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Sammanfattning 
 

Inför detta arbete så hittades ett problem i och med att det inte finns någon bra fastställd 

metod för att välja vilket ramverk som ska användas vid byggandet av en 

webbapplikation. Detta arbete testar därför vilket av två populära ramverk som 

presterar bäst i ett experiment. Eftersom detta arbetet bara intresserade sig för själva 

ramverket så isolerades ramverken så mycket som möjligt. För att testerna skulle kunna 

utföras skapades en webbapplikation som sedan kan användas för att skriva ut all data 

och mäta sidans laddtid. I början av detta arbete var tanken att inladdning av 

multimedia resurser skulle vara en stor del av arbetet. Detta blev dock en lägre och lägre 

prioritering innan det togs bort helt inför de slutgiltiga testerna eftersom ingen bra 

lösning till hur detta skulle göras hittades. 

Nyckelord: Javascript, Javascript Ramverk, Webbapplikation 
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1 Introduktion 

 
I denna rapport kommer det ske en jämförelse mellan två javascript ramverk, AngularJS och 

VUE.js. För att enklare förstå vad detta arbete handlar om så börjar rapporten med ett 

bakgrundskapitel. I detta kapitel beskrivs de termer och den teknologi som används i arbetet. 

Detta kapitel tar även till viss del upp varför dessa teknologier är viktiga och hur dom är bättre 

än de teknologier som användes för bara några år sedan. Dessa ramverk är båda bra på att 

bygga single-page applikationer men gör det på lite olika sätt. Angular kräver mer kontroll 

över applikationen medans Vue är mer följsam och låter utvecklaren bestämma mer över 

applikationen. Detta arbete är intressant eftersom det inte finns någon fastställd metod för att 

välja vilket ramverk som ska användas vid utvecklandet av webbapplikationer. 

 

Det kommer därför kommer det att byggas två liknande nyhetssidor som ska ladda in en viss 

mängd data. Dessa webbapplikationer kommer vara väldigt enkla eftersom olika ramverk då 

på enklast sätt kan sättas in för att testas. Utöver detta utvecklas även ett testscript för att 

kunna mäta laddningstiderna av dessa webbapplikationer. På dessa webbapplikationer utförs 

sedan en pilotstudie för att testa om detta experiment är genomförbart och om datan är 

användbar. Efter att pilotstudien är klar förbättras testscriptet för ännu bättre resultat och 

större mätningar genomförs. 

 

När mätningarna är klara analyseras och presenteras resultatet, slutsatserna för arbetet 

presenteras och leder in i en diskussion om arbetet. Denna diskussion innehåller en 

sammanfattning av arbetet, generell diskussion kring arbetet, hur arbetet har hanterats från 

ett etiskt perspektiv och framtida arbeten. I diskussionen kring arbetet diskuteras saker som; 

designval för projektet, vad skillnaderna i prestanda innebär, arbetets eventuella 

samhällsnytta, vad som saknas i arbetet och koppling till riktiga webbapplikationer. I 

diskussionen diskuteras även saker som LOC(lines of code) för att se om det kan ha någon 

inverkan på valet av ramverk. 
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2 Bakgrund 

Enligt Yue och Wang (2013) används JavaScript idag för att förbättra webbsidors 

interaktivitet och funktionalitet. Detta är tack vare dess förmåga att interagera med 

webbplats-dokument och webbrowsers. (Yue and Wang, 2013). Med den ökande mängden 

användare ökar även komplexiteten av den webbaserade teknologin (Pano, Graziotin and 

Abrahamsson, 2018). Att bygga en webbapplikation kan kräva stora mängder komplicerad 

kod. För att göra det enklare för utvecklare att skapa dessa applikationer och för att förkorta 

utvecklingen av webbapplikationerna har det skapats olika bibliotek som innehåller redan 

skriven kod (Pano, Graziotin and Abrahamsson, 2018). 

2.1 Webbapplikationer 

Att använda en webbapplikation istället för en vanlig applikation, exempelvis en mejl-

applikation, som en användare måste ladda ner, är en växande trend, exempel på detta är till 

exempel Googles mail och office tjänster. Att istället erbjuda dessa tjänster på webben kommer 

med många fördelar. Dels behöver man inte nödvändigtvis installera något och den senaste 

mjukvaran finns tillgänglig utan behovet för en uppdatering (Mesbah, van Deursen and Roest, 

2012). 

Webbsidor började med vad som var i princip statiska sidor med information, där hela sidor 

med information måste laddas in när användaren interagerar med sidan. De första 

webbapplikationerna använde sig av server-side scripting för dynamisk generering av HTML-

dokument. Den moderna webb marknaden kräver dock en högre standard(Das & Saikia, 

2016).  

I webbapplikationer som använder sig av en traditionell multi-page metod kallar klientsidan 

på en specifik webbsida eller applikation. Servern svarar då med en HTML-sida samt CSS, 

script filer och bilder osv. När klienten sedan interagerar med servern igen så skickar servern 

en ny komplett HTML sida. Detta innebär att man laddar in hela sidan gång på gång beroende 

på hur användaren interagerar med applikationen(Maras et al., 2013). 

 

   

Figur 1. Den klassiska multi-page metoden, där en ny sida skickas varje gång ny 

information behövs. 



 
3 

2.2 Single-page applikation 

Till skillnad från den äldre multi-page metoden använder single-page applikationer istället en 

metod där alla resurser hämtas när sidan först laddas in. Single-page applikationen kan sedan 

ersätta det  innehåll som först laddas in på startsidan. Andra delar av det innehåll som först 

laddas in kan sedan ersätta det innehåll som visas, beroende på användarens interaktion med 

sidan. Detta innebär alltså att delar av sidan kan visa olika innehåll beroende på hur 

användaren navigerar på sidan utan att hela sidan behöver laddas om.(Jadhav, Sawant and 

Deshmukh, 2015).  

 

Figur 2. Den nya single-page metoden, där sidan inte behöver laddas om varje gång det 

behövs ny information. 

Eftersom all data ska laddas in när sidan blir hämtad för första gången ställs utvecklare för en 

stor utmaning. En användargränssnitt måste skapas som visar all viktig information och ett 

sätt att kontrollera webbappen måste finnas för att manipulera applikationens data, allt detta 

på en sida (Tesarik et al., 2008).  Ett sätt att uppnå denna kontroll över allt detta kan vara att 

dela upp det som behöver kontrolleras i flera delar. 

2.3 MVC – Model View Controller 

Model View Controller är ett sätt att beskriva tre av de objekt som används för att kontroller 

och utveckla ett system(Leff and Rayfield, 2001). Det är även ett sätt att applicera en tre-vägs 

uppdelning av en applikation(Krasner & Pope, 1998) 
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Figur 3. Visuell representation av hur Model-view-controller ser ut och fungerar. 

● Modellen innehåller systemets data och metoder för att komma åt och manipulera 

data(Leff and Rayfield, 2001).  

● View tar emot data från modellen och presenterar datan för användaren(Leff and 

Rayfield, 2001).  

● Controller tar emot användarens input och modifierar modellen och view:n(Leff and 

Rayfield, 2001).      

Modellen är den domänspecifika implementationen av en applikations centrala struktur. 

Detta kan vara något enkelt som en textsträng eller något mer komplext objekt. View tar hand 

om allt det grafiska. View skickar en förfrågan till sin modell visar datan på det sätt som koden 

instruerar. Controllers innehåller interfacet mellan de modeller och views som den är kopplad 

till och användarens “input devices” såsom tangentbord och möss. Controller kan även vara 

ansvariga för “schemaläggningen” av interaktioner med andra view-controller par(Krasner & 

Pope, 1998). Detta innebär att controllern bestämmer vilken operation som ska utföras först. 

Eftersom controllern kan reagera på så små saker som individuella knapptryck kommer denna 

uppdelning, via view och controller, presentera en GUI (graphical-user-interface) för 

användaren som hela tiden uppdateras(Leff and Rayfield, 2001). Ett sätt att åstadkomma 

denna manipulation av MVC:n kan vara att använda sig av ett JavaScript ramverk för att, i 

bakgrunden, utföra de ändringar som krävs baserat på användarens interaktion med sidan. 

2.4 Javascript Ramverk 

Javascript ramverk har utvecklats för att förenkla arbetet med att utveckla webbapplikationer. 

Dessa bibliotek i JavaScript med förskriven kod som kan användas som ramverk för en 

webbapplikation. Ett ramverk för javascript fungerar som ett skelett för applikationen. I dessa 

ramverk ingår det ett set av verktyg, funktioner, och abstraktioner på hög nivå (Pano, 

Graziotin and Abrahamsson, 2018). Verktygen som kan ingå i ett ramverk brukar vara till 

exempel ett bibliotek med klasser eller funktioner som utför olika operationer som “DOM 

traversal and manipulations” insättning av visuella effekter och AJAX manipulation. Det kan 

även finnas en arkitektur som gör det möjligt att utöka ramverket med plugins eller moduler 

(Gizas, Christodoulou and Papatheodorou, 2012).   
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Några av de fördelar som kan uppnås med användandet av ett javascript ramverk kan vara, 

förenklande av längre och mer komplexa operationer och försäkrande av kompatibilitet över 

olika web browsers (Graziotin and Abrahhamsson, 2013). 

2.4.1 AngularJS 

Angular är ett open-source ramverk baserat på javascript, AngularJS analyserar HTML sidor 
som använder sig av “extended” taggen (Kejkar, Khan and Sharma, 2017). AngularJS är ett 
ramverk som använder sig av dynamiska vyer i framförallt single-page applikationer 
(Chansuwath and Senivongse, 2016). Presentationen av webbapplikationen blir enklare med 
AngularJS på grund av den enkla modifikationen av HTML taggar och skrivandet av enkla 
java metoder, detta visas i figur 4 där ng-app är en modifiering av en HTML tagg. Detta gör 
att man inte behöver använda sig av någon jQuery implementation (JQuery är ett javascript 
bibliotek som är till för att hjälpa till med, exempelvis, animationer). Ramverket erbjuder även 
många av de nödvändiga funktioner som behövs för att skapa en single-page webbapplikation, 
dessa inkluderar data modellering, app konfiguration och klient routing (Rahman and Devi, 
2015). 
 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.9/angular.min.j

s"></script> 

<body> 

 

<div ng-app=""> 

  

<p>Name: <input type="text" ng-model="name"></p> 

<p>You wrote: {{ name }}</p> 

 

</div> 

 

</body> 

</html> 

Figur 4. Exempel på AngularJS kod. 
 

2.4.2 VUE.js 

VUE.js är ett progressivt ramverk som även det kan användas för att skapa en single-page 

webbapplikation när det används i kombination med single-file komponenter (Song et al., 

2018). VUE.js använder sig av en mycket koncis syntax för att deklarera data-renderingen till 

DOM:en(Document Object Model). Modellen är i Vue:s fall ett JavaScript objekt som 

modifierar vyn(Xia, Zhang and Xiang, 2015). Vue är även ett lättviktigt ramverk(Kaimer and 

Brune, 2018) vilket kan innebära att det har en minimal inverkan på själva applikationen. 

Detta skulle i sin tur betyda att det krävs mindre kod för att implementera ramverket och de 

förändringar den utför. 

<!DOCTYPE html> 

<html> 
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  <body> 

     

    <div id="container"> 

      <p>Name:<input type="text" id="container" v-model="value"></p> 

      <p>you wrote: {{ value }}</p> 

    </div> 

     

    <script 

src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/vue/0.11.10/vue.min.js"></sc

ript> 

    <script> 

       

      new Vue({ 

        el: '#container', 

        data: { 

          value: '', 

        }, 

      }); 

       

    </script> 

     

  </body> 

</html> 

Figur 5. Exempel på Vue kod.  

 

2.5 Tillämpning 

Internet är för många den primära källan av information och det finns därför ett stort värde i 

att ha en applikation som är enkel och snabb. Det blir till exempel väldigt dyrt väldigt snabbt 

om man har en webbsida som tar lite längre tid att ladda jämfört med konkurrenternas 

hemsida (Loukopoulos and Ahmad, 2004). En stor del i att göra dessa hemsidor så snabba 

som möjligt är användandet av javascript, framförallt javascript ramverk (Gizas, 

Christodoulou and Papatheodorou, 2012). Därför kommer det ske en jämförelse mellan 

hemsidor byggda med olika javascript ramverk för att se vilket ramverk som ger kortast 

laddningstider. 
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3 Problemformulering  

Eftersom webbtjänster som till exempel sociala-medier och online-nyhetssidor mer och mer 

blir en del av det vardagliga livet kommer också det faktum att användare förväntar sig en 

enkel och snabb webbupplevelse. Om dessa mål inte uppnås är risken att en användare istället 

söker sig till en annan webbtjänst överhängande. Enligt Liu et al. (2016) är en webbsidas 

svarstider en av dess viktigaste attribut där webbsidor som är långsamma snabbt tappar 

användare. En av de grundtekniker som används för att uppnå detta mål är JavaScript, det 

mest använda programmeringsspråket på webben. JavaScript används idag på en stor 

majoritet av alla webbsidor och har som uppgift att uppnå denna snabba interaktion mellan 

användaren och webbsidan har det utvecklats ramverk vars uppgift det är att göra utveckling 

av webbsidor och applikationer enklare(Graziotin and Abrahhamsson, 2013). Problemet är att 

det inte finns någon bra metod för att välja vilket ramverk som skulle passa bäst på olika 

webbapplikationer (Pano, Graziotin and Abrahamsson, 2018). Förståelsen bakom varför 

utvecklare väljer ett visst ramverk är inte bra (Pano, Graziotin and Abrahamsson, 2018) och 

genom att göra en jämförelse mellan dessa ramverk kommer det eventuellt finnas en bättre 

grund för valet av ramverk för framtida projekt. Är det bättre med ett lättvikts-ramverk som 

VUE.js eller är det mer fördelaktigt att använda ett ramverk som tar en större roll men som 

kan ge mer kontroll, exempelvis AngularJS. 

3.1 Hypotes 

De ramverken som jämförs i det här arbetet använder sig av två väldigt olika design filosofier. 

Vue är designat för att användas runt ett projekt medans Angular tvingar projektet att göra 

som Angular vill(Vuejs.org, 2019). Detta innebär att Angular har bättre kontroll över projektet 

och kan enklare göra det som arbetet kräver. 

Hypotesen för det här arbetet är att det kommer finnas en skillnad i prestation mellan de två 

ramverken. De skillnader som finns i ramverkens prestanda kommer framförallt orsakas av 

hur dom fungerar vid uppbyggnaden av en webbsida.  

3.2 Motivering av den vetenskapliga metoden 

En metod som hade kunnat användas är en fallstudie. En fallstudie är en empirisk 

undersökning som kan göras i en eller flera instanser under verkliga förhållanden. En av 

fördelarna med en fallstudie är att den undersökning man gör får vissa egenskaper som, 

exempelvis, ett experiment aldrig kommer att få i och med att fallstudien inte sker i en 

kontrollerad miljö vilket gör den oförutsägbar (Wohlin et al., 2012). Denna metod är inte 

passande för detta arbete eftersom ramverken testas mot varandra, ramverken kan inte heller 

slås ihop och testas samtidigt. Att skapa en, eller flera, verklig applikation som kan testas av 

användare är inte heller en realistisk ambition. Detta eftersom ramverken är så olika att det 

skulle behövas flera färdiga applikationer.    

En annan metod som kan användas är enkäter. Att använda sig av enkäter i det här 

sammanhanget är att låta användare testa applikationen under en viss period och sedan fylla 

i en enkät för att ge en bild av hur deras användande av applikationen kändes. Dessa kan dock 

vara svåra att använda i detta fallet eftersom enkäter oftast är bättre på att få reda på hur 

användarna känner (Wohlin et al., 2012). Denna metod skulle dock kunna vara mer lämpad 
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för att ta reda på hur utvecklare tycker det känns att använda ramverken under utvecklingen 

av en applikation. 

Metoden som kommer användas är ett experiment. Att just ett experiment ska genomföras är 

för att det i en kontrollerad miljö kan göras mätningar, ske en förändring och sedan kan nya 

mätningar göras. Genom att använda denna metoden kan både beroende och oberoende 

variabler mätas och på så sätt få mer kontroll över vissa delar som påverkar experimentets 

genomförande (Wohlin et al., 2012). Ett experiment passar bra eftersom skillnaderna mellan 

ramverken och deras inverkan på en applikation kan testas relativt enkelt.  

Att utföra ett experiment är väldigt tidskrävande. För att ett experiment ska vara bra kräver 

det mycket och bra planering eftersom datan man samlar in annars inte är användbar. Med 

längre planeringstider kommer även en ökad kostnad. Planeringen är väldigt viktig eftersom 

man i ett experiment använder sig av en simulerad verklighet för att nå ett resultat som är så 

verklighetstroget som möjligt. Om denna bild av verkligheten man har ställt upp inte heller är 

av godtycklig kvalitet kan även detta invalidera det resultat som studien kommer fram 

till(Wohlin et al., 2012). 

I genomförandet av detta experiment kommer två artefakter som ser i princip likadana ut 

kommer att skapas, dessa sidor kommer att vara uppbyggda med olika ramverk för den 

JavaScript som körs i bakgrunden. Dessa sidor kommer likna en nyhetssida av något slag och 

en del av det som brukar existera på liknande sidor kommer även att finnas. Loukopoulos och 

Ahmad (2004) beskriver hur det är viktigt för bland annat nyhetssidor att snabbt kunna ladda 

in den information som ska visas för användaren. Resultatet av denna studie kan alltså ge ett 

svar på vilket av dessa två ramverk som är lämpligast att använda vid utvecklandet av en 

nyhetssida.  

Efter att sidorna är klara kommer det byggas ett script som kan köras på sidan för att simulera 

att sidan laddas in. Detta kommer ge ett resultat som visar vilket det lämpligaste ramverket är 

för inladdning av den information som kan tänkas finnas på en nyhetssida.  

Andra aspekter som också kan testas är komplexiteten av att lära sig att använda ramverken 

och hur mycket kod som behöver skrivas för att nå ett godtyckligt resultat. 

 

3.3 Diskussion kring etiska aspekter 

All kod som kommer användas i projektet kommer sparas i en GitHub och 
tillvägagångssättet kommer beskrivas på ett sådant sätt att hela projektet kommer kunna 
återskapas för att få fram samma resultat. Detta försäkrar även att experimentet inte har 
manipulerats för att visa ett visst resultat (Cai et al. 1998). 
 
Det kommer ske en stor mängd mätningar eftersom detta ger ett tydligare mätresultat och 
det blir enklare att påvisa ett statistiskt mönster (Wohlin et al., 2012). Alla mätresultat 
sparas för att kunna redovisas innan eventuella utstickande resultat värden tas bort. 
 
Säker som LOC (lines of code) och hur svårt det är att lära sig kan vara svåra att utvärdera 

eftersom det inte nödvändigtvis behöver vara bättre med fler eller färre rader kod. Hur svårt 

någonting är att lära sig är även det olika från person till person. Det kan även vara ett problem 

att ett ramverk kan vara enklare eller svårare att lära sig efter ett annat ramverk. 
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4 Genomförande/Implementation/ 
Projektbeskrivning  

4.1 Litteraturstudie 

De två ramverken som ska användas är VUE.js och AngularJS, installationen av dessa ramverk 

sker med hjälp av  bok för respektive ramverk (Macrae, 2018)(Seshadri and Green, 2014). I 

boken (Macrae, 2018) för Vue finns det beskrivningar av de olika installations metoderna och 

de tillvägagångssätt som fungerar bäst för varje metod. För att få tag i den nyaste versionen av 

de två ramverken kommer dessa dock att hämtas från respektive hemsida. Eftersom dessa 

ramverken fortfarande utvecklas verkar det inte mer än rätt att använda den senaste versionen 

av de båda ramverken. 

Även under arbetets gång används ramverkens hemsidor för inspiration när det kommer till 

att koda. På Vue hemsidan ingår installationen i en längre lista av sidor som kan hjälpa till 

med användandet av ramverket. Angular (Angularjs.org, n.d.) ger helt enkelt ut den länk som 

används i <script> taggen, det finns ingen längre guide utan det antas att man vet vad som 

ska göras med denna länk. Det finns även annan litteratur som är hjälpsam när dessa ramverk 

ska användas. Det finns, som sagt, även böcker skrivna för både Vue (Macrae, 2018) och 

Angular (Seshadri and Green, 2014). I dessa böcker finns det en del kodexempel och 

förklaringar som kan vara till stor hjälp vid skapandet av applikationer med dessa ramverk. 

Det finns i dessa böcker även kodexempel som kan användas senare i arbeten även om 

böckernas främsta syfte är att lära ut grunderna. Dessa kodexempel är enkla att förstå och 

använda sig av i egna projekt, om användaren av ramverket har en webbserver tillgänglig kan 

dessa exempel också testas väldigt enkelt.   

De primära resurserna som har använts under det här arbetet har dock varit de hemsidor som 

nämns tidigare. Dessa hemsidor ger mycket väl kommenterade exempel och genomgångar av 

vad dessa ramverk kan göra och hur dom gör det såväl som hur man använder dom på ett bra 

sätt. För att lösa situationella problem har även hemsidor som stackoverflow(Stack Overflow, 

n.d.) används då denna sida kan ge en bättre lösning för specifika problem som påträffas under 

arbetets gång. 

4.2 Installation 

För att kunna använda sig av ett javascript ramverk behöver det först laddas ner. Detta kan 

med största sannolikhet göras på hemsidan för det företag eller den grupp som gjort 

ramverket. Att installera ett ramverk kan göras på olika sätt. Ett sätt är att ladda ner hela 

biblioteket och sedan länka det med HTML dokumentet lokalt via <script> taggen.  

 <script src="vue.js"></script> 

Figur 6. Exempel på länkning av ramverket när detta finns lokalt 

Ett annat sätt och det sättet som kommer användas i det här arbetet är att man använder 

biblioteket genom att länka till en hemsida där biblioteket finns. Även denna gång sker det 

med <script> taggen men länken ser väldigt annorlunda ut. 



 
10 

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script> 

Figur 7. CDN länkning av ett ramverk från, i detta fallet, Vues hemsida. 

 

För att arbetet ska kunna påbörjas har en webbserver startas för att aktivt kunna testa 

hemsidan. Detta görs i detta arbete med hjälp av XAMPP, en tjänst som gör det möjligt att 

köra, bland annat, en webbserver och en databas lokalt. Installationen av XAMPP sker i 

princip automatiskt efter att filen är nedladdad från deras hemsida. Det enda steget som 

återstår är att starta alla tjänsterna i XAMPP kontrollen. När detta är gjort kan webbsidan 

testas lokalt genom att klicka på “Go to application” i XAMPP kontrollen och navigera till den 

fil man vill testa. Den versionen av XAMPP som används i det här arbetet är gjord för php 

version 7.3.2-0 och använder apache version 2.4.38 (Apachefriends.org, n.d.). Eftersom 

versionen av XAMPP som finns på deras förstasida ändras allt eftersom XAMPP uppdateras 

kan det vara svårt att hitta samma nedladdning som används i detta arbete.  

 

4.2.1 Vue 

Att installera Vue biblioteket för det här arbetet är väldigt enkelt. Det finns på Vues egna 

hemsida en enkel guide att följa för en enkel installation, det finns även länkar för att ladda 

ner biblioteket (Vuejs.org, n.d.). På introduktions sidan finns även den länk som används i 

detta arbete för att länka till biblioteket (Vuejs.org, n.d.). Detta kodstycke är det sedan bara 

att kopiera in i HTML-dokumentet. 

Versionen av Vue som har använts under arbetet är 2.6.8. Det är den senaste stabila releasen 

som går att använda. Denna version är den som automatiskt används när man använder 

<script> taggen som används i det här arbetet. 

 

4.2.2 Angular 

I detta arbetet kommer version 1.7.2 av AngularJS användas eftersom det är den senaste 

stabila versionen av Angular 1. Installationen av detta ramverk sker via AngularJS 1:s hemsida 

(Angularjs.org, n.d.). Det finns en knapp på förstasidan som kan klickas på för att få länken 

till korrekt version. Längre ner på samma sida finns det även en guide som visar hur 

användaren ska gå tillväga för att få ramverket att fungera. 

4.3 Progression 

Under genomförandet av detta arbete kommer ingen databas att användas. Detta är eftersom 

arbetet handlar om tiden det tar för en hemsida att ladda in beroende på vilket javascript 

ramverk som används. Datan kommer istället ligga i javascripten, till en så stor del som 

möjligt, delen av applikationen och laddas in via den eftersom det som testas inte är 

kopplingen till databasen eller AJAX eller liknande. 

Det kommer på varje sida finnas ett antal artiklar. Artiklarna laddas in från en JavaScript fil 

som innehåller den data som är relevant för artiklarna. Detta görs för att kunna testa 

inladdningen av en stor mängd data. Mängden text i “artiklarna” kommer att vara samma 

eftersom det annars kan skapas skillnader i mätningarna som inte annars hade funnits.  



 
11 

Det dataset som används i detta arbetet innehåller data från över 50000 olika artiklar. Den 

mängd data som används i detta arbete kommer vara från 1200 av de här artiklarna. 

Anledningen till detta är att webbrowsern kraschar om mer data ska konverteras från .csv 

format till användbar data för arbetet. Samma data kommer användas i båda apparna 

eftersom skillnader i data annars kan skapa skillnader i mätningarna som inte har med en 

skillnad mellan ramverken att göra. 

 

4.3.1 Vue appen 

För att påbörja utvecklingen av Vue appen skapades en väldigt grundläggande hemsida som 

enkelt kunde expanderas. När detta var gjort var det relativt enkelt att implementera Vue. Det 

enklaste sättet att skapa dom två statiska nyhetsartiklarna är att ge en <div> i html 

dokumentet ett visst id, i JavaScript dokumentet kan det sedan läggas in data med hjälp av 

detta id som i figuren nedan 

<div class="news" id="news2"> 

      <div>{{ headline }}</div> 

      <div>{{ text }}</div> 

</div> 

 

Figur 8. HTML för statisk artikel. 

 

var news2 = new Vue ({ 

  el: '#news2', 

  data:{ 

    headline:'Headline #2', 

    text:' ' 

  } 

}); 

Figur 9. Vue-kod för statisk artikel. I text:’ ’ skrivs den text som ska skrivas ut på sidan. 

För att sidan sedan ska bli mer realistisk än bara två artiklar kommer det även att laddas in 

ett antal artiklar från ett JavaScript dokument, data.js. Denna data kommer från ett dataset 

som innehåller information från artiklar publicerade på riktiga nyhets-hemsidor. Denna data 

skrivs sedan ut på hemsidan med hjälp av Vue. 

<div class="BigNews" id="data"> 

      <div v-for="(articles, index) in showArticles" :key="articles.id"> 

        <div class="news"> 

          <div>{{ articles.title }}</div> 

          <div>{{ articles.author}} {{ articles.date}}</div> 

          <div>{{ articles.content}}</div> 

      </div> 

      </div> 
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    </div> 

Figur 10. HTML för att skriva ut artiklarna som finns i data.js. 

 

var articles = new Vue({ 

  el: '#data', 

  data: data, 

  computed:{ 

    showArticles: function(){ 

      return this.articles 

    } 

} 

}); 

Figur 11. Vue-kod för att få ut datan ur data.js. 

Denna lösning på hur mycket och relevant data kan skrivas ut på hemsidan gör arbetet 

betydligt enklare och det kan nu även testas med en större mängd data, vilket kommer leda 

till ett mer relevant resultat.  

Under arbetets gång gjordes också valet att skapa en meny och en footer med lite text 

eftersom detta också gör hemsidan lite mer realistisk. 

 

4.3.2 Angular appen 

Precis som i Vue-appen påbörjades denna applikation med att skapa en webbsida där angular 

sedan kan integreras. Denna sida är i sin struktur väldigt lik Vue-sidan eftersom dessa sidor 

ska vara så lika som möjligt för att JavaScripten som sedan används ska kunna mätas på ett 

bra sätt. Precis som i den tidigare appen så används <div> taggar, denna gången används dom 

för att visa för angular vilken “controller” från modulen som ska användas för att göra vad. 

Denna indikation för vilken “controller” som ska göra vad sker genom att lägga till ng-

controller="" i div taggen. HTML-dokumentet har även vissa andra skillnader eftersom 

Vue och Angular fungerar på lite olika sätt, i Angular ser det istället ut som i figuren nedan. 

 

<body ng-app="myApp"> 

 

  <div id="header" ng-controller="headCtrl";> 

    <h1 id="header1" ng-repeat="y in header"> {{y.text}} </h1> 

  </div> 

Figur 12. Hur HTML är strukturerad för detta Angular projekt. 

I detta projekt används bara två “controllers” eftersom det är det enklaste sättet att få ut den 

datan som behövs för projektet. Det finns en “controller” för header, menyn, och de första två 

nyheterna. Den andra “controllern” är till för att ladda in datan från filen där datan ligger. Hur 

dessa “controllers” skiljer sig åt syns i figurerna nedan. 
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angular.module('myApp', []) 

.controller('headCtrl', function($scope) { 

  $scope.header = [ 

    {text:'Examensarbete'} 

  ]; 

 

  $scope.categories = [ 

    {category:'Inrikes'}, 

    {category:'Utrikes'}, 

    {category:'Sport'} 

  ]; 

Figur 13. Exempel på hur en controller ser ut i Angular appen. 

Eftersom den andra “controllern” ska hämta data ifrån en separat fil ser den lite annorlunda 

ut; 

.controller('contentThree', function($scope, $http){ 

  $scope.articleList = []; 

  $scope.articleList.articleTitle = ''; 

 

  $http({ 

    method:'GET', 

    url:'data.json' 

  }) 

  .then(function showArticles (response) { 

      $scope.articleList = response.data; 

  }); 

}); 

Figur 14. Exempel på en controller som hämtar data ifrån en separat fil. 

JavaScripten var från början uppbyggd på ett sådant sätt att det användes flera olika 

“controllers” till flera olika delar, detta behövdes dock inte och förändrades sedan till den 

struktur det har nu. Denna struktur gör att det krävs mindre kod och det borde bli enklare att 

förstå koden. 

 

4.4 Pilotstudie 

En pilotstudie görs för att visa att arbetet går att utvärdera med den metoden som valts för 

arbetet i problemformuleringen. I detta fallet får sidan och allt innehåll laddas in ett antal 

gånger och de två ramverkens laddningstider jämförs sedan för att se om det finns någon 

större skillnad. 
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4.4.1 Resultat 

Båda de sidor som ska laddas in ser lika ut och består av så nära som möjligt samma 

komponenter och laddar in samma data. I figuren nedan visas tiderna som inladdningen av 

hemsidan tog i ett linjediagram. 

 

Figur 15. Linjediagram för laddningstider av hemsidor med Vue och Angular. 

 

Figur 16. Stapeldiagram för laddningstider av Vue och Angular under pilotstudien. 
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4.4.2 Diskussion av resultat 

I figur 15 går det att se att skillnaderna inte är stora. Detta kan bero på att ramverken är ganska 

lika och till för samma sak. Det finns inga spikar eller någon felaktig data i mätningarna som 

gjordes. Att ladda in en sida 1000 gånger kan dock inte nödvändigtvis ge bevis för vilket 

ramverk som är bättre för större hemsidor som kan behöva laddas in hundratusentals gånger. 

I nästa kapitel kommer större mätningar att ske i olika steg för att ge ett bättre resultat. 
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5 Utvärdering 

5.1 Specifikation av hårdvara och mjukvara 

Tabell 1. Hårdvara som användes under arbetet. 

Dator MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) 

Processor 2,7 GHz Intel Core i5 

RAM 8 GB 1867 MHz DDR3 

Grafik Intel Iris Graphics 6100 1536 MB 

 

Tabell 2. Mjukvara som användes under projektet. 

Operativsystem High Sierra v.10.13.6   

Webbläsare 74.0.3729.131 

Server XAMPP for 7.3.2-0 

Apache Apache/2.4.38 

 

5.2 Presentation av undersökning 

Precis som i pilotstudien kommer undersökningen göras med inladdning av hemsidan som 

gjordes för detta arbete. Det kommer i denna delen göras flera olika mätningar där det sker 

olika mängder inladdningar med en så stor mängd artiklar som arbetet klarar av. Den gräns 

som fick dras vid utförandet av detta arbete var 1200 artiklar eftersom fler artiklar gjorde att 

webbläsaren kraschar. Testerna sker i webbläsaren Chrome med hjälp av tillägget 

Tampermonkey, detta tillägg låter användaren köra egen javascript på webbsidor. De script 

som har använts i denna delen är förbättrade från pilotstudien och kommer visa på ett mer 

precist resultat. Arbetet kommer inte heller i detta stadiet använda sig av en databas eftersom 

detta leder till en bättre isolering av ramverken. Resultatet visar då bara på skillnader mellan 

ramverken och inget annat. 

 

5.2.1 Datamängd: 1000 inladdningar 

Den första mätningen gjordes på 1200 artiklar och dessa artiklar laddades först in 1000 

gånger. De spikar som finns är i verkligheten så små tidsskillnader att dem behålls för att visa 

hur ramverken arbetar. Båda mätningarna visar mindre spikar på vissa ställen i mätningarna 

vilket gör att man kan diskutera dessa som likheter eller skillnader mellan ramverken. 
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Figur 17. Mätning av laddtider för Vue och Angular efter 1000 inladdningar. 

 

Figur 18. Standardavvikelse för laddtider för båda ramverken. 

Efter mätningen kan det konstateras att det finns skillnader i tiden det tar för ramverken att 

ladda in efter 1000 mätningar. Spikarna i den data som har utvunnits vid det här laget visar 
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att spikarna kommer vara mer märkbara i Angular eftersom det ramverket är jämnare över 

lag. Spikarna i Vue är inte lika mätbara eftersom de laddningstiderna redan var mer varierade. 

 

5.2.2 Datamängd: 2500-inladdningar 

Den andra mätningen gjordes på 1200 artiklar, denna gången laddas artiklarna in 2500 

gånger istället för 1000 gånger som i den tidigare mätningen. Även i dessa mätningar kan vi 

se att spikarna är fler i ramverket Vue än i Angular. 

 

Figur 19. Mätning av laddtider i Vue och Angular efter 2500 inladdningar.  
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Figur 20. Standardavvikelse för båda ramvärken efter 25oo inladdningar. 

 

5.3 Analys 

Efter att alla mätningar har gjorts går det tydligt att se en skillnad mellan de två ramverken 

som valdes för detta arbetet. Det går att se i figur 19 och i figur 22 att skillnaden i den 

genomsnittliga laddningstiden för de två ramverken är konsekvent över flera mätningar. 

Angular presterar konsekvent bättre än Vue både i genomsnittlig laddtid och 

standardavvikelse. Mätningarna visar även att Vue ger fler spikar, dessa mätningar visar 

spikar i båda ramverken på ett par sekunder, det är dock som sagt fler spikar i Vue. 

En av anledningarna till att laddningstiderna är så stora är att mätningen slutar först när alla 

resurser är laddade. I vanliga fall kan webbsidan fortsätta ladda in resurser i bakgrunden 

medan användaren kan se “startsidan”, vid vidare användning av sidan kommer resten av de 

resurser som behövs finnas tillgängliga. Detta ger illusionen av att hela sidan är användbar 

även om inte alla resurser finns tillgängliga. Användandet av sidan är dock inte vad som är 

intressant i det här arbetet. 

Vi kan även se under pilotstudien att resultaten var betydligt närmare under färre mätningar. 

De resultaten tillsammans med de resultat från de större mätningarna visar på att skillnaderna 

i prestation mellan ramverken är större vid högre belastning. När mer data laddas in fler 

gånger ger Angular bättre resultat.   

En möjlig anledning till varför Vue presterar sämre än Angular i denna sortens tester kan vara 

deras primära användningsområde. Vue är designat för och används oftast som ett verktyg för 

att göra användandet av sidan mjukare. Det är därför möjligt att vissa andra delar av den 

funktionalitet som detta arbetet behöver inte är lika bra som i till exempel Angular. 
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5.4 Slutsatser 

Som slutsats för det här arbetet så kan vi se att det finns en märkbar skillnad mellan 

ramverken vid inladdning av stora mängder lokal data. Detta besvarar även en del av frågan i 

problemformuleringen. Som tidigare nämnt i detta arbete finns det inget bra sätt att välja 

javascript ramverk. Efter att dessa tester har utförts finns det nu underlag för valet av ramverk 

vid inladdning av lokal data. Detta är en väldigt viktig observation eftersom inladdning av en 

webbsida är en av dom viktigaste faktorerna vid sidans användning. Vad som är bättre är dock 

inte något som detta arbetet kan ge ett svar på. Det finns fler faktorer som borde tas i beaktning 

vid valet av ett ramverk. Hur enkelt ramverket är att implementera på sidan, om ramverket är 

enkelt att expandera på, om det finns support vid eventuella problem osv. Dessa är saker som 

också måste tänkas på innan ett arbete påbörjas. 

Detta resultat bekräftar även hypotesen för arbetet. Enligt hypotesen skulle det vara en 

skillnad mellan ramverken vid denna sortens tester. Även om det enligt hypotesen skulle vara 

en skillnad i snabbhet så är den skillnaden större än vad som antogs när arbetet påbörjades. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Inför detta arbete så hittades ett problem i och med att det inte finns någon bra fastställd 

metod för att välja vilket ramverk som ska användas vid byggandet av en webbapplikation. 

För att i detta arbete testa vilket ramverk som presterar bäst valdes två populära ramverk som 

sedan skulle ställas emot varandra i ett experiment för att se vilket ramverk som leder till lägst 

laddningstider. Eftersom detta arbetet bara intresserade sig för själva ramverket så isolerades 

ramverken så mycket som möjligt. 

För att testerna skulle kunna utföras skapades en webbapplikation som sedan kan användas 

för att skriva ut all data, i detta fallet nyhetsartiklar, och mäta sidans laddtid. 

Webbapplikationen byggdes på ett sådant sätt att båda ramverken ska utföra samma arbete 

utan någon extra belastning på ett ramverk över ett annat. Även detta gjordes för att isolera 

ramverken så mycket som möjligt. 

I början av detta arbete var tanken att inladdning av multimedia resurser skulle vara en stor 

del av arbetet. Detta blev dock en lägre och lägre prioritering innan det togs bort helt inför de 

slutgiltiga testerna. Detta gjordes eftersom ingen bra lösning på hur implementation och 

testning skulle funka hittades. 

Efter att webbapplikationen hade byggts och javascript hade implementerats gjordes ett 

testscript som sparade alla laddningstiderna som sedan kunde analyseras. Dessa testresultat 

används sedan för att presentera resultatet av detta arbete. 

6.2 Diskussion 

Det bestämdes tidigt i arbetet att ingen databas skulle användas. Detta var primärt för att 

isolera ramverkens förmåga att ladda in data. En koppling till en databas medför fler variabler 

som kan påverka de tester som utförs på webbapplikationen. På grund av detta val är arbetets 

koppling till hur verkliga webbplatser fungerar lite lägre än vad som är idéelt. Om realism dock 

skulle göras till en prioritet så skulle mängden javascript som körs på sidan dock behöva ökas 

en del. Det skulle till exempel kunna behövas ett inloggningssystem och liknande. Detta skulle 

lägga till så mycket att arbetet med största sannolikhet inte hade blivit klart i tid. 

Den skillnad på en och en halv sekund som visades i mätningarna är på webben ganska 

mycket. Detta är eftersom användare inte tenderar att vänta på att en sida ska ladda in mer än 

ett par sekunder (Liu et al., 2016). Detta gör att Angular är att föredra för ett sådant här arbete 

då båda ramverken låg på en jämn nivå vad gäller svårighetsgrad och komplexitet. Det ska 

även nämnas att båda ramverken kräver ungefär lika mycket kod för att åstadkomma samma 

funktionalitet i det här arbetet.  

Den samhällsnytta som detta arbetet bistår med kommer från att webben idag används som 

ett av de viktigaste verktygen i många människors vardag (Mesbah, van Deursen and Roest, 

2012). På grund av detta är det viktigt att webben, speciellt på t ex nyhetssidor, är snabba och 

ger användaren en bra upplevelse.  

Som skrevs i tidigare stycke så saknas det en del javascript funktionalitet som finns på de flesta 

webbapplikationer. Detta finns till stor del inte med på grund av tidspress och eftersom det 
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inte var relevant till det som ska testas. Det intressanta i just detta arbetet är inladdningen av 

datan inte hur sidan är att använda. 

Metodvalet för detta arbete fungerade mycket bra. Den metod som användes för att testa 

arbetet var experiment . Detta gjorde att man enkelt kunde uppnå en bra mängd tester 

samtidigt som bra kontroll över testerna kunde behållas hela vägen igenom testerna. 

Resultatets koppling till riktiga webbapplikationer. Problemet med att inte använda någon 

databas och den relativt lilla mängden javascript som används i webbapplikationen är att det 

inte är lika verklighetstroget som om dessa komponenter hade funnits. Det är även det som 

först borde utökas eller ändras i fortsatt arbete. Detta arbete var dock bara till för att ge en bild 

över hur ramverken presterar när inga andra faktorer påverkar deras prestanda.  

6.3 Etik 

En aspekt av etiken kring det här arbetet är att all kod finns tillgänglig för att enkelt kunna 

upprepas. Denna kod finns både i appendixen av denna rapport och på github(GitHub, 2019). 

I denna rapport finns även hård- och mjukvaruspecifikationer för maskinen som arbetet har 

utförts på. Ytterligare en aspekt av testningen som kan diskuteras är användandet av en lokal 

miljö. I det här fallet har arbetet endast testats på Google Chrome webbläsaren med en 

XAMPP server som körs lokalt. Det betyder att resultat av testning i en annan miljö inte 

nödvändigtvis kommer vara jämförbara. Resultatet av detta arbete är alltså bara giltigt i denna 

miljön och bör inte jämföras med resultat som utvinns vid användandet av en annan miljö. 

Det här arbetet kan främst användas som en bas för valet av javascript ramverk för en väldigt 

specifik sorts webbapplikation. Då detta arbetets inriktning är så specifik kan det vara svårt 

att applicera på något annat sätt än som information för ett val av ramverk för andra arbeten. 

6.4 Framtida arbete 

Det finns en del vägar som framtida utökningar av detta arbete kan gå. Det skulle kunna agera 

som bas för en utökning av arbetet där fler ramverk testas på ett liknande sätt för ge en bättre 

bild av hur olika ramverk presterar. Ett framtida arbete skulle även kunna fortsätta på detta 

arbetet på så sätt att man ökar värklighetstrognaden, detta skulle innebära att testerna visar 

resultat som är mer trogna hur ramverken agerar på en “riktig” webbapplikation. Efter detta 

kan sedan fler ramverk testas med samma metod eftersom det då finns exempel på hur arbetet 

kan gå till väga. 

Detta arbete kan i sig inte användas på något sätt annat än som bas för valet av javascript 

ramverk för en webbapplikation med stora mängder lokal data. Detta gör 

användningsområdet för det här arbetet väldigt smalt. Detta arbetet kan dock ganska enkelt 

utökas eftersom den mängd kod som används i arbetet inte är jättestor. Om arbetet utökas på 

det sätt som beskrivs i diskussionen kan det dock agera som en bra bas för framtida 

undersökningar.  
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Appendix A -  Index.html – Vue 

<html> 

<head> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <title>Examensarbete</title> 

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue"></script> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 

 

</head> 

 

 

<body> 

 

  <div id="header"> 

    <h1 id="header1"> {{message}} </h1> 

  </div> 

 

  <div id="menu"> 

    <ul id="MenuListA"> 

      <li id="MenuListB" v-for="todo in todos"> 

         {{ todo.text }} 

      </li> 

    </ul> 

  </div> 

 

  <div class="content" id="body1"> 

    <div class="BigNews" id="data"> 

      <div v-for="(articles, index) in showArticles" :key="articles.id"> 

        <div class="news"> 

          <div><h2>{{ articles.title }}</h2></div> 

          <div><h3>{{ articles.author}} {{ articles.date}}</h3></div> 

          <div>{{ articles.content}}</div> 

      </div> 

      </div> 

    </div> 

 

<script src="data.js"></script> 

<script src="javascript.js"></script> 

</body> 

</html> 
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Appendix B -  Javascript.js – Vue 

var header = new Vue({ 

  el: '#header', 

  data:{ 

    message:'Exjobs-Extra' 

  } 

}); 

 

var menu = new Vue({ 

  el: '#menu', 

  data:{ 

    todos:[ 

      { text: 'Inrikes'}, 

      { text: 'Utrikes'}, 

      { text: 'Sport'}, 

    ] 

  } 

}); 

var articles = new Vue({ 

  el: '#data', 

  data: data, 

  computed:{ 

    showArticles: function(){ 

      return this.articles 

    } 

} 

}); 



 III 

Appendix C -  Style.css – Vue 

body{ 

  margin: 0; 

  text-decoration: none; 

  background-color: #9494b8; 

 

} 

ul{ 

  margin: 0px; 

} 

li{ 

  padding: 2px; 

} 

#header{ 

  background-color: #5c5c8a; 

  height: 55px; 

  width: 100%; 

  text-align: center; 

  margin: 0; 

} 

#header1{ 

  padding-top: 5px; 

} 

#menu{ 

  background-color: #5c5c8a; 

  height: 45px; 

  width: 100%; 

  position: sticky; 

  top: 0; 

  z-index: 999; 

  display: inline-block; 

} 

#MenuListA{ 

  list-style-type: none; 

  margin: 0; 

  padding: 0; 

  overflow: hidden; 

  background-color: #333; 

} 

#MenuListB{ 

  display: block; 

  color: white; 

  text-align: center; 

  padding: 14px 16px; 

  text-decoration: none; 

  float: left; 
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} 

#listB:hover{ 

  background-color: #111; 

} 

.content{ 

  background-color: #9494b8; 

  width: 100%; 

  text-align: center; 

} 

.news{ 

  background-color: white; 

  width: 70%; 

  margin-left: 15%; 

  box-shadow: 2px 4px 4px; 

  margin-bottom: 15px; 

  border-radius: 5px 5px 5px 5px; 

  padding-top: 10px; 

  padding-bottom: 5px; 

} 

.BigNews{ 

  background-color: #9494b8; 

} 

#footer{ 

  background-color: #5c5c8a; 

  height: 100px; 

  width: 100%; 

  display: inline-block; 

  color: black; 

} 

#footerCont{ 

  padding-top: 4px; 

} 
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Appendix D -  Index.html – Angular 

<html> 

<head> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <title>Examensarbete - angular</title> 

  <script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.7.8/angular.min.js"

></script> 

  <script src="javascript-ang.js"></script> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css-ang.css"> 

</head> 

<body ng-app="myApp"> 

  <div id="header" ng-controller="mainCtrl";> 

    <h1 id="header1" ng-repeat="y in header"> {{y.text}} </h1> 

  </div> 

  <div id="menu" ng-controller="mainCtrl";> 

    <ul id="MenuListA"> 

      <li id="MenuListB" ng-repeat="x in categories"> 

        {{ x.category }} 

      </li> 

    </ul> 

  </div> 

  <div class="BigNews" id="data" ng-controller="contentThree"> 

    <div ng-repeat="article in articleList track by $index"> 

      <div class="news"> 

        <div><h2>{{ article.title }}<h2></div> 

        <div><h3>{{ article.author}} {{ article.date}}<h3></div> 

        <div>{{ article.content}}</div> 

        {{callUpdate()}} 

    </div> 

    </div> 

  </div> 

</body> 

</html> 
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Appendix E -  Javascript-ang.js – Angular 

 

angular.module('myApp', []) 

.controller('mainCtrl', function($scope) { 

  $scope.header = [ 

    {text:'Examensarbete'} 

  ]; 

 

  $scope.categories = [ 

    {category:'Inrikes'}, 

    {category:'Utrikes'}, 

    {category:'Sport'} 

  ]; 

}) 

.controller('contentThree', function($scope, $http){ 

  $scope.articleList = []; 

  $scope.articleList.articleTitle = ''; 

  $http({ 

    method:'GET', 

    url:'data.json' 

  }) 

  .then(function showArticles (response) { 

      $scope.articleList = response.data; 

  }); 

}); 
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Appendix F -  Css-ang.css – Angular  

body{ 

  margin: 0; 

  text-decoration: none; 

  background-color: #9494b8; 

} 

ul{ 

  margin: 0px; 

} 

li{ 

  padding: 2px; 

} 

#header{ 

  background-color: #5c5c8a; 

  height: 55px; 

  width: 100%; 

  text-align: center; 

  margin: 0; 

} 

#header1{ 

  padding-top: 5px; 

} 

#menu{ 

  background-color: #5c5c8a; 

  height: 45px; 

  width: 100%; 

  position: sticky; 

  top: 0; 

  z-index: 999; 

  display: inline-block; 

} 

#MenuListA{ 

  list-style-type: none; 

  margin: 0; 

  padding: 0; 

  overflow: hidden; 

  background-color: #333; 

} 

#MenuListB{ 

  display: block; 

  color: white; 

  text-align: center; 

  padding: 14px 16px; 

  text-decoration: none; 

  float: left; 

} 
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#listB:hover{ 

  background-color: #111; 

} 

.content{ 

  background-color: #9494b8; 

  width: 100%; 

  text-align: center; 

} 

.news{ 

  background-color: white; 

  width: 70%; 

  margin-left: 15%; 

  box-shadow: 2px 4px 4px; 

  margin-bottom: 15px; 

  border-radius: 5px 5px 5px 5px; 

  padding-top: 10px; 

  padding-bottom: 5px; 

 

} 

 

#footer{ 

  background-color: #5c5c8a; 

  height: 100px; 

  width: 100%; 

  display: inline-block; 

  color: black; 

} 

#footerCont{ 

  padding-top: 4px; 

} 

 


