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ABSTRACT 

This study is a second year thesis in Software Engineering at the Blekinge Institute of Technology. 
It investigates differences between frameworks and Vanilla JavaScript according to requirements in 
modern web applications. Region Blekinge, a municipal institution, wanted to research a prototype 
for a search function for their future website. Using the prototype young people would be able to 
retrieve information about schools and educations in their area to better be able to make a good 
choice. The objective is to find out what a JavaScript framework has to contribute, and especially 
when it comes to maintainability. A comparative analysis focusing on the code implementation was 
therefore made between two prototypes of the application. The results of the study shows that 
Vanilla JavaScript is more popular and has a higher maturity, while the framework Vue.js is more 
maintainable when it comes to reusability of code components, databinding, readability of code and 
code size. A drawback for frameworks is that they have a tendency to evolve quickly, and some of 
them even gets obsolete. The choice between the competing techniques was hard, but in the end 
Vanilla JavaScript was chosen for the application. The main reason being that the future is estimated 
to be more stable for Vanilla JavaScript, and for a municipal institution stability is important since 
one needs to appear trustworthy and build systems that will remain as stable as possible in the long 
term. 

Keywords: JavaScript, framework, code structure, comparative study 
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ABSTRAKT 

Denna studie är en andraårs exjobbsrapport i Programvaruteknik vid Blekinges Tekniska Högskola. 
Den undersöker skillnader i ramverk och Vanilla JavaScript enligt krav för moderna 
webbapplikationer. Region Blekinge efterfrågade en prototyp för en sökfunktion för deras framtida 
webbsida. Genom att använda prototypen skulle unga kunna söka information om skolor och 
utbildningar i deras område för att lättare kunna göra ett bra val. Målsättningen är att ta reda på vad 
ett JavaScript-ramverk kan erbjuda, där fokus ligger på frågor om underhållbarhet. En jämförande 
analys som fokuserade på det programmeringstekniska gjordes mellan två prototyper av 
applikationen. Resultatet av studien visar att Vanilla JavaScript är mer populärt och har en högre 
grad av mognad, medan ramverket Vue.js är mer underhållbart med tanke på återanvändbarhet av 
kodkomponenter, datahantering, läsbarhet av kod och kodmängd. En nackdel för ramverk är att de 
har en tendens att utvecklas snabbt, och vissa av dem blir till och med ibland föråldrade. Valet 
mellan de konkurrerande teknikerna var inte självklart, men till slut föll det på Vanilla JavaScript. 
Huvudanledningen är att framtiden bedöms vara mer stabil för Vanilla JavaScript, och för en 
kommunal institution är stabilitet viktigt eftersom man behöver signalera tillförlitlighet och bygga 
system som kommer att förbli så stabila som möjligt i det långa perspektivet. 

Nyckelord: JavaScript, ramverk, kodstruktur, jämförande studie 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Region Blekinge tog kontakt med BTH för att ta fram en prototyp för en sökfunktion. I denna ska 
unga kunna söka information om gymnasieskolor och -program. Region Blekinge resonerar att unga 
känner sig tryggare i sina val om de lätt har tillgång till information de behöver. 

Kundens framtida webbplats kommer att byggas i plattformen Wordpress. I enlighet med 
vägledning från handledare bestämdes därför att det vore lämpligt att skapa prototypen som ett 
Wordpress-plugin. På så sätt skulle prototypen kunna införlivas i en framtida Wordpress-sida utan 
större problem. Plugin:ets klientdel skulle kunna skapas i Vanilla JavaScript, men det skulle också 
kunna vara möjligt att skapa klienten och användargränssnittet i ett ramverk i JavaScript. 

Denna rapport kommer att undersöka delen som har med användargränssnittet att göra. Planen från 
början var att använda ett JavaScript-ramverk för implementering, beroende på om valet av ramverk 
kunde valideras i en jämförande studie. 

1.2 Motiv och värde 

Det studerade området kommer i bästa fall att kunna hjälpa utvecklare att utvärdera och välja bland 
olika tekniker. Oavsett hur framtiden för olika JavaScript-tekniker ser ut är det värdefull kunskap att 
på djupet undersöka hur ett ramverk rent programmeringstekniskt fungerar, eftersom liknande 
strukturer används i andra ramverk. På en ledningsnivå i ett företag är det viktigt att från början 
välja rätt bland olika tekniker eftersom det kan innebära höga kostnader om man tvingas byta till en 
ny teknik.[‑ ] Varje verktyg kräver sin tid att sätta sig in i genom att läsa dokumentation eller 1
tillhandahålla sig kunskap. Med den här uppsatsen vill jag bidra till att underlätta valet av verktyg. 

1.3 Begränsningar 

På grund av tidsbegränsning har jag valt att fokusera på det programmeringstekniska och 
underhållbarhet. Hur är det för utvecklaren att arbeta med teknikerna? Utvecklaren är viktig i 
sammanhanget, det är trots allt hen som kommer att arbeta med koden. 

I litteraturstudien har jag valt ut sju krav på moderna webbapplikationer: Underhållbarhet, Mognad, 
Popularitet, Modularitet, Portabilitet, Prestanda och Testbarhet. 

I den jämförande studien går jag mer på djupet när det gäller Underhållbarhet, och särskilt det 
programmeringstekniska. Jag jämför med slutsatserna från litteraturstudien. 
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2. FRÅGESTÄLLNINGAR 

Valet av JavaScript grundar sig i att det är det stora språket för webbprogrammering, och för övrigt 
ett av de mest populära programmeringsspråken. JavaScript införlivas ofta i HTML-dokument i 
form av webbapplikationer för att hantera användarinteraktioner.[‑ ] Programmerare har utvecklat 2
bibliotek vilka innehåller på förhand skriven JavaScript-kod ämnat för att underlätta och förkorta 
utvecklingen av projekt.[‑ ] Dessa bibliotek och ramverk inbegriper funktioner, features, och 3
högnivå-abstraktioner vilka har testats för olika plattformer och webbläsare. På grundlag av detta 
blir det intressant att undersöka vad ett ramverk kan tillföra utöver Vanilla JavaScripts inbyggda 
funktionalitet. 

Undersökningen innebär att först göra en litteraturstudie för att välja ett lämpligt ramverk för 
uppgiften. Därefter görs en jämförande studie om vad ett ramverk tillför eller inte tillför jämfört 
med att programmera applikationen i HTML och Vanilla JavaScript. 

I litteraturstudien kommer följande frågor att ställas: 

1. Hur skiljer sig de olika ramverken åt när det gäller de aktuella kraven (Underhållbarhet, 
Mognad, Modularitet, Popularitet, Portabilitet, Prestanda och Testbarhet? 

2. Hur mäter sig Vanilla JavaScript gentemot ramverken när det gäller samma krav?  

Den jämförande studien kommer att fokusera på frågan: 

Hur skiljer sig två motsvarande applikationer skapade i Vanilla JavaScript och i det valda ramverket 
när det gäller underhållbarhet? 

Frågan om underhållbarhet kommer att delas upp i: 
- Det programmeringstekniska (återanvändning av kod och datahantering) 
- Läsbarhet 
- Kodmängd 

Ett val av teknik kommer att göras utifrån svaren på mina frågeställningar. 

3. METOD FÖR GENOMFÖRANDE 

Rapporten består av dels en litteraturstudie och dels en jämförande studie. 

I litteraturstudien kommer litteratur i området att gås igenom, och ett antal krav för moderna 
webbapplikationer presenteras. Dessa krav kommer att appliceras på de olika aktuella ramverken 
och för Vanilla JavaScript. Kraven har hämtats från en masteruppsats av Tim Johan Malmström, 
som i sin tur har fått dem från diskussioner med erfarna utvecklare. De är Underhållbarhet, Mognad, 
Modularitet, Popularitet, Portabilitet, Prestanda och Testbarhet.[‑ ] De kommer att redogöras för mer 4
utförligt i litteraturstudien. Dessa kan jämföras med orsaker till att utvecklare väljer ramverk, vilket 
undersöks i Bennets artikel ”Choosing a JavaScript Library”.[‑ ] Från hans intervjuer med 5
utvecklare upprepas några av de samma kraven, som Prestanda, Modularitet, och Storlek på 
community (vilket sorteras under Popularitet i mitt arbete). Uppskattad ansträngning i form av 
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lärbarhet, komplexitet och förståelighet går delvis in under min kategori Underhållbarhet. Andra 
krav hos Bennet som faller utanför mina begränsningar är community-responsivitet, och kostnad. 

Därnäst kommer en jämförande studie att göras mellan två sätt att programmera en applikation. Det 
som redogörs för är teknikernas underhållbarhet, med fokus på det programmeringstekniska, och 
vad detta medför av fördelar och nackdelar. 

För att kunna utföra jämförandet behöver två applikationer byggas; en i Vanilla JavaScript och en i 
det valda ramverket. Applikationerna bör se så lika varandra ut som möjligt för användaren. 

Delar av koden kommer att väljas ut beroende på om de kan anses exemplifiera viktiga delar av 
strukturen. Kodexempel från de två motsvarande applikationerna kommer att visas upp och 
diskuteras. 

I litteraturstudien och i den jämförande studien används på två ställen ett betygsystem där jag sätter 
betyg från ett till fem beträffande hur väl jag anser att de olika teknikerna uppfyller krav för 
webbapplikationer. Betygen redovisas i numrerade tabeller. 

4. TEORI 

Utöver de nedanstående har förklaringar till teoretiska begrepp portionerats ut i den löpande texten 
för att underlätta läsbarheten. 

4.1 Document Object Model (DOM) 

Ett HTML-dokument är uppbyggt enligt Document Object Model, vilken utgår från ett parent-
element, HTML, vilket i sin tur har en rad childnodes, eller barn-noder, och där varje ny nod kan ha 
en eller flera andra barnnoder, likt ett träd vars rötter förgrenar sig från en stam. 

4.2 Vanilla JavaScript 

Utan att fördjupa mig i historien till detta vanliga språk för frontend-applikationer låter jag det här 
betyda standards-baserat JavaScript utan ramverk.[‑ ] 6

Vidare har jag använt ESLint som kodvalidator och AirBnBs stilguide för JavaScript. Koden följer i 
stor grad dessa stilregler, även om den avviker på några ställen. Denna kombination är vanlig och 
accepterad för att skriva modern JavaScript.[‑ ] 7

För att hämta data från Skolverkets API används Fetch, vilket är ett web API [‑ ]. Fetch är en ”living 8
standard”, men supporten varierar för olika webbläsare, vilket gör att ett polyfill är rekommenderat. 
Ett polyfill emulerar en viss omgivning och gör nyare kod bakåtkompatibelt.[‑ ] 9
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4.3 Revealing Module Pattern 

Patterns eller mönster på svenska är återanvändbara lösningar vilka kan användas för vanligt 
förekommande problem i mjukvarudesign.[‑ ] 10

För att få en lättöverskådlig struktur har så kallat Revealing Module Pattern använts, vilket gör att 
koden kan delas i filer eller moduler. Module Pattern används i vissa JavaScript-bibliotek, så som 
jQuery, och Dependency Managers som NPM, Yarn och Bower, och kan anses vara ett etablerat och 
användbart kodmönster.[‑ ] I varje modul finns ett antal funktioner som hör samman. Dessa kan 11
användas likt objektorienterat programmeringsmönster. Inom varje modul kan variabler och 
metoder göras privata eller publika. Revealing Module Pattern är en justering av Module Pattern där 
man returnerar det man vill göra publikt. [‑ ] (Kodexempel 1) Modulen omsluts av en så kallad 12
Immediately Invoked Function Expression (IIFE), vilken exekveras direkt. Modulerna måste laddas 
in i applikationen i rätt ordning. IIFE är också ett bra sätt att undvika att ockupera utrymme i det 
globala namnutrymmet. 

Kodexempel 1: Revealing Module Pattern, från boken Learning JavaScript Design Patterns 

var myRevealingModule = function () {

        var privateVar = "Ben Cherry",
            publicVar  = "Hey there!";

        function privateFunction() {
            console.log( "Name:" + privateVar );
        }
        
        function publicSetName( strName ) {
            privateVar = strName;
        }

        function publicGetName() {
            privateFunction();
        }

        // Reveal public pointers to  
        // private functions and properties

        return {
            setName: publicSetName,
            greeting: publicVar,
            getName: publicGetName
        };

    }();

myRevealingModule.setName( "Paul Kinlan" );
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5. LITTERATURGENOMGÅNG 

5.1 Inledning 

Akademiska referenser finns framför allt på ett mer generellt plan om JavaScript och 
webbapplikationer. Däremot forskas mer sällan på modernare ramverk. 

Ett exempel är masteruppsatsen Structuring Modern Web Applications (2014), av Tim Johan 
Malmström.[‑ ] Han skriver om hur man bör strukturera en webbapplikation för att den ska vara 13
underhållbar och långlivad. Han kommer bland annat fram till att AngularJS var det bästa valet för 
en viss applikation, på grund av ramverkets massiva community där det var lätt att få hjälp, och för 
att det uppmuntrar utvecklare att hålla sin kod välstrukturerad. En annan referens är Utveckling med 
JavaScript-ramverk och UI/UX, ett examensarbete vid Tekniska Högskolan i Jönköping.[‑ ] 14

5.2. Krav på applikation 

Följande är krav för applikationen från uppdragsgivaren: 
1. Applikationen ska vara enkel att använda. 
2. Applikationen ska kunna användas och anpassas av en framtida programmerare. 

Enligt Tim Johan Malmströms uppsats finns dock fler krav för webapplikation som bör uppfyllas. 
Malmström har hämtat dessa krav från diskussioner med erfarna utvecklare om vilka de ansåg vara 
de viktigaste kraven för moderna webbapplikationer. Dessa är: Underhållbarhet, Mognad, 
Modularitet, Popularitet, Prestanda och Testbarhet. [‑ ] Dessa kommer ligga till grund även för 15
denna rapport. I följande avsnitt redogörs kraven för i tur och ordning. 

5.2.1 Underhållbarhet 

Detta krav betyder att en webbapplikation ska vara lätt att underhålla i framtiden. Det kan innebära 
att koden bör vara skriven på ett sätt som gör det enkelt för framtida webbutvecklare att uppdatera 
och anpassa den. 

Enligt Malmström är en av de viktigaste aspekterna för att ett ramverk ska kunna underhållas att 
koden är DRY (Don’t Repeat Yourself) [‑ ]. I korthet handlar det om att när operationer i koden 16
isoleras, blir det enklare att debugga problem i dem eller uppdatera dem. Om samma operation 
upprepas på andra platser i kodbasen kan man behöva uppdatera koden på flera ställen, vilket kan 
leda till att fel missas. DRY kod kan också göra det lättare att undvika att påverka annan 
funktionalitet, vid debugging. 

Ramverk kan stötta DRY-begreppet dels genom att göra det möjligt för utvecklaren att skapa mallar 
där kod kan återanvändas på många platser, och dels genom att ordna funktionalitet i lager så att 
vissa typer av operationer implementeras separat från resten av koden. 

Bennet framhåller att dokumentationen för ett ramverk är väldigt viktig för att lätt kunna förstå ett 
ramverk och för att kunna utöka dess funktionalitet, något vi inte kommer fördjupa oss i här.[‑ ] 17
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Andra aspekter av underhållbarhet kan vara att den är lätt att lära sig, har god struktur, och hög 
läsbarhet av koden. Hur stor kodmängden blir kommer att redogöras för i den jämförande studien. 

5.2.2 Mognad 

Ett ramverks mognad eller stabilitet är ett mått på hur färdigt det är i sin utveckling; hur mycket det 
kommer att förändras i framtiden och hur många buggar eller problem det kommer att ha. 

Malmström använder sig av Capability Maturity Model (CMM) för att uppskatta ett ramverks 
mognad, bestående av fem nivåer (min översättning): 

1. Initiell: ”Mjukvaruprocessen karakteriseras som ad hoc, och tillfälligtvis även kaotisk. Få 
processer har definerats, och framgång avhänger av individuella ansträngningar.” 

2. Repeterbar: ”Grundläggande projektledningsprocesser etableras för att spåra kostnader, 
tidsplaner och funktionalitet. Den nödvändiga processdisciplinen är på plats för att repetera 
tidigare framgångar för projekt med liknande applikationer.” 

3. Definerad: ”Mjukvaruprocessen för både ledning och ingenjörsaktiviteter är dokumenterad, 
standardiserad och integrerad i en standardmjukvaruprocess för organisationen. Alla projekt 
använder en godkänd, skräddarsydd version av organisationens standardmjukvaruprocess för att 
utveckla och underhålla mjukvara.” 

4. Styrd: ”Detaljerade mått på hur mjukvaruprocessen och produktkvaliteten samlas in. Både 
mjukvaruprocessen och produkterna är kvantitativt förstådda och kontrollerade.” 

5. Optimerande: ”Fortlöpande processförbättringar görs möjliga genom kvantitativ feedback från 
processen och genom att sjösätta innovativa idéer och teknologier.”[‑ ] 18

För att ett ramverk ska kunna tas i produktion är det viktigt att det har nått en hög grad av mognad. I 
ovanstående modell bör den lägsta nivån för att komma ifråga vara nivå tre. 

”I nivå tre är strukturen i ramverket satt, så att det är möjligt att vara säker på vad som borde göras 
var under utvecklingen. Det kommer förmodligen komma ändringar för ramverket i den här nivån, 
vilket kommer att påverka projektet i uppdateringar, men eftersom grundstrukturen är färdig, 
kommer inte större förändringar att göras.” Ännu bättre är om ramverket nått en högre nivå av 
mognad. Vid nivå fem bör implementationer av ramverket inte ha några nackdelar när det gäller 
uppdateringar av det. Vid det stadiet borde endast optimiseringar och förbättringar inträffa. Det är 
också viktigt att se på hur etablerat ramverket är. Om ett ramverk är väletablerat och använt i många 
stora projekt så är det också troligt att utvecklingen kommer att fortsätta, genom att lägga till stöd 
för framtida teknologier och förbättringar för redan existerande. Malmström som publicerade sin 
uppsats 2014 påpekar att klientsidefunktionalitet i webapplikationer är ett ganska nytt område och 
att troligen inga ramverk har nått nivå fem i modellen.[‑ ] 19

Ramverken kommer att undersökas för att uppskatta vilken stadium de är i och hur mognad skulle 
kunna påverka applikationen. För att ta reda på detta har jag studerat deras aktuella 
revisionsuppdateringar, så kallad Changelog. 
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Som slutnot kan nämnas att skaparen av Python-ramverket Django, Adrian Holovaty, argumenterar 
i viss mån mot användningen av ramverk och för arkitekturmönster för att strukturera sin kod. 
Enligt honom har open source-ramverk en inbyggd svaghet i att de växer hela tiden i takt med att 
utvecklare efterfrågar mängder av säregna användarfall. När ett ramverk laddas ned följer dessa 
säregna användarfall med, ofta till ingen nytta för den enskilde utvecklaren. Ett annat problem 
menar han, är att ramverken har blivit så många att de tenderar att skrämma bort nya utvecklare från 
att ge sig in i JavaScript-världen. [‑ ] 20

5.2.3 Modularitet 

Att dela upp ett program i moduler, i små enhetliga delar, gör det enklare att uppdatera och 
förändra, eller utöka programmets funktioner. Olika typer av funktionalitet placeras på olika ställen. 
Det kan ofta gör det enklare att förstå programmets struktur. Detta överlappar kravet om 
underhållbarhet till viss del, eftersom modularitet också kan öka läsbarheten och göra applikationen 
lättare att underhålla. Modulerna bör vara definerade, separerade och små, enligt Malmström.[‑ ] 21
”Modulära ramverk underlättar processen att modifiera kodsektioner utan att påverka andra 
komponenter,” konkluderar Pano et al i en rapport.[‑ ] 22

5.2.4 Popularitet 

Att ett verktyg är populärt betyder att det är lätt att hitta utvecklare. Ett stort community är viktigt, 
eftersom det betyder att fler problem upptäcks och fixas, det är lättare att få hjälp med problem, och 
för att om många personer använder ramverket så är det större sannolikhet att det kommer att hållas 
uppdaterat och vara långlivat.[‑ ] 23

Ramverkens popularitet kommer att uppskattas med hjälp flera källor; nedladdade paket från NPM, 
stjärnor på Github, samt en enkät gjord av sidan State Of JS. 

5.2.5 Portabilitet 

Eftersom applikationen kommer att användas i olika webbläsare, operativsystem och mobila enheter 
är det viktigt att den klarar av detta utan att avvika för mycket i utseende eller felaktigheter. Det är 
också viktigt att ramverket har en viss bakåtkompatibilitet när det gäller äldre webbläsare och/eller 
äldre enheter. 

5.2.6 Prestanda 

Något som begränsar webbapplikationers prestanda är kommunikationen mellan klient och server, 
vilket delvis kan undvikas med hjälp av att cacha informationen som redan hämtats. [‑ ] I 24
applikationen används caching i form av Local Storage. Det ska gå fort att ladda och använda 
applikationen. I övrigt kommer prestanda att falla utanför begränsningarna för rapporten. 
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5.2.7 Testbarhet 

Malmström tar upp testbarhet som ett krav, vilket kan delas upp i enhetstestning och 
prestandatestning.[‑ ] Enhetstestning är viktigt för att produkten ska bli långlivad. Här kan varje 25
del av applikationen delas upp i en enhet vilken sedan kan testas. Man testar enskilda enheter för att 
vara säker på att de inte påverkas av förändringar i projektet. Testbarheten kommer att uppskattas 
med utgångspunkt i litteraturstudien. 

5.3 Aktuella ramverk 

En anledning till att det gjorts färre studier om specifika ramverk kan vara att dessa förändras 
snabbt och ersätts av nya och att det därför blir mer intressant att undersöka generella frågor och 
mekanismer bakom ramverken. 

Figur 1: Enkät om användning av ramverk i JavaScript 

Det finns dock mängder av artiklar och böcker om olika ramverk. Jag kommer att välja ut och 
sammanställa åsikter från några sådana källor. De är inte akademiska studier och kan därför 
betraktas som mer osäkra, men de är skrivna av erfarna webbutvecklare som har en viss tyngd i 
området. Med den utgångspunkten kan jag utifrån flera samstämmiga källor påstå att en åsikt 
existerar om ett visst ramverk. Denna åsikt (till exempel att ett ramverk är lätt att använda och har 
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kort inlärningskurva) ska jag sedan försöka validera eller avkräfta i min studie. Jag kommer också 
ta upp vissa delar av det som ramverkens upphovsmän påstår, och söka validera detta. 

Jag har begränsat mig till tre JavaScript-ramverk: React.js, Angular och Vue.js. Dessa beskrivs av 
frontendutvecklaren John Hannah som ”De tre stora”, [‑ ] något som också bekräftas av statistiken 26
(figur 1). 

På sidan State of JS 2017 har en sammanställning (figur 1) gjorts av en enkät som har gått ut till 28 
000 utvecklare över hela världen, där man ställt frågor om ramverk för JavaScript. [‑ ] 27
 

Figur 2: Större ramverks procentandel av nedladdade paket från NPM 

Tre skiljer sig ut i antal användare: React.js, Angular 2 och Vue.js. Den tidigare versionen Angular 1 
är inte tillbakakompatibel och har en hög andel användare som inte kan tänka sig att använda det 
igen. Detta ramverk kan därför anses vara inaktuellt för nya applikationer. I diagrammet kan man 
även se att en stor andel utvecklare använder JavaScript utan att använda ett ramverk. 

Trenden är inte lika tydlig när man ser på statistik över procentandel av nedladdade paket från 
NPM, även om React.js och Angular ligger högt uppe. NPM (Node Package Manager) är en plats 
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för nedladdning av JavaScript-moduler, och statistiken härifrån (figur 2) ger förmodligen en bra bild 
av vilka ramverk som används mycket: [‑ ] 28

I skrivande stund (april 2018) har Vue.js 89k mot React.js 92k och Angulars 35k stjärnor på Github. 
Man får dock vara försiktig med vilka slutsatser man drar av detta mått på popularitet, eftersom det 
i praktiken skulle kunna manipuleras. Ember har 19k stjärnor, och Backbone har 27k. 
Undersökningen verkar ändå ge rätt i att tre ramverk skiljer sig ut, och kan därför passa som en 
inledande begränsning. 

Jämförelsen gjordes främst med hjälp av tre artiklar av erfarna utvecklare och skribenter, eller 
artiklar publicerade av en etablerad aktör. Den första är Craig Buckler, frilansande webbkonsulent 
som skriver för SitePoint, ett respekterat IT-förlag. John Hannah är frontend-utvecklare och skribent 
på JavaScript Report. En tredje är Natalia Kharchenko, teknisk skribent på Cleveroad, ett web- och 
apputvecklingsföretag i Ukraina. Hon har skrivit artikeln ”Vuejs and Reactjs, a quick 
comparison” [‑ ], publicerad på scotch.io en plattform med tutorials och artiklar, skapad av 29
Google-utvecklaren Chris Sevilleja. För att göra det enklare att koppla påstående till skribent har 
jag skrivit den aktuella skribentens namn i parantes efter varje påstående på detta sätt: (Hannah), 
(Buckler), och (Kharchenko). Ramverken och till sist Vanilla JavaScript jämförs med utgångspunkt 
i de sex nämnda kraven eller kriterierna för moderna webbapplikationer. 

5.3.1 React.js 

React.js skapades av Facebook och Instagram 2013. I centrum står att bygga återanvändbara 
komponenter. När data i en komponent uppdateras så registreras det av React.js och uppdateras 
direkt automatiskt.[‑ ] Man kallar sig själv ett JavaScript-bibliotek för att bygga 30
användargränssnitt. Routing, state management och datahämtning görs av tredjepartsbibliotek, 
något som gör React.js flexibelt. 

Underhållbarhet 
+ I princip blir koden DRY, i och med att den delas upp mellan komponenter / vyer, och 
funktionalitet. 
- Inlärningskurva kan vara hög för större applikationer. (Kharchenko) 

Mognad 
v.16.4.0 (23 maj 2018) innehåller bland annat en ny experimentell komponent för att mäta 
prestanda.  
Intrycket är att det fortfarande händer mycket inom Reacts uppdateringar, och att man lägger in ny 
funktionalitet.  
v.16.3.0 (29 mars 2018). Man lägger till ett nytt officiellt kontext-API. Nya livscykel-metoder. 
v.16.0.0 (26 september 2017). Ett flertal större förändringar och ny funktionalitet.[‑ ] 31
Sammanfattning: Nivå tre i CMM. 

Modularitet 
+ Med React Native Library kan man utveckla mobilappar i JavaScript. 
+ React.js tillåter användandet av funktionell programmering. (Hannah) 
+ React.js passar för att utveckla större applikationer. (Kharchenko) 
-   Överflöd av val kan verka överväldigande. (Hannah) 
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- Best practices kan vara oklart för nybörjare. (Hannah) 

Popularitet 
+ För närvarande är det det största ramverket för JavaScript, åtminstone enligt NPM:s statistik 

(figur 1). 
+ Det har ett stort community. 
+ Är mycket populärt på jobbmarknaden. (Hannah) 
+ Dess popularitet har också resulterat i att det existerar många övningsresurser och 
tredjepartsbibliotek vilket hjälper till i utvecklandet. (Kharchenko, Hannah) 
+ Har stark uppbackning av ett företag, Facebook. 

Portabilitet 
+ React stödjer alla populära webbläsaren, inklusive Internet Explorer 9 och uppåt, även om 

polyfills krävs för äldre webbläsare som IE9 och IE10. Kräver ES5-kompatibla webbläsare. [‑ ] 32

Prestanda 
+ Litet, effektivt och snabbt (Hannah) 
- Vue.js är mindre och snabbare (Kharchenko) 

Testbarhet 
+ Det finns testbibliotek som tillåter att testa komponenter i React.js. Testbiblioteket Jest är 
skräddarsytt för React.js, men här finns många andra testverktyg som är kompatibla. 
+ Enklare att testa än Vue.js (Kharchenko) 

5.3.2 Vue.js 

Vue.js skapades av Evan You 2013, och är ett mer oberoende ramverk, på så sätt att det inte har en 
stor aktör som backar upp med resurser. Det är istället beroende av donationer från privatpersoner 
och företag. (Hannah) Vue.js skapades samma år som React.js. Det har dock inte haft samma 
explosiva tillväxt som React.js hade under de första åren (figur 2). 

Vue.js har ett React-liknande vy-lager som kan integreras med andra bibliotek, men det går också 
bra att skapa SPAs.[‑ ] Vue.js skapare framhäver att ramverket är ”lätt att närma sig, flexibelt och 33
har hög prestanda”.[‑ ] Flexibelt innebär att man så som för React.js kan välja att använda en 34
kärna, eller utvidga för den funktionalitet som behövs. 

Man använder HTML-mallsyntax för att binda DOM till data. (Buckler) Modellerna är JavaScript-
objekt vilka uppdaterar vyn när datan förändras. Ytterligare verktyg erbjuder hjälp för scaffolding, 
routing, state management, animering och annat. (Buckler) 

Underhållbarhet 
+ Enkel syntax är lätt att lära sig. (Hannah, Kharchenko) 
+ Har bra dokumentation. (Hannah) 

Mognad 
Den senaste versionen är v.2.5.16. (13 mars 2018) och innehåller en rad buggfixar. 
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2.4.0 (13 juli 2017) var en större uppdatering vilken innehöll förändringar i viss funktionalitet. 
Även 2.3.0 (27 april 2017) innehöll större uppdateringar av funktionalitet, bland annat mallar. I 
övrigt består förändringarna från ett år tillbaka till största delen av mindre buggfixar.   
Sammanfattning: Nivå 3 eller 4 enligt CMM. 

Modularitet 
+ Kan lätt integreras med andra bibliotek och existerande projekt. (Hannah) 
+ Lågt beroende. (Buckler) 

Popularitet 
+ Stigande popularitet. (Hannah, Buckler) 
- Jobbmarknaden kan vara något mindre än för React.js och Angular. (Hannah) 

Portabilitet 
+ Vue.js stödjer alla webbläsare som är ES5-kompatibla. (IE8 och nedåt stöds ej).[‑ ] 35

Prestanda 
+ Har bäst prestanda av de tre. (Hannah, Buckler) 

Testbarhet 
+ Komponenter är testbara som de är.[‑ ] 36
- Uppges vara svårare att testa än React.js (Kharchenko) 

5.3.3 Angular 

Angular är en omarbetning från grunden av det tidigare ramverket AngularJS / Angular 1.x. Den 
första versionen av det omarbetade ramverket hette Angular 2.0 och släpptes 2016. Den nuvarande 
versionen är 6.0.3 och släpptes 2018. 

Angular skapades av Google Inc. Ramverket fokuserar på databindning och dependency injection 
för att bygga dynamiska webbapplikationer och för att koppla ihop datalagret och vyn. Angular 
stöttar också formvalidering och navigationskontroll.[‑ ] Man menar själva att det är så HTML 37
borde ha sett ut om det utvecklats för webben.[‑ ] 38

Angular är ett komplett och dogmatiskt ramverk. (Hannah) Det sistnämnda betyder att finns en 
uppfattning om hur man bör bygga sin applikation, genom att använda förvalda alternativ för 
datainhämtning, state management, utvecklingsspråk och byggverktyg. 

TypeScript används som utvecklingsspråk. Detta passar bra för de som kommer ifrån traditionella 
objektorienterade språk som Java och C#, eftersom Typescript hämtat inspiration från de språken. 
(Hannah) 

Det påstås att målanvändarna för Angular är större företag, eftersom man här ofta har arbetslag med 
kompetenser inom objektorienterade språk. (Hannah) 

Underhållbarhet 
+ Ett komplett ramverk med vältestade defaultalternativ. (Hannah) [‑ ] 39
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+ En enhetlig lösning för webbapplikationer. (Buckler) 
+ Typescript är ett familiärt språk för de med objektorienterad bakgrund. (Hannah, Buckler) 
- Brant inlärningskurva. (Hannah, Buckler) 
- Stor kodbas. (Buckler) 
- TypeScript kan innebära motstånd. (Hannah) 

Mognad 
v6.0.3 (22 maj 2018) är den senaste versionen. v6.0.0 (3 maj 2018) innehåller förändringar i 
funktionalitet och man förändrar template-elementet till ng-template. Situationen liknar React.js 
mer än Vue.js, i det att det sker lite större förändringar.[‑ ] 40
- Omöjligt att uppgradera från Angular 1.x (Buckler) 
Sammanfattning: Nivå 3 enligt CMM. 

Modularitet 
+ Är en del av MEAN-stacken. (Buckler) 

Popularitet 
+ Stark företagsuppbackning av Google. (Hannah) 
- Delat community. [‑ ] [‑ ] 41 42

Portabilitet 
+ Angular stödjer de nyaste webbläsarna och bakåt till IE9. Polyfills behövs för ES6. 

Prestanda 
- Svag prestanda när det gäller uppstart. (Hannah) 

Testbarhet 
Med Angular finns välfungerande testmiljöer. [‑ ] 43

5.4 Vanilla JavaScript 

Underhållbarhet 
Eftersom JavaScript är ett programmeringsspråk kan det skrivas på många olika sätt. Koden kan bli 
underhållbar eller mindre underhållbar beroende på hur den skrivs. I applikationen kommer ett 
arkitekturmönster att användas kallat Revealing Module Pattern, för att göra koden så underhållbar 
som möjligt. Detta kommer diskuteras mer utförligt i den jämförande studien. 

Mognad 
JavaScript har en komplicerad historia där . Det är framför allt efter den 6:e upplagan av 
ECMAScript-specifikationen vilken släpptes 2015, som den nu anses ha lämnat sina rötter och 
därför kan antas ha nått en hög grad av mognad.  44

I specifikationen skriver man: 
”ECMAScript usage has moved beyond simple scripting and it is now used for the full spectrum of 
programming tasks in many different environments and scales. As the usage of ECMAScript has 
expanded, so has the features and facilities it provides. ECMAScript is now a fully featured general 
propose programming language.”  45

�19



En annan rapport kommenterar att ”JavaScript utvecklades ursprungligen som ett enkelt scriptspråk, 
men är nu ett av de mest populära språken i världen tack vare dess expressivitet och portabilitet. [..] 
JavaScript-program är ofta inbäddade i HTML-dokument i form av webbapplikationer för att 
hantera användarinteraktioner. De har en extrem portabilitet eftersom webbläsare erbjuder 
JavaScript-motorer för att köra dem. Samtidigt som expressiviteten och portabiliteten har skapat 
dess stora framgångar, så har de också introducerat åtskilliga fel, sårbarheter och utmaningar för 
programanalys.” [‑ ] [‑ ] 46 47

Språket behåller sina egenheter eftersom man inte förändrar det i grunden, vilket har både positiva 
och negativa sidor. Det är positivt eftersom det får högre bakåtkompatibilitet när man inte förändrar 
viss grundläggande funktionalitet. Negativt eftersom JavaScript kan uppfattas som alltför tillåtande 
av utvecklare med bakgrund i andra programmeringsspråk. 

Samtidigt fortsätter JavaScript att utvecklas. ES6-konstruktioner innebär till exempel nya sätt att 
skriva sin kod, där funktionell programmering lyfts fram som en populär metod. 
Sammanfattning: Nivå 4 på CMM-skalan. 

Modularitet 
Möjligheterna är många för att skapa moduler, så som görs i applikationen med Module Pattern. 

Popularitet 
JavaScript är ett mycket populärt språk för frontend-applikationer. (se Mognad) 

Portabilitet 
JavaScript är extremt portabelt (se Mognad). 

Prestanda 
Ska inte diskuteras mer än att i applikationen kommer cache användas i form av Local Storage, på 
samma sätt för de båda applikationerna.  

Testbarhet 
+ Många tredjepartsbibliotek existerar i JavaScript, vilka ger många möjligheter att testa sin kod. 

Exempel är: Mocha, Jasmine, Jest, Istanbul, enzyme. 
+ - JavaScript-tester generellt tenderar att vara begränsade, svåra att implementera, långsamma och 
ibland dyra. Men med den rätta strategin och kombinationen av verktyg så kan en i princip full 
täckning fås och tester kan bli väldigt organiserade, enkla och relativt snabba. [‑ ] 48

5.5 Jämförelse av ramverken samt Vanilla JavaScript enligt litteraturstudien 

Tabell 1 är en sammanställning där ramverken jämförs enligt de utvalda kraven för moderna 
webbapplikationer. Jag har delat ut betyg från ett till fem. Motiveringar till betygen följer. 
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Tabell 1: Jämförelse i tabellform av tre centrala ramverk och Vanilla JavaScript enligt 
litteraturstudien. 

Underhållbarhet 
Vue.js anses enklare i syntaxen och lättare att lära sig än de andra två. Dokumentationen är också 
bra. Karchenko jämför Vue.js med React.js där koden för ett enkelt hello world-program blir något 
kortare.[‑ ]  49
  
Möjligheten att skapa HTML-mallar framstår som enklare i ramverken än för Vanilla JavaScript. 
Samtidigt har man många fler alternativ att strukturera sin kod enligt mönster i Vanilla JavaScript, 
medan man i ramverken är mer bunden. 

Sammanfattningsvis får ramverk och Vanilla JavaScript samma betyg. Denna punkt kommer 
emellertid att undersökas mer grundligt i den jämförande studien. 

Mognad 
Möjligen kan Vue.js anses ha nått något högre mognad, men bedöms ändå ligga på samma nivå som 
de andra. 3 av 5 på tidigare nämnd CMM-skala, och betyg 3 i min tabell, blir det för alla tre 
ramverken. Vanilla JavaScript får betyg 4, eftersom dess stabilitet och tillbakakompatibilitet anses 
högre än för ramverken.  

Popularitet 
Alla tre ramverken har ett stort community och är mycket populära. Vue.js är det ramverk som har 
den mest positiva trenden. Detta är kanske därför ett framtidsval. Däremot är det React.js som är 
störst och som också har det starkaste stödet i form av resurser från ett stort företag, Facebook. 

JavaScript är bland de mest populära programmeringsspråken i världen. 

Modularitet 
Med Vanilla JavaScript finns stort utrymme att strukturera koden som man finner bäst. Ramverkens 
arkitektur är uppdelade i moduler på ett sätt som tydligare innebär DRY struktur, vilket är positivt. 

React.js Angular Vue.js Vanilla JavaScript

Underhållbarhet 2 2 3 3

Mognad 3 3 3 4

Popularitet 4 3 3 5

Modularitet 4 3 4 5

Portabilitet 4 4 4 5

Prestanda 4 3 4 4

Testbarhet 3 3 3 4

Totalt 24 21 24 31
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Angular får något lägre betyg eftersom man är dogmatiska och inte lika flexibla som de andra två 
ramverken. 

Portabilitet 
Ramverken verkar anses ha liknande stöd för webbläsare enligt litteraturstudien. 

Prestanda 
Vanilla JavaScript får högt betyg eftersom all funktionalitet är förinstallerad i webbläsaren. 
Ramverken behöver alltid viss tid för att laddas ner innan applikationen kan starta.  

Testbarhet 
Alla tre ramverken får samma betyg, eftersom de bedöms ligga på liknande nivå enligt litteraturen. 
Vanilla JavaScript får något högre, eftersom möjligheterna och testbiblioteken är många. 

5.6 Slutsats av litteraturstudien 

En stor osäkerhetsfaktor när det gäller ramverk borde vara hur deras framtid ser ut. Malmström gav 
ramverket Angular nivå tre i mognad, och valde detta för sitt företags applikation. Detta var 2014. 
Året därpå släppte Angular en ny version som hade förändrats i grunden, vilket gjorde att den inte 
var tillbakakompatibel. Detta orsakade stor kontrovers bland utvecklare, något som är lätt att förstå, 
eftersom det skapar osäkerhet kring hur redan gjorda applikationer kommer behöva uppdateras. 
Exemplet visar vad som kan hända med tekniker som ändå är relativt nya. Med bakgrund av detta 
kan man också argumentera för att kriteriet Mognad är ett i viss mån osäkert begrepp, som inte 
garanterar att tekniken kommer att fortsätta att uppdateras och därmed får hög underhållbarhet i 
framtiden. 

Att döma av litteraturstudien ligger Vue.js och React.js lika högt i rankingen. Valet av ramverk för 
den jämförande studien blir Vue.js, men React.js hade också kunnat utgöra ett bra val. Vue.js har en 
mycket positiv popularitetskurva, enligt State of JavaScripts enkät, vilket kan båda gott, om man 
ska våga sig på att sia om framtiden, och i förlängningen när det gäller att hitta utvecklare. 

Motiveringen för att välja Vue.js för den fortsatta studien har även att göra med vilka 
användningsområden ramverken anses ha. Visst stöd i litteraturstudien finns för att både React.js 
och Angular passar för att utveckla större applikationer. Enligt Kharchenko passar React.js för detta, 
medan Angular anses ha brant inlärningskurva, stor kodbas och att vara ett komplett ramverk, och 
kanske därför ämnat även det för att skapa stora applikationer där man har många möjligheter. 
(Hannah, Buckler) Man får mycket på köpet, som kanske egentigen inte behövs. 

I vårt fall är applikationen relativt liten, och består främst av ett fåtal olika vyer där data från ett 
externt API ska kunna visas upp och interageras med. Vue.js är enligt litteraturstudien litet och 
snabbt, vilket är önskvärda egenskaper också för applikationen. 

I litteraturstudien kan ändå Vanilla JavaScript framstå som det bästa valet, och skulle enligt enbart 
denna kunna väljas. Detta är intressant och står i kontrast till till exempel Malmströms uppsats, där 
han till sist valde Angular som ramverk att arbeta med. Något som också är intressant är att det i 
hans uppsats inte undersöktes om Vanilla JavaScript skulle kunna användas utan ramverk. 
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I det här arbetet vill jag ge Vanilla JavaScript en värdig chans att jämföras med de möjligen mer 
trendiga ramverken. Kan det vara så att det i ett överflöd av moderna tekniker lönar sig att gå 
tillbaka till grunderna? 

I den fortsatta rapporten har en jämförande studie gjorts för att undersöka och förstå vilka 
skillnaderna blir när det gäller underhållbarhet och särskilt det programmeringstekniska, mellan 
Vanilla JavaScript och Vue.js. 
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6. IMPLEMENTATION 

6.1 Inledning 

Här kommer redogöras för hur själva implementationen av de två applikationerna gick till. Först 
kommer en diskussion av hur Wordpress-plugin:et skapades. Därpå hänvisar jag till kodexempel 
från de båda implementationerna som grundlag 
för redogörelsen. Kodexemplen har valts ut för 
att visa upp de mest grundläggande 
skillnaderna. Det handlar om hur applikationen 
byggs upp steg för steg. Här behövs en Model 
där datahantering sker. Datan hämtas från ett 
externt API. Den behöver sedan bearbetas och 
filtreras för att kunna visas upp i en View, det 
vill säga ett användargränssnitt där en 
användare kan se resultatet och interagera med 
webbapplikationen. Jag har också redogjort för 
modulen Vuex och mer avancerad 
datahantering. 

6.2 Redogörelse för två 
implementationer 

Prototypen är planerad att i framtiden 
införlivas i en Wordpress-installation. 
Wordpress är ett Content Management System 
(CMS) med vilket det går att skapa bloggar, e-
butiker eller andra typer av webbplatser.[‑ ] 50
Ett sätt att utöka Wordpress funktionalitet är att 
skapa ett Wordpress-plugin. Pluginet består av 
en fristående katalog med filer konfigurerade 
på ett visst sätt för att accepteras i Wordpress 
system. Pluginet kan aktiveras, administreras 
och avaktiveras via Wordpress 
administrationssidor. 

Figur 3: Trädvy av Wordpress-pluginets filer. 

Programmeringsspråket är PHP i kombination med WordPress interna funktioner. Denna 
grundläggande del av pluginet utgör ett skelett och här togs hjälp av en på förhand byggd mall och 
filstruktur för WordPress-plugin.[‑ ]  51
I prototypen har WordPress egen funktion add_shortcode() använts. I denna sänds som parameter 
ett HTML-element i form av en <div> med CSS-klassen ”rb_search”. Det är detta element som 
omsluter applikationen, vilken i sin tur skapas dynamiskt av en uppsättning JavaScript-filer. 

Figur 3 visar plugin-katalogens alla filer. De flesta av dem ingår i mallen. De markerade filerna är 
uppsättningen med JavaScript-filer som utgör implementationen av sökprototypen. Där finner man 
main.js vilken startar applikationen, nav.js som sköter navigationsmenyn och start.js som skapar 
startsidan. I helpers.js finns hjälpfunktioner. JavaScript-filerna laddas i tur och ordning från filen 
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class-rb_search-public.php med hjälp av WordPress funktioner wp_register_script() och 
wp_enqueue_script(). 

Eftersom uppdragsgivarens webbsidor inte var färdiga vid tiden för denna rapports skrivande blev 
det mest naturligt att göra prototypen neutral när  det gäller design, och med enbart grundläggande 
CSS-regler. Dess utseende och layout är tänkt att kunna anpassas enligt de i framtiden färdiga 
webbsidorna. 

Figur 4 visar pluginets startsida, införlivad i en post på en WordPress-installation. En post är en 
förinställd bloggpost. Pluginet kan lätt inplanteras i valfri post, page eller andra egenformaterade 
WordPress-vyer. 

Figur 4: Vy där startsidan för pluginet är inlagd i en WordPress-skapad post (bloggpost). 

Figur 5 visar en skolsida, det vill säga det som visas när användaren har valt en av de tillgängliga 
skolorna som erbjuder gymnasieutbildningar. En breadcrumb-meny överst visar var man befinner 
sig. Därefter följer kortfattad data om skolan, följt av tillgängliga utbildningar som en serie länkar. 
Väljer man en utbildning öppnas nästa sida där information om utbildningen visas. Prototypen 
fungerar snabbt och väl. Det som visade sig vara en brist i systemet är Skolverkets API, som har 
varit ostabilt vid vissa tester. Ett API, eller Application Programming Interface innebär en samling 
funktioner som gör det möjligt för utomstående applikationer att få tillgång till data hos till exempel 
en myndighet via Internet. När API:t är otillgängligt, eller användaren inte är uppkopplad på ett 
nätverk, hämtar därför webbsidan sina data från Web Storage i webbläsaren. Web Storage API är ett 
sätt att lagra data i en webbläsare.[‑ ] Detta cacheminne lagrar automatiskt data första gången man 52
hämtar den. 
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Figur 5: Vy där information om en enskild gymnasieskola visas, samt aktuella utbildningar 
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Figur 6: Vy som visar information om en vald utbildning, med data hämtad från Skolverkets API 

Med hjälp av Revealing Module Pattern kan koden delas upp i sammanhängande moduler. I ES6/
ES2015, finns möjlighet att använda ”import”-funktionen för att importera moduler, på ett liknande 
sätt som Module Pattern. Detta skulle kunna ha varit ett alternativ, men hade krävt ett polyfill för att 
vara kompatibelt med äldre webbläsare. 

Variabler definierade inuti en IIFE är inte nåbara utanför den, men kan nås genom att kalla på 
variablerna via IIFE:t, till exempel som koden i Kodexempel 2, där funktionen startPage() kallas på 
i modulen start ( start.startPage() ). 
Huvudmodulen main.js skapar några grundelement på sidan, med utgångspunkt i en wrapper som 
tidigare inkluderats via HTML. (Kodexempel 2) Därefter skapas elementen för navigationen, och 
funktionen startPage() som ligger i modulen start anropas, för att ladda startsidan. De funktioner 
eller variabler man önskar använda i andra delar av koden sänds tillbaka via ett return-statement. 

För att uppdatera en vy behöver först de existerande elementen i vyn raderas. Detta kan göras så 
som i Kodexempel 3. Här används en while-loop för att iterera igenom alla firstChild i 
mainContainern, och radera dem. 

Nästa steg är att bygga upp vyn, element för element. (Kodexempel 4) Ett element består ofta av 
flera noder. En omstlutande del, eller eller flera attribut, samt textinnehåll och nya element om det 
finns ättlingar eller barn-noder (childNodes). 

Det är detta återkommande byggande och nedrivande av DOM-trädet i Vanilla JavaScript som 
skiljer sig åt mest ifrån Vue.js-implementationen. 
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/*Kodexempel 2: Module Pattern i main.js*/

/* Main js module */

"use strict";

var main = (function mainModule() {

         // set content to start

        var navElements = [{name: "Start", 

                    class: "rb_start",

                    nav: start.startPage}];

        window.wrapper = document.querySelector('.rb_search');

        window.mainContainer = document.createElement("main");

        window.mainContainer.className = "rb_container";

        // Add navigation elements

        window.navigation = document.createElement("nav");

        window.navigation.className = "top-nav";

        start.startPage();

        return {

            navElements: navElements

        };

})();

/*Kodexempel 3: Funktion som rensar en vy för element, skriven i 

Vanilla JavaScript.*/

    /**

    * Remove children of #mainContainer

    *

    */

    var clearMainContainer = function() {

        if (window.mainContainer !== null) {

            let main = window.mainContainer;

            while (main.firstChild) {

                main.removeChild(main.firstChild);

            }

        }

    }



För att åstadkomma detsamma i Vue.js kan mallen i Kodexempel 5 användas. Här visas att istället 
för att bygga element del för del, används det som redan finns tillgängligt. Koden för att förfråga 
och hämta data ifrån Skolverkets API har utelämnats i exemplet, eftersom den inte skiljer sig åt i de 
båda applikationerna. Det som framför allt är annorlunda är hur webbsidans element tillsammans 
med data uppdateras i webbläsaren. 

Vue.js använder alltså mallar för HTML-koden. Dessa kan fyllas med data med hjälp av mustach-
syntax, där en variabel som bär på data omsluts mellan dubbla klammerparenteser. Så kan data 
manipuleras i metoder som definieras mellan script-taggar. 
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/*Kodexempel 4: Funktion som bygger upp en vy element för element 

(förkortad för läsbarhet), i Vanilla JavaScript*/

    let createSchoolInfoElements = function(myJson) {

        helpers.clearMainContainer();

        if (window.mainContainer !== null) {

            let school = myJson.content.educationProvider;

            // create elements

            let content = document.createElement('div');

            content.id = "school_info";

            // create name element

            let name_el = document.createElement('h3');

            let name = school.name.string[0].content;

            let name_text = document.createTextNode(name);

            name_el.appendChild(name_text);

            // create url element

            let url_el = document.createElement('div');

            let url = school.url[0].url[0].content;

            url = helpers.fixUrl(url);

            let url_text = document.createTextNode("URL: " + url);

            let url_link = document.createElement('a');

            url_link.setAttribute('href', url);

            url_link.appendChild(url_text);

            url_el.appendChild(url_link);

            // Append elements at the end of <div id='school_info'>

            content.appendChild(name_el);

            content.appendChild(url_el);

            // Append #school_info at the end of .rb_container

            window.mainContainer.appendChild(content);

        }

    }
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/*Kodexempel 5: School.vue: En mall för att skapa en HTML-vy och fylla den 

dynamiskt med data.*/

<template>

<div>

<h2>{{ name }}</h2>

<div>

<p>Epost: {{ email }} <br>

Adress: {{ address }}<br>

URL: {{ url }}

</p>

</div>

</template>

/*Kodexempel 6: School.vue – fortsättning. Single File Component där data 

returneras.*/

<script type="text/javascript">

    export default {

        props: [ "gymnasiums" ],

        data() {

            return {

                id: this.$route.params.id,

                name: "",

                email: "",

                url: "",

                address: ""

            }

        },

        created() {

            this.createSchoolPage(this.id);

        },

/*Kodexempel 7: Methods i School.vue (förkortat utdrag)*/

methods: {

   createSchoolPage(id) {

        if (parsed_info === null) {

            let url = "https://susanavet2.skolverket.se/api/1.1/

providers/" + id;

        fetch(url)

        .then(function(response) {

if (response.ok) {

              return response.json();

            }

            throw new Error("Network response was not ok.");

        })

}

}

}



I Kodexempel 6 visas fortsättningen av School.vue. Detta är script-delen, i vilken anges vad som 
ska exporteras av data och funktioner. Created() är en livscykelmetod. Dessa metoder anropas 
automatiskt i olika faser av applikationens livscykel. Created() anropas när vyn har skapats. I 
exemplet körs funktionen createSchoolPage().  Denna funktion finns under methods i samma fil. 
(Kodexempel 7) 

Metoden createSchoolPage() anropar Skolverkets API med hjälp av fetch(), och uppdaterar därefter 
data-attributen name, email, url och address (Kodexempel 6). Applikationen registrerar att data-
innehållet har förändrats och uppdaterar vyn (Kodexempel 5). 

För att införliva samma funktionalitet i Vanilla JavaScript kan globala variabler för applikationen 
användas. Dessa variabler lever så länge användaren inte uppdaterar webbsidan och laddar in den 
på nytt, något som också stämmer för Vue.js-applikationen. Som förut nämnts har webbläsarens 
Local Storage använts för att spara den hämtade datan och undvika att belasta Internet och servern 
på nytt. Detta gäller för båda applikationerna. 

6.2 Skillnader i de båda implementationerna 

Att införliva en Vue.js-applikation i en Wordpress-installation krävde ytterligare verktyg, nämligen 
Webpack, ett verktyg som används tillsammans med Node Package Manager (npm) för att packa 
ihop de olika JavaScript-filerna till ett format som en webbläsare kan förstå [‑ ] [‑ ]. Detta 53 54
fungerade väl, och behövde bara göras en gång för den färdiga implementationen. 

För att jämföra med implementationen i Vanilla JavaScript behöver man där inte packa ihop filerna, 
då de är färdiga på förhand att interpreteras av JavaScript-motorn i webbläsaren, något som kan ses 
som en fördel, då utvecklingsprocessen blir något mindre komplex. 

Fler jämförelser mellan implementationerna följer i nästa kapitel. 
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7. RESULTAT 

7.1 Inledning 

För att återknyta så är frågeställningen hur de två motsvarande applikationerna skiljer sig åt när det 
gäller underhållbarhet. 

Frågan om underhållbarhet kommer att delas upp i: 
- Det programmeringstekniska (återanvändbarhet, datahantering) 
- Läsbarhet 
- Kodmängd 

7.2 Hur skiljer sig de båda applikationerna programmeringstekniskt? 

7.2.1 Inledning 

I kapitlet Implementation har applikationen i Vanilla JavaScript redogjorts för. Här ska först Vue.js-
applikationen presenteras, vilken därefter kommer att jämföras med Vanilla JavaScript-
implementationen. 

Vue.js fokuserar på ViewModel i Model - View - ViewModel-mönstret (MVVM). (Figur 7) 
ViewModel är ett objekt som synkroniserar modellen och vyn. Vue.js är därför inte ett fullskaligt 
ramverk utan är designat att vara ett vylager som är enkelt och flexibelt.[‑ ] 55

I vår applikation består Model av den data som hämtas från Skolverkets API. View är det som visas 
för användaren. ViewModel är Single File Components, vilka synkroniserar Model och View. 

Figur 7: En illustration av Vues arkitektur. Hämtad från Vue.js – Getting Started. 
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7.2.2 Återanvändbarhet – Single File Components vs Module Pattern 

En komponent är en funktionell del av ett användargränssnitt. Man kan konstruera sin Vue.js-
applikation på olika sätt, med det rekommenderas att använda Single File Components för större 
projekt.[‑ ] Detta är modellen som har använts. I dessa kan komponenter definieras i filer med 56
ändelsen .vue. Varje Single File Component innehåller tre delar i form av HTML-taggar med 
namnen template, script och style. Inom webbdiskussioner rekommenderas att separera mellan 
HTML, CSS och JavaScript i en applikation.[‑ ] Vue.js poängterar att detta inte är samma sak som 57
att separera innehållet i olika filer. En Single File Component innebär nämligen att de olika delarna 
är separerade, men befinner sig i en och samma fil. Fördelen är att utvecklaren inte behöver leta 
länge efter en viss CSS-regel eller JavaScript-metod. 

Med hjälp av dessa komponenter blir det enkelt att återanvända delar av koden. Funktioner i Vanilla 
JavaScript kan också återanvändas och byggas som komponenter, men det kräver färre kodrader att 
göra samma sak i Vue.js. Detta gäller vid större applikationer där mallar kan användas om igen. För 
vår applikation blir det inte så uppenbart. Varje del av en mall kan i sin tur frikopplas som en egen 
komponent. Denna kan bestå av ett eller flera HTML-element, allt eftersom vad som kan utgöra en 
enhetlig komponent, och om det bedöms vara en fördel att separera den från sin omgiving. 

Genom att dela upp en applikation i mindre komponenter blir resultatet en i hög grad underhållbar 
kodbas. 

För Vanilla JavaScript-applikationen i Module Pattern kan koden delas upp i moduler. I Vue.js-
applikationen utgör Single File Components återanvändbara moduler, på ett liknande sätt. 

Vanilla JavaScript-modulerna är inte mallar som kan återanvändas så som Vue.js-mallarna. Däremot 
kan som vanligt själva funktionerna återanvändas, så som är god sed i programmering. Vue.js-
koden blir med hjälp av html-mallar mer DRY än den för Vanilla JavaScript. 

Det är svårt att skilja återanvändbarhet från användandet av HTML-mallar och state- eller 
datahantering, och i följande avsnitt kommer begreppen att diskuteras tillsammans. 

7.2.3 Datahantering - HTML-mallar 

Bland flera av de moderna ramverken är hanterandet eller bindandet av data en central punkt. I 
Vue.js utvecklarguide skriver man ”I kärnan av Vue.js finns ett system som tillåter att deklarativt 
rendera data till DOM genom att använda en enkel mallsyntax” (min översättning). 

Med hjälp av Vue.js behöver DOM-trädet inte manipuleras, istället skapas vyerna som mallar. I 
dessa mallar kan data dynamiskt uppdateras – i vår applikations fall gäller det en lista med skolor, 
samt varje skolas info, utbildningar och info om varje utbildning. 

I en Single Page Application (SPA), kan det via ett state växlas mellan olika vyer samtidigt. State 
innebär att data i ett visst tillstånd bevaras i applikationen. För den här applikationens del behövdes 
den nyss visade skolans id bevaras i minnet, för att användaren skulle kunna bläddra fram och 
tillbaka mellan vyer utan att behöva anropa databasen på nytt. 
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Den motsvarande funktionaliteten för JavaScript-applikationen innebär att data lagras i variabler i 
modulerna. Det går fint att spara i variabler, och hämta data så länge applikationen lever och 
användaren inte trycker på uppdatera-ikonen i webbläsaren. När användaren befinner sig på en sida 
i SPA:t, finns fortfarande den senaste sökningen kvar i minnet. De sparas i Local Storage. 

Local Storage har använts i båda applikationerna.[‑ ] Eftersom detta lagringsminne används på 58
samma sätt och därför saknar betydelse för en jämförelse kommer det inte att diskuteras utförligt. 
Local Storage har både för- och nackdelar, men är framför allt praktiskt då användarens webbläsare 
tillfälligt kan spara data i ett cacheminne, för att undvika att belasta ett API eller nätverket. Detta 
istället för att hämta datan på nytt vid upprepade sidladdningar. Negativt är att webbläsarstöd 
varierar och kan vara avstängt vid till exempel privat browsing-läge. Om en användare har slagit på 
privat browsing i sin webbläsare innebär det att inga data tillåts sparas från besökta webbplatser. 
Det betyder att webbplatser inte kan lämna spår i besökarens dator, men som vi ser kan viss 
funktionalitet försvinna. 

7.2.4 Datahantering - Vuex 

En Vue.js-modul är till exempel ett objekt som utökar Vue.js funktionalitet på ett visst område. I 
Vue.js-applikationen används modulen Vuex. Vuex är ett State Management Library (SML), en 
modul vilken gör det möjligt att hantera data, och där en store innebär ett centralt objekt där all 
relevant data samlas in. Andra populära State Management-verktyg är Redux, Firebase och Apollo.
[‑ ] Modulen inkluderas så som i Kodexempel 9. 59

Vuex används eftersom det har flera fördelar gentemot andra sätt att hantera och binda data. Utan 
modul behöver data sändas upp och ner i komponenthierarkin, vilket kräver att varje komponent 
behöver hantera den. Ett annat sätt är att sända data till en Event Bus, dit datan sänds och kan 
fördelas. En Event Bus är ett objekt som blir injicerat i varje komponent. Vuex är väldigt likt en 
Event bus, men ger ytterligare funktioner. Vuex framstod som den mest kompletta lösningen, och 
den mest skalbara lösningen. Detta för att man slipper traversera varje komponent och komma ihåg 
var datan finns, vilket kan vara en utmaning om applikationen behöver utökas. Store i Vuex 
fungerar istället likt globala variabler som man har tillgång till i vilken komponent man än befinner 
sig. 

I kodexempel 9 och 10 skapas Vuex och en Vuex store inkluderas i en Vue.js-instans. 

Det som finns lagrat i minnet i store kan hämtas enligt Kodexempel 12. Från ovanstående exempel 
har man tillgång till det som finns i state. State är read-only, och kan inte skrivas över direkt. Istället 
behöver man mutera state, det vill säga skapa en funktion vars jobb det är att uppdatera state 
(Kodexempel 12) I komponenten behövs också skapas en metod som kallar på modifyMyVal med 
en commit (Kodexempel 13). Commit kan översättas till överlämning, och innebär ett sätt att göra 
förändringar av data permanenta. 

Vuex gör det också möjligt att kunna manipulera state och gå tillbaka i tid vid debugging i 
webbläsaren Chrome, och dess Vue.js-developer plugin. Detta är utökad funktionalitet i 
webbläsaren för att hjälpa utvecklare att arbeta med en applikation. 
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Vuex löste smidigt breadcrumb-navigationen, då det senaste skolnamnet och -id:t behövde lagras 
för att kunna hämtas igen. 
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/*Kodexempel 9: Skapandet av en instans av Vuex*/

const store = new Vuex.Store({

state: {

myVal: "Hello World"

}

});

/*Kodexempel 10: Inkluderande av en store i en instans av Vue*/

new Vue({

store

});

/*Kodexempel 11:*/

Vue.component({

computed: {

myVal() { return this.$store.state.myVal };

},

template: "<div>{{ myVal }}</div>"

});

/*Kodexempel 12:*/

const store = new Vuex.Store ({

state: {

myVal: "Hello World"

},

mutations: {

modifyMyVal( state, newVal) {

state.myVal = newVal

}

}

});

/*Kodexempel 13:*/

methods: {

updateVal() { this.$store.commit("modifyMyVal", "new value"); }

}



7.3. Läsbarhet 

Koden i Vue.js vinner i läsbarhet, på grund av Single File Components, där varje komponent samlas 
för sig. 

Vanilla JavaScript förlorar i läsbarhet på grund av att uppbyggandet och raderandet av DOM-
noderna framstår som onödigt i förhållande till Vue.js-applikationen. Koden blir lång och mer 
oöversiktlig. Kommentarer och indentering hjälper naturligtvis. 

7.4 Kodmängd 

Koden i Vue.js blir avsevärt kortare. Modulen som skapar sidan som visar information för en 
enskild skola utgörs av 188 rader i Vanilla JavaScript, och 145 rader i Vue.js. För startsidan behövs 
80 rader kod för Vanilla JavaScript och 40 rader för Vue.js. Förklaringen är som förut att 
konstruerandet av elementen bit för bit kräver fler kodrader. I HTML-mallen i Vue.js kan elementen 
skapas på traditionellt sätt. När ett HTML-element skapas sker konstruerandet i detaljnivå 
automatiskt och osynligt – utvecklaren behöver inte känna till namnen på childNodes och hur man 
interagerar med dem. Konstruktionen av HTML-element sker mer användarvänligt och intuitivt 
enligt HTMLs standards. 

7.5 Jämförelse i tabellform 

För studien skapades ett betygsystem baserat på litteraturstudien och den jämförande studien där 
underhållbarhet bedömdes enligt ett antal kategorier, och får betyg från 1 till maximalt 5. 

Tabell 2: Underhållbarhet i Vanilla JavaScript och Vue.js 

7.6 Kommentarer till betygen för underhållbarhet 

Återanvändbarhet 
Det framstår som enklare att återanvända kod i Vue.js, med hjälp av HTML-mallar. Motsvarande i 
Vanilla JavaScript i vår applikation är att använda Module Pattern. Det går alltså att skapa moduler, 
men det är inte lika enkelt att skapa mallar för vyerna. 

Underhållbarhet Vanilla JavaScript Vue.js

Återanvändbarhet 3 4

Datahantering 3 4

Läsbarhet 3 4

Kodmängd 3 4

Totalt underhållbarhet 12 16
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Datahantering  
En följd av HTML-mallar och återanvändbara komponenter i Vue.js, blir att datahanteringen 
isoleras från resten av koden, vilket är en stor fördel. För att uppdatera data behöver man inte röra 
DOM-trädet. 

En fördel med att lagra programmets tillstånd i ett separat objekt med hjälp av modulen Vuex är att 
det blir mer skalbart på grund av att varje komponent inte behöver uppdateras för att kunna använda 
den centralt placerade datan. 

Datahantering i Vue.js är mer tidsödande att lära sig än i Vanilla JavaScript, men vinner i längden i 
och med att det ger en robust lösning. 

Läsbarhet. Vue.js får högre betyg även här. Enligt genomgången blir det enklare att läsa Vue.js-
kod. En HTML-mall gör det mycket enklare att läsa och föreställa sig resultatet på webbsidan, 
jämfört med funktionerna i Vanilla JavaScript vilka bygger upp varje element nod för nod. I en 
Single File Components samlas mall, stilmall samt JavaScript enbart för den aktuella komponenten. 
Denna struktur underlättar också kodens läsbarhet. 

Kodmängd. Vue.js får högre betyg, det blir tydligt i jämförelsen. Även läsbarhet kan försämras 
med en större mängd kod, eftersom det blir svårare att skaffa sig en översikt. 
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8. ANALYS 

I litteraturstudien ställdes följande frågor: 

1. Hur skiljer sig de olika ramverken åt när det gäller de aktuella kraven (Underhållbarhet, 
Mognad, Modularitet, Popularitet, Portabilitet, Prestanda och Testbarhet? 

2. Hur mäter sig Vanilla JavaScript gentemot ramverken när det gäller samma krav? 

I litteraturstudien fick Vanilla JavaScript ett mycket högre samlat betyg än ramverken. Detta har 
framför allt att göra med dess större popularitet, modularitet och mognad. Att använda 
programmeringsspråk istället för ett ramverk som är byggt på språket, ger naturligt nog en större 
stabilitet och många fler valmöjligheter. Man borde i högre grad kunna lita på att Vanilla JavaScript 
kommer att stå sig gentemot ramverk med högre utskiftnings- och förändringstakt. 

Att använda Vanilla JavaScript till en applikation ger högre tillförlitlighet, eftersom dess högre 
popularitet gör att vi i högre grad kan lita på att det är lätt att hitta utvecklare i framtiden. Dess 
högre mognad gör också att vi kan lita mer på att språket inte kommer att förändras i grunden. 

I den jämförande studien ställdes frågan: 

Hur skiljer sig två applikationer, skapade i Vanilla JavaScript och i ett ramverk, när det gäller 
underhållbarhet? 

I den jämförande studien vilken har närstuderat begreppet underhållbarhet ser resultatet annorlunda 
ut än i teorin från litteraturstudien. Här får Vue.js högre betyg på alla punkter: Återanvändbarhet av 
kod, datahantering, läsbarhet och kodmängd. 

Frågan blir då om man som företag, utvecklare eller annan intressent vill ta risken att välja ett 
snabbt och modernt ramverk framför en lösning som är stabilare över tid; programmeringspråket 
som ramverket bygger på. 

Här ställer sig underhållbarhet gentemot mognad och stabilitet. 
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9. SLUTSATSER 

Att välja teknik för en modern webbapplikation i JavaScript kan vara utmanande eftersom det finns 
så många och nya fortsätter att dyka upp. Enligt den här uppsatsens teoretiska grundlag finns för 
närvarande tre ramverk som skiljer ut sig i popularitet vilka därför fick utgöra en första 
begränsning. 

Vidare utgicks från ett antal krav för moderna webbapplikationer, nämligen: Underhållbarhet, 
Mognad, Popularitet, Modularitet, Portabilitet, Prestanda och Testbarhet. Med utgångspunkt i 
litteratur och åsikter från erfarna webbutvecklare valdes ramverket Vue.js som lämpligt att 
undersöka djupare i den jämförande studien. 

Jämförelsen mellan Vue.js och Vanilla JavaScript fördjupade sig i Underhållbarhet, vilket delades 
upp i återanvändbarhet av kod, datahantering, läsbarhet av kod och kodmängd. 

Lockelsen var stor att arbeta med Vue.js, på grund av dess högre betyg när det gäller 
underhållbarhet. 

Valet av teknik för webbapplikationen föll till sist ändå på Vanilla JavaScript. 

Valet beror på att Region Blekinge är en myndighet som behöver ge ett tillförlitligt intryck. Man 
behöver skapa en applikation som har lång levnadstid. Mognad och Popularitet bedöms som 
viktigare än Underhållbarhet. 

Det ska ändå sägas till Vue.js försvar att valet inte var självklart, och att Vue.js också framstår som 
bra val för en modern webbapplikation. 

10. FRAMTIDA ARBETE 

Det finns mängder av teman att utforska inom programmeringsspråket JavaScript. Vanligt idag är 
att använda verktyg som npm och Webpack, som till exempel för att underlätta den lokala 
utvecklingsmiljön. Användbarheten för dessa skulle kunna undersökas i framtida rapporter. En 
utmaning kring att forska i levande tekniker är att de förändras så snabbt. Möjligen är det därför 
man hittar fler uppsatser som handlar om generella begrepp än till exempel specifika frontend-
ramverk. I uppsatsen har särskilt datahantering i en applikation diskuterats. Andra ansatser skulle 
till exempel kunna vara jämförande studier mellan funktionell programmering och objektorienterad, 
mellan Module Pattern och ES6-moduler. Möjligen med fokus på det som har visat sig mer 
beständigt över tid. 
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11. APPENDIX 

Lista över figurer 

Figur 1: Enkät om användning av ramverk i JavaScript (14) 
Figur 2: Större ramverks procentandel av nedladdade paket från NPM (15) 
Figur 3: Trädvy av Wordpress-pluginets filer. (24) 
Figur 4: Vy där startsidan för pluginet är inlagd i en WordPress-skapad post (bloggpost). (25) 
Figur 5: Vy där information om en enskild gymnasieskola visas, samt aktuella utbildningar (26) 
Figur 6: Vy som visar information om en vald utbildning, med data hämtad från Skolverkets API 
(27) 
Figur 7: En illustration av Vues arkitektur. Hämtad från Vue.js – Getting Started. (32) 

Lista över kodexempel 

Kodexempel 1: Revealing Module Pattern, från boken Learning JavaScript Design Patterns 
Kodexempel 2: Module Pattern i main.js 
Kodexempel 3: Funktion som rensar en vy för element, skriven i Vanilla JavaScript. 
Kodexempel 4: Funktion som bygger upp en vy element för element (förkortad för läsbarhet), i 
Vanilla JavaScript 
Kodexempel 5: School.vue: En mall för att skapa en HTML-vy och fylla den dynamiskt med data. 
Kodexempel 6: School.vue – fortsättning. Single File Component där data returneras. 
Kodexempel 7: Methods i School.vue (förkortat utdrag) 
Kodexempel 9: Skapandet av en instans av Vuex 
Kodexempel 10: Inkluderande av en store i en instans av Vue 
Kodexempel 11-13: Uppdatera data med hjälp av Vuex 

Lista över tabeller 

Tabell 1: Jämförelse i tabellform av tre centrala ramverk och Vanilla JavaScript enligt 
litteraturstudien. (21) 
Tabell 2: Underhållbarhet i Vanilla JavaScript och Vue.js (36) 
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