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Abstract 
 

Purpose – To examine if there is any difference regarding performance between the two 

frameworks Ionic and React Native to ease decisions which one to use when developing mobile 

applications. 

 

Method – A comparative study with hypothesis based on earlier studies are tested with different 

experiments. 

 

Findings – Ionic is performing faster in the majority of the experiments, but at the same time its 

CPU and memory usage is higher. The results also show that React Native is struggling with 

larger data-sets. 

 

Implications – The study is contributing to a wider knowledge about cross-platform frameworks 

performance, and therefore facilitates the choice on which framework is more preferable to use. 

 

Limitations – The study only includes Ionic and React Native, and no conclusions can therefore 

be applied to any other cross-platform frameworks. The results are not generalizable to cross-

platform native vs cross-platform hybrid, or Android vs IOS. 

 

Keywords – Cross-platform, applications, React Native, Ionic, framework, IOS, Android, hybrid 

applications, native. 
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Sammanfattning 
 

Syfte – Studiens syfte var att undersöka om det är någon skillnad prestandamässigt mellan 

ramverken Ionic och React Native för att utveckla ett beslutsunderlag och underlätta val av 

ramverk vid utveckling av applikationer. 

 

Metod – En jämförande studie som införskaffat en teoretisk bakgrund genom en litteraturstudie, 

och sedan framställt hypoteser som testats genom olika experiment. 

 

Resultat – Studiens resultat visade att Ionic presterade snabbare än React Native i majoriteten av 

experimenten, samtidigt som CPU och minnesanvändningen var högre. Resultaten beror 

antagligen på hur ramverken använder sig av olika tekniker som bland annat DOM och virtuell 

DOM för att rendera saker på skärmen. Resultaten visar också att React Native har stora problem 

att rendera större datamängder då applikationen låser sig fram till dess att den lyckats rendera allt. 

 

Implikationer – Studien bidrar till att bredda kunskapsbasen och underlätta vid val mellan olika 

ramverk för utveckling av cross-platform applikationer. 

 

Begränsningar – Studien avhandlar bara React Native och Ionic som ramverk, inga slutsatser 

kan dras för skillnader mellan cross-platform native och cross-platform hybrid. Applikationerna 

är byggda utan tidigare erfarenhet utav ramverken. 

 

Nyckelord – Cross-platform utveckling, applikationer, React Native, Ionic, ramverk, IOS, 

Android, hybridapplikationer, native. 
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1 Introduktion 

Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 

Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 

omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition samt en 

begreppsdefinition. 

1.1 Bakgrund 

De senaste årens utveckling av den mobila användningen har gjort att antalet tillgängliga 

applikationer på marknaden ökat markant. Från januari 2013 till januari 2017 har antalet 

applikationer på Apple App Store ökat från 800,000 till 2,200,000 och i snitt registreras 

fler än 30,000 nya applikationer varje månad. Samtidigt har antalet på Google Play Store 

ökat under samma tidsperiod från ca 850,000 applikationer till ca 2,800,000 [1] [2]. 

 

Denna ökning förväntas fortsätta då apputvecklare spår att användningsområdet för 

applikationer har, och kommer att, utökas från endast mobiltelefoner och surfplattor till 

exempelvis TV-apparater, bilar och spelkonsoler [3].  

Utvecklingen har medfört att det är lönsamt för applikationer att vara tillgängliga på flera 

marknader, och till skillnad från utvecklandet av native applikationer, där en applikation 

utvecklas i ett plattformspecifikt språk och för endast ett operativsystem, finns det också 

ramverk som bygger cross-platform applikationer, dvs applikationer som fungerar på flera 

olika operativsystem. Dessa är uppdelade i antingen cross-platform native, eller cross-

platform hybrid (Hybridapplikationer). 

 

I samarbete med Toxic Interactive Solutions AB, som uttryckt en önskan om att undersöka 

hur två av de mest populära ramverken inom cross-platform utveckling, nämligen React 

Native och Ionic Framework presterar mot varandra, har en studie genomförts som ett 

examensarbete på Jönköping University. Det är vanligt att mobilapplikationer idag 

presenterar interaktiva data i form av grafer eller kartor, och för framtida kunduppdrag och 

projekt finns därför ett behov av att framställa ett beslutsunderlag för hur dessa ramverk 

står sig mot varandra vid sådana uppgifter. 

  

React Native är ett cross-platform native ramverk som med fokus på storskalig agil design 

och arkitektur, har använts till att utveckla några av de mest populära mobilapplikationer 

på marknaden, såsom Facebook, Instagram, Soundcloud, Skype och Discord. Ramverket 

är även det fjortonde mest populära projektet på GitHub [4]. 

Ionic Framework, som är ett cross-platform hybrid ramverk, har varit det mest populära 

hybrid ramverket de senaste åren med över 4,000,000 utvecklade applikationer på 

marknaden för både mobil och webb [5]. 
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1.2 Problembeskrivning 

Native-utveckling har länge varit den enda metoden för att utveckla mobila applikationer 

där byggandet av en applikation sker i en specifik utvecklingsmiljö, Software Development 

Kit (SDK), för ett specifikt operativsystem. Detta leder till att ett val av marknad måste 

göras, vilket resulterar i en förlust av den globala marknaden på cirka 20% om valet faller 

på Android utveckling, eller cirka 80% om valet faller på IOS utveckling [6]. Alternativet 

är att utveckla flera identiska applikationer i olika utvecklingsmiljöer för att nå båda 

marknaderna. Det kräver i sin tur större resurser och krav på kompetens i olika 

utvecklingsspråk krävs. 

 

Alternativet till detta är cross-platform utveckling, där applikationen utvecklas i ett 

ramverk som sedan kan användas på respektive operativsystem. Det finns ett antal olika 

ramverk att använda sig av för cross-platform utveckling, bland dessa finns de två som 

Toxic Interactive Studios AB använder sig av, React Native och Ionic. Då tidigare studier 

inom ämnet tenderar att undersöka separata aspekter och ämnen såsom operativsystem på 

mobila enheter, arkitektur och struktur för utveckling av mobila applikationer [7] [8], samt 

jämförelser mellan native och webbapplikationer [9], är det relevant att undersöka hur 

dessa ramverk står sig mot varandra prestandamässigt. Detta för att kunna utveckla ett 

beslutsunderlag och underlätta valet av ramverk vid utveckling av applikationer. 

Skillnaden på ramverken förklaras senare under rubrikerna 2.4 Cross-platform Hybrid och 

2.5 Cross-platform Native. 

 

Då applikationers användningsområden är många är det önskvärt att använda sig av det 

ramverk som levererar bäst prestanda inom något specifikt användningsområde. I många 

fall hanterar applikationer idag olika sorters data, exempelvis personuppgifter, 

anställningsnummer och sportresultat. Sådan data lagras oftast på en server och skickas vid 

behov till klienten. Ett av de mest använda och populära formaten för att skicka data är i 

JSON-format, detta på grund av dess simplicitet jämfört med exempelvis XML, samtidigt 

som det visat sig att JSON lämpar sig bättre som “data-loading tool” än XML [10] [11]. 

Hämtnings- och laddningstid av dessa data är beroende av vilken sorts uppkoppling, vilken 

hårdvara samt vilken operatör som den mobila enheten använder sig utav [12]. En annan 

faktor är hanterandet och parsandet av denna data. Denna procedur kan vara 

prestandakrävande för hårdvaran och det är önskvärt för användaren av applikationen att 

den har så kort exekverings- och presentationstid som möjligt, då en långsam applikation 

kan upplevas som oresponsiv och kan göra att en användare byter till en annan 

konkurrerande applikation [13]. 

 

Plattformsoberoende applikationer är ett välstuderat och implementerat koncept, där  

skrivbords-applikationer som utvecklas kan installeras och köras på vilken dator som helst, 

oberoende underliggande hårdvara [14]. Konceptet är dock inte lika implementerat för 

smartphones, då bristen på resurser som batteri, minne och processorkraft är överhängande. 

Eftersom en kraftfull processor inte kan användas utan att försämra energieffektiviteten hos 

den mobila enheten, görs därför en trade-off mellan batteriets livstid och kraften på 

processorn för att effektivisera användningen av telefonen [15]. Detta leder till att valet av 

ramverk vid utveckling av mobila applikationer bör baseras på vilket ramverk som 

använder sig utav av den mobila enhetens resurser mest effektivt. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Då de olika ramverken som undersöks kompileras och körs på olika sätt, är det relevant att 

veta om det är någon skillnad på dessa prestandamässigt, och därmed mer fördelaktigt att 

använda sig av beroende på applikationens användningsområde. 

Syftet med denna studie är därför följande: 

  

Att undersöka om det är någon skillnad prestandamässigt mellan ramverken Ionic och 

React Native för att skapa ett beslutsunderlag och underlätta val av ramverk vid utveckling 

av applikationer. 

 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. Då React Native och 

Ionic skiljer sig i uppbyggnadsfasen kommer studien därför undersöka hur de olika cross-

platform ramverken står sig mot varandra tids- och prestandamässigt vid parsning av data 

i JSON-format samt rendering av dess datapunkter i grafer. Prestanda syftar i denna studie 

på minnesanvändning hos enheten och mängden processorkraft som krävs för att utföra 

uppgiften. Därmed är studiens första frågeställning: 

 

• Är det någon skillnad i prestanda eller tidsåtgång mellan de olika cross-platform 

ramverken vid parsning av data i JSON-format? 

 

Användarupplevelsen är en viktig del i mobila applikationer, och är ofta en del i 

beslutsfattandet om fortsatt användning [16]. Det är därför viktigt att applikationen har så 

kort renderingstid och så bra responsivitet som möjligt. Därav är det önskvärt att veta om 

det är någon skillnad mellan ramverken prestandamässigt vid rendering av parsad data. 

Därmed är studiens andra frågeställning: 

 

• Är det någon skillnad i prestanda och renderingstid mellan de olika cross-platform 

ramverken vid rendering av datapunkter i form av grafer? 

 

För att besvara dessa frågeställningar, har identiska use-cases utvecklats för vardera 

ramverk, innehållande ett antal olika experiment som utförts på en Android enhet, och en 

IOS enhet. Mer utförlig beskrivning av use-casen och dess implementation går att finna i 

3.3.3 Implementation. 

1.4 Omfång och avgränsningar 

Studien innefattar parsning och rendering av data i JSON-format, och jämförelsen av 

prestanda omfattar de två utvecklingsmiljöer som beskrivs i 3 Metod och genomförande. 

Resultaten kan alltså inte tillämpas eller generaliseras till andra cross-platform native eller 

cross-platform hybrid ramverk. Baserat på arbetets omfattning i form av kandidatuppsats, 

samt tidsbegränsning, kommer studien inte innefatta alla tillgängliga operativsystem, utan 

endast Android och IOS. Resultaten kommer inte heller kunna generaliseras till Android 

respektive IOS, då hårdvaran skiljer sig mellan testenheterna. För förtydligande av dessa 

punkter, samt vidare förslag på forskning, hänvisas läsaren till 6.5 Vidare forskning. 
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1.5 Disposition 

Kapitel 2 Teoretiskt ramverk, ger den teori som grundar sig i studien, samt fördjupning i 

de olika processerna som använts. 

 

Kapitel 3 Metod och genomförande, beskriver metoden som använts av författarna för att 

besvara frågeställningarna, samt hur arbetsprocessen har sett ut. 

 

Kapitel 4 Empiri, ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till 

grund för denna studie. 

 

Kapitel 5 Analys, ger svar på studiens frågeställningar och hypoteser genom att behandla 

insamlad empiri och teoretiskt ramverk. 

 

Kapitel 6 Diskussion och slutsatser, ger en sammanfattande beskrivning av studiens 

resultat samt beskriver studiens implikationer och begränsningar. Därefter beskrivs 

studiens slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 

forskning. 

1.6 Begreppsdefinition 

Nativeapplikation: En applikation utvecklad i en specifik utvecklingsmiljö baserad på 

vilket operativsystem den skall köras på. 

Cross-platform native: Ett ramverk som genererar plattformsspecifik kod. 

Hybridapplikation: Cross-platform hybrid. En hybridapplikation är, liknande en 

webbsida, uppbyggd med JavaScript, HTML och CSS. Dessa applikationer visas i en 

Webview, som fungerar som en mini-version av en webbläsare, och fungerar som en bro 

mellan hybridapplikationen och den mobila enhetens hårdvara. 

Use-case: Beskriver en specifik interaktion mellan användaren och systemet. 

SDK: Software Development Kit är en uppsättning av utvecklingsverktyg som används 

för utvecklandet av applikationer till en specifik enhet eller operativsystem. SDK:s 

innehåller oftast ett IDE som fungerar som det centrala programmeringsgränssnittet [17]. 

IDE: Integrated Development Environment. En programvara som förser omfattande 

hjälpmedel till utvecklaren. Den innehåller normalt källkodsredigerare, kompilator och 

debugger. Microsoft Visual Studio är ett exempel på en IDE [18].  

Parsning: Ett sätt att analysera genom att dela upp strängformaterade data i mindre delar 

för att sedan gå igenom dem systematiskt [19]. 

Fet klient: Ett klientprogram som utför största delen av uppgifterna i ett program på 

enheten [20]. 

Tunn klient: Ett klientprogram som inte är så prestandakrävande då en server utför 

uppgifterna [21]. 

Heuristic algoritm: När vanliga algoritmer är för långsamma kan man använda en 

Heuristic algoritm som en ungefärlig eller en partiell lösning. Algoritmen är inte lika 

exakt som en vanlig algoritm men betydligt snabbare [22]. 
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2 Teoretiskt ramverk 

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

frågeställningar som formulerats. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

I följande kapitel beskrivs den teori och tidigare forskning som ger en teoretisk grund för 

att kunna besvara studiens frågeställningar. 

 

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Är det någon skillnad i 

prestanda eller tidsåtgång mellan de olika cross-platform ramverken vid parsning av data i 

JSON-format?”, beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: 2.4.1 Ionic 

Framework och 2.5.1 React Native. Dessa behandlas med anledning av att det är verktygen 

som använts för att besvara frågeställningen. Detsamma gäller för den andra 

frågeställningen “Är det någon skillnad i prestanda och renderingstid mellan de olika cross-

platform ramverken vid rendering av datapunkter i form av grafer?”. För att få en teoretisk 

grund i varför parsing och rendering sker on-device, beskrivs detta i: 2.7 Parsing on-device 

och 2.8 Visualisering on-device. 

 

För att få en djupare förståelse i skillnaderna mellan de olika utvecklingssätten, beskrivs de 

i: 2.3 Nativeutveckling, 2.4 Cross-platform Hybrid och 2.5 Cross-platform Native.  

2.2 Tidigare forskning 

Då cross-platform utveckling har vuxit de senaste åren, finns det tidigare forskning att ta 

del av som presenteras nedan. Många av studierna innefattar tester utförda på olika sorters 

cross-platform ramverk, samt native utveckling. Dessa har givit resultat som kan vara 

relevanta för vår studie, både på ett teoretisk och praktiskt plan. 

  

I en tidigare studie som undersökte grundläggande funktionalitet i tre ramverk, nämligen 

PhoneGap, Titanium och Sencha Touch, visade det sig att Phonegap är det ramverk som är 

minst prestandakrävande [23]. Då alla tre är cross-platform hybrid ramverk, kan vissa 

mätvärden och forskning kopplas med resultat som önskas komma ur denna studie, där 

mätvärdena gällande Phonegap är de som är av störst relevans. PhoneGap är även vara det 

ramverk som liknar native applikationer mest i såväl utseende som användning [24]. 

 

Det anses ha gjorts mycket forskning inom området som främst är fokuserad på äldre 

tekniker, där nyare ramverk med nya tekniska tillvägagångssätt inte är så väl 

representerade. Därav har en studie där jämförelser mellan ramverken React Native, Ionic 

och Fuse ur ett utvecklarperspektiv utförts [25]. Författarna undersökte hur ramverken 

stod sig mot varandra i real-world use-case genom att utveckla en prototyp i varje 

ramverk förstärkt av en survey. De påpekar att en utvecklare med tidigare erfarenhet från 

React kommer uppleva en tydlig ökning i produktivitet med React Native samtidigt som 

de menar att Ionics komponenter var lättare att modifiera för att efterlikna native med 

hjälp av CSS.  
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I en studie av studenter på Jönköping University utfördes experiment på två olika cross-

platform ramverk, PhoneGap som är hybrid, och Appcelerator Studio som är native, där 

det testades hur animationer upplevdes och presterade i de två olika ramverken. Resultaten 

visade inga markanta skillnader som visade på att animationer fungerade bättre i ett visst 

ramverk [26]. Testerna visade inte heller någon märkbar skillnad i CPU eller 

minnesanvändning. Författarna nämner att dessa resultat inte är generaliserbara för andra 

ramverk inom cross-platform hybrid och cross-platform native, men att resultaten kan ge 

en indikation på att de olika utvecklingsmiljöerna är likvärdiga prestandamässigt. 

 

I en studie gällande hämtningstid av data undersöktes hur uppkopplingen för 

mobiltelefoner varierade beroende på om de var uppkopplade på mobilt nätverk eller via 

WiFi [12]. Det användes data från Speedtest.net med över tre miljoner användartest under 

en period på tre dagar. Studien visade att mobildata levererar bättre kontinuitet i latens 

medans WiFi oftast har bättre latens dock med större variation. Det visade sig också att 

WiFi har bättre ned- och uppladdningshastigheter med bättre kontinuitet jämfört med 

mobildata. Författarna kommer också fram till att prestandan varierar beroende på vilken 

tid på dagen testerna är utförda samt om de är gjorda i högt eller lågt befolkade områden. 

2.3 Nativeutveckling 

För utveckling av applikationer till Android finns det flera olika utvecklingsmiljöer att 

använda sig av, dock används oftast ett integrated development environment, IDE, som 

kallas Android Studio ihop med Android Software Development Kit, SDK. Detta ger 

tillgång till standardfunktioner och bibliotek att använda sig av för att med hjälp av Java 

eller Kotlin utveckla applikationer [27]. Applikationen går endast att köras på Android 

telefoner och kan spridas via ett antal olika appbutiker, bland annat Google Play Store. 

 

Vid utveckling av applikationer till IOS så används IDE:t XCode, där det som behövs för 

att utveckla en mobilapplikation erbjuds i form av IOS-ramverk och ett standardiserat UI. 

Programmeringsspråken som används för att utveckla en IOS applikation är Swift och 

Objective-C [28]. Applikationen går endast att köra på Apples Iphones och Ipads och för 

att sprida applikationen så måste den publiceras på Apples App Store, det finns inga andra 

appbutiker där det är möjligt att ladda ner applikationer till Iphones. 

2.4 Cross-platform Hybrid 

En hybridapplikation kan laddas ner och installeras som vilken applikation som helst på en 

mobil enhet. Det som skiljer sig mot en applikation som är utvecklad i nativekod är hur den 

är uppbyggd. En hybridapplikation är, liknande en webbsida, uppbyggd på 

webbteknologier som använder den mobila enhetens webbläsare och kombinerar det med 

native funktionalitet som till exempel GPS och kamera [29].  Dessa applikationer visas i 

en Webview, som fungerar som en mini-version av en webbläsare, och fungerar som en 

bro mellan hybridapplikationen och den mobila enhetens hårdvara. En hybridapplikation 

behöver, till skillnad från en native applikation, ett ramverk för att få åtkomst till enhetens 

funktioner som kamera eller GPS. Vanligtvis används exempelvis Apache Cordova. 
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2.4.1 Ionic Framework 

Ionic är ett cross-platform hybrid ramverk som grundades 2012, bara ett par år efter de 

första mobila appbutikerna hade lanserats. Ionic skapades för att underlätta för utvecklare 

att skapa nya applikationer och för att minska utvecklingstiden för dessa. Ionic använder 

sig av webbteknologier som HTML, CSS och JavaScript och kan användas tillsammans 

med bibliotek som exempelvis Angular [30]. Angular använder sig av en Document Object 

Model (DOM), som är en abstraktion av en strukturerad text. Detta innebär att DOM är en 

representation i minnet av HTML koden. En HTML DOM har alltid en trädstruktur som är 

baserad på uppbyggnaden av HTML dokumentet, vilket innebär att vid en uppdatering av 

dokumentet så uppdateras det från början hela vägen ner till den faktiska ändringen [31] 

[32] [33]. Ionic är 2019 ett av de mest populära ramverken för att utveckla cross-platform 

applikationer för Android och IOS, med möjligheten att även utveckla desktop 

applikationer för Mac och Windows. Ionic används för att utveckla frontend delen i en 

applikation, som sedan genom en webview kan kombineras med ramverk som Apache 

Cordova eller Capacitor för åtkomst av enhetens hårdvara.  

Exempel på applikationer som är utvecklade i Ionic Framework är MarketWatch och 

Pacifica. 

2.5 Cross-platform Native  

Cross-platform native utvecklas i ett ramverk som sedan genererar plattformsspecifik kod. 

Det är alltså ett sätt att bygga en applikation som liknar en nativeutvecklad applikation, 

med skillnaden att den endast behöver utvecklas en gång. Utöver detta så skiljer sig inte en 

cross-platform native app så mycket mot en nativeutvecklad app. Om viss funktionalitet 

saknas i ramverket är det enkelt att skriva nativekod för att komplettera det ramverket inte 

kan åstadkomma. 

2.5.1 React Native 

React Native är ett JavaScript ramverk som annonserades 2015 av Facebook. Till skillnad 

från Ionic så skrivs inget i HTML eller CSS, utan ramverket är baserat på React, ett 

JavaScript bibliotek utvecklat av Facebook för byggandet av användargränssnitt. React 

biblioteket använder sig av virtuell DOM, ett programmeringskoncept som endast 

uppdaterar det specifika element som det har skett ändringar i till skillnad från en vanlig 

DOM. Detta sker genom att spara en virtuell representation av UI:t i minnet för att sedan 

synka med den riktiga representationen, och när en uppdatering av UI:t sker så använder 

sig React av en algoritm som jämför vad som syns för användaren och vad som ska synas 

för användaren med hjälp av en heuristisk algoritm med en komplexitet av O(n) [34] [35]. 

Detta tillvägagångssätt kan liknas med hur GitHub fungerar när en ändring i en fil upptäcks. 

Ramverket fungerar sedan genom att anropa native-tolknings API:erna i Objective C för 

IOS, och Java för Android [36]. Applikation renderas sedan genom användandet av mobila 

UI komponenter, till skillnad från hybridapplikationers webviews [37].  

Exempel på applikationer som är utvecklade i React Native är Instagram, Uber och Tesla. 
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2.6 JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) är ett lättvikts format för överföring av information på 

ett strukturerat sätt. Formatet är byggt i två strukturer, “key-value pair” och en lista av 

värden. JSON introducerades 2001 och är en del av EMCA standarden [38]. Vid hämtning 

av data från en backend applikation implementerad enligt REST-API strukturen, som är ett 

vanligt sätt att implementera en backend applikation för kommunikation med 

mobilapplikationer, kommer datan i JSON-format. Data som skickas i JSON-format kan 

bestå av samma datatyper som används i vanliga JavaScript objekt som exempelvis 

strängar, integers, arrayer och booleans [39].  

2.7 Parsing on-device 

För att visualisering on-device skall vara möjligt måste informationen som används parsas 

till korrekt format för att kunna användas. Som tidigare nämnts används ofta JSON som 

dataöverföringsformat, och för att data skall kunna användas med olika 

visualiseringsverktyg behöver den konverteras till korrekt format. För att använda sig av 

exempelvis Highcharts som verktyg, krävs ett visst format på datan, se figur 1 [40]. Vid 

användning av andra visualiseringsverktyg kan andra format krävas. Exempel på sådana är 

Canvas.js, och Leaflet.js. Där Canvas.js, som vid visualisering av upp till 100,000 

datapunkter kräver att formatet på datan ser ut på ett annat sätt, se figur 2 [41], och för 

Leaflet.js krävs en annan struktur för datan, se figur 3 [42]. 

 

 
Figur 1 Highcharts exempel på hur data kan vara formaterad 

 

 
Figur 2 Canvas.js exempel på hur data kan vara formaterad 

 

 
Figur 3 Leaflet.js exempel på hur data kan vara formaterad 
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2.8 Visualisering on-device 

För att en visualisering skall hållas interaktiv på en mobil enhet finns det enligt tidigare 

studier fyra olika vägar att gå, dessa är att använda sig av en tunn klient, att dela upp 

uppgifterna mellan server och klient, att använda sig av en fet klient eller helt lokalt [43] 

[44]. Det förstnämnda är ett klientprogram som helt utför uppgifterna på en server, vilket 

leder till att det krävs minimalt med processorkraft och minne på den mobila enheten. Detta 

sätt var populärt tidigare då de grafiska begränsningar på mobila enheter var större, men då 

det inte längre är ett problem behöver man inte längre förlita sig på externa servrar för att 

utföra uppgifter. Användningen av en tunn klient är något som fortfarande görs, främst när 

kvalité är att föredra över interaktivitet [45].  

Vidare finns ett balanserat förhållningssätt, där renderingsuppgifterna är uppdelade mellan 

klienten och servern. Här finns det dock svårigheter då uppdelningen av uppgifter inte är 

självklar [46]. De två sista tillvägagångssätten är genom en fet klient eller lokal rendering. 

Här utförs renderingsuppgifterna helt och hållet på klientsidan genom en fet klient, ett 

klientprogram som utför uppgifterna lokalt men hämtar datan från en server, exempel på 

detta är Web GL baserade applikationer. Eller med både data och utförande helt lokalt på 

enheten, där den mobila enheten är helt oberoende av något annat. 

  

De senaste årens förbättring av mobila enheters hårdvara gör att visualisering som skall 

vara interaktiv borde till så stor utsträckning som möjligt göras lokalt på enheten för att 

inte upplevas som långsam [46]. Detta trots att användandet av en tunn klient kan ge bättre 

prestanda och kan hantera större mängder data, förlitar den sig för mycket på mobilnät eller 

uppkoppling vilket kan leda till minskad användarvänlighet på grund av undermålig 

bandbredd och latens. 

 

Visualisering av stora dataset på mobila enheter har blivit möjligt tack vara att prestandan 

har ökat markant de senaste åren. Exempel på detta visar en tidigare studie genom att 

visualisera större dataset av grafiska data på en interaktiv karta [47], där ett liknande 

exempel är plottning av områden vid en skogsbrand, se figur 4. I detta fall behövs en stor 

mängd GPS koordinater som sedan skall plottas ut på en karta för att visualisera 

brandhärjade områden. Författarna påpekar också att för en användare blir det betydligt 

enklare att förstå och analysera större dataset om dom går att visualisera och interagera 

med. 
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Figur 4. Interaktiv brandkarta (Skogsstyrelsen, 2018) [48] 
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3 Metod och genomförande 

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs metodens 

implementering och mätmetod. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens validitet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

I studien som utförts avses två olika frågeställningar angående jämförelse av två olika 

sorters cross-platform ramverk besvaras. För att besvara dessa frågeställningar samt för att 

skapa ett beslutsunderlag för valet av ramverk, som tidigare beskrivet i 1.2 

Problembeskrivning, bör baseras på vilket ramverk som använder sig av den mobila 

enhetens resurser mest effektivt, har en jämförande studie med deduktiv ansats genomförts, 

där use-cases innehållande identiska funktioner som utfört mätbara uppgifter utvecklats i 

varsitt ramverk. Tillvägagångssättet för att besvara dessa frågeställningar var i form av en 

litteraturstudie där artiklar och forskning inom områden relaterade till app-utveckling har 

använts för att analysera och kunna formulera hypoteser, följt av utförandet av ett antal 

olika experiment.  

  

För utförandet av experimenten har identiska use-cases utvecklas, sex stycken i React 

Native, och sex stycken i Ionic. Dessa use-cases har exekverat funktioner som krävs för att 

kunna mäta och besvara frågeställningarna. Med hjälp av temperaturdata hämtad från 

SMHI, konverterad till JSON format, som lagrats lokalt på enheterna, har use-casen parsat 

denna data för att möjliggöra visuell presentation för användaren i form av grafer. 

 

• För att besvara studiens första frågeställning har data i JSON format parsats för att 

göra det möjligt att presentera datapunkterna för användaren.  

 

• För att besvara studiens andra frågeställning har datapunkter från nämnd data 

renderats för visuell presentation för användaren i form av grafer. 

3.2 Experiment  

Experiment används för att verifiera hypoteser. Dessa hypoteser är grundade i den 

teoretiska bakgrunden inom ämnet, och framställs baserad på denna. Experiment inom 

datavetenskap kan beskrivas på följande sätt: 

“In computing, experiments—most commonly an implementation tried against test data—

are used for purposes such as confirming hypotheses about algorithms and systems” [49].  

3.2.1 Hypotes 1 

Tidigare forskning visar att vanliga nativeapplikationer väljs framför hybridapplikationer 

på grund av dess överlägsna prestanda [50]. Samtidigt som annan forskning visar att React 

native inte presterar sämre än nativeutvecklade applikationer [51]. Dessa resultat 

tillsammans med det faktum att React använder sig utav en virtuell DOM som teoretiskt 
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ger bättre prestanda än en vanlig DOM, leder fram till hypotesen för den första 

frågeställningen: 

 

React Native är snabbare och mindre prestandakrävande än Ionic vid parsning av data i 

JSON-format. 

3.2.2 Hypotes 2 

Det faktum att Ionic använder sig av en vanlig DOM, som via sin trädstruktur kräver att 

hela dokumentet uppdateras vid varje ändring, tillsammans med tidigare studier som visar 

att hybridapplikationer presterar betydligt sämre och konsumerar betydligt mer RAM-

minne än nativeapplikationer vid uppstart och nedstängning, samt tidigare studier som visar 

att hybridapplikationer generellt presterar sämre än nativeapplikationer [52] [51] [23], leder 

fram till hypotesen för den andra frågeställningen: 

 

React Native är mindre prestanda- och tidskrävande än Ionic vid rendering av datapunkter 

i form av grafer. 

3.3 Arbetsprocessen 

Studien inleddes med en litteraturöversikt av tidigare forskning inom cross-platform och 

nativeutveckling. Utifrån denna och uppdragsgivarens behov formulerades syfte och 

frågeställningar. Då företaget använder sig av två olika sorters cross-platform ramverk 

valdes en jämförande studie att utföras där ett antal experiment med mätbara tester utfördes 

för att kunna besvara frågeställningarna. Därefter utvecklades ett antal identiska funktioner 

för att utföra testerna i de olika ramverken och som sista del i processen har use-casen 

implementerats och färdigställts så att testningen kunnat utföras.  

3.3.1 Utvecklingsmiljöer 

Use-casen har utvecklats med hjälp av två olika cross-platform ramverk, där 

hybridversionen utvecklats med Ionic Framework v 4.12 och cross-platform native 

versionen utvecklats med React Native v 0.59. Utvecklingen har skett på en Mac OS 

Mojave med open-source programmet Atom v 1.35.1 x64 som textredigerare. 

3.3.2 Enheter 

Experimenten har utförts på två nyare mobila enheter med olika operativsystem där 

modeller beskrivs nedan i tabell 1. 

 

Enhet OS Version 

Apple Iphone 8 Plus IOS  12.1.4 

OnePlus 6t Android 9.0.12 

Tabell 1. Beskrivning av de mobila enheterna 
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3.3.3 Implementation 

För att besvara frågeställningarna har sex olika use-cases i varje ramverk utvecklats. För 

att jämförelsen mellan ramverken skulle vara så objektiv som möjligt har kodbaserna 

skrivits så identiska som möjligt med kod-syntax som enda skillnaden, se figur 5 och 6 för 

kodexempel. Ramverken har sedan kompilerat use-casen i två olika versioner, en för IOS 

och en för Android, som sedan testats på enheterna. Resterande kod finns att tillgå på 

GitHub.  

 

 
Figur 5 Funktion för att parsa den största datamängden för Ionic  

 

 
 

Figur 6 Funktion för att parsa den största datamängden för React Native  

 

För att besvara första frågeställningen har experiment utförts genom att parsa data i JSON-

format på tre olika mängder datapunkter, upprepat tio gånger. Datan består på Android 

experimenten av temperaturer i Stockholm hämtad från SMHI mellan åren 1961–2018, i 

mängderna 684, 21,204 och 84,816 olika datapunkter, dessa antal motsvarar 

medeltemperatur varje månad mellan 1961–2018, medeltemperaturen varje dag mellan 

åren 1961–2018, samt fyra mätvärden varje dag mellan 1961–2018. Anledning till att 

temperaturmätning har valts som data till experimenten är att den hämtas med key-value 

pairs i form av datum, tid och temperatur, vilket gör det optimalt för presentation i grafer. 

På Iphone visade det sig att hårdvaran inte klarade av att öppna JSON-filen med störst 

mängd data, och ledde till krasch av use-casen. Detta ledde till att datan i den stora JSON 
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filen var tvungen att minskas ner till 46,208 datapunkter. Denna mängd togs fram genom 

att stegvis minska mängden fram till dess att enheten klarade av att öppna filen.  

 

Som tidigare beskrivet i 2.2 Tidigare forskning, varierar hämtningstiden av data beroende 

på uppkoppling, plats och tid på dygn. Denna faktor gör att mätresultat som inkluderar detta 

riskerar hög spridning. För att eliminera denna risk låg JSON-filerna lokalt lagrade på 

enheterna, och det var endast parsning av dessa som mättes.  

 

Valet av temperaturdata från SMHI gav en stor möjlighet att välja hur stora datamängder 

som skulle testas. Datan hämtades i CSV-format, och konverterades sedan till JSON-

format. Valet av datamängder och komplexitet grundar sig i att få en förståelse för hur 

ramverken hanterar olika strukturerade data men även vilken påverkan mängden av data 

har på resultatet. De olika datamängderna ställdes separat mot varandra i varje ramverk på 

följande sätt: 684 för att se hur båda ramverken hanterade en mindre mängd data som första 

jämförelse, detta för att få en uppfattning om hur ramverken hanterade att parsa data och 

sedan rendera grafen. Vidare till den mittersta datamängden på 21,204 datapunkter, som 

hade en högre komplexitet än de andra för att se hur ramverken hanterar detta. Den sista 

jämförelsen utfördes med ett betydligt större dataset, på 84,816 respektive 46,208 

datapunkter, med lägre komplexitet. Detta för att undersöka vilken påverkan mängden data 

hade på ramverken. 

 

Tre olika parsningsfunktioner implementerades för att JSON-datans struktur var olika. Se 

figur 7–9 för strukturskillnader. Datan lästes sedan in från den lokalt sparade JSON filen, 

för att parsas och möjliggöra presentation av resultaten för användaren. Tidsåtgången 

mättes automatiskt av use-casen och övervakning över hur prestandakrävande de är har 

övervakats av testledare med hjälp av inbyggda funktioner i respektive IDE.  

 

{   

   "1961":[   

      -1.8086021505376348, 

      1.3773809523809524, 

      4.097849462365592 

 ] 

} 

Figur 7 JSON-datans struktur för den minsta datamängden med 684 datapunkter. 
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{   

   "1961":{   

      "10":[   

         12.066666666666668, 

         11.566666666666668, 

         12.133333333333333 

 ] 

          } 

} 

Figur 8 JSON-datans struktur för den mittersta datamängden med 21 204 datapunkter. 

 

[ 

  { 

    "Datum": "1961-01-01", 

    "Tid (UTC)": "06:00:00", 

    "Lufttemperatur": 0.9, 

    "Kvalitet": "G" 

  }, 

  { 

    "Datum": "1961-01-01", 

    "Tid (UTC)": "12:00:00", 

    "Lufttemperatur": 0.6, 

    "Kvalitet": "G" 

  } 

] 

Figur 9 JSON-datans struktur för den största datamängden med 84 816/46 208 

datapunkter. 

 

För att besvara andra frågeställningen har ett flertal funktioner implementerats för att kunna 

rendera datapunkterna i grafer och presentera för användaren. 

Tidsåtgången och prestandaövervakning har mätts på samma sätt som tidigare förklarats. 

För att jämförelsen mellan de två ramverken skulle vara så rättvis som möjligt användes 

samma JavaScript bibliotek, Highcharts, för att rita ut graferna. Valet av Highcharts som 

grafritare grundades i dess popularitet och storlek, med över 2,6 miljoner referenser på 

GitHub, och kunder som Facebook, Mastercard och Microsoft [40]. 

3.3.4 Mätmetod 

Vid start av experimenten avslutades enhetens alla applikationer och flygplansläge var 

aktiverat, batteriet på enheten var 100% och laddare var inkopplad. Detta för att utesluta 

felmarginaler skapade av bakgrundsaktiviteter samt batteriets inverkan på prestandan. 

Experimenten utfördes sedan tio gånger per graf/enhet för varje ramverk. Förtydligande 

följer: 
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• Tio tester utfördes för både parsning och rendering på 684 datapunkter på både IOS 

och Android där use-casen är byggda i React Native. 

• Tio tester utfördes för både parsning och rendering på 684 datapunkter på både IOS 

och Android där use-casen är byggda i Ionic. 

• Tio tester utfördes för både parsning och rendering på 21,204 datapunkter på både 

IOS och Android där use-casen är byggda i React Native. 

• Tio tester utfördes för både parsning och rendering på 21,204 datapunkter på både 

IOS och Android där use-casen är byggda i Ionic. 

• Tio tester utfördes för både parsning och rendering på 84,816 datapunkter på 

Android där use-casen är byggda i React Native. 

• Tio tester utfördes för både parsning och rendering på 84,816 datapunkter på 

Android där use-casen är byggda i Ionic. 

• Tio tester utfördes för både parsning och rendering på 46,208 datapunkter på IOS 

där use-casen är byggda i React Native. 

• Tio tester utfördes för både parsning och rendering på 46 208 datapunkter på IOS 

där use-casen är byggda i Ionic. 

 

För testerna användes en tidsstämpel vid start och avslut av respektive test. 

Minnesanvändning samt processorkraft mättes genom ”Activity monitor” i XCode för IOS, 

samt “Android Profiler” för Android av testledare. 

Proceduren för parsningsexperimenten förtydligas nedan i text och visualiseras i figur 10: 

 

 
Figur 10. Mätningsprocedur för parsning av JSON-data 

 

• Tiden det tog att parsa JSON-datan. 

• Mätning av prestandaanvändning under samma tidsspann.  

 

Tidsmätningen startades efter att JSON-filen var inläst från enhetens lokala lagring, detta 

för att studien endast avsåg parsning av data, och inte ramverkens läshastighet eller 

hämtning av denna från en eventuell server. 

Proceduren för renderingsexperimenten förtydligas nedan i text och visualiseras i figur 11: 
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Figur 11. Mätningsprocedur för parsning av JSON-data 

 

Mätningen startades efter det att JSON-datan var parsad, eftersom prestanda och tidsåtgång 

för parsning redan är mätt i tidigare experiment. 

 

Tidsmätningen för både parsning och rendering gjordes i millisekunder och eventuella 

extremvärdens påverkan minimerades tack vare antalet mätningar. Detta tillvägagångssätt 

var för att minimera felkällor och säkerställa ett så korrekt resultat som möjligt innan ett 

medelvärde av alla tidsmätningar räknades ut för att möjliggöra analys. 

 

Prestandamätningen utfördes genom att registrera CPU% och minnesanvändning (MB) av 

use-casen vid standby-läge, för att sedan jämföra dessa med användningen vid utförandet 

av de olika testerna. Applikationerna startades om inför varje test, för att säkerställa att inga 

processer låg kvar i bakgrunden och påverkade testvärdena. 

3.4 Use-case beskrivning 

Nedan beskrivs de olika användarfallens design, användning och funktionalitet. Syftet med 

detta avsnitt är att ge en förståelse för hur testerna har sett ut och fungerat. Trots att 

användarfallen i de olika ramverken är designade för att efterlikna varandra, har det inte 

varit möjligt att göra dem helt identiska då avvikelser i layout existerar mellan ramverk och 

operativsystem. Use-casen är simulerade för att motsvara verkliga användarfall där 

parsning och rendering av data sker “on-device”.  

3.4.1 Use-case design 

De valbara knapparna på startsidan representerar det antal datapunkter som experimenten 

utförts med.  

• “ParsingExperiment1” parsar den minsta mängden, 684 datapunkter. 

• “ParsingExperiment2” parsar den mittersta mängden, 21,204 datapunkter 

• “ParsingExperiment3” för Android parsar den största mängden, 84,816 

datapunkter, och för IOS, 46,208 datapunkter. 
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Ordningen är densamma för GraphExperiment-knapparna, med skillnaden att vid valt 

grafexperiment, används den parsade datan för att renderas och presenteras visuellt i en 

zoom- och scrollbar graf med key-value pairs, där temperaturen visas på y-axeln, och 

tidpunkt på x-axeln. Möjlighet finns även att klicka på grafen för att få mer information om 

en specifik datapunkt.  

Se figur 12 och 13 för mockups på use-casen. Screenshots för varje use-case finns att finna 

på GitHub. 

 
Figur 12. Mockup för use-case där tidsåtgång presenteras 

 

 
Figur 13. Mockup för use-case där graf är renderad 



3 Metod och genomförande 

 

 19 
 

 

3.5 Datainsamling 

Datainsamling till studien påbörjades med insamling av teori inom ämnet genom en 

litteraturöversikt och fortskred sedan med insamling av empirisk data från experimentens 

resultat. Experimenten som utförts har gett kvantitativa data i form av tids- och 

prestandamätning. Tidsmätningen utfördes automatiskt av funktionerna där tidsstämplar 

skrevs ut på skärmen, och prestandamätningar samlades in genom inbyggda 

övervakningsverktyg i varje IDE. Se figur 14 och 15 för övervakningsverktyg för 

respektive OS. Datan sammanställdes sedan i ett excelark för att sedan räkna ut 

medelvärdet på testerna, samt möjliggöra jämförelse och analys av resultat.  

 

 
Figur 14. Android profiler för Android. 

 

 
Figur 15. Activity Monitor för IOS 
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3.6 Dataanalys 

Vid analys av datan som framkommit ur experimenten användes medelvärde som 

centralmått, standardavvikelse som spridningsmått, samt standardfel inritat vid 

visualisering av datan i stapeldiagram. Efter framtagning av denna beskrivande statistik 

presenteras en analytisk statistik som genomfördes med hjälp av en signifikansanalys. Se 

figur 16 nedan. 

 

 
Figur 16. Statistikens fågelperspektiv [53]. 

 

Vid utförande av test som dessa, formuleras en nollhypotes och en mothypotes. Dessa 

beskriver hur fördelningen hos testvariablerna ser ut. I denna studie jämfördes medelvärdet 

mellan två ramverk, där nollhypotesen är att ramverken inte skiljer sig från varandra, alltså 

𝐴 = 𝐵. Mothypotesen i detta fall är att ramverken skiljer sig mot varandra, alltså 𝐴 ≠ 𝐵. 

För att kontrollera nollhypotesen användes ett p-värde som räknades ut genom en 

signifikansanalys. 

3.6.1 Standardavvikelse 

Standardavvikelse är ett spridningsmått som används för att beskriva den genomsnittliga 

avvikelsen från ett medelvärde. En hög standardavvikelse innebär att mätvärdena befinner 

sig långt ifrån medelvärdet, och en låg standardavvikelse betyder det motsatta [54]. 

Standardavvikelse räknas ut på följande vis: 𝜎 = √(
1

𝑁
) ∑ (𝑥𝑖 − 𝜇)𝑁

𝑖=1  där: 

• N = Storlek på urvalet 

• 𝑥𝑖 = Varje värde  

• 𝜇 = (
1

𝑁
)∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1  

3.6.2 Standardfel 

Standardfel används som ett mått på osäkerheten i en punktskattning av standardavvikelsen 

[55], och räknas ut på följande vis: 𝑠�̅� = 𝜎/√𝑁 där: 

 

• N = Storlek på urvalet 

• 𝜎 = Standardavvikelsen 
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3.6.3 Signifikansanalys 

Vid en signifikansanalys görs ett statistiskt test, i denna studie används “Students t-test”, 

som levererar ett siffervärde i form av ett p-värde. Ett t-test används för att fastställa om 

medelvärdena av två olika dataset skiljer sig signifikant mot varandra, och använder sig 

av medelvärden, standardavvikelser, samt storlek på urvalet. Data från studiens tester 

förutsätts vara normalfördelad. 
Students t-test är baserat på t-fördelningen, som används när urvalet är litet och hela 

populationens standardavvikelse är okänd [56], och har utförts på följande vis: 

 

   
• r = React native 

• i = Ionic 

• x = Medelvärde 

• s = Standardavvikelse 

   

Resultatet från t-testet är en ratio som är baserad på skillnaden mellan två grupper, och 

skillnaderna inom grupperna. Ju högre t-värde, desto större skillnad är det mellan 

grupperna, och ju mindre t-värde, desto likare varandra är grupperna [57]. 

 

P-värdet representeras som sannolikheten att få ett sådant resultat som erhölls, eller ett mer 

extremt värde, givet att nollhypotesen är sann. Alltså ju lägre p-värde, desto tydligare 

skillnad mellan resultaten. Vid <0.05, sägs resultatet vara signifikant [58]. 

  

Det uträknade p-värdet är ett mått på hur väl nollhypotesen stämmer för ett givet test och 

data, och vid p-värde <0.05, är chansen att andra resultat uppnås mindre än 5%. Vid fall 

där detta inträffar, förkastas nollhypotesen. När “t” är beräknat, går det att få ut p-värdet 

med hjälp av tabeller för en förvald signifikansnivå, eller använda sig av valfri programvara 

som gör detta automatiskt och istället räknar ut lägsta möjliga signifikansnivå, exempelvis 

Microsoft Office Excel. Denna studie har använt sig av just Microsoft Office Excel för att 

presentera lägsta möjliga signifikansnivå för experimenten. Se figur 17 för visualisering av 

studiens dataanalys. 

 

 
Figur 17. Visualisering av studiens dataanalys 



3 Metod och genomförande 

 

 22 
 

 

3.7 Validitet och reliabilitet 

Studien avser att besvara frågor gällande tid och prestandaåtgång vid parsning och 

rendering av data hos två olika cross-platform ramverk. För att stärka reliabiliteten har 

mätningar utförts flertalet gånger för varje ramverk och test under konstanta 

förutsättningar, med flygplansläge aktiverat, bakgrunds applikationer stängda och fulladdat 

batteri. Detta för att undvika att slumpmässiga eller tillfälliga fel skulle ge felaktiga 

och/eller missvisande resultat. Då hela processen och hur den är utförd är väl dokumenterad 

och förklarad steg för steg, stärks även validiteten.  

 

Vidare stärks även reliabiliteten av att både standardavvikelse och standardfel har räknats 

ut för varje resultat. Förutsatt att funktioner implementeras på samma sätt och testas på 

liknande enheter är även resultaten reproducerbara. Validiteten för studien stärks genom 

att mätningarna har genomförts strukturerat, där tids och prestandamätning först skett efter 

inläsning av data. Det eliminerar påverkan från överföringshastighet och läsningstid av 

filen, som endast fokuserat på parsning och rendering. 
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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. 

 

Här presenteras den empiri som analysen har utförts på i form av beskrivande text och 

stapeldiagram för att få en överskådlig bild över hur empirin samlats in och dokumenterats.  

4.1 Empiri från parsningsexperiment 

För att besvara första frågeställningen “Är det någon skillnad i prestanda eller tidsåtgång 

mellan de olika cross-platform ramverken vid parsning av data i JSON-format?”, mättes 

CPU-användning, minnesanvändning och tidsåtgång för de båda ramverken. 

4.1.1 Parsning IOS 

Figur 18 - 20 visar medelvärden från resultaten av parsningsexperimenten på IOS, 

förtydligande följer: 

• Medelvärden i tidsåtgång för parsning experiment 1 - 3 

• Medelvärden i CPU-användning för parsningsexperiment 1 - 3 

• Medelvärden i minnesanvändning för parsningsexperiment 1 - 3 

 

 
Figur 18. Medelvärde tidsåtgång för parsning på IOS 
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Figur 19. Medelvärde CPU-användning för parsning på IOS 

 

 
Figur 20. Medelvärde minnesanvändning för parsning på IOS 

 

Som diagrammen tydligt visar, så använder Ionic mer minne och CPU än React Native i 

experiment 1 och 2, medans React Natives användning av resurser ökade betydligt under 

experiment 3. Samtidigt är React långsammare vid samtliga parsningsexperiment. 

Resultaten visar även tydligt att CPU -och minnesanvändningen hos Ionic är lika stor 

oberoende datamängd eller komplexitet där React Natives användning av resurser ökar 

först vid den största datamängden.  

4.1.2 Parsning Android 

Figur 21 - 23 visar medelvärden från resultaten av parsningsexperimenten på Android, 

förtydligande följer: 

• Medelvärden i tidsåtgång för parsning experiment 1 - 3 

• Medelvärden i CPU-användning för parsningsexperiment 1 - 3 

• Medelvärden i minnesanvändning för parsningsexperiment 1 - 3 
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Figur 21. Medelvärde tidsåtgång för parsning på Android 

 

 
Figur 22. Medelvärde CPU-användning för parsning på Android 

 
Figur 23. Medelvärde minnesanvändning för parsning på Android 

 

För parsningsexperiment på Android, visar sig Ionic vara betydligt mer minnes- och CPU 

krävande i samtliga experiment, samtidigt som tidsåtgången skiljer sig mellan vardera 

ramverk för varje experiment. Precis som på IOS visar resultaten för Android att CPU -och 

minnesanvändningen hos Ionic är ungefär lika stor oberoende datamängd eller komplexitet, 

samtidigt som React Native är mer restriktiv med resurserna.  
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4.2 Empiri från renderingsexperiment 

För att besvara andra frågeställningen “Är det någon skillnad i prestanda och renderingstid 

mellan de olika cross-platform ramverken vid rendering av datapunkter i form av grafer?”, 

mättes CPU användning, minnesanvändning och tidsåtgång för de båda ramverken.  

4.2.1 Rendering IOS 

Figur 24 - 26 nedan visar medelvärden från resultaten av renderingsexperimenten på IOS, 

förtydligande följer: 

• Medelvärden i tidsåtgång för renderingsexperiment 1 - 3 

• Medelvärden i CPU-användning för renderingsexperiment 1 - 3 

• Medelvärden i minnesanvändning för renderingsexperiment 1 - 3 

 

 
Figur 24. Medelvärde tidsåtgång för rendering på IOS 

 

 
Figur 25. Medelvärde CPU-användning för rendering på IOS 
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Figur 26. Medelvärde minnesanvändning för rendering på IOS 

 

För renderingsexperimenten på IOS, visar sig React Native vara betydligt långsammare i 

samtliga experiment och mer CPU-krävande i experiment 2 och 3. Resultaten för IOS visar 

även en tydlig ökning hos båda ramverken av tidsåtgång, CPU- och minnesanvändningen 

för varje experiment. Då skillnaden mellan den mittersta datamängden som har högst 

komplexitet, och den största datamängden med lägre komplexitet, inte skiljer sig nämnvärt 

i minnes och CPU-användning för något av ramverken, pekar det på att komplexiteten är 

det som är mest resurskrävande. 

4.2.2 Rendering Android 

Figur 27 - 29 visar medelvärden från resultaten av renderingsexperimenten på Android, 

förtydligande följer: 

• Medelvärden i tidsåtgång för parsning experiment 1 - 3 

• Medelvärden i CPU-användning för parsningsexperiment 1 - 3 

• Medelvärden i minnesanvändning för parsningsexperiment 1 - 3 

 

 
Figur 27. Medelvärde tidsåtgång för rendering på Android 
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Figur 28. Medelvärde CPU-användning för rendering på Android 

 

 
Figur 29. Medelvärde minnesanvändning för rendering på Android 

 

För renderingsexperiment på Android, visar sig Ionic vara betydligt mer minneskrävande i 

experiment 1 och 2, samtidigt som tidsåtgången är betydligt högre för React Native för 

samtliga experiment. Minnes och CPU-användningen hos Ionic är ungefär lika stor 

oberoende datamängd eller komplexitet, samtidigt som React Native använder ungefär lika 

mycket för experiment 1 och 2 men ligger lika högt som Ionic i experiment 3. 
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5 Analys 

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

empiri och teoretiskt ramverk. 

5.1 Frågeställning 1 - Parsning 

För att besvara studiens första frågeställning utfördes experiment på de olika ramverken 

för att mäta CPU användning, minnesanvändning och tidsåtgång vid parsning av olika 

mängder data. Hypotesen som formulerades baserad på tidigare forskning var: React Native 

är snabbare och mindre prestandakrävande än Ionic vid parsning av data i JSON-format. 

En signifikansanalys har gjorts på resultaten för att se om det finns någon signifikant 

skillnad, samt huruvida nollhypotesen skall förkastas eller inte. Som beskrivet i 3.5 

Datainsamling, är nollhypotesen: 𝐴 = 𝐵, ramverken skiljer sig inte mot varandra, och 

mothypotesen är 𝐴 ≠ 𝐵, ramverken skiljer sig mot varandra. För att kontrollera 

nollhypotesen användes ett p-värde som togs fram genom ett “Students t-test”, som 

beskrevs i 3.6.3 Signifikansanalys. 

5.1.1 IOS 

Nedan beskrivs resultaten som analyseras från parsningsexperimenten för IOS i text och 

tabeller. 

 

Resultaten efter experiment 1 visar tydliga skillnader på samtliga punkter mellan 

ramverken. Användningen av CPU- och minne är betydligt högre hos Ionic, samtidigt som 

detta leder till att Ionic utför uppgiften snabbare. Se tabell 2 nedan. 

 

Experiment 1 CPU-medelvärde (%) Minne-medelvärde (MB) Tid-medelvärde (ms) 

React Native 9.2 2.8 2.5 

Ionic 17.6 40.6 0.8 

Tabell 2. 

 

Resultaten efter experiment 2 visar precis som föregående experiment, tydliga skillnader 

mellan ramverken. Användningen av CPU- och minne är betydligt högre hos Ionic, 

samtidigt som detta leder till att Ionic utför uppgiften snabbare. Se tabell 3 nedan. 

 

Experiment 2 CPU-medelvärde (%) Minne-medelvärde (MB) Tid-medelvärde (ms) 

React Native 10.1 2.6 17.8 

Ionic 15 41.9 7.1 

Tabell 3. 
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Resultaten efter experiment 3 skiljer sig från föregående då användningen av CPU- och 

minne här istället är högre för React Native, samtidigt som Ionic fortfarande utför uppgiften 

snabbare. Se tabell 4 nedan. 

 

Experiment 3 CPU-medelvärde (%) Minne-medelvärde (MB) Tid-medelvärde (ms) 

React Native 66.2 43.9 5.8 

Ionic 18.5 39.2 1.8 

Tabell 4. 

 

Signifikansanalys 

Vid jämförelse visar det sig att för samtliga resultat, förutom minnesanvändningen för 

experiment 3, finns en skillnad. En signifikansanalys har gjorts för att stärka detta och 

bevisa just hur tydliga skillnaderna är.  

Se tabell 5 nedan för signifikansanalys för samtliga parsningsexperiment på IOS. 

 

IOS P-värde CPU P-värde minne P-värde tidsåtgång 

Experiment 1 P <0,0018 P <0,0001 P <0,0002 

Experiment 2 P <0,0107 P <0,0001 P <0,0003 

Experiment 3 P <0,0001 P <0,2565 P <0,0001 

Tabell 5. 

 

Efter analys av resultaten, kan vi förkasta nollhypotesen och hävda att det är skillnad mellan 

ramverken för alla experiment, förutom minnesanvändningen i experiment 3, där p-värdet 

visar sig vara <0,2565. Detta p-värde är så pass högt att vi inte med säkerhet kan hävda att 

det är någon skillnad mellan ramverken i detta fall.  

5.1.2 Android 

Nedan beskrivs resultaten som analyseras från parsningsexperimenten för Android i text 

och tabeller.  

 

Resultaten efter experiment 1 visar tydliga skillnader mellan ramverken, där användningen 

av CPU- och minne är betydligt högre hos Ionic än hos React. Detta leder som synes också 

till att Ionic utför uppgiften snabbare. Se tabell 6 nedan. 

 

Experiment 1 CPU-medelvärde (%) Minne-medelvärde (MB) Tid-medelvärde (ms) 

React Native 5 6 1.7 

Ionic 12.4 46.3 0.5 

Tabell 6. 
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Resultaten efter experiment 2 visar liknande skillnader som föregående experiment, där 

användningen av CPU- och minne är betydligt högre hos Ionic, som också presterar 

snabbare. Se tabell 7 nedan. 

 

Experiment 2 CPU-medelvärde (%) Minne-medelvärde (MB) Tid-medelvärde (ms) 

React Native 6.3 4.9 37 

Ionic 11 40.3 26.7 

Tabell 7. 

 

Resultaten efter experiment 3 visar att skillnaden mellan CPU-användningen inte är lika 

stor som i tidigare experiment, däremot är minnesanvändningen hos Ionic fortfarande 

betydligt större. Här visar det sig också att även tidsåtgången är högre för Ionic, till skillnad 

från de tidigare experimenten med färre datapunkter. Se tabell 8 nedan. 

 

Experiment 3 CPU-medelvärde (%) Minne-medelvärde (MB) Tid-medelvärde (ms) 

React Native 10.3 2.1 14.1 

Ionic 12.2 48.6 34.7 

Tabell 8. 

 

Signifikansanalys 

Vid jämförelse av resultaten från parsningsexperiment 1 och 2, samt minnesanvändning 

och tidsåtgång på parsningexperiment 3, framkommer att skillnaden mellan ramverken är 

tydlig och för att stärka reliabilitet och validitet av studien så har en signifikansanalys 

utförts för att förtydliga dessa skillnader. 

Se tabell 9 nedan för signifikansanalys för samtliga parsningsexperiment på Android. 

 

Android P-värde CPU P-värde minne P-värde tidsåtgång 

Experiment 1 P <0,0001 P <0,0001 P <0,0030 

Experiment 2 P <0,0005 P <0,0001 P <0,0065 

Experiment 3 P <0,0236 P <0,0001 P <0,0001 

Tabell 9. 

 

Som det syns tydligt i tabellen ovan är alla p-värden så pass låga att vi kan förkasta 

nollhypotesen, och hävda att det är skillnad mellan ramverken. 

5.1.3 Summering 

Resultaten visar att CPU -och minnesanvändningen hos Ionic är ungefär lika stor 

oberoende datamängd eller komplexitet, och att React Natives användning av resurser ökar 

först vid den största datamängden. Detta kan kopplas till tidigare forskning som dels visar 

att hybridapplikationer konsumerar mer RAM-minne vid uppstart och nedstängning samt 

att dessa generellt presterar sämre än nativeapplikationer [52] [23].  
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Detta leder till att hypotesen för den första frågeställningen, React Native är snabbare och 

mindre prestandakrävande än Ionic vid parsning av data i JSON-format, stämmer till viss 

del då CPU och minnesanvändningen är mindre för React Native, vilket betyder att 

ramverket är mindre prestandakrävande, men Ionic utför uppgiften snabbare i experiment 

1 och 2. Det visar sig även att det mest tidskrävande experimentet för React Native är det 

med den mittersta mängden data, med högst komplexitet, vilket visar att komplexiteten för 

datan påverkar mer än mängden data vid parsning.  

5.2 Frågeställning 2 - Rendering 

För att besvara den andra frågeställningen har experiment utförts på samma sätt som 

beskrivet i 5.1 Frågeställning 1 - Parsning, och hypotesen som formulerades var: React 

Native är mindre prestanda- och tidskrävande än Ionic vid rendering av datapunkter i form 

av grafer. 

Signifikansanalys har utförts på resultaten på samma sätt som för att besvara den första 

frågeställningen. 

5.2.1 IOS 

Nedan beskrivs resultaten som analyseras från renderingssexperimenten för IOS i text och 

tabeller. 

 

Första experimentet visar en högre CPU- och minnesanvändning för Ionic, där Ionic även 

utför uppgiften betydligt snabbare än React Native. Se tabell 10 nedan. Resultaten visar 

även siffror högre än 100%, anledning till detta är att varje kärna på IOS-enheten räknas 

upp till 100%, vilket gör att det maximala procentuella värdet för CPU-användning på en 

IOS-enhet uppgår till mängden kärnor i processorn * 100 %. 

 

Experiment 1 CPU-medelvärde (%) Minne-medelvärde (MB) Tid-medelvärde (ms) 

React Native 20.1 55.1 974 

Ionic 26.3 71.5 72 

Tabell 10. 

 

Experiment 2 visar en högre CPU-användning för React Native och betydligt högre 

minnesanvändning och snabbare utförd uppgift för Ionic. Se tabell 11 nedan. 

 

Experiment 2 CPU-medelvärde (%) Minne-medelvärde (MB) Tid-medelvärde (ms) 

React Native 109.4 119.3 1698.9 

Ionic 82.8 346.4 320.9 

Tabell 11. 
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Experiment 3 visar precis som föregående experiment, en högre CPU-användning för React 

Native, betydligt högre minnesanvändning och snabbare utförd uppgift för Ionic. Se tabell 

12 nedan. 

 

Experiment 3 CPU-medelvärde (%) Minne-medelvärde (MB) Tid-medelvärde (ms) 

React Native 140.7 169.2 2350.2 

Ionic 116 403.2 582.6 

Tabell 12. 

 

Signifikansanalys 

Vid jämförelse av samtliga resultat, syns en tydlig skillnad mellan ramverken förutom 

CPU-användningen för experiment 1. Se tabell 13 nedan för experimentens p-värden. 

 

Android P-värde CPU P-värde minne P-värde tidsåtgång 

Experiment 1 P <0,0585 P <0,0016 P <0,0001 

Experiment 2 P <0,0023 P <0,0001 P <0,0001 

Experiment 3 P <0,0118 P <0,0001 P <0,0001 

Tabell 13. 

 

Precis som resultaten tidigare visat, syns det en tydlig skillnad mellan ramverken även i 

signifikansanalysen i samtliga fall förutom CPU-användning för experiment 1. P-värdet 

här är något högre vilket gör skillnaden mer otydlig. 

5.2.2 Android 

Nedan beskrivs resultaten som analyseras från renderingssexperimenten för Android i text 

och tabeller. 

 

Efter första experimentet syns tydliga skillnader mellan ramverken åt båda håll, där 

användningen av CPU är högre för React Native, och minnesanvändningen är högre för 

Ionic. Tydliga skillnader syns också i tidsåtgången, där Ionic är betydligt snabbare. Se 

tabell 14 nedan. 

 

Experiment 1 CPU-medelvärde (%) Minne-medelvärde (MB) Tid-medelvärde (ms) 

React Native 23.9 63.4 820 

Ionic 10.2 91.5 117.4 

Tabell 14. 
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Experiment 2 följer samma mönster som experiment 1, där användningen av CPU är högre 

för React Native, minnesanvändningen är högre för Ionic, och Ionic är betydligt snabbare. 

Se tabell 15 nedan. 

 

Experiment 2 CPU-medelvärde (%) Minne-medelvärde (MB) Tid-medelvärde (ms) 

React Native 21.7 60.2 1710.3 

Ionic 9.9 88.4 667.2 

Tabell 15. 

 

Resultaten för experiment 3 visar precis som tidigare, att CPU användningen är högre för 

React Native, och tidsåtgången är betydligt lägre för Ionic. Här syns det dock att 

minnesanvändningen är snarlik mellan ramverken. Se tabell 16 nedan. 

 

Experiment 3 CPU-medelvärde (%) Minne-medelvärde (MB) Tid-medelvärde (ms) 

React Native 21.6 87.7 3135.3 

Ionic 8.9 90.8 1551.9 

Tabell 16. 

 

Signifikansanalys 

Vid jämförelse visar det sig att för alla resultat, förutom minnesanvändningen för 

experiment 3, är skillnaderna så pass tydliga att signifikansanalys egentligen inte är 

nödvändig, men har utförts ändå. 

Se tabell 17 nedan för signifikansanalys för samtliga renderingsexperiment på Android. 

 

Android P-värde CPU P-värde minne P-värde tidsåtgång 

Experiment 1 P <0,0001 P <0,0001 P <0,0001 

Experiment 2 P <0,0001 P <0,0001 P <0,0001 

Experiment 3 P <0,0001 P <0,0476 P <0,0001 

Tabell 17. 

 

Efter analys av resultaten, kan vi se att det finns en tydlig skillnad mellan ramverken i 

samtliga fall förutom ett. När det kommer till minnesanvändning i experiment 3, visar p-

värdet att det är mer otydligt om det är någon skillnad mellan ramverken. 
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5.2.3 Summering 

På Android visar resultaten för renderingsexperimenten att CPU -och minnesanvändningen 

hos Ionic är ungefär lika stor oberoende datamängd eller komplexitet, och att React Natives 

användning av resurser ökar stegvis för varje experiment. Ionic är också flera gånger 

snabbare än React Native på att rendera grafen. Detta stämmer överens med tidigare 

presenterad teori angående Ionics användande av en vanlig DOM [31], jämfört med Reacts 

användning av en virtuell [35]. Även tidigare presenterad forskning där det visar sig att 

hybridapplikationer är mer prestandakrävande än nativeapplikationer stämmer överens 

med detta [52] [23]. 

 

Gällande renderingsexperimenten på IOS så är resultaten för Ionic mer oregelbundna och 

följer inte samma mönster som med tidigare presenterad teori eller tidigare resultat då 

användningen av CPU och minne ökar betydligt varje experiment. Ionic är dock fortfarande 

betydligt snabbare än React Native på att rendera graferna. Tidigare utförd forskning 

mellan två andra ramverk, Phonegap och Appcelerator, visar att det inte är några märkbara 

skillnader mellan ramverken när det kommer till animering. De nämner att resultaten inte 

är generaliserbara, men att de kan ge en indikation på att de olika utvecklingsmiljöerna är 

likvärdiga prestandamässigt [26]. Denna indikation visar sig vara felaktig vid jämförelse 

med denna studiens resultat. 

 

Detta leder till att hypotesen för den andra frågeställningen React Native är mindre 

prestanda- och tidskrävande än Ionic vid rendering av datapunkter i form av grafer, inte 

stämmer då CPU-användningen är högre för React Native på de flesta experimenten, 

samtidigt som Ionic även utför uppgifterna betydligt snabbare. Detta visar att den 

heuristiska algoritm som React Native använder sig av för att upptäcka ändringar, varken 

är effektivare, då det tar längre tid för ramverket, eller mindre prestandakrävande än Ionics 

tillvägagångssätt som är baserad på en vanlig DOM:s hierarkiska trädstruktur. Resultaten 

visar också att ramverken, till skillnad från parsningsexperimenten, tar längre tid på sig 

med den största datamängden än vad de gör med datamängden med högst komplexitet. 
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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 

För att besvara studiens syfte formulerades två frågeställningar, dessa var följande: 

1. Är det någon skillnad i prestanda eller tidsåtgång mellan de olika cross-platform 

ramverken vid parsning av data i JSON-format? 

2. Är det någon skillnad i prestanda och renderingstid mellan de olika cross-platform 

ramverken vid rendering av datapunkter i form av grafer? 

6.1.1 Resultat parsning 

Här presenteras resultaten för prestanda och tidsåtgång för parsningsexperimenten för båda 

plattformarna.  

 

Tidsåtgång 

Vid sammanställning av tidsmätningarna för parsning i 5.1 Frågeställning 1 - Parsning 

visar det sig att Ionic är snabbare vid samtliga experiment förutom experiment 3 på 

Android. Trots att skillnaden mellan ramverken är stor skulle en användare troligtvis ha 

svårt att uppleva någon skillnad vid användning, då tidsåtgången aldrig varit större än 50 

ms. 

 

CPU-användning 

Resultaten för CPU-användning visar tydligt i diagram i 4.1 Empiri från 

parsningsexperiment samt i tabeller i 5.1 Frågeställning 1 - Parsning att React Native har 

mindre CPU-användning under samtliga experiment förutom experiment 3 på IOS. Men 

eftersom mätningen av CPU endast är max - vila, så är det bara toppvärdet som beräknas. 

Detta betyder att eftersom tidsåtgången för att parsa datan hos React Native är större, så 

använder den sig av CPU:n under en längre tid, vilket i slutändan skulle kunna innebära att 

den använder totalt mer CPU än Ionic.  

 

Minnesanvändning 

Det visar sig att Ionic tar betydligt mer minne i anspråk än React Native under samtliga 

experiment förutom IOS experiment 3, där ligger värdena inom standardavvikelsen och p-

värdet visar att det inte är möjligt att med säkerhet säga att det är någon skillnad.  

 

Slutsats 

Ionic visar sig vara snabbare än React Native gällande parsning i samtliga fall. Det visar 

sig även att parsningstid inte är ett reellt problem idag, tack vare att smartphones är så pass 

kraftfulla att även vid parsning av större mängder data, samt data med högre komplexitet, 

gavs väldigt små mätvärden gällande tidsåtgång och en användare hade antagligen inte 

upplevt någon skillnad mellan ramverken. När det kommer till CPU- och 
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minnesanvändning är även de så pass små att det inte kommer märkas någon större skillnad 

mellan de olika ramverken vid normal användning. Intressant är dock att Ionic visade sig 

använda lika mycket CPU och minne, oberoende datamängd eller komplexitet, samtidigt 

som React Native är mer sparsam med användning av resurser. Anledningen till detta kan 

vara strukturen bakom ramverken, som tidigare nämnts i 2 Teoretiskt ramverk, där Ionic 

använder sig av en vanlig DOM och React Native en virtuell DOM. Experimentens resultat, 

samt signifikansanalysen på dessa summeras till följande svar för den första 

frågeställningen: 

Det är skillnad mellan ramverken Ionic och React Native gällande prestanda och tidsåtgång 

vid parsning av data i JSON-format. Skillnaden visar sig i att Ionic har betydligt högre CPU 

-och minnesanvändning än React Native, samtidigt som tidsåtgången för Ionic är betydligt 

lägre. 

6.1.2 Resultat rendering 

Här presenteras resultaten för prestanda och tidsåtgång för renderingssexperimenten för 

båda plattformar.  

 

Tidsåtgång 

Det visar sig att Ionic kan rendera graferna betydligt snabbare än React Native. I flera av 

experimenten är Ionic flera gånger snabbare än React Native, och vid experiment 3 så tar 

det runt tre sekunder för React Native att rendera grafen, se tabeller i 5.2.1 IOS samt 5.2.2 

Android. Under denna tid var telefonen i stort sett oanvändbar då applikationen blev 

oresponsiv under tiden den renderar grafen, samt att hela enheten i flera fall blev oresponsiv 

och reagerade inte vid tryck på någon av dom fysiska knapparna. Sådant beteende hos en 

mobil enhet kan leda till missnöje hos användaren, vilket i sin tur har en del i beslutet om 

fortsatt användande [13] [16]. 

 

CPU-användning 

React Native tar betydligt mer CPU i anspråk vid rendering under samtliga experiment 

förutom IOS experiment 1. Och till skillnad från parsningen så kräver React Native 

betydligt mer CPU vid renderingen än vad Ionic gör. 

 

Minnesanvändning 

Precis som vid parsningsexperimenten så har Ionic betydligt högre minnesanvändning än 

React Native under samtliga experiment, vilket möjligtvis kan kopplas till teorin bakom 

användandet av vanlig DOM mot en virtuell DOM som tidigare beskrivet i 2 Teoretiskt 

ramverk. 

 

Slutsats 

React Natives långa renderingstider och höga CPU-användning medför en försvagad 

användarupplevelse och gör att applikationen presterar betydligt sämre än Ionic versionen, 

även fast Ionic visade sig ha betydligt högre minnesanvändning. Vid rendering av grafen i 

React Native versionen så fryser hela applikationen, och ibland även hela telefonen, tills 

det att den har lyckats rendera hela grafen. Och då tidsåtgången blir så pass hög innan något 

renderas ut på skärmen så kan det upplevas som om applikationen har kraschat. Detta 

beteende kan ha en koppling till det faktum att Ionic renderar graferna i en webview, vilket 
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i det här fallet inte verkar påverka den mobila enhetens hårdvara lika hårt som fallet för 

React Native. Resultaten samt signifikansanalys på dessa, leder fram till följande svar för 

den andra frågeställningen: 

Det är tydliga skillnader i prestanda och renderingstid mellan ramverken vid rendering av 

datapunkter i form av grafer. Dessa skillnader följer inte ett lika tydligt mönster som vid 

parsningen, däremot är de så pass stora att de faktiskt påverkar användaren, och kan därför 

anses vara viktigare vid beslutsfattande om vilket ramverk som skall användas då en 

långsam applikation kan upplevas som oresponsiv och kan göra att en användare byter till 

en annan konkurrerande applikation [13]. Anledningen till dessa skillnader kan vara 

många, där en av dem kan vara hårdvaru-baserad. Då IOS-enheten som experimenten 

utfördes på har sämre specifikationer än Android enheten, kan detta ha påverkat resultaten 

för experimenten. En annan anledning kan också vara operativsystemet, där IOS kanske 

hanterar tyngre uppgifter annorlunda jämfört med Android. 

6.2 Implikationer 

Samtidigt som data från experimenten och analysen av resultaten kan användas i vidare 

forskning har denna studie även bidragit till en bredare kunskap inom cross-platform 

utveckling där både Toxic Interactive Solutions och andra företag som utvecklar i Ionic 

eller React Native, har fått ett underlag för hur ramverken presterar. Detta kan ge 

beslutsunderlag vid val av plattform för nya uppdrag. 

6.3 Begränsningar 

Då antalet enheter att utföra experimenten på har varit begränsat har ingen generalisering 

gentemot hårdvara kunnat göras, och vi har därför inte heller kunnat dra någon slutsats 

angående detta. Hade experimenten utförts på fler enheter hade det möjligtvis lett till att vi 

hade kunnat dra slutsatser angående hårdvarans påverkan på resultaten, exempelvis om en 

smartphone med kraftigare processor hade haft kortare tidsåtgång på experimenten. 

 

Studien har även varit begränsad till React Native och Ionic, där endast parsning av 

varierande storlek på data och rendering av grafer har varit inkluderat. Detta gör att en 

generalisering för cross-platform native vs cross-platform hybrid inte har varit möjlig och 

inte heller någon slutsats om huruvida det ena ramverket är bättre än det andra i kan göras. 

 

Studien innefattar inte heller analysering av källkod för att stärka teorin bakom studien, 

detta till följd av tidsbegränsning samt det faktum att ramverk ofta använder sig av API: er 

i operativsystemen som inte är open source. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 

Resultaten visar att React Native har det betydligt kämpigare att hantera den grafiska delen 

av experimenten jämfört med Ionic. Då vi tidigare beskrivit att valet av ramverk bör baseras 

på vilket ramverk som använder sig utav den mobila enhetens resurser mest effektivt, är 

våra rekommendationer att om en ny applikation skall utvecklas innehållande någon form 

av interaktiv grafisk funktionalitet, så är det bäst att använda sig utav Ionic då ramverket 
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är så pass mycket snabbare än React Native. Vad gäller parsning så hanterar båda 

ramverken detta väl och tidsåtgången är så pass liten att en användare skulle ha svårt att 

märka någon skillnad. 

 

Ur ett utvecklarperspektiv så upplevdes det att dokumentationen för Ionic var mer 

välskriven och betydligt enklare att använda sig av, samt att ramverket var mer 

välunderhållet och fungerade bättre. Detta kan bero på att de som utvecklar Ionic endast 

har detta fokus, till skillnad från React Native som huvudsakligen utvecklas utav Facebook.  

Under utvecklandet av applikationerna så uppstod även betydligt fler problem med React 

Native under kompilerandet till native kod medans Ionic enkelt gick att bygga och installera 

på test-enheterna. Detta stärker våra rekommendationer att använda sig av Ionic som 

ramverk vid cross-platform utveckling. 

6.5 Vidare forskning 

Då denna studie endast avhandlar React Native och Ionic som är två av många olika 

ramverk för cross-platform utveckling är det relevant att utföra liknande experiment på fler 

cross-platform ramverk. Dessa skulle kunna vara Google Flutter och Microsoft Xamarin 

där de skulle kunna ställas mot varandra, men också mot de ramverk som undersökts i 

denna studie [59] [60]. Det kan även vara intressant att utföra experimenten på fler enheter 

med fler use-cases, då arbetets omfattning och tidsbegränsning som beskrivet i 1.4 Omfång 

och avgränsningar har gjort att arbetet endast innefattat två enheter. Detta för att se hur 

mycket hårdvaran påverkar resultaten samt för att få en bredare uppfattning om hur 

ramverken står sig mot varandra. Detta kan även innebära att utföra experimenten med en 

annan applikation körandes i bakgrunden, för att se hur ramverken hanterar uppgifterna när 

minne och CPU delas mellan flera olika applikationer. För att få mer insikt så hade även 

CPU-användningen kunnat mätas över tid, som nämns i 6.1.1 Resultat parsning, för att få 

ut hela CPU-användningen. Då de båda ramverken är open source, är det även möjligt att 

läsa sig till hur de olika ramverken skulle hantera uppgifter som liknar studiens experiment, 

för att därefter kunna beräkna hur resultaten skulle bli på ett teoretiskt plan, för att sedan 

jämföra resultaten från studien. 

 

Vidare hade det varit intressant att utföra experimenten på annorlunda datamängder, både 

i storlek och komplexitet, för att undersöka om det står sig på samma sätt som i denna 

studie. Exempelvis tre stycken lika stora data-set med olika komplexitet, eller samma 

komplexitet på tre olika stora data-set.    

 

Vill man även inkludera en kvalitativ ansats, hade en undersökning angående om vad 

användare tycker om de båda ramverken samt hur de upplever användandet av dessa. 
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Bilaga 1 - Källkod, experimentens resultat, samt skärmbilder på use-casen. 

 



 

 
   

Bilaga 1 

All källkod, data, skärmbilder och installations-instruktioner för Ionic projektet finns 

tillgängliga som bilaga i form av komprimerade filer. Denna innehåller även ett dokument 

med alla resultat från experimenten, samt sammanställande diagram för dessa. 

All källkod, data, skärmbilder och installations-instruktioner för React Native projektet 

finns tillgängliga som bilaga i form av komprimerade filer. Denna innehåller även ett 

dokument med alla resultat från experimenten, samt sammanställande diagram för dessa. 
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