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Abstract 

This essay has been done at Tekniska Högskolan in Jönköping. 

Today’s society is getting more and more digitalized and mobile. A growing percentage 

is using their smartphone to surf, shop or work. The growing market for mobile units 

has created new ways to develop web applications. The purpose of this essay is to 

compare ASP.NET and Angular. ASP.NET is one of the older and most established 

web-frameworks, whereas Angular is a newer one. This to see how they differ in 

resource usage and to help someone chose between them when their focus is on the 

client mobile unit. 

The method to do this has been to develop two web applications, one made in Angular 

and one made in ASP.NET. Tests have been created to imitate users, while these tests 

are run, resource usage on the client-unit has been measured. 

The tests showed that the two web applications are similar in resource usage but that 

Angular uses less during some functions and ASP.NET less during other functions. 

The study shows that the frameworks differences will not affect a client resource usage 

enough to decide which framework to use. 
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Sammanfattning 

Arbetet har utförts på Tekniska Högskolan i Jönköping. 

Dagens samhälle blir mer och mer digitaliserat och mobilt. En allt större andel använder 

sin mobil för att surfa, handla eller sköta jobbet. Den växande marknaden för mobila 

enheter har gjort att nya utvecklingsmetoder framkommit. Syftet med denna rapport är 

att jämnföra ASP.NET och Angular. ASP.NET är ett av de äldre, mest etablerade 

webbramverken medans Angular är ett av de nyare. Detta för att se hur de skiljer sig i 

resursanvändning och ge riktlinjer om hur man kan välja när man fokuserar på klientens 

mobila enhet.  

Metoden för att göra detta har varit att utveckla två webbapplikationer, en i Angular 

och en i ASP.NET. Tester har byggts upp för att imitera användare, medan dessa tester 

kördes har resursanvändning på enheten mätts.  

Vid testerna framkommer det att två webbapplikationerna är mycket lika i 

resursanvändning men att Angular använder mindre vid vissa funktioner och ASP.NET 

mindre vid andra funktioner. 

Studien visar på att valet av ramverkens skillnader inte påverkar en enhets 

resursanvändning tillräckligt för att avgöra valet av ramverk. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Webbapplikationer har under de senaste åren börjat ta upp en större del av vårt liv enligt 

Bernhardt (2016). Webbapplikationer används dagligen av nästan alla, till exempel i 

form av internetbank, sociala medier eller att man handlar på nätbutik. Fler och fler 

enheter ansluts till internet och forskningsbolaget Gartner (2013) tror att tills 2020 

kommer det att vara 7,3 miljarder PCs, tablets och smartphones i användning.  

Nästan alla företag idag har en hemsida, detta för det är en tydlig fördel mot att inte ha 

en. Enligt Googles användardata besöker 68% av de användare som söker på lokala 

företag inom 24 timmar och 50% gör ett köp (Espresso, 2017). Om man då inte har en 

hemsida ligger man tydligt i underläge. Det är också viktigt att ha en mobilanpassad 

sida då en stor del av sökningarna sker på en smartphone när de letar efter något 

speciellt (Espresso, 2017). 

Med denna ökade användning av webbapplikationer kommer nya krav. Företag som får 

en stor ökning av användning kommer att behöva investera mer i deras webbservrar 

men genom att lägga mer av resurskraven på klientensenhet kan värdefulla resurser 

sparas. Detta lägger press på att finna nya sätt att utveckla webbapplikationer. De nya 

ramverk som utvecklats till exempel React, Angular och Vue. Dessa fokuserar på de 

nya kraven och är skapta för att kunna genomföra dessa krav på ett nytt smartare sätt. 

Arbetet har genomförts i samarbete med CombiQ som är intresserade av hur valet av 

metod påverkar resursanvändning på klientenheter. 

1.2 Problembeskrivning 

När man skall utveckla en webbapplikation idag finns det många utvecklingsmetoder. 

Dessa bygger på ett stort antal ramverk, där varje ramverk betyder ett nytt sätt att skriva 

koden på. Att välja mellan dessa kan vara mycket svårt och medföra negativa 

konsekvenser vid val av en metod som inte är optimal för användningsområdet. 

Prestanda är en viktig faktor i dagens utveckling då fler enligt Statcounter (2017) börjar 

använda mobila enheter och prestanda blir då mer begränsade jämfört mot PC. 

Resursanvändning av en applikation blir mer relevant då man som utvecklare kan 

behöva ta hänsyn till en enhets prestanda.  
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Svårigheten ligger i att avväga hur ett företags val att lägga en del av 

resursanvändningen på klientenheten påverkra klientenheten. Om en märkbar skillnad 

för applikationsanvändaren uppstår riskerar företaget kanske att förlora mer än vad det 

kostar att investera i kraftfullare servrar. 

I denna studie jämförs två populära utvecklingsmetoder (Hotframeworks.com 2018), 

en Single-page webbapplikation med ramverket Angular och en webbapplikation med 

ramverket ASP.NET. Webbapplikationernas resursanvändningsskillnader jämförs och 

härigenom framkommer applikationstypernas för- och nackdelar på mobila enheter. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

I problembeskrivning framgår det att valet av utvecklingsmetod för webbapplikationer 

är komplicerat. Vidare framgår det att prestanda är en central faktor och att ökningen 

av mobila enheter begränsar den möjliga resursanvändningen. Därmed är syftet med 

denna studie:  

Att ta fram underlag om klientsidans resursanvändning mellan en 

ASP.NET webbapplikation och en Angular webbapplikation på en 

mobilenhet. 

 

För att kunna nå studiens syfte har två frågeställningar ställts upp, studiens första 

frågeställning: 

Var i den mobila enheten finns skillnader i resursanvändningen under 

användning av webbapplikationerna utvecklade med ASP.NET och 

Angular? 

Studiens andra frågeställning är: 

Hur stor är skillnaden på resursanvändning på den mobila enheten under 

användning av webbapplikationerna utvecklade med ASP.NET och 

Angular? 

 

För att besvara frågeställningarna ska det utföras en experimentell studie där de två 

olika webbapplikationerna ställs mot varandra. 
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1.4 Omfång och avgränsningar 

Experimentet har utförts på en Samsung Galaxy S8. Detta är då Android är överlägset 

det mest populära operativsystemet på smartphones enligt IDC (2017) med en 

marknadsandel på 85% i hela världen. Valet att endast köra testen på en telefon både 

för att antalet tester som genomförts redan var stort och lika många krävs för varje 

telefonmodell.  

Experimentet har bara utförts i webbläsaren Chrome då detta är den överlägset 

vanligaste webbläsaren med ungefär 52% av den mobila marknaden och närmaste 

utmanare är Safari med endast 19% (Statcounter, 2018). Detta hör ihop med valet att 

endast köra på en telefonmodell, antalet tester som hade behövts genomföras blir för 

stort och inte möjligt i denna studie. 

 

1.5 Disposition 

Resterande delar av rapporten är disponerad enligt följande:  

Kapitel 2 – Metod och genomförande  

Vald forskningsmetod beskrivs samt en beskrivning av studiens arbetsprocess.  

Kapitel 3 – Teoretiskt Ramverk  

Relevant teori för studiens område redogörs.  

Kapitel 4 – Empiri  

Presentation av data som införskaffats genom metoden som beskrevs i kapitel 2.  

Kapitel 5 – Analys 

Insamlade databehandlas och de givna frågeställningarna besvaras.  

Kapitel 6 – Diskussion och Slutsatser  

En sammanfattade diskussion och slutsats av studien presenteras. 
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2 Metod och genomförande 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för 

att besvara studiens frågeställningar 

För att besvara studiens frågeställningar har det genomförts en experimentell studie där 

två olika webbapplikationer har gått igenom tre olika typer av test. En experimentell 

studie ansågs som en lämplig metod då tidigare forskning inte besvarar 

frågeställningarna. Samt erhålla den data som krävs för att bevisa eller motbevisa 

studiens hypotes som ställs upp i kapitlet nedan i 2.4.5, samt använda den insamlade 

data för att sedan besvara studiens frågeställningar. 

2.2 Arbetsprocessen 

Studiens arbetsprocess började med en fördjupning inom ämnet och de två ramverken. 

Därefter påbörjades design och utvecklingen av experimentet och de två 

webbapplikationerna. När utvecklingen hade slutförts genomfördes experimentet och 

data insamlades med hjälp av ADB. Data sammanställdes sedan i Microsoft Excel för 

slutsatser och analys.  

2.3 Experiment 

Experiment utförs ofta i en laboratorsmiljö vilket ger en hög kontrollnivå av variabler 

och insamlad data kan användas för att stödja eller motbevisa hypoteser (Wohlin et al., 

2012). Enligt Wohlin et al. (2012) så är det viktigt att ett experiment är upprepningsbart 

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

För att erhålla ett upprepningsbart experiment kommer experimentet och 

webbapplikationerna beskrivas i detalj nedan.  

 

Experimentet grundar sig i de olika komponenterna som finns i en mobiltelefon och har 

utformats för att testa användningen på dessa olika komponenter. De olika 

komponenterna som skall testas är CPU, GPU och RAM. Valet att inkludera 

nätverksanvändning har också gjorts då de olika ramverken bygger på olika 

inladdningstekniker och kan då påverka nätverksanvändingeen. För att undersöka 

skillnader i resursanvändning av dessa komponenter har fem olika vyer utvecklats för 

varje webbapplikation och tre testtyper har strukturerats upp.  



 

5 

De fem vyerna som har utvecklats är startsida, bildspel, lista, animation och video. 

Dessa vyer har valts för att testa resursanvändningen i olika scenarion.  

För att få ett bra exempel på en vy som är mycket enkel utvecklades Startsidan så att 

den är en enkel statisk sida med statisk text där resursanvändning bör vara låg då inga 

funktioner är implementerade. 

Bildspels-vyn är en kombination av att behöva köra JavaScript på sidan då karusellen 

bygger på JavaScript och att behöva ladda in en mindre mängd data från en extern server 

i form av de bilder som finns i bildspelet. Detta ska ge användning av nätverk, CPU och 

RAM. 

List-vyn utvecklades för att ha en större textbaserad vy där det ska bli tydligare om 

inladdning från extern server påverkar och ifall att scrolla på enheten kommer öka 

resursanvändning. En annan intressant aspekt är att ASP.NET skapar listan på 

serversidan och sedan skickar den till klienten medan Angular skapar listan på 

klientenheten och kan då påverka resursanvändningen på enheten. 

Animations-vyn utvecklades för att se hur animationen påverkar GPU-

minnesanvändning och se om det skiljer sig något mellan ramverken i hur de utför detta.  

Video-vyn är för att se hur streamad video påverkar resursanvändningen på 

webbapplikationerna, detta då det inte borde påverka mellan ramverk men är något som 

är intressant att se. 

Tre test-typer har strukturerats för att jämföra resursanvändningen på enheten i olika 

användningsscenarion. Testtyperna är uppdelade på ett sätt att de ska fokusera på olika 

delar av webbapplikationen. Testtyp 1 ska imitera en användare som är intresserad av 

de enklare delarna av webbapplikationen, startsidan, list-vyn och bildspelet. Testtyp 2 

ska imitera en användare som är mer för flashiga animationer och videos än att läsa 

själv, startsidan, video-vyn och animationsvyn. Testtyp 3 ska vara en kombination av 

dessa då en användare går igenom alla vyer på sidan. 

Nedan förklaras utveckling av webbapplikationerna mer ingående. Sedan förklaras 

också hur testerna har genomförts och en exakt beskrivning av hur de olika testtyperna 

ser ut. 
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2.4 Webbapplikationernas vyer 

Webbapplikationerna har utvecklats med samma gränssnitt och layout men bygger på 

de olika ramverken, ASP.NET och Angular 5. Båda webbapplikationerna använder sig 

av komponentbiblioteket Bootstrap, då detta är det mest populära frontend-verktyget 

(Bootstrap, u.å) och enligt Builtwith.com (2018) så är Bootstrap använt i 17,5% i 

Quantcast topp 100 000 hemsidor. Bootstrap version 4.1 används. Bootstrap är också 

beroende av JQuery där version 3.3.1 används i båda applikationerna. 

Webbapplikationerna är designa utefter Mozillas underlag om hur en normal 

webblayout ser ut(Mozilla,2016). Det är med hjälp av det som strukturen på sidan 

byggts upp. 

Webbapplikationen med ramverket ASP.NET bygger på .NET version 4.6, Angular är 

utvecklat i version 5. Nedan förklaras varje vy i mer detalj. 

2.4.1 Startsida 

 

 

Figur 1 Startsidans design till vänster med meny stängd. Till höger med meny öppen. 
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Startsidan (Se Figur 1) representera en startsida där exempelvis olika tjänster ett företag 

erbjuder presenteras och länkar finns för att läsa mer detaljerad information. Vyn är 

uppbyggd med en grå ruta i toppen av sidan där en titel och en undertitel presenteras. 

Under den gråa rutan är det tre boxar med text och en länk, där en lättare beskrivning 

kan läggas och länken kan leda till en vy med mer detaljerad information. Till höger i 

Figur 1 visas dropdown menyn nedsläppt och denna meny används för att navigera 

mellan de olika vyerna. 

2.4.2 Bildspel-vy 

 

Bildspels-vyn (Se Figur 2) består av ett bildspel med 3 bilder, bilderna roterar runt och 

byts ut efter fem sekunder. Det finns två pilar, en till höger och en till vänster, dessa 

pilar används för att manuellt byta bild. 

Figur 2 Bildspel-vyn på de två 

webbapplikationerna. 
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2.4.3 List-vy 

 

List-vyn (Se Figur 3) består av tio gråa boxar med information om Star Wars karaktärer, 

informationen hämtas från den öppna API:n Swapi.io (u.å) genom en HTTP-request. I 

ASP.NET versionen hämtas denna data på serversidan innan sidan skickas till klienten, 

medans på Angular versionen hämtas nödvändig data direkt från API:t när klienten 

besöker vyn. 

Figur 3 List-vyn på de två 

webbapplikationerna. 
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2.4.4 Animation-vy 

 

Animations-vyn (Se Figur 4) består av 20 boxar som animeras med hjälp av CSS, 

boxarna flyttas från toppen av sidan till botten. Under flyttningen roteras boxarna 360 

grader och byter färger mellan röd, blå, grön, gul med övergångar mellan färgerna. Den 

är designad på ett sådant vis för att ha stora skillnader mellan dess olika lägen. 

Figur 4 Animation-vyn på de två webbapplikationerna. 
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2.4.5 Video-vy 

 

Video-vyn (Se Figur 5) består av en inbäddad video som strömmas från Youtube.com. 

2.5 Testtyper 

På ovan beskrivna vyer byggdes tre olika tester upp för att få olika versioner att samla 

data på. 

2.5.1 Testtyp 1 

Testet börjar med att startsidan laddas in. Sedan fortsätter testet enligt listan nedan och 

det går att följa händelseförloppet i Figur 6 nedan. 

Figur 5 Video-vyn på de två 

webbapplikationerna. 



 

11 

 

Figur 6 Flödesschema för utförande av Testtyp 1. 

 

1. Scrollar ner två gånger. 

2. Scrollar upp två gånger. 

3. Öppnar menyn. 

4. Klickar på slideshow. 

5. Trycker igenom bildspelet. 

6. Öppnar menyn. 

7. Klickar på List. 

8. Scrollar ner tre gånger. 

9. Scrollar upp tre gånger 
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Därefter avslutas testet med att mätningarna slutar. 

Den scriptkod som testet är baserat på finns att hitta i bilaga 4. 

2.5.2 Testtyp 2 

Testet börjar med att startsidan laddas in. Sedan fortsätter testet enligt listan nedan och 

det går att följa händelseförloppet i Figur 7 ovan. 

 

 

Figur 7 Flödesschema för utförande av Testtyp 2 

 

1. Scrollar ner två gånger. 

2. Scrollar upp två gånger. 

3. Öppnar menyn. 
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4. Klickar på Video. 

5. Startar Videon. 

6. Öppnar menyn efter tio sekunder. 

7. Klickar på Animation 

Tre sekunder efter det avslutas testet för att ge användaren tid att se hela 

animationen innan mätningarna slutar. 

Den scriptkod som testet är baserat på finns att hitta i bilaga 5. 

 

2.5.3 Testtyp 3 

 

Testet börjar med att startsidan laddas in. Sedan fortsätter testet enligt listan nedan och 

det går att följa händelseförloppet i Figur 8 nedan. 
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Figur 8 Flödesschema för utförande av Testtyp 3 
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Testet börjar med att startsidan laddas in. Sedan fortsätter testet enligt listan nedan och 

det går att följa händelseförloppet i Figur 8 ovan. 

 

1. Scrollar ner två gånger. 

2. Scrollar upp två gånger. 

3. Öppnar menyn. 

4. Klickar på slideshow. 

5. Trycker igenom bildspelet. 

6. Öppnar menyn. 

7. Klickar på List. 

8. Scrollar ner tre gånger. 

9. Scrollar upp tre gånger 

10. Öppnar menyn. 

11. Klickar på Video. 

12. Startar Videon. 

13. Öppnar menyn efter tio sekunder. 

14. Klickar på Animation 

Tre sekunder efter det avslutas testet med att mätningarna slutar. 

Den scriptkod som testet är baserat på finns att hitta i bilaga 6. 

 

2.5.4 Utförandet av testerna 

Testerna har automatiserats för att de ska bli likvärdiga varje gång, detta är gjort med 

hjälp av ADB, Android Debug Bridge. Med hjälp av det kan man göra ett script som 

gör olika swipe rörelser och taps med ett satt mellanrum så att testerna som utförts blivit 

exakt likadana varje gång.  

Mellan varje inladdning av förstasidan ligger en fyra sekunders fördröjning för att 

rörelser på sidan inte ska börja innan inladdningen är klar. Mellan varje klick eller swipe 

ligger också en fördröjning på två sekunder för att det inte ska uppstå några problem 

med att tryck inte registreras medan något ändras på webbapplikationen och för att 

simulera att användaren ska hitta vad de ska göra härnäst. 
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Mobilen startas om före varje test som utförs för att de caches som finns på enheten ska 

rensas. När enheten startat öppnas Chrome manuellt med endast Chromes startsida 

öppen. Därifrån tar ADB över och sköter alla rörelser som sker på telefonen. När testet 

startar med hjälp av ADB börjar ADB också logga resursanvändningen för Chrome. 

När testet är klart skriver ADB ut den data som samlats in i klartext i ett 

kommandofönster. Därefter stängs fliken ner och sedan startas mobilen om igen så att 

nästa test kan påbörjas. Varje testtyp körs fem gånger var på de båda 

webbapplikationerna detta för att medelvärden används i jämförelserna för att jämna ut 

eventuella skillnader som kan uppstå mellan testen. Sammanlagt har experimentet 30 

stycken tester där mätdata samlats in då det är fem tester per testtyp och två olika 

webbapplikationer.  

Då alla webbsidor behöver en serversida där data hämtas har valet att köra dessa servrar 

lokalt gjorts för att det inte ska påverka något under experimentet. Det är 

resursanvändning på klienten som är intressant och detta påverkar då inte resultatet av 

experimentet.  

2.5.5 Hypotes och förutsägelse 

Webbapplikationen utvecklad med ASP.NET exekverar sin kod på serversidan 

(Microsoft, 2010) medan webbapplikationen utvecklad med Angular exekverar sin kod 

på klientsidan med hjälp av JavaScript (Medium, 2017). Då JavaScript kan exekveras 

långsammare på mobila enheter enligt Bermes (2015) och mer arbete sker på klient 

sidan i webbapplikationen byggd med ramverket Angular har hypotesen formulerats 

enligt nedan: 

 

Webbapplikationen utvecklad i ramverket Angular kommer alltid ha en 

högre resursanvändning på mobila enheter än webbapplikationen 

utvecklad i ramverket ASP.NET. 

 

 

Motsägelse till hypotesen: 

Webbapplikationen utvecklad i ramverket Angular kommer inte att alltid 

ha en högre resursanvändning på mobila enheter än webbapplikationen 

utvecklad i ramverket ASP.NET 
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2.6 Datainsamling 

Studiens datainsamling består av insamlade empiriskdata från experiment. När testerna 

körts användes ADB för att samla in data från när webbapplikationerna använts. Med 

hjälp av det samlas data om resursanvändningen för Chrome på mobilen in. De värden 

som har mätts är CPU, är % av den totala kapaciteten där den totala är 100%. ADB ger 

ut detta i form av en lång sträng med alla mätvärden mätta under testet. RAM-

användning, totalt antal MB RAM som använts under hela testets gång. 

Nätverksanvändning, hur mycket data som skickats och tagits emot av Chrome under 

hela testet. Och minnesanvändning i GPU, totalt antal MB GPU minne som använts 

under hela testet. ADB gör detta genom att kolla enhetens egna loggar av 

resursanvändning och skriver ut det i klartext. ADB läser bara in resursanvändningen 

för Chrome så att inga andra processers resursanvändning påverkar. Detta är gjort med 

ett flertal scripts som körs och aktiverar ADB. I bilaga 1 redogörs för det basscript som 

körs vid varje test.  

Det första som sker är en rensning på all data insamlad om Chrome på enheten. Sedan 

öppnar det ett till fönster där den startar CPU avläsningen där också den data som 

samlats in under testet sedan skrivs ut. Loden för detta visas i Bilaga 3.  

Därefter sker de rörelser som behövs för att ladda in startsidan på webbapplikationen, 

ett klick för att öppna sökfönstret, en input där serverns IP-adress skrivs in och sedan 

ett Enterslag. Därefter väntar den två sekunder och startar sedan en av tre olika scripts 

som är de testtyper som är designade och beskrivna ovan. 

Efter att varje testtyp har körts igenom körs koden för att skriva ut datan som har samlats 

in om Chrome, koden för detta visas i Bilaga 2. 

 

2.7 Dataanalys 

Studiens dataanalys är en kvantitativ analys då insamlade data är av typen 

kvantitativdata. Data som erhållits av experimenten har sammanställts i tabeller och 

diagram med hjälp av verktyget Excel, för att kunna jämföras och bli enklare analyserat. 

Det har gjorts i histogram där det visas antal förekomster av mätvärden. Ett flertal 

tabeller med medelvärden på original data från varje testtyp har också ställt upp för att 

ge en överblick över resultatet. Analysen har gått ut på att förklara varför den data som 

tagits fram genom experimentet ser ut som den gör och att försöka bevisa den hypotes 



 

18 

som ställts. I alla fall av de olika värden som mätts är det bättre med ett lågt värde än 

ett högt. Analysen sker på medelvärden från de 30 tester som experimentet som körts 

bestått av för att minska påverkan av andra faktorer som kan uppstå under användning.  

2.8 Trovärdighet 

Testerna kommer att upprepas fem gånger för att minska påverkningen av tillfälliga 

påverkande faktorer och därav minska avvikelser. För att säkerställa att experimenten 

erhåller data som inte påverkas av andra faktorer har experimenten skett i en 

kontrollerad miljö. Detta innebär att telefonen endast kör Chrome, alla andra 

bakgrundsprocesser som är möjliga att stänga av är avstängda. Telefonen startas om för 

att inga caches ska finnas kvar. Om extremfall uppstår och de inte kan förklaras kan 

också de göras om, detta tillexempel om chrome skulle uppdateras under ett test eller 

krascha. Detta för att minska avvikelser i upprepningarna av experimenten. Testerna 

har också automatiserats för att inte mänskliga handlingar ska skilja sig mellan testerna. 

Dessa åtgärder är gjorda för att ge experimenten en hög reliabilitet. 
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3  Teoretiskt ramverk  

Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 

frågeställningar som formulerats. 

 

För att ge en teoretisk grund till frågeställningarna: 

"Var i den mobila enheten finns skillnader i resursanvändningen under användning av 

webbapplikationerna utvecklade med ASP.NET och Angular?" 

 

"Hur stor är skillnaden på resursanvändning på den mobila enheten under användning 

av webbapplikationerna utvecklade med ASP.NET och Angular?" 

beskrivs de båda utvecklingsmetoderna mer ingående för att visa på skillnaderna mellan 

dem. De behandlas för att visa varför det kan uppkomma prestandaskillnader då de 

bygger på olika metoder. Nedan redovisas också olika verktyg som har använts under 

experimentet för att ge en bättre bakgrund till varför de användes. De mätvärden som 

har mätts redogörs också med syftet att ge en tydligare bild av vad experimentet har 

undersökt. 

 

3.1 ASP.NET 

ASP.NET är ett gratis webb-ramverk baserat på .NET. Det utvecklades av Microsoft 

för att utveckla möjligheterna att bygga dynamiska webbapplikationer som är mer 

effektivt på serversida. ASP.NET erbjuder flera möjligheter till exekvering av kod på 

serven istället för exekvering av kod på klientens enhet, detta görs bland annat genom 

APS.NET Web pages och Razor-syntax som är ett verktyg för att skapa dynamiska 

hemsidor. ASP.NET erbjuder tre ramverk för att skapa en webbapplikation, Web 

Forms, ASP.NET MVC och ASP.NET Web Pages. Vid utveckling av en 

webbapplikation kan vilket som av dessa tre ramverk väljas och kombineras i ett och 

samma projekt. Alla ramverks har dessa fördelar och funktioner som kommer med 

.NET och ASP.NET. I det följande beskrivs alla ramverk var för sig (Microsoft, 2010).  
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3.1.1 MVC 

APS.NET MVC är ett mönsterbaserat ramverk som definierar ett sätt att utveckla en 

dynamisk webbapplikation. MVC står för Model-View-Controller där var del har sin 

bestämda uppgift (Microsoft, 2013). Ramverket riktar sig till utvecklare som har 

medelhög till hög erfarenhet (Microsoft, 2010). Med hjälp av MVC delas kod och 

uppgifter upp på ett enkelt och effektivt sätt, vilket förenklar underhåll och utveckling.  

3.1.1.1 Models 

Models är klasser som tillhandahåller data för webbapplikationen och använder 

validerings logik och regler för den sparade data som blir (Microsoft, 2013). 

3.1.1.2 Views 

Views är mallar för webbapplikationen som används för att generera dynamiska HTML 

filer (Microsoft, 2013). 

3.1.1.3 Controllers 

Controllers är klasser som hanterar inkommande förfrågningar från klienter som sedan 

hämtar modelldata och specificerar vilken view-mall som skall användas för att 

generera ett svar till klienten (Microsoft, 2013). 

 

3.1.2 ASP.NET Web pages 

ASP.NET Web pages och Razor-syntax förser dig som utvecklare ett snabbt, 

lättillgängligt och mindre resurskrävande sätt att kombinera serverkod med HTML för 

att skapa dynamiskt webbinnehåll. Ramverket riktar sig till utvecklare som har låg till 

medelhög erfarenhet (Microsoft, 2013). 

 

3.2 Angular 

Angular är ett TypeScript baserat JavaScript ramverk som utvecklades 2010 av Google. 

Det första versionen gick under namnet AngularJS men 2016 släppte Google version 2 

av Angular och gick då under namnet Angular. Angular bygger på exekvering på 

klientsidan, vilket betyder att webbapplikationens sidor renderas på användarens enhet. 

Detta kan resultera i sämre prestation och en högre resursanvändning på enheten 

(Medium, 2017). 
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3.2.1 Komponenter 

Komponenter är den mest grundläggande byggstenen i ett användargränssnitt i en 

Angular webbapplikation. En Angular webbapplikation är som ett träd av komponenter 

(Angular, u.å).  En komponent ska vara en del av en hemsida och måste vara lätt att 

återanvända på olika vyer eller i andra komponenter. Komponenten får en input och 

inträna beräkningar i komponenten sker sedan får man som output en renderad UI-mall 

(Medium, 2017).  

3.3  TypeScript 

TypeScript är ett programmeringsspråk med öppen källkod utvecklad och underhållen 

av Microsoft (Microsoft, 2014). Typscript är en strikt syntaktisk påbyggnad av 

JavaScript som erbjuder utökade funktioner. TypeScript kan inte exekveras direkt av 

webbläsare och behöver därför kompileras till ett språk som kan exekveras av 

webbläsare. För att få exekveringsbar kod så måste koden bli "transpiled" vilket innebär 

en kombination av kompilerad och transformerad, detta med hjälp av Tsc-compiler 

(Angular, u.å). 

 

3.4 JavaScript 

JavaScript är ett skriptspråk som gör det möjligt att bland annat dynamiskt uppdatera 

innehåll på en webbsida, kontrollera multimedia och animera objekt. JavaScript 

exekveras på klientsidan vilket innebär att koden körs på användarens enhet (Mozilla, 

u.å). Enligt Bermes (2015) kan JavaScript vara långsammare på mobila enheter och 

därför bör det undvikas att ha för många uppdateringar av innehållet på en hemsida med 

hjälp av JavaScript enligt Bermes. 

 

3.5 Single-Page Application 

Ett sätt att utveckla där man inte laddar om sidan utan omkonstruerar sidan med hjälp 

av JavaScript. Detta gör att det blir färre anrop till servern och en mer flytande 

användarupplevelse då det inte blir konstanta omladdningar av sidan. Men då 

utvecklingssättet använder sig av JavaScript resulterar det med att mer av arbetet på 

klientsidan (Microsoft, 2013). 
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3.6 Android Debug Bridge 

ADB är Androids verktyg för att installera och felsöka appar.  Med hjälp av det kan 

man styra och hantera enheten från din utvecklingsmaskin. Detta görs med hjälp av en 

daemon som körs på Androidenheten som får kommandon får utvecklaren och kör dom 

med hjälp av ADBs kommandon. Detta är möjligt genom att starta androidenhetens 

utvecklarinställningar och starta USB debugging. Sedan kopplar man ihop den med sin 

utvecklingsmaskin som börjar lyssna och skicka till enheten. Det är också möjligt att 

göra över Wi-Fi. ADB bygger på att använda redan inbyggda funktioner på Android 

utan att behöva använda själva enheten (Android, 2018). 

3.7 Komponenter 

CPU, Central processing unit är den mobila enhetens hjärta. Det är den som utför 

beräkningar och sköter det som händer på telefonen. En hög CPU användning leder till 

mer batterianvändning och högre temperaturer på enheten. (Digital Trends ,2017). 

GPU, Graphics processing unit är den mobila enhetens grafik processor. Den fungerar 

likt CPU men fokuserar enbart på det visuella på mobilen. Det är nu dock mycket 

vanligt att en mobils CPU och GPU är integrerade med varandra och det är därför 

mycket svårt att jämföra GPU:s då de hör till CPU:n (Digital Trends, 2017). 

RAM, Random Access Memory är det minne på telefonen som används till saker som 

används just nu. Det är där aktiva program och processer lagras.  En stor skillnad mellan 

en smartphones och en PC:s användning av ram är att en smartphone ofta försöker 

allokera och använda allt ramminne för det är snabbare och mer effektivt än att hämta 

från enhetens lagring (New Atlas, 2017). 
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4 Empiri 

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund 

för denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens 

frågeställningar. 

Genom arbetets metod har ett stort antal mätvärden samlats in. Nedan kommer data 

visas upp för att kunna analyseras i analysen. Den data som samlats in är mycket stor 

så valet att sammanställa dessa i tabeller och diagram från början har gjorts. 

Ursprungliga data kommer att refereras till som bilagor där man kan se alla mätvärden 

som samlats in. 

Medelvärdet är använt för att se tydliga skillnader över alla test istället för att se större 

och mindre skillnader per test. 

•  CPU användning menar hur många procent av totalt på enheten som används 

med ett max på 100%.  

• Minnesanvändning i GPU är hur mycket minne som allokerats för grafik för 

webbapplikationen också detta medelvärdet över alla tester. 

• Minnesanvändning är medelvärdet på den totala användningen av RAM under 

testet. Det är en summa av alla mätvärden under testet för att tydligare se hur 

mycket som använts under hela testet då det förändras under testets gång.  

• Nätverksanvändning skickat är hur mycket data som skickats från enheten.  

• Nätverksanvändning mottaget är hur mycket data som tagits emot på enheten. 

 

I Tabell 1 presenteras data sammanställd från testtyp 1 för ASP.NET som kan ses i 

bilaga 7 och från testtyp 1 från Angular som kan ses i bilaga 11.  

Tabell 1 Sammanställda medelvärden av resursanvändningen i Testtyp 1. 

Testtyp 1 

  Angular ASP.NET 

CPU Användning (%) 0,91% 0,99% 

Minnesanvändning i GPU 
(MB) 

4,482 4,63 

Minnesanvändning (MB) 765,4 1140 



 

24 

Nätverksanvändning 
skickat(KB) 

64313,2 43858 

Nätverksanvändning 
mottaget(KB) 

277992,8 137395,2 

 

I Tabell 2 presenteras data sammanställd från testtyp 2 för ASP.NET som kan ses i 

bilaga 8 och från testtyp 2 från Angular som kan ses i bilaga 12.  

 

 

Tabell 2 Sammanställda medelvärden av resursanvändningen i Testtyp 2. 

Testtyp 2 

  Angular ASP.NET 

CPU Användning (%) 2,02% 1,89% 

Minnesanvändning i GPU 
(MB) 

4,646 4,806 

Minnesanvändning (MB) 1106 946,2 

Nätverksanvändning 
skickat(KB) 

171419,4 188094,8 

Nätverksanvändning 
mottaget(KB) 

6478185,2 6517178,8 

 

I Tabell 3 presenteras data sammanställd från testtyp 3 för ASP.NET som kan ses i 

bilaga 9 och från testtyp 3 från Angular som kan ses i bilaga 13.  

 

Tabell 3 Sammanställda medelvärden av resursanvändningen i Testtyp 3. 

Testtyp 3 

  Angular ASP.NET 

CPU Användning (%) 1,46% 1,50% 

Minnesanvändning i GPU 
(MB) 

4,548 4,512 
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Minnesanvändning (MB) 1336,2 1560 

Nätverksanvändning 
skickat(KB) 

179939 181332,4 

Nätverksanvändning 
mottaget(KB) 

6504439 6488582,8 

 

Tre histogram av antal förekomster av mätvärden för de olika testtyperna har skapats 

för att se hur vanligt det är med olika mätvärden mellan de olika webbapplikationerna 

detta för att det blir enklare att se om skillnaderna är en högre genomsnittlig användning 

eller högre toppmätvärden. Histogrammen kommer med en tabell för att få de aktuella 

siffrorna att vara tydligare. 

För testtyp 1 ser man låg användning av CPU för både ASP.NET och Angular 

webbapplikationen men Angular har i allmänhet lägre användning även om det är 

knappt. I Figur 9 har ASP.NET ett fåtal höga värden som uppkommer när första 

inladdningen av sidan kommer och därefter ligger användningen mycket lågt. Tabell 4 

visar tydligt att de stora delarna av mätvärdena ligger antingen på 0% eller mellan 1% 

och 3%.  

 

Figur 9 Antal förekomster av CPU värden för ASP.NET i Testtyp 1. 

 

Tabell 4 Antal förekomster av CPU värden för ASP.NET i Testtyp 1. 

CPU användning Antal 
förekomster 
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0% 152 

1% 87 

2% 67 

3% 24 

4% 0 

5% 3 

6% 2 

7% 2 

Totalt antal 
förekomster: 

337 

 

I Angulars Figur 10 och Tabell 5 däremot framgår att det finns högre spikar men också 

en allmänt lägre användning med betydligt färre förekomster på de lägre mätvärdena. 

 

Figur 10 Antal förekomster av CPU värden för Angular i Testtyp 1. 

 

Tabell 5 Antal förekomster av CPU värden för Angular i Testtyp 1. 

CPU användning Antal 
förekomster 

0% 188 

1% 52 

2% 57 
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3% 21 

4% 4 

5% 4 

6% 1 

7% 3 

8% 1 

Totalt antal 
förekomster: 

326 

 

I testtyp 2 är det dock ASP.NET som hamnar på fler förekomster av låga mätvärden. 

Enligt Figur 11 är det tydligt att det är mer CPU användning än i testtyp 1. Det blir ändå 

inte så hög användning då högsta värde endast ligger på 10%. Det är ännu tydligare om 

man jämför Tabell 4 och Tabell 6. 

 

Figur 11 Antal förekomster av CPU värden för ASP.NET i Testtyp 2. 

 

Tabell 6 Antal förekomster av CPU värden för ASP.NET i Testtyp 2. 

CPU Användning Antal 
förekomster 

0% 128 

1% 30 
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2% 32 

3% 47 

4% 34 

5% 17 

6% 8 

7% 4 

8% 3 

9% 1 

10% 1 

Totalt antal 
förekomster: 

305 

 

Angular har en ännu högre ökning än ASP.NET och hamnar här efter ASP.NET och 

har färre 0% förekomster. I Figur 12 ser vi också att det har ett högre toppmätvärde på 

11%. I Tabell 7 visas att Angular har ett stort antal mätvärden i 2–6% intervallet och 

det är där den halkar efter. 

 

 

Figur 12 Antal förekomster av CPU värden för Angular i Testtyp 2. 

 

Tabell 7 Antal förekomster av CPU värden för Angular i Testtyp 2. 
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CPU användning  Antal 
förekomster 

0% 110 

1% 20 

2% 42 

3% 43 

4% 34 

5% 13 

6% 15 

7% 2 

8% 3 

9% 0 

10% 0 

11% 1 

Totalt antal 
förekomster: 

283 

 

Figur 13 visar att ASP.NET webbapplikationen ligger på låg CPU användning med 

många värden där den inte använder någon CPU alls. Den har också dock många låga 

värden där telefonen jobbar lätt med webbapplikationen. Ett fåtal höga spikar där 

CPU:n får jobba relativt tungt. Detta är för testtyp 3 där hela webbapplikationen gås 

igenom och har därför många mätvärden då testet tar tid. Tabell 8 visar detta för att 

enklare visa exakta antal av förekomster. 
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Figur 13 Antal förekomster av CPU värden för ASP.NET i Testtyp 3. 

 

Tabell 8 Antal förekomster av CPU värden för ASP.NET i Testtyp 3. 

CPU användning Antal 
förekomster 

0% 251 

1% 138 

2% 84 

3% 55 

4% 33 

5% 27 

6% 16 

7% 8 

8% 3 

9% 0 

10% 0 

11% 1 

Totalt antal 
förekomster: 

616 
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Angular applikationens förekomster av mätvärden är lika men tydliga skillnader syns. 

I Figur 14 redovisas att Angular webbapplikationen har ännu fler förekomster där 

CPU:n inte används märkbart.   Med fler mätvärden vid 0% användning men också fler 

mätvärden i de medelhöga mätvärdena men ändå inte lika höga spikar som ASP.NET. 

Tabell 9 visar tydligt att Angular webbapplikationen i cirka hälften av fallen ligger på 

0 % CPU användningen medan ASP.NET ligger på 0% 41% av fallen.  

 

Figur 14 Antal förekomster av CPU värden för Angular i Testtyp 3. 

Tabell 9 Antal förekomster av CPU värden för Angular i Testtyp 3. 

CPU användning Antal 
förekomster 

0% 289 

1% 76 

2% 74 

3% 58 

4% 34 

5% 27 

6% 20 

7% 9 

8% 1 

Totalt antar 
förekomster: 

588 
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5 Analys 

Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och 

teoretiskt ramverk. 

I teoretiskt ramverk beskrivs ramverken mer ingående för att ge en större bakgrund till 

varför den hypotes som ställts upp är som den är. Detta ska ställas mot vad som kommit 

fram i studiens empiri för att sedan kunna dra slutsatser. 

Studiens hypotes är att: 

Webbapplikationen utvecklad i ramverket Angular kommer alltid ha en högre 

resursanvändning på mobila enheter än webbapplikationen utvecklad i ramverket 

ASP.NET. 

Hypotesen är tänkt att bidra till att svara på studiens frågeställningar för att underlätta 

att ge rekommendationer och underlag till val av ramverk. 

I alla tre testtyper är det en ytterst liten skillnad i användning av minnesanvändning i 

GPU:n, detta beror på att grafiskt ser båda webbapplikationerna likadana ut och ska 

därför inte påverka. Testerna visar också att andra beräkningar som kan gjorts av GPU:n 

gör ytterst liten skillnad då det aldrig skiljer mer än 0,15 MB mellan applikationerna. 

5.1 Testtyp 1 

Datan i Tabell 1 visarAngular före i flera mätvärden, en lägre genomsnittlig användning 

av CPU:n, en betydligt lägre användning av RAM. ASP.NET har haft lägre 

nätverksanvändning med en stor marginal vilket troligtvis beror på att Angular laddar 

in hela sidan, även fast i testtyp 1 används bara tre utav fem vyer. Ingen av dessa 

använder heller speciellt mycket nätverk då inga stora filer laddas in som i tillexempel 

video-vyn. Att Angular använder mindre RAM kommer som en stor överraskning då 

Angular laddar in en större del av sidan. Den borde då behöva använda en större del av 

minnet för att spara detta mellan inladdningar av vyer.  

En anledning till detta kan vara att Angular har delar av sidan redan inladdat och då inte 

behöver ta upp ram för det tre gånger som det är för ASP.NET då den laddar in allt på 

nytt. Den HTML kod som ASP.NET får skickad till sig behöver analyseras och kan då 

ta upp mer resurser i både RAM och CPU användning än Angulars enda JavaScript 

exekvering. I Figur 9 och Figur 10 presenteras antal förekomster av mätvärden där vi 

ser att Angular har ett fåtal höga CPU användningar och ett stortantal där CPU:n inte 
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används alls. ASP.NET liknar Angular men har behövt ligga på låg, 1%,2% användning 

vid fler mätvärden och hamnar därmed halkar efter i genomsnittet. Detta kan bero på 

att Angular gör sitt jobb och hamnar sedan i vila medan ASP.NET verkar ta längre tid 

på sig att utföra samma uppgift och därför inte får vila lika mycket.  

5.2 Testtyp 2 

I testtyp 2 däremot, Tabell 2 är det nästan tvärtom. Här hamnar Angular på en högre 

genomsnittlig användning än ASP.NET. När man ser Figur 11 och Figur 12 är det 

annorlunda. Där hamnar ASP.NET på en generellt högre CPU användning än i test 1 

då testtyp 2 är av en mer krävande typ med en animation och inladdning och visning av 

en video. Men där använder den sig bättre av tillgängliga resurser än Angular då den 

ligger på 0% ett större antal gånger och ett stort antal mellan 1% och 5%. Angular 

däremot hamnar på färre 0% mätvärden och ett flertal mer på höga användningar som 

6%. Detta beror på att det som Angular sparar in i användning från exekvering av 

JavaScript räcker inte till då det blir mer komplicerade funktioner som animationer.  

I RAM användning har det vänt och Angular har använt mer, det är relativt jämnt men 

ändå en tydlig skillnad.  

I nätverksanvändning presenteras också skillnader från testtyp 1 då Angular hamnar på 

lägre med en viss marginal. Detta beror troligtvis på att de requests som ASP.NET 

behöver skicka för att hämta ny information tar mer än en det Angular redan använt för 

att hämta in alla vyer. Då HTML och CSS kod behöver hämtas för att skapa 

Animationen sparas det in på att Angular endast använder JavaScript och de bestämda 

komponenterna och då förenklar skapningen av objekten.  

5.3 Testtyp 3 

I testtyp 3 som är en kombination av testtyp 1 och testtyp 2 presenteras en mixad 

blandning av resultaten från de testen. Det är jämnt men även här har ASP.NET en 

högre genomsnittlig användning än Angular och följer med mer RAM användning. 

Detta är på grund av att även om Angular i testtyp 2 har högre användning så har 

ASP.NET så mycket högre i testtyp 1 att Angular hamnar på bättre slut siffror. Det är 

likt som i testtyp 1 där Angular har en stor andel på 0% användning och sedan ligger 

ett antal på högre siffror medan ASP.NET har en stor andel i de medel låga värdena 1% 

till 4%. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 

studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 

Studien visar på att en webbapplikation generellt inte tar speciellt mycket resurser på 

klientens enhet, även om mycket av exekveringen sker på enheten i sig. Studien visar 

dock på att Angular webbapplikationen drar ifrån vid enklare funktioner och är ytterst 

sparsam när webbapplikationen inte används. ASP.NET har sina fördelar då när 

funktionerna blir mer komplicerade tjänar det in på resursanvändning på att använda 

servern för de mer krävande delarna. Vi kan med säkerhet säga att resultaten inte stödjer 

hypotesen. Angular webbapplikationen har vid flera tillfällen visat att den är bra 

optimerad och inte alltid förlorar i resursanvändning. Det mest betydelsefulla resultatet 

i studien är att även om arbetet sker på enheten i sig kommer det inte ta mycket mer 

resurser, då även om arbetet sker på serversidan så krävs det resurser på klientsidan. 

6.2 Implikationer 

De i studien framkomna resultaten tyder på att man som utvecklare med gott samvete 

kan använda klientsida webbapplikationer utan att vara rädd för att påverka en 

användares enhet negativt. Därför tyckts det att valet av ramverk ligger mer på andra 

variabler som tillexempel vad man som utvecklare är van vid och hur mycket resurser 

som används på serversidan.  

6.3 Begränsningar 

Slutligen beaktas en rad viktiga begränsningar. Den första vilken är att endast två 

ramverk har jämförts. Studien har också enbart undersökt på klientsidan. Hur stor 

skillnaden är på serversidan framkommer inte vilket kan vara en stor del i beslutet när 

man väljer ramverk och utvecklingsmetod. En svaghet som fanns i studien är att 

mätvärdena som visats har varit svåra att jämföra då i flera fall av testerna Androids 

sätt att mäta resurser skapat problem. Detta då det inte har funnits någon tidsaxel i 

resultaten av testerna. Detta är något som hade gjort jämförelser både enklare och mer 
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intressanta då man kan jämföra exakta händelser mer noggrant än som det har blivit i 

denna studien.  

En fråga som uppkommit i slutet av studien är om skillnaderna mellan 

webbapplikationerna är lika vid alla grader av resursanvändning. Om ASP.NET ligger 

på en genomsnittlig användning på 2% och Angular på 1,9% kommer då det då vara 

samma procentuella skillnad om användningen på ASP.NET istället ligger på 30%. Om 

skillnaden då är samma procentuella skillnad så att Angular ligger på 95% av ASP.NET 

skulle Angular hamna på 28,5%. Men ponera att Angular istället då ligger på 22%. Då 

är det möjligt att ökningen av resursanvändningen mellan ASP.NET och Angular inte 

följer samma formel och den ena kommer att sköta sig bättre vid högre användning. 

Detta är något som inte undersöks i denna rapport men är intressant att fundera på. 

 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 

De i studien framkomna resultaten tyder på att ett företag som ska utveckla en ny 

webbapplikation kan fokusera mer på andra faktorer än resursanvändning på enheten i 

sig. Det tycks generellt sett som att enklare webbapplikationer använder lite resurser på 

enheten de körs på.  

Detta medför att en utvecklare kan ta att välja ramverk utan att behöver oroa sig över 

att det ska bli för tungt på klientenheten. Utvecklaren kan istället fokusera på design 

och deras egna kunskaper av ramverk vid utveckling av en ny webbapplikation. 

Det visar även att skillnaden mellan ramverken är liten, de resursanvändningsskillnader 

som funnits är inte signifikanta nog att påverka valet mellan ramverken. 

6.5 Vidare forskning 

Vidare forskning kan vara att ytterligare jämföra fler ramverk, och ta med fler 

parametrar än prestanda på klientsidan, som till exempel hur det ser ut på serversidan. 

Kommer det att gå att se samma skillnader på serversidan också eller kommer det vara 

oproportionellt gentemot klientsidan. Detta hade varit intressant att se, kanske jämföra 

både på serversida, klientsida och resursanvändning i det totala.  
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Det skulle också vara intressant att se utvecklingstider och inlärningskurvor för de olika 

ramverk som finns. Det är betydligt svårare att få detta rättvist och relevant då det är 

mer kvalitativa data än kvantitativ som denna studie.  
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Bilaga 2 Källskriptet för att skriva ut avläst data från ADB 

 

  



 

43 

Bilaga 3 Källskriptet för att skriva ut avläst CPU användning från ADB 
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Bilaga 4 Källskriptet för utförandet av testtyp 1 med hjälp av ADB 
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