 

Figur 3. Exempel på React kod med JSX-syntax. 

Det är inte nödvändigt att använda sig av JSX vid utveckling av 

webbapplikationer med React, det går att använda ren JavaScript syntax, 

se Figur 4. Fördelen är att om man är van vid HTML syntax är JSX väldigt 

passande för utvecklaren. [17] 
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Figur 4. Exempel på React kod med JavaScript. 

Vid rendering av Reacts komponenter, kompileras JSX med sin XML-

liknande syntax om till JavaScript som sedan körs i webbläsaren. [18] 

2.2.3 Virtual DOM 

När en webbsida öppnas i en webbläsare skapas ett DOM-träd av sidan. 

De flesta JavaScript ramverk manipulerar detta DOM-träd direkt när 

ändringar eller liknande görs på sidan, vilket resulterar i att DOM-trädet 

uppdateras konstant och kan bidra till prestandaförluster. Detta är något 

som React har lyckats undvika genom att skapa ett virtuellt tillstånd av 

DOM-trädet i minnet. Så istället för att manipulera DOM-trädet direkt 

när något renderas, beräknas skillnaderna ut mellan det som renderas 

och det virtuella DOM-trädet. De skillnader som förekommer, 

uppdateras sedan till det faktiska DOM-trädet. [19] 

2.2.4 Komponenter 

React är ett ramverk baserad på komponenter, där hela konceptet är att 

skapa kombinerbara och återanvändbara komponenter. Grundtanken är 

att bryta upp en sidas UI element i flera komponenter, så att varje 

komponent endast representerar ett element av sidan, se Figur 5. Varje 

komponent befinner sig i ett specifikt tillstånd, uppdateras en komponent 

renderas ett nytt UI element på sidan baserat på det nya tillståndet. På 

detta sätt är det enkelt att hålla applikationens UI konsekvent. [20] 
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Figur 5. En sidas UI element bryts upp i mindre komponenter. [21][22] 

En komponent hanterar sitt egna tillstånd internt, och borde innehålla så 

lite data som möjligt för att representera komponenten. Helst vill man att 

de flesta komponenter bara ska ta emot data och sedan rendera det. Dock 

måste vissa komponenter lagra data som kan förändras, såsom ta emot 

data eller ge respons på användarinteraktioner vilket gör att ett element 

behövs uppdateras. [23] 

Dessa komponenter byggs upp med en hierarkisk struktur, se Figur 6, där 

rotnoden definierar vart i DOM-trädet det data som en komponent 

renderar ska placeras. Tanken är att ha så många tillståndslösa 

komponenter som möjligt som endast renderar data, och ha en eller flera 

tillståndsbaserade komponenter längre upp i hierarkin. En komponents 

tillstånd kan föras vidare till en annan komponent längre ner i hierarkin 

genom att använda sig av props (förkortning för ”properties”). [23] 

 

Figur 6. Komponenthierarkin utifrån Figur 5. [22] 
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React använder sig av ett enkelriktat dataflöde, vilket innebär att data 

endast skickas neråt i hierarkin. Sättet att skicka props till en komponent 

är mycket likt som att lägga till ett attribut i HTML element. Vanligtvis 

skickas data från tillståndsbaserade komponenter till tillståndslösa 

komponenter via props. [24] 

2.3 Mätmetod 

I kapitel 2.3.1 presenteras den mätmetod som använts i detta 

examensarbete. 

2.3.1 Nightwatch 

Nightwatch.js är ett ramverk, skriven i Node.js, som används för att 

skriva automatiserade tester som sedan körs i webbläsaren. Med 

Nightwatch skriver man automatiserade tester, där man med hjälp av 

Selenium Webdriver API [25] kan navigera sig genom en 

webbapplikation eller en webbsida. Nightwatch använder sig av 

protokollet HTTP för att skicka förfrågningar, med hjälp av parametrar, 

till Seleniumservern. Som i sin tur kommer att genomföra ett antal 

kommandon och instruktioner på de DOM element en sida består av. De 

automatiserade tester som skrivs, körs som ett script i kommandotolken, 

där en webbläsare automatiskt öppnar en angiven webbadress och 

genomför ett antal operationer. Responsen man får tillbaka kommer 

sedan att tolkas av Nightwatch och presenteras i kommandotolken. 

Informationen som presenteras kommer vara i form av de tester som 

utförts, om de lyckades/misslyckades och hur lång tid varje test tog. [26] 
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3 Metod 
I kapitel 3.1-3.3 redovisas de metoder som har använts för att uppnå de 

mål som måste uppfyllas för detta examensarbete. 

3.1 Teoretisk studie 

För att kunna genomföra och uppnå de mål som är satta för detta 

examensarbete, måste en teoretisk undersökning göras. Ramverken React 

och Angular kommer att studeras, detta för att få teoretiska kunskaper 

och en förståelse för hur dem kan implementeras. Denna undersökning 

kommer huvudsakligen ske genom en litteraturstudie bestående av 

webbaserade källor, kompletterat med egen erfarenhet. Eftersom en 

jämförelse mellan ramverken React och Angular var specifikt efterfrågat, 

kommer den teoretiska studien endast innefatta dem. 

3.2 Utveckla en webbapplikation 

Det första målet var att implementera en webbapplikation med React, 

baserad på en datatung vy från ett befintligt Angular projekt. Utifrån det 

projekt som företaget har försett författaren med kommer en applikation 

återskapas och utvecklas med hjälp av ramverket React (version 15.0.1). 

För att få ett önskvärt dataflöde i applikationen, kommer React att 

kompletteras med arkitekturen Flux. 

För att kunna rendera applikationen på server-sidan kommer Node.js 

(version 4.4.2) [27] att användas tillsammans med ramverket Express.js 

[28]. Vilket gör att applikationen kommer att använda sig av JavaScript 

på både klient- och server-sidan. 

Applikationens struktur kommer att byggas upp med HTML och 

designen för denna applikation kommer att använda sig av samma CSS 

mall som det befintliga Angular projektet, som är baserad på CSS version 

3. Datat som kommer att behandlas och visas i applikationen kommer 

vara hämtad från JSON filer. Dessa filer bestående av JSON objekt 

kommer att parsas och filtreras, för att sedan kunna använda sig av 

relevant data. All programkod för att utveckla denna applikation 

kommer att skrivas i Sublime Text 3. 

För att få ett automatiserat arbetsflöde kommer Gulp [29] och Browserify 

[30] att användas. Genom att använda Browserify kan man bunta ihop de 

JavaScript filer och beroenden som kommer att användas under 
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examensarbetet gång, till en stor JavaScript fil. Denna fil är sedan den 

enda JavaScript filen som kommer att inkluderas i den HTML template 

som kommer att användas. När en ändring görs i någon av de JavaScript 

filer som används, kommer JavaScript filen genererad av Browserify att 

byggas om med hjälp av Gulp. 

3.3 Genomföra en jämförelse 

Det andra målet var att jämföra den implementerade React lösningen och 

den aktuella Angular vyn med avseende på renderingstid, prestanda ur 

ett användarorienterat perspektiv och användarupplevelse. I kapitel 3.3.1 

– 3.3.3 beskrivs det hur detta mål kommer att uppnås. 

3.3.1 Renderingstid 

Renderingstiden kommer att mätas med hjälp av Navigation Timing API 

[31]. Detta API används för att mäta och genomföra prestandatest på 

webbsidor/webbapplikationer. Jämfört med andra mätningsmetoder så 

får man ett mer exakt värde på fördröjning med detta API.  

Renderingstiden är den tid det tar från att en användare gjort en förfrågan 

till en viss webbadress tills att webbsidan har laddats in så att användaren 

kan integrera med den. 

3.3.2 Prestandatest 

För att mäta prestandan ur ett användarorienterat perspektiv kommer 

automatiserade tester i webbläsaren att utföras. För att genomföra ett 

sådant test har ett alternativ tagits fram, Nightwatch.js. Detta alternativ 

har valts på grund av det är inte bundet till ett visst ramverk, vilket 

innebär att de tester som ska genomföras kommer att fungera med både 

React och Angular.  

De tester som ska genomföras kommer vara i form av ett script 

innehållande en rad olika kommandon och instruktioner som kommer att 

ske i en följd. Testerna som sedan körs på React- och Angular-

applikationen, är baserade på verkliga användarinteraktioner i form av 

navigering, knapptryck och användarinmatning. När ett test har 

genomförts kommer man få en tidsangivelse på hur lång tid det tog att 

utföra testet. 
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3.3.3 Användarupplevelse 

Det kommer också att genomföras användartester på dessa 

webbapplikationer för att kunna mäta användarupplevelsen. Testmiljön 

kommer att vara i form av en intervju där fem stycken testpersoner 

kommer att få genomföra samma tester såsom i kapitel 3.3.1 – 3.3.2. 

Testpersonerna kommer sedan få avgöra vilken av applikationerna som 

de upplevde gav en förhöjd användarupplevelse. Detta för att sedan 

ställa dessa tester mot varandra och verifiera utifrån ett 

användarperspektiv huruvida de har påverkat användarupplevelsen. 

Eftersom webbapplikationen omskriven med React inte kommer att 

innehålla all funktionalitet som Angular-applikationen består av, 

kommer alternativ såsom blindtest inte vara möjligt. 
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4 Implementation 
Som tidigare beskrivs i detta examensarbete måste de mål som satts 

uppfyllas. För att göra det behövs: 

 En webbapplikationen omskriven i React implementeras, som 

kommer att vara baserad på en utvald vy från ett Angular projekt. 

 Implementera automatiserade tester, som sedan ska användas för 

att testa React- och Angular-applikationen. 

Projektets arkitektur, se Figur 7, består av två huvuddelar: en klient-sida 

och en server-sida. 

 Klient-sidan består i sin tur av de komponenter som är skapade 

med React tillsammans med de komponenter som tillhandahålls 

av arkitekturen Flux. 

 Server-sidan består av den serverlösning som skapats med Node.js 

tillsammans med ramverket Express. 

 

 

Figur 7. Överblick över arkitekturen 

  



React vs Angular –  

Slaget om användarupplevelsen 

Magnus Alkroth          2016-06-10 

16 

 

4.1 Webbapplikationens uppbyggnad 

Utifrån den teoretiska studien som gjorts, har kunskaper fåtts om hur 

viktigt det är att man har en bra projektstruktur, en så kallad boilerplate. 

Eftersom samma kod kommer exekveras på både klient- och server-sidan 

behövs en sådan boilerplate. Det finns en mängd olika boilerplates för att 

komma igång med webbapplikationsutveckling med React, som har 

tagits fram av både entusiaster och företag. I detta examensarbete har en 

sådan boilerplate [32], skapad av Facebook, använts som utgångspunkt. 

Denna boilerplate har sedan byggts på med de delar som behövts för att 

återskapa en applikation med React. 

4.2 Klient-sidan 

Den applikation som har utvecklats i detta examensarbete är baserad på 

ett befintligt Angular projekt, som har utvecklats av företaget. Utifrån 

Angular projektet har mycket tid spenderats på att studera och sätta sig 

in i dess uppbyggnad för att enklare kunna återskapa ett liknande resultat 

med React.  

Den HTML struktur som används i Angular-applikationen, har kunnat 

återanvändas med viss modifikation i utvecklandet med React. Eftersom 

Angular använder sig av directives, har vissa HTML element och attribut 

behövts ändrats/tagits bort för att fungera med React. Denna HTML 

struktur har varit nödvändig, eftersom den ligger till grund för den CSS 

mall som också har återanvänts i React-applikationen. 

Angular-applikationen, se Figur 8, består av fem flikar: Erbjudanden, 

Telefoner, Surfplattor, Abonnemang och Varukorg. React-applikationen 

kommer innefatta två av dessa flikar, Telefoner och Abonnemang. 



React vs Angular –  

Slaget om användarupplevelsen 

Magnus Alkroth          2016-06-10 

17 

 

 

Figur 8. Fliken Telefoner från företagets Angular-applikation 

Applikationen som har utvecklats i detta examensarbete, har behövt 

kunna skicka data både upp och ner samt till övriga komponenter oavsett 

vart i hierarkin en komponent befinner sig. Därför har Flux använts som 

komplement till React för att åstadkomma ett sådant dataflöde. 

I kapitel 4.2.1 – 4.2.4 beskrivs det hur komponenterna som tillhandahålls 

av Flux har använts. 

4.2.1 Dispatcher 

Dispatchern används som en mellanhand för att skicka actions till stores 

och för att se till att dataflödet i applikationen sker på rätt sätt. Dispatchern 

består av två metoder: register() och dispatch(). 

 Register() metoden används i komponenten stores, där de stores 

som finns definierade använder denna metod för att registrera sig 

själva med hjälp av callbacks. 

 Dispatch() metoden används i komponenten actions, de actions som 

inträffar i applikationen skickas med hjälp av denna metod vidare 

till berörda stores. 

Med dessa metoder kan dispatchern utifrån en action som inträffat, 

informera de stores som är registrerade i dispatchern om att en ändring i 

applikationen har skett.  
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4.2.2 Actions 

Denna komponent består av fördefinierade metoder som anropas när en 

ändring i webbapplikationen görs. De actions som används i denna 

applikation är baserade på användarinteraktioner och initiering av data 

från de JSON filer som används. När data hämtas från en JSON fil, 

anropas en specifik metod, se Figur 9, där de data som filen består av tas 

emot som en parameter. I metoden anger man också vilken actiontyp som 

ska inträffa och därefter skickas denna action vidare, via dispatchern, till 

stores. 

 

Figur 9. Metoden initData() skickas som en action vidare till stores 

På samma sätt sker ändringar från andra källor, såsom 

användarinteraktioner. Om en användare exempelvis klickar på något, 

skickas ny data baserat på den ändring som har gjorts tillsammans med 

en actiontyp vidare till stores. 

4.2.3 Stores 

Komponenten stores används för att hantera applikationens tillstånd i 

form av data. De data som finns i applikationen är lagrad i denna 

komponent. De stores som finns tillgängliga i applikationen är 

fördefinierade och baserade på vilka typer av actions som kan inträffa. 

Vilket innebär att varje store är bunden till en viss action. Genom att 

registrera sig själva i dispatchern, kommer komponenten stores alltid hålla 

sig uppdaterad med hjälp av callbacks, se Figur 10. 

 

Figur 10. En store som är registrerad i dispatchern 
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När en action har inträffat, skickas ny data tillsammans med actiontyp 

vidare, via dispatchern, till stores. Utifrån de callbacks som är registrerade 

i dispatchern kommer den action som mottagits, placeras med hjälp av en 

switch-case sats i den store som är berörd. Vilket i sin tur kommer 

exekvera en funktion, där applikationens tillstånd kommer att 

uppdateras baserat på de data som mottagits. Därefter kommer ett event 

att skickas ut om att dess tillstånd är förändrat, vilket resulterar i att de 

komponenter som är berörda av detta event kommer att renderas om 

baserat på det nya tillståndet. För att göra det möjligt för vyer att hämta 

data lagrad i denna komponent, har publika get-metoder implementerats. 

4.2.4 Views 

De vyer som denna applikation innehåller, har skapats med React 

komponenter. De komponenterna som är tillståndsbaserade i detta 

examensarbete, lyssnar efter ändringar i applikationen med hjälp av de 

event som skickas ut från stores. Medan de tillståndslösa komponenterna 

kommer ta emot data från en tillståndsbaserad komponent och rendera 

det. Vid användning av Flux, vill man behålla applikationens tillstånd i 

stores, dock har vissa komponenter behövt hålla ett internt tillstånd. Detta 

på grund av att vissa delar av sidans UI måste kunna ge respons direkt 

vid användarinteraktion. 

När ett event tas emot av en komponent från stores används de publika 

get-metoderna för att komma åt det nya tillståndet i form av data. 

Därefter kommer applikationen uppdateras genom att rendera om dess 

komponenter, baserat på det nya tillståndet. React komponenterna 

renderas med hjälp av metoden render(), som anropas när applikationen 

initieras eller om dess tillstånd har ändrats. I denna metod görs 

beräkningar baserat på det tillstånd som applikationen befinner sig i och 

returnerar den struktur som en komponent består av. Denna struktur 

som komponenterna är uppbyggda med i detta projekt, är skriven med 

JSX-syntax. Något som har gjort det möjligt att kombinera både HTML 

och JavaScript i samma fil. En komponents struktur kan bestå av både 

HTML element, JavaScript expressions och av andra komponenter, som 

man själv har definierat som skräddarsydda HTML element. 
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4.2.5 Struktur 

De komponenter som används i detta projekt har identifierats genom att 

bryta ner Angular projektets UI element i mindre delar, se Figur 11. På 

detta vis fick man en lättöverskådlig bild av hur webbapplikationens 

komponenter hänger samman och hur de skulle kombineras. Något som 

har underlättat utvecklingsprocessen av denna applikation. 

 

Figur 11. Webbapplikationens UI ur ett komponentperspektiv 

1. Komponenten AppContainer är rotnoden i denna webbapplikation 

och består av de övriga komponenterna i strukturen. AppContainer 

har uppgifter såsom att initiera webbapplikationens stores med 

data som hämtas från JSON filer och att definiera vart 

understående komponenter ska placeras i DOM-trädet. 

2. MainApp består av två komponenter, Header och ProductSection. I 

webbapplikationen finns det två flikar, Telefoner och 

Abonnemang, som är uppbyggda på samma sätt. Vilket har gjort 

att samma komponent, ProductSection, har kunnat användas för 

dem båda. När en användare navigerar i webbapplikationen, har 

MainApp som uppgift att hålla reda på vilken flik som är aktiv. 

3. Header visar webbapplikationens navigeringsfält. 

4. ProductSection består av komponenterna FilterProduct, Product och 

ProductDetail. Beroende vilken flik som är aktiv, behandlas de data 
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som visas olika. Det finns en knapp ”Filtrera” i denna komponent, 

där användaren kan filtrera de produkter som visas. 

5. Komponenten FilterProduct visar en lista med filtreringsalternativ. 

Återigen kommer dessa alternativ som visas vara baserade på 

vilken flik som är aktiv. Varje alternativ presenteras i form av en 

knapp och består i sig av en komponent, FilterProductItem. 

6. FilterProductItem visar de alternativ som finns tillgängliga för 

filtrering. 

7. Product är ansvarig för renderingen av varje produkt och de 

produkter som visas består i sig av komponenten ProductItem. 

8. ProductItem innehåller information om varje produkt, såsom en 

bild om hur produkten ser ut, dess titel och produktens kostnad. 

För de produkter som är en telefon kommer en symbol vid sidan 

av bilden att visas om telefonen stödjer 4G. Ytterligare en symbol 

kommer att visas med information om den mängd internminne 

som en telefon har. Under denna information finns det en 

knapp ”läs mer”. Klickar man på denna knapp kommer 

komponenten Product att bytas ut mot ProductDetail. 

9. ProductDetail visar en mer detaljerad information om den aktuella 

produkten såsom titel, beskrivning av produkten, pris och teknisk 

information. Beroende på om produkten är en telefon eller ett 

abonnemang kommer informationen att behandlas olika. Om det 

är en telefon man klickat sig in på kommer en knapp att visas, där 

användaren har möjlighet att välja den aktuella telefonen för att 

sedan kunna få prisexempel vid val av abonnemang. 

10. ProductDetailItem renderar den tekniska informationen, som finns 

i ProductDetail komponenten, för varje produkt i form av en tabell. 

11. ProductDetailItemPricing visar prisexempel i form av bindningstid 

och delbetalning. Användaren kommer att få välja mellan olika 

perioder för både bindningstid och delbetalning, där ett pris 

beräknas fram baserat på de val som användaren gjort. Denna 

komponent kommer endast att visas förutsatt att en telefon har 

valts. 
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4.2.6 Design 

Webbapplikationen som har återskapats med React använder sig av 

samma CSS mall som används i Angular-applikationen. Denna mall är 

specifikt skapad och optimerad för Angular-applikationen, vilket har 

gjort att vissa ändringar har fått göras i CSS filen för att få den att fungera 

med React. Många av de CSS klasser som finns i CSS filen är i vissa fall 

baserad på tidigare CSS klasser. Detta har gjort att de ändringar som 

genomförts, möjligen påverkat delar av designen i React-applikationen. 

Vilket innebär att det kan förekomma skillnader mellan de två 

applikationerna. Dock har fokus inte legat på designen, så detta är inget 

som har att påverkat examensarbetets slutresultat. 

4.3 Server-sidan 

Servermiljön har byggts upp med ramverket Express, något som 

möjliggjort att data kan skickas från server-sidan vidare till klient-sidan. 

Eftersom Reacts komponenter renderar HTML kod, kan React även 

användas för att rendera HTML på server-sidan. På detta sätt kan 

applikationens kod och tillstånd delas mellan klient- och server-sidan, 

vilket resulterar i att exakt samma kod exekveras på båda sidor. 

Renderingsprocessen sker i två steg, först på server-sidan och sedan på 

klient-sidan. För att få detta att fungera måste servern läsa in 

applikationens tillstånd i form av en JSON fil, rendera HTML koden från 

Reacts komponenter och skicka detta till klient-sidan. De data som 

hämtas från JSON filen initieras både i webbapplikationens stores och i en 

variabel. React har en fördefinierad metod, renderToString(), vilket gör att 

den HTML kod som genereras från dess komponenter görs om till en 

sträng. Denna sträng med HTML kod kommer tillsammans med den 

variabel innehållande applikationens tillstånd att skickas vidare till 

klient-sidan som lagrar denna information i separata template variabler. 

På detta sätt kan klient-sidan sedan rendera den HTML struktur, som 

mottagits av server-sidan, till användaren. 

Rendering på server-sidan skickar endast vidare en statisk vy i form av 

en HTML sträng till klient-sidan. Därför måste klient-sidan också veta 

applikationens tillstånd för att kunna ta över där server-sidan slutat, för 

att sedan lägga på eventhantering så att användaren kan integrera med 

webbapplikationen. 
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4.4 Automatiserade tester 

De automatiserade tester som har genomförts i detta examensarbete är 

implementerade med Nightwatch. Ramverket har fördefinierade API 

metoder som har använts för att kunna skriva dessa tester, där man 

genom användning av CSS klasser navigerar sig genom applikationerna. 

Varje test som har implementerats innehåller tre steg: 

1. Skapa en session mellan Seleniumservern och webbapplikationen. 

2. Genomföra det faktiska testet. 

3. Avsluta sessionen. 

Första steget var att upprätthålla en session mellan Seleniumservern och 

den applikation som ska testas. Denna session skapas genom att ange den 

webbadress som används av applikationen i en viss metod, för att sedan 

kunna bygga på med de kommandon och instruktioner som ska utföras. 

När Angular-applikationen öppnas i en webbläsare kommer fliken 

Erbjudanden vara aktiv. Eftersom den fliken inte är implementerad i 

React-applikationen, måste en navigering i detta steg göras så att rätt flik 

är aktiv innan själva testerna kunde genomföras. Datat som Angular-

applikationen använder sig av hämtas från en databas, därför måste 

ytterligare en navigering göras. Denna navigering kommer att vara 

baserad på det test som görs i steg två, så att all data redan är hämtad när 

det faktiska testet genomförs. 

Andra steget innehåller själva testet som har genomförts på 

applikationerna. Varje test som har att gjorts i applikationen innefattar 

någon form av navigering, detta har skett med hjälp av metoder i form 

av kommandon och instruktioner. Genom användning av de CSS klasser 

som elementen i applikationerna använder sig av, har man kunnat 

lokalisera element såsom knappar och liknande, för att sedan simulera ett 

knapptryck på dessa element. Dessa kommandon och instruktioner som 

detta steg innehåller, kommer att itereras igenom med ett förutbestämt 

intervall. 

I det tredje steget avslutas den session som upprättats och använts för att 

utföra det test som gjorts på applikationerna. 
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Varje kommando och instruktion som ett test innehåller skickas som en 

förfrågan, med hjälp av HTTP, vidare till Seleniumservern. Som i sin tur 

utför dessa definierade metoder på den angivna webbadressen i 

webbläsaren. I kommandotolken kunde man sedan följa processen, där 

man fick en respons efter varje kommando och instruktion som utförts. 

Denna respons tolkades av Nightwatch som sedan gav en feedback om 

vilka kommandon och instruktioner som lyckades/misslyckades och hur 

lång tid det tog att utföra respektive steg. Ett kommando eller en 

instruktion som misslyckades under processen, medförde att testet 

avbröts och ett meddelande skrevs ut om vad som hade gått snett. 
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5 Resultat 
I kapitel 5.1 – 5.5 kommer resultatet av webbapplikation som utvecklats 

med React att presenteras, följt av den jämförelse som genomförts mellan 

React och Angular i form av renderingstid, prestandatest och 

användarupplevelse. 

5.1 Resultatet av webbapplikationen 

Webbapplikationen som utvecklats i detta examensarbete, har byggts 

upp med moderna webbteknologier och består endast av en sida. Denna 

sida innehåller två flikar, Telefoner och Abonnemang, och består av data 

som hämtats från JSON filer. Denna webbapplikation är baserad på ett 

befintligt Angular projekt, något som har använts som referens under 

examensarbetets gång. Detta har gjort att både HTML strukturen och den 

CSS mall som använts i Angular-applikationen, har till stora delar kunnat 

återanvändas i denna webbapplikation. Vilket har resulterat i att man har 

kunnat fokusera mer på de tekniska delarna istället för strukturen. 

När webbapplikationen öppnas kommer fliken Telefoner att vara aktiv 

och agera som startsida, se Figur 12.  

 

Figur 12. Webbapplikationens startsida med ”Filtrera” knappen aktiverad 

Denna flik presenterar en lista med telefoner och en möjlighet till 

filtrering finns som en knapp i högra hörnet. Användaren kan genom 

olika alternativ filtrera telefonerna utifrån en viss tillverkare och/eller ett 

visst operativsystem. 
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Om en användare vill få en mer detaljerad information, se Figur 13, om 

en viss telefon finns en knapp ”Läs mer”. 

 

Figur 13. Detaljerad information av en viss telefon 

Denna vy presenterar detaljerad information utifrån en utvald telefon och 

ger användaren en mer teknisk specifikation om denna telefon. 

Användaren har också en möjlighet att välja den aktuella telefonen med 

knappen ”Välj”. Klickar man på denna knapp kommer fliken Telefoner 

att minimeras och fliken Abonnemang bli aktiverad. Fliken Abonnemang 

är uppbyggd och fungerar på samma sätt som fliken Telefoner, där 

endast informationen som visas skiljer dem åt. 

Utifrån de produkter som presenteras i fliken Abonnemang, kan 

användaren välja att läsa mer om en ett visst abonnemang såsom i fliken 

Telefoner. Förutsatt att användaren har valt en telefon, kommer en vy 

med prisexempel presenteras, se Figur 14. 
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Figur 14. Detaljerad information med ett prisexempel 

Utifrån de valmöjligheter som görs för bindningstid och delbetalning, 

kommer ett prisexempel att beräknas ut. Användaren kommer kunna 

välja mellan olika fördefinierade alternativ i form av en dropdown meny, 

och samtidigt få ett uppdaterat prisexempel samt eventuell rabatt 

beroende på vilken kombination som valts. 

5.2 Renderingstid 

För att mäta renderingstiden mellan klient- och server-sidan av React-

applikationen, har ett API använts. Detta API loggar den tid det tog från 

att göra en förfrågan till applikationens webbadress tills att ett event 

inträffar, som skickas ut när applikationen har laddats klart.  

Testet har genomförts 10 gånger på varje renderingsmetod, för att sedan 

kunna beräkna ut ett medelvärde och en standardavvikelse, se Bilaga A. 

Detta för att få ett så stabilt och pålitligt resultat som möjligt. I Figur 15 

presenteras det medelvärden som har beräknats fram tillsammans med 

standardavvikelsen, som visas med hjälp av felstaplar. 
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Figur 15. Resultatet av jämförelsen mellan klient- och server-sidan  

Resultatet som presenteras i Figur 15 visar att tiden för renderingen på 

server-sidan är något lägre jämfört med tiden för rendering på klient-

sidan. 

5.3 Prestandatest 

För att mäta prestandan ur ett användarorienterat perspektiv har tre 

testfall genomförts, där en navigering med hjälp av automatiserade tester 

har utförts på både React- och Angular-applikationen. 

Samtliga tester har körts 10 gånger vardera, där ett medelvärde och en 

standardavvikelse har beräknats fram, se Bilaga B. Det mätvärde som 

figurerna presenterar i kapitel 5.3.1 – 5.3.3 är det uträknade medelvärdet 

och för att visa standardavvikelsen har felstaplar använts. 

5.3.1 Navigation 1 

Det första testet gick ut på att filtrera listan med telefoner genom att 

aktivera och avaktivera ett av filtreringsalternativen. Denna filtrering 

innebar att listan skiftade mellan 1 och 35 produkter. En procedur som 

itererades igenom 100 gånger, för att få ett ut tydligt resultat, se Figur 16. 
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Figur 16. Resultatet av första navigationstestet 

Resultat från detta test visar att React genomförde denna navigering med 

en genomsnittlig tid på 29,07 sekunder, vilket är mer än dubbelt så snabbt 

jämfört med tiden för Angular. 

5.3.2 Navigation 2 

Det andra testet som genomfördes innefattade en navigering, där man 

utgick från fliken Telefoner och klickade på knappen ”Läs mer” på en 

utvald telefon. Detta gjorde att vyn bestående av listan med telefoner 

byttes ut mot vyn innehållande en mer detaljerad information om den 

aktuella telefonen. I den detaljerade vyn finns en knapp ”Tillbaka” och 

genom att klicka på den, kommer man tillbaka till startvyn. Även denna 

navigering itererades igenom 100 gånger, se Figur 17. 
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Figur 17. Resultatet av andra navigationstestet 

Resultatet visar att React-applikationen genomförde denna navigering på 

84,06 sekunder, vilket är drygt 9 sekunder snabbare än Angular. 

5.3.3 Navigation 3 

Det sista testet gick ut på att navigera sig mellan flikarna Telefoner och 

Abonnemang. Detta gjordes genom att klicka på knappen ”Läs mer” på 

en utvald telefon i listan med telefoner, vilket öppnade vyn med 

detaljerad information. Genom att klicka på knappen ”Välj” på den 

utvalda telefonen öppnas automatiskt fliken Abonnemang medan fliken 

Telefoner minimerades. Även i denna flik gjordes ett klick på 

knappen ”Läs mer” på ett utvalt abonnemang, därefter gjordes fliken 

Telefoner aktiv igen. 

Till skillnad från övriga tester gjordes denna procedur endast 10 

iterationer, se Figur 18, detta på grund av att varje produkt som valts 

läggs till i en varukorg i Angular-applikationen. Varukorgen kan 

maximalt hålla 20 produkter samtidigt och för att rensa denna varukorg 

behövs ett antal extra steg genomföras. Detta skulle resultera i att ett 

likvärdigt test inte skulle kunna utföras, eftersom denna funktion inte är 

implementerad med React-applikationen. 
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Figur 18. Resultatet av tredje navigationstestet 

Utifrån resultatet av detta test kan man se att React genomförde denna 

navigering med en genomsnittlig tid på 16,96 vilket är 2,8 sekunder 

snabbare än Angular. 

5.4 Användarupplevelse 

Baserat på resultaten från renderingstestet och de automatiserade testen, 

har ett användartest genomförts, se Bilaga C. Fem testpersoner har fått 

utföra samma moment som gjorts i kapitel 5.2 – 5.3, för att se om det är 

något som har kunnat bidra till en förhöjd upplevelse utifrån ett 

användarperspektiv. 

5.4.1 Rendering 

Första testet gick ut på att testpersonerna fick manuellt uppdatera React-

applikationen i webbläsaren, där applikationen renderades från både 

klient- och server-sidan. Samtliga testpersoner var enade och upplevde 

att renderingen från server-sidan gav ett betydligt bättre intryck till 

användaren jämfört med rendering från klient-sidan. 

5.4.2 Navigering 

Det andra testet som gjordes bestod av samma navigering såsom i de 

automatiserade testerna, där de manuellt fått utföra likadana 

kommandon och instruktioner. I det första navigationstestet, upplevde 

alla testpersoner en aning högre tidsfördröjning i Angular-applikationen 
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jämfört med React. I navigationstest två och tre, som bestod av en mer 

omfattande navigering, var det i vissa fall svårt att avgöra vilken av 

applikationerna som hade snabbast svarstid. Detta medförde att det tog 

längre tid för testpersonerna att kunna göra en bedömning. Dessa testfall 

fick arbetas igenom flertalet gånger för att ett beslut skulle kunna ges. I 

slutändan upplevde samtliga testpersoner att React-applikationen var 

överlag mer tillfredställande vad gäller svarstider vid 

användarinteraktion jämfört med Angular-applikationen. 

5.5 Klient-sidan vs server-sidan 

Fördelarna med att rendera från server-sidan: 

 Samma kod och bibliotek kan delas mellan klient- och server-sidan, 

vilket innebär att man endast behöver underhålla en kodbas. 

 En bättre användarupplevelse överlag, detta eftersom rendering 

från server-sidan sker direkt i webbläsaren. På detta vis kommer 

en statisk vy visas direkt när en webbsida öppnas i webbläsaren 

jämfört med rendering från klient-sidan som medför att en vit sida 

visas till dess att webbsidan har laddat klart. Något som bidrar till 

att rendering från server-sidan uppfattas som snabbare än vad det 

egentligen är. 

 Förser webbläsaren med en sträng bestående av en HTML struktur 

som är tillgänglig vid initieringen av sidan. Vilket ger användare 

med webbläsare utan JavaScript stöd eller de som har JavaScript 

avaktiverat möjlighet att komma åt sidan. Detta möjliggör också 

att sökmotorer såsom Google och Bing kan indexera och komma 

åt webbsidans/webbapplikationens innehåll, något som inte kan 

åstadkommas med rendering från klient-sidan. 
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6 Slutsatser 
I detta kapitel utvärderas den applikation som implementerats med React 

och den jämförelse som gjorts mellan React och Angular följt av etiska 

aspekter och framtida arbete. 

6.1 Utvärdering av React-applikationen 

Implementeringen av webbapplikationen, som var första målet, gjordes 

med ramverket React. Utifrån den teoretiska studien fick man en 

uppfattning och förståelse om hur en applikation kunde byggas upp med 

dess komponenter. Då företaget försåg författaren med befintligt Angular 

projekt, har mycket tid spenderats på att granska och sätta sig in deras 

kod. Detta för att sedan kunna återanvända så mycket som möjlig med 

React. Något som också resulterade i att många av de komponenter som 

identifierats från Angular-applikationen har kunnat återanvändas. 

Under implementationsprocessen har React upplevts som ett modulärt 

ramverk, ett ramverk som består av olika bibliotek. Vilket innebär att man 

själv fått bestämma vilka bibliotek som har tillämpats i detta projekt. 

Något som bidragit till att man fått en bättre kontroll över applikationens 

olika delar och har uppfattats som en fördel jämfört med Angular. För att 

uppnå ett önskat dataflöde såsom i Angular-applikationen användes 

arkitekturen Flux. Något som till en början krävde en del tid för att få ett 

fungerade dataflöde i React-applikationen, men när man väl fick ordning 

på Flux upplevdes det som en klass med getters- och setters-metoder. 

6.2 Utvärdering av jämförelsen med Angular 

För att se om React kan vara en potentiell ersättare till Angular har en 

jämförelse mellan applikationerna gjorts, vilket var det andra målet. 

Jämförelsen mellan renderingen på klient- och server-sidan, visade att 

genom rendering från server-sidan kan man få en lägre renderingstid. 

Detta på grund av att server-sidan genererar en statisk vy, vilket gör att 

klient-sidan inte behöver bygga om HTML strukturen utan istället förser 

denna vy med eventhantering. 

Resultatet av de automatiserade tester som genomförts i kapitel 5.3, visar 

att React-applikationen presterade bättre än Angular-applikationen i 

samtliga fall. Största skillnaden märktes i det första navigationstestet, där 

förändringar i data gjordes. Dessa prestandaskillnader beror främst på att 

React använder sig av Virtual DOM. Något som gör att React varken 
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behöver rendera om hela DOM-trädet eller modifiera DOM-trädet direkt 

när en ändring i applikationen har skett. En annan bidragande faktor som 

påverkat prestandaskillnaden är den kod som används för rendering av 

Angular. Eftersom Angular är ett eventbaserat ramverk måste denna kod 

köras frekvent för att hålla den struktur och logik som används i Angular-

applikationen uppdaterad. Vid navigering kördes även denna kod 

betydligt oftare än koden som används för rendering av React. 

Det användartest som utförts på React- och Angular-applikationen, visar 

att React överlag har bidragit till en förhöjd användarupplevelse till 

användaren. Med tanke på resultaten från navigationstesten två och tre, 

kan det vara förståeligt att testpersonerna hade svårt att avgöra en direkt 

skillnad, då det handlade om millisekunder. Ett optimalt tillvägagångsätt 

att genomföra detta användartest på, hade varit med hjälp av ett blindtest. 

På grund av att skillnaderna mellan applikationerna var för stora, kunde 

ett sådant test inte utföras. 

6.3 Utvärdering av examensarbetet 

De slutsatser man kan dra från detta examensarbete visar att 

implementationen med ramverket React tillsammans med arkitekturen 

Flux presterar bättre jämfört med applikationen företaget skapat med 

Angular. Genom att även rendera från server-sidan kan man pressa ner 

renderingstiden ytterligare med några millisekunder och förhöja 

användarupplevelsen till slutanvändaren. Detta är ett specifikt fall, där 

ramverket React visar sig vara ett tänkbart lösningsalternativ. Valet av 

utvecklingsverktyg beror helt på vilken typ av applikation som ska 

utvecklas och bestäms ofta av utvecklaren själv. 

6.4 Etiska aspekter 

Den metod som används för att rendera från server-sidan i detta 

examensarbete kan innebära en säkerhetsbrist. All information som 

hämtas från JSON filerna sparas i en template variabel på klient-sidan och 

kommer att vara synlig för användaren i webbläsarens konsol. Detta är 

något som kan leda till att känslig information hamnar i fel händer, då 

det kan handla om information rörande personer eller liknande som i sin 

tur kan utnyttjas/missbrukas av en tredje part. 

En annan aspekt ur ett etiskperspektiv är användningen av cookies, som 

de allra flesta webbplatser använder sig av idag. Detta för att förbättra 
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webbplatsens användarupplevelse till slutanvändarna. Det cookies gör är 

att kartlägga användarens vanor och beteende på olika webbplatser, som 

sedan sparas för framtida användning. Det kan handla om inloggning- 

och identitetsuppgifter och för att specificera reklam baserat på 

användarens sökningsmönster, något som kan anses vara 

integritetskränkande. Det finns risker såsom att om en annan användare 

kommer åt denna information som en cookie består av, skulle även detta 

kunna leda till att informationen kan utnyttjas/missbrukas av en tredje 

part. 

6.5 Framtida arbete 

För framtida arbete så skulle React-applikationen kunna implementeras 

med resterande funktionalitet som Angular-applikationen består av. 

Detta för att avgöra om en applikation helt återskapad med React hade 

fått samma utfall såsom jämförelsen som gjorts i detta examensarbete. På 

detta vis hade fler intressanta prestandamätningar kunna genomföras. 

Något som möjligtvis skulle resultera i en mer utförlig jämförelse, där 

exempelvis renderingstiden för Angular-applikation också skulle kunna 

mätas. 

För att verkligen utnyttja fördelarna med att rendera från server-sidan, 

hade en applikation med flera sidor varit intressant att jämföra. Detta för 

att se hur routing och liknande fungerar med React, där en navigering till 

en ny sida skulle innebära att ny data hade behövts genereras från server-

sidan. 

Något som också har legat i företagets intresse är ramverket Angular 2.0, 

som fortfarande befinner sig i en betaversion. Det skulle vara intressant 

att ställa React mot Angular 2.0, för att få en tydligare bild av prestandan 

hos React jämfört med nyare ramverk. 
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Bilaga A: Renderingstid 
Renderingstid   

Renderingsmetod React (Client-side) React (Server-side) 

Tid (s) 1,88 1,57 

 1,90 1,55 

 1,84 1,60 

 1,90 1,53 

 1,91 1,62 

 1,87 1,62 

 1,85 1,60 

 1,90 1,56 

 1,83 1,63 

 1,91 1,60 

Medelvärde (s) 1,88 1,59 

Standardavvikelse (s) 0,03 0,03 

Variationskoefficient (%) 0,02 0,02 
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Bilaga B: Prestandatest 
Navigation 1   

Antal iterationer: 100 

Ramverk React Angular 

Tid (s) 29,34 66,90 

 28,89 66,18 

 29,05 65,04 

 28,83 65,67 

 29,24 65,78 

 28,79 66,49 

 28,90 66,35 

 28,80 65,68 

 29,74 66,32 

 29,13 65,10 

Medelvärde (s) 29,07 65,95 

Standardavvikelse (s) 0,30 0,60 

Variationskoefficient (%) 0,01 0,01 

 

Navigation 3   

Antal iterationer: 10 

Ramverk React Angular 

Tid (s) 17,25 20,04 

 17,01 19,60 

 16,98 19,44 

 16,88 19,82 

 16,84 19,55 

 16,87 19,59 

 16,87 20,01 

 16,81 19,57 

 17,06 20,00 

 17,01 19,94 

Medelvärde (s) 16,96 19,76 

Standardavvikelse (s) 0,13 0,23 

Variationskoefficient (%) 0,01 0,01 

 

Navigation 2   

Antal iterationer: 100 

Ramverk React Angular 

Tid (s) 83,99 94,57 

 83,18 92,12 

 84,30 92,87 

 86,45 92,87 

 83,52 94,51 

 83,50 92,90 

 84,93 93,20 

 83,71 93,98 

 83,49 91,80 

 83,54 92,25 

Medelvärde (s) 84,06 93,11 

Standardavvikelse (s) 0,98 0,97 

Variationskoefficient (%) 0,01 0,01 
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Bilaga C: Användarupplevelse 
Användartester    

Renderingsmetod React (Client-side) React (Server-side) Svårt att urskilja 

Rendering 0 5 0 

    

Ramverk React Angular Svårt att urskilja 

Navigation 1 5 0 0 

Navigation 2 3 0 2 

Navigation 3 4 0 1 
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