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Sammanfattning 

Hur presterar Single-page applikation och Multi-page applikation beroende på data-
mängden webbsidan består av?  Hur påverkas svarstiderna beroende om det är en 
MPA- eller en SPA-baserad webbsida. Dessa frågor är de som ligger i fokus för detta 
arbete. Empiriska mätningar tillämpades för att besvara de frågor. En webbsida ska-
pades för skönhetssalongen Red Carpet i Skövde. Två olika versioner av webbsidan ut-
vecklades, en SPA-baserad och en MPA-baserad. Skillnaden mellan de båda versioner-
na är enbart att ena är utvecklad som en SPA och den ena är utvecklad som en MPA.-
Därefter lades en varierande datamängd i form av bilder till på sidorna för att se hur 
datamängden påverkar webbapplikationernas svarstider.  

Nyckelord: Webbapplikationer,  Single-page applikation, Multi-page applikation; 
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1. Introduktion 
Idag är internet en stor del av människors vardag. Deboo, Robb och Yen (2002) beskriver att 
internet har blivit en mäktig kraft i människors liv genom möjligheten att inhämta  
information från världen. Internet har förändrat hur människor köper produkter och tjäns-
ter, samt skapat nya medel för kommunikation och media. Möjligheterna med internet ver-
kar vara obegränsade. Idag finns alternativet att befinna sig vart som helst i världen, allt 
ifrån bekvämligheten i hemmet till ute i kyla. Det ger möjligheten att kunna hämta den se-
naste information om det som händer i Europa eller hitta ett recept till dagens middag.Det 
finns möjligheter att träffa nya människor men även hålla kontakt med människor som be-
finner sig på andra sidan av världen, genom de nya sociala nätverkstjänsterna som finns 
idag. Med alla dessa möjligheter förkommer även brister, så som till exempel fördröjningar. 
Fördröjningar på webben är en av de mest fundamentala problem som existerar, specifikt 
gällande e-butiker. 

Mesbah och Deursen (2007) diskuterar i deras studie att webbapplikationer har idag blivit 
drabbade av bristande interaktivitet och mottaglighet mot slutanvändarna. De indikerar att 
det har med att interaktionen bygger på ett multi-page gränssnitt. Därför valdes denna stu-
die att fokusera på webbapplikationerna Multi-page applikation och Single-page applikation. 
Med hjälp av dessa applikationer reda på hur dessa applikationer presterar utifrån ett pre-
standainriktat perspektiv. Genom att granska svarstiderna samt men även att addera data-
mängden hos webbapplikationerna. Detta ska ge svar på hur svarstiderna påverkas beroende 
på typen av webbapplikation. Men även vilken betydelse har olika typer av webbsidor. Hur 
påverkas resultatet om sidan som utreds består av en stormängd bilder i förhållande till en 
webbsida som består av en mindre mängd bilder? 

En empirisk mätning har används för att få svar på frågorna. En webbsida skapades som be-
stod av två olika versioner, en SPA och en MPA. Genom att sedan tillägga en varierande da-
tamängd till applikationerna utfördes mätningar, för att få svar på hur applikationerna på-
verkas av datamängden i form av svarstider. Mätningarna delades in i 4 moment för enkelt 
kunna analysera hur webbapplikationerna presterar berodde på datamängden genom att 
analysera de genererade svarstider. 
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2. Bakgrund 
Deboo m.fl. (2002) menar att internets utveckling har skett i tre steg: anskaffning av webb-
läskunnighet, webbanvändning som ett informationsmedium och webbanvändning för  
inköp av varor och tjänster. Webbutveckling är ett väldigt brett ämne och utöver design finns  
det ett stort antal aspekter som är nödvändiga att undersöka och diskutera. Deboo m.fl. 
(2002) beskriver att "webbutveckling" består av utformning, byggande och förbättring av 
webbplatser som visas via Internet enligt Informationsteknologi (IT)-industrin. 

Den växande användningen av internet har lett till en ökning av tillämpningen av  
webbapplikationer. Det används varje dag i vardagslivet genom t.ex. Facebook, Hotmail, 
Ebay osv. Listan kan göras oändlig, men trots det flitiga vardagsanvändadet av internet kan 
termen ”webbapplikationer” av många uppfattas som vag. Vad som menas med termen 
”webbapplikation” är i stort sett en tolkningsfråga. Yuan-Fang , Paramjit och Dowe (2014) 
beskriver webbapplikation som ett system som vanligtvis består av en databas (back-end) 
och webbsidor (front-end), med vilka användarna interagerar med ett nätverk genom en 
webbläsare. Med andra ord kan en webbapplikation definieras av användarens interaktion 
och är således beroende av användarens input och handlingar via webbläsaren. Conallen 
(2000) tillägger att användaren behöver påverka mer än bara navigationsbegäran.  För de 
enklare webbapplikationerna behöver användaren bara ange olika input, det kan vara enkel 
text, kryss val o.s.v. 

Yuan-Fang m.fl. (2014) beskriver hur en webbapplikation kan delas in i två olika typer, sta-
tisk och dynamisk. Vid en statisk webbapplikation påverkas sidans innehåll inte av använda-
rens handlingar och input. Detta skiljer sig från en dynamisk webbapplikation, som känne-
tecknas av att användarens handlingar kan komma att påverka såväl webbsidans innehåll  
som dess utseende. Exempel på populära webbsidor som är helt statiska kan vara svårt att 
presentera, då deras användarvänlighet ses som låg. Dynamiska webbapplikationer är betyd-
ligt lättare att ge exempel på, då i stort sett alla webbsidor använder dynamiska webbappli-
kationer i någon utsträckning, t.ex. Google, Wikipedia och Yahoo.  

Trots den stora utvecklingen inom webb samt den stora popularitet som webbapplikationer 
har fått menar Mesbah och Deursen (2007) att webbapplikationer har blivit drabbade av 
bristande interaktivitet och mottaglighet mot slutanvändarna. På grund av att interaktion 
bygger på ett multi-page gränssnitt, så uppdateras hela webbapplikationen vid varje  
begäran. 

2.1. Fördröjningar 
Det är enkelt att besöka en webbplats genom att enbart skriva en specifik webbsidas uniform 
resource locator (url) i en webbläsare för att sedan få den sökta webbsidan presenterad. 
Dock är det mer som sker än vad ögat kan se. Conallen (2000) beskriver att innan en webb-
sida kan öppnas i en webbläsare så skickar webbläsaren en speciellt formaterad förfrågan.  
Förfrågan hanteras av en mjukvaruapplikation som kallas för webbserver och körs som en 
tjänst som övervakar nätverksaktivitet på en särskild nätverksport. Webbservern tar emot 
förfrågan, lokaliserar dokumentet på sin lokala filsystemet och skickar därefter tillbaka do-
kumentet, dvs datan för webbsidan till webbläsaren. Detta resulterar i att den förfrågade 
webbsidan kan presenteras av webbläsaren.  
 
Bertino, Corrales och Chen (2012) nämner i en studie att vid användande av teknik och  
produkter finns det ett brett urval av olika känslor som upplevs av användarna och dessa  

!2



varierar mellan allt ifrån glädje till ren frustration. Den snabba utvecklingen av internets 
vardagliga användning har fört med sig allt hårdare krav på hög prestanda och funktionali-
tet. En hemsida med bristande prestanda kännetecknas av problem som att den ofta fastnar 
eller har förhållandevis långa svarstider. Wei och Xu (2010) definierar svarstider på webben 
som den totala tiden som krävs för att hämta hela webbsidan, inklusive behållarobjekt så 
som HTML-fil och alla dessa inbäddade objekt, t.ex. bilder. 

I en studie av Galletta, Raymond, McCoy och Polack (2004) fastställdes det att  
fördröjningarna inom webben är en av de mer signifikanta aspekterna hos e-handel utifrån 
ett kvalitét-perspektiv. Fördröjningar inom e-handel kan leda till allvarliga konsekvenser för  
återförsäljare som bedriver handel över Internet. Konsumenterna idag blir allt mindre tål-
modiga och i kombination med en konstant ökande mängd konkurrens skapar det svårighe-
ter för-, och ökade krav på, återförsäljare via webben (M.Rose, Less & L. Meuter, 2001). Det 
finns ett högt antal studier som nämner att förtroendet för en e-handels webbsida minskar 
avsevärt hos kunderna vid upplevda prestanda-brister (Chow, 2001). I en tidigare studie av 
ZDNet (Selvidge ,2003) rapporterades det att av 12,000 slutanvändare valde 48% att ge upp 
att försöka köpa produkter via nätet som resultat av att webbsidan tog för lång tid att hämta 
från webbservern. Flera experiment utfördes även hos webbshoppen Amazon, som visade  
att en 100 ms längre fördröjning resulterade i 1% försäljningsbortfall för företaget (Wei & Xu 
2010). Långa fördröjningar påverkar inte enbart användarna utan det sänker även  
webbtjänstens kvalitet (Chen, Mohapatra & Chen, 2001). 

Selvidge (2003) genomförde en studie i syfte att undersöka hur länge en användare skulle 
vänta för en webbsida att presenteras innan användaren lämnar webbsidan. 101 försöksper-
soner, varav 61 var unga vuxna i åldrar mellan 18 till 30 och 40 deltagare var äldre vuxna i 
åldrar mellan 60 till 88, deltog i studien. Dessa delades sedan in i två grupper beroende på  
sina erfarenheterna inom internet (nybörjare eller erfarna), vilka beskrevs som den mängd 
erfarenheter samt användningsfrekvens inom World wide web (WWW) deltagarna hade. De 
med mindre än ett års erfarenhet av WWW och som använder WWW mindre än ett par 
gånger i månaden ansågs som nybörjare och de med över fyra års erfarenhet och som an-
vänder WWW mer än ett par gånger i månaden ansågs som erfarna. Dessutom delades del-
tagarna in i ytterligare grupper beroende på användarnas anslutningar till internet t.ex. ka-
bel, DSL-modem och dialup. Studien visade att de yngre användarna tolererar mindre för-
dröjningar jämfört med till de äldre, samt att de användare med bättre anslutning till inter-
net också har sämre tolerans mot fördröjningar på webben. Det finns många studier som har 
granskat fördröjningarna i webben, (Nielsen, 1997) och flera av dessa resulterar i en rekom-
mendation att fördröjningarna inte bör överskrida en sekund. 

Hur förekommer dessa fördröjningar och hur fungerar de? Fördröjningarna inom webben 
avgörs av två element (Chen, Mohapatra & Chen, 2001): 
 
1. Kvalitet av överföring i nätet 

2. Kapacitet för servern 

Varje gång en klient skickar en förfrågan till en webbserver förekommer det alltid en för-
dröjning i överföringen från klienten, genom infrastrukturen till servern. Det förekommer 
påföljande fördröjningar vid bearbetning av förfrågan, nedladdning av den begärda html och 
multimedia-filer från servern via infrastrukturen. Att hämta dessa filer via klienten, där fi-
lerna tolkas och presenteras resulterar i påföljande fördröjningar (M.Rose, Less & L. Meuter, 
2001). I vissa situationer kan webbservrar behöva mer tid för att behandla förfrågningar, i 
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synnerhet om de är överbelastade eller har bristande hårddiskar som leder till fördröjningar 
(Padmanabhan & Mogul, 1996). Även bearbetning av större filer medför en ökad risk för för-
dröjningar. 

I en studie av Chen, Mohapatra och Chen (2001) presenterades det att bilder och html-kod 
är det som dominerar inkommande förfrågningar och webbtrafik. 19,2% av förfrågningar är 
för html-filer och 15% av all webbtrafik består av html-filer. Studien visade också att webben 
till stor del utgörs av bilder, där 68,8% av förfrågningar är för bilder. Detta är dessutom den 
främsta orsaken till överbelastningar eftersom 49,2 %  av all webbtrafik omfattas av bilder.  

2.1.1. HTTP Protocol 
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) är det kommunikationsprotokoll som används för att 
skicka olika webbsidor runt på internet. HTTP fungerar som en metod för att överföra olika 
HTML-filer från webbservrar till klienter. HTTP består av en förfrågan som skickas från kli-
enten till servern, server tar emot förfrågan och skickar sedan tillbaka ett svar till 
klienten(Padmanabhan & Mogul, 1996). 

Vid en förfrågan behövs de båda enheter upprätthålla en anslutning, detta kallas för en 
handskakningsprocess. Ändamålet med handskakningsprocessen är att bekräfta riktlinjer 
när en enhet påbörjar en kommunikation med en extern enhet, se figur 1. En enhet som 
skickar data sänder en signal till en mottagar enhet via ett synchronize packet (SYN) medde-
lande. Detta är till för att indikera att den är redo att överföra data. Enheten som tar emot 
signalen skickar i sin tur en egen signal för att visa att den är redo att ta hand om datan via 
ett synchronize-acknowledgement (SYN-ACK) meddelande. synchronize-acknowledgement 
är till för bekräfta att enheten har fått informationen om förfrågan. Enheten som mottager 
SYN-ACK meddelandet skickar sedan tillbaka ett acknowledgement (ACK) meddelande, för 
att bekräfta att enheten tog emot SYN-ACK  meddelandet. Endast efter det sista ACK medde-
landet är mottagen så kan anslutningen mellan två enheter etableras. Det är nödvändighet 
att enheterna väntar på respons från motsatta parten innan utbytet av data kan på inledas. 
Detta kan tyvärr leda till påföljande fördröjningar i kommunikationen.  
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Figur 1. Ett exempel på en handskakningsprocess från början till slut, mellan en Client och 
en server



Vid upphörande av kommunikation mellan parterna krävs det att båda parterna signalerar 
med ett finish (FIN) meddelande. Finish använd för att kunna informera om upphävningen 
av anslutningen. När en av enheterna har signalerat behöver motsatta partern besvara med 
ytterligare ett ACK meddelande. Det är nödvändigt att FIN meddelandet skickas från båda 
enheterna innan anslutningen upphävs. 

2.2. Multi-page applikation 
Multi-page applikation (MPA) är det som vanligtvis tillämpas i vardagliga webbsidor och det 
används ofta för bloggar, e-handel och nyhets-webbsidor, som exempelvis Aftonbladet och 
Asos. Hos en MPA uppdateras hela webbsidan och data hämtas varje gång en användare  
navigerar runt i en webbplats. Allt inom webbplatsen uppdateras då användaren byter länk, 
t.ex. ifrån ”hem-sidan” till ”kontakta oss-sidan”. Detta beror på den stora mängd kod som 
måste hämtas igen för att presentera exempelvis ”kontakta oss-sidan”.  

MPA bör utnyttjas för webbplatser med en större mängd information. Oavsett mängden in-
nehåll så finns det alltid en möjlighet att utveckla en fungerande webbsida genom använ-
dande av MPA genom att använda nivåer av undermenyer, vilket tillämpas av bland annat 
hm.se och ikea.se. Dock är det av stor vikt att förutse de konsekvenser som kan uppstå i 
samband med utvecklingen av en hemsida med en stor mängd information och finna lämpli-
ga lösningar på dessa. När en webbplats är så pass stor  är det ibland nödvändigt att designa 
ett navigationssystem som fungerar utan att riskera användbarheten. T.ex vid tillämpning av 
en navigeringsmeny som överskrider 3 nivåer, så kan det vara lämpligt att reflektera över 
huruvida menyn behöver expanderas, vilket kan leda till att menyn täcker större del av 
webbsidans yta. Det är också viktigt att förhindra att användarna försvinner djupt inne i 
webbsidan, vilket kan åstadkommas genom att designa ett gränssnitt som förenklar för an-
vändaren istället för det motsatta. 

Prestandan får inte heller prioriteras bort. Findel och Navon (2015) beskriver att många stu-
dier har visat att prestanda har en enorm påverkan på slutanvändarna. Webbläsare som 
fastnar, inte längre svarar eller tar lång tid att ladda är ett par synliga konsekvenser av bris-
tande prestanda. Att MPA fungerar på det sätt som det gör,  d.v.s. att det kontinuerligt  
uppdaterar all data som webbapplikationen består av, kan lätt leda till längre svarstider för 
användarna.  

Med MPA är det enkelt att utveckla en webbsida, då det inte finns några begränsningar för 
hur webbsidan utformas, så länge användbarheten och användarupplevelsen inte kompro-
missas.  Dock är oftast MPA inte kompatibel till en mobilenhet utifrån en användbarhets-
perspektiv, eftersom en liten navigeringsmeny och små texter lätt kan anses som besvärligt 
eftersom användaren måste zooma in och zooma ut för att kunna navigera på webbplatsen.  
Det kan lätt leda till många fel klick som gör att en uppgift blir mer tidskrävande att utföra 
än vad den bör vara. Då en MPA med en hög mängd information öppnas på en mobil enhet 
så måste samma information finnas tillgänglig för användaren som om sidan öppnats på en 
dator. Detta leder i sin tur till att en hög mängd information måste presenteras på en liten 
yta, vilket kan komma att förändra såväl utseendet som användningen av webbsidan för den 
mobila enheten. En konsekvens av detta är att information som tidigare var synlig blir dold 
för användarna och göms bakom större navigeringsmenyer, vilket leder till att användarna 
måste leta en längre tid för att hitta informationen de söker efter. Öztürk och Rızvanoğlu 
(2011) utförde en studie som gick ut på att olika användare skulle testa Facebook-applikatio-
nen genom enheterna Iphone och Blackberry för att testa applikationens användbarhet. Stu-
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dien visade att användarna var tvungna att leta efter de funktioner som tidigare var synliga 
via webben, vilket uppfattades som såväl tidskrävande som ansträngande för dem. 

2.3. Single-page applikation 
Single-page applikation (SPA) är en webbapplikation som inte behöver laddas om eller upp-
dateras under processen, oavsett vilka handlingar användaren utför. Enligt Mesbah och van 
Deursen  (2007) består SPA webbgränssnitt av enskilda komponenter som kan uppdateras 
eller bytas utan att behöva uppdatera hela webbsidan. Genom att all data hämtas endast en 
gång behöver användaren aldrig vänta på att webbsidan laddas efter att den presenterades 
första gången. SPA ger därmed en mer flytande användarupplevelse. Mesbah och van Deur-
sen (2007) menar att single-page i sin tur bidrar till att öka nivåerna av interaktivitet, ly-
hördhet och användartillfredsställelse, aspekter som de anser brister hos MPA. 

Singel-page behåller användaren i ett och samma webbutrymme. Det kanske låter enkelt att 
utforma en sådan sida men ett vanligt misstag som förekommer är att man försöker få plats 
med för mycket data till en singel-page applikation. Det kan liknas vid att lägga varor som 
väger 10 kg i en påse som klarar 5 kilo. Det krävs god planering och disciplin för undvika den 
fällan. Tesařík, Doležal och Kollmann (2008) menar att single page design är ett extremt sätt 
att bygga upp en webbapplikation i en enda fysisk webbsida eftersom det är en allt-i-en-sida 
lösning utan navigering. 

En typisk SPA har ingen navigeringsmeny, istället används en scroll för att navigera genom 
webbsidan. Ett exempel på detta är Aquatilis (2015), se figur 1. För att kunna navigera ge-
nom deras webbapplikation så används scrollfunktionen. Genom att scrolla upp eller ner 
presenterar webbsidan information om livet under ytan och allt liv som vi än inte har upp-
täckt. Webbplatsens syfte är att rekrytera människor till deras resa för att utforska levande 
varelser under havets yta. 

Gremillion och Cousins (2016) hävdar att för att utveckla en god SPA behöver scrollandet 
utgöra mer än bara en funktion - det måste vara både visuellt intressant och bidra till någon 
typ av underhållning för användarna.  Ett exempel på detta är Aquatilis. Ur ett visuellt per-
spektiv är applikationen intressant och vackert utvecklad och dessutom är detaljerna väldigt 
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Figur 1. Exempel på en singel-page applikation: Aquatilis.  
webbapplikationen tillämpar en scroll som navigerings metod.



fängslande, så som vågorna som presenteras i bakgrunden i startpunkten. Dessutom väcker 
den användarens intresse då applikationen simulerar att användaren dyker ner mot det 
okända havet.  Gremillion och Cousins (2016) menar att engagemang är nyckeln för att ska-
pa en bra SPA. Om scrollandet inte är underhållande resulterar det till frustrerade använda-
re som kommer att lämna sidan.  En brist i Aquatilis webbapplikation är dock att det inte 
presenteras tydligt för slutanvändaren att scrollen används för att navigera i webbapplika-
tionen. Det är viktigt att ha en rak och tydlig presentation på hur applikationens navigation 
ska användas.  

Navigation plays a major role in shaping our experiences on the web. It  
provides access to information in a way that enhances understanding, reflects 
brand and lends to overall credibility of a site. And ultimately, web  
navigations and the ability to find information have a financial impact for  
stakeholders  

Kalbach, (2007), s. 3 

SPA är enkelt att anpassa till andra mobila plattformar. På grund av att SPA innebär att 
scrolla som en navigeringslösning, vilket i sin tur är en naturlig rörelse vid användning av 
mobila enheter, så behöver ingen större anpassning designas för att applikationen ska  
fortsätta ha god användbarhet samt användarupplevelse oberoende på plattform. 

2.3.1. Hybrid single page applikation 
Det går även att mixa dessa olika angreppssätt som skapar en hybrid singel page applikation 
(HSPA), genom att utgå ifrån de bästa delarna från båda världarna. Detta kan åstadkommas 
genom att ta grunden från SPA och sedan lägga till en navigeringsmeny från MPA.  

Exempel på HSPA är run4tiger (2015), se figur 2. Webbsidan, som ägs av företaget WWF, 
används för att informera användaren om att antalet tigrar i dag är hemskt lågt och att detta 
behövs ändra på. 
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Figur 2. Exempel på en Hybrid single page applikation: Run 4 tiger.   
Det är en applikation som blandar det bästa av de båda världarna inom MPA och SPA.



Vilka tecken finns det som tyder på att detta är HSPA applikation och inte en MPA? Det förs-
ta man bör lägga märke till är att webbläsaren endast skickar en enda begäran till webbser-
vern då applikationen öppnas, men aldrig under användningen utav applikationen. Det går 
även att se genom att testa att klicka på en av länkarna i menyn, eftersom sidan aldrig upp-
dateras ens vid navigering. Webbsidan behåller fortfarande grunderna inom SPA, men an-
vänder en navigeringsmeny ifrån MPA. 

Ett annat exempel på en HSPA är hell-o-baby.com, se figur 3. En skillnad mellan denna och 
den tidigare beskrivna run4tiger är att hell-o-baby använder scrollfunktionen som navige-
ringsmetod, dock kompletteras navigeringen med en navigeringsmeny. Webbsidan handlar 
om att skapa ett interaktivt mediaalbum om användarens barn  för att undvika risken att vik-
tiga bilder försvinner på grund av t.ex. hårdiskar som kraschar.  
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Figur 3. Ett annat exempel på en Hybrid single page applikation: hello baby.   
I detta exempel tillämpas scrollen samt en meny som navigerings metod.

http://hell-o-baby.com


3. Problemformulering  
Det går inte att underskatta prestandafrågan angående responstider hos de två  
webbapplikationerna MPA och SPA. I avsnitt 2.1. beskrevs att yngre användare tolererar 
mindre fördröjningar jämfört med de äldre samt att användare med bättre anslutning till 
internet också har sämre tolerans mot fördröjningar på webben (Selvidge, 2003). Studien 
utfördes under början av 2000-talet och i takt med dagens framsteg inom webben så blir  
dagens användare allt mindre toleranta mot bristande prestanda med fördröjningar som på-
följd. Fördröjningar hos e-handels-webbsidor har en signifikant effekt hos återförsäljare, ef-
tersom de kan ge upphov till att användarna väljer att lämna sidan utan att slutföra köpet. På 
grund av detta utmärks dessa fördröjningar som ett av de mer oroväckande hoten inom e-
handel (M.Rose, Less & L. Meuter, 2001). Det finns ett flertal av oberoende undersökningar 
(Nielsen, 1997) som tyder på att användarna kräver att fördröjningar hos webben inte över-
skrider en sekund. Enligt Galletta, Raymond, McCoy och Polack (2004) är detta en såpass 
vanlig rekommendation att denna 1-sekunds regel kallas för den "gyllene standarden”. 

MPA är den webbapplikation som oftast tillämpas, vilket tydligt framgår genom att granska 
de webbsidor som vardagligen används. SPA används ofta för mindre webbsidor som inte 
innehåller så mycket data eller information, i motsats till MPA som kan bestå av stora mäng-
der data. SPA utför enbart en förfrågan till webbservern oberoende av användarens aktivite-
ter. Dock brukar detta ofta leda till att webbsidan behöver relativt lång tid för att hela webb  
applikationen ska hämtas från webbservern. Ett exempel på detta är webbsidan  
run4tiger.com/, som har en laddningsskärm som behöver nå 100%  innan användaren kan 
interagera med webbsidan. Detta kan jämföras mot MPA som uppdaterar hela webbsidan, 
d.v.s. att webbläsaren behöver utföra en förfrågan till webbservern varje gång en användare 
klickar på en länk på webbplatsen. MPA kan alltså vara väldigt tidskrävande och har i vissa 
situationer lite längre responstider.  

SPA och MPA fungerar alltså på olika sätt, men hur skiljer de sig åt utifrån ett prestandain-
riktat perspektiv? Hur ser svarstiderna ut hos de två webbapplikationerna och hur avviker de 
från varandra? De skilda sätten för hur SPA och MPA fungerar möjliggör att svarstiderna för 
de båda kan vara identiska, men också att små eller väsentliga skillnader kan förekomma. 

Denna studie syftar till att utreda hur olika typer av webbsidors svarstider kan komma att 
påverkas beroende på om sidorna är baserade på SPA eller MPA. Utöver att det är ett  
intressant ämne att undersöka så är förhoppningen med arbetet att det kan komma att  
användas av andra webbutvecklare som arbetar med att utforma webbsidor. SPA tillämpas 
inte så ofta, men varför är det så?  

Genom att granska hur svarstiderna för en SPA-baserad webbsida påverkas beroende då 
mängden data på sidan kan man förhoppningsvis få en fördjupad inblick i vilka styrkor och 
brister som SPA för med sig. Med bakgrund av detta kan man därefter diskutera huruvida 
SPA kan komma att tillämpas för fler webbtyper än vad det vanligtvis görs idag, eller om det 
endast bör användas för webbsidor med mindre data. Ett sekundärt syfte med studien är att 
utreda om det finns åtgärder som kan förbättra en SPA-baserad webbsidas svarstider om 
dessa är längre än vad som rekommenderas.  

3.1. Frågeställning 
Målet med denna studie är att besvara frågorna: 
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http://run4tiger.com/


• Hur påverkas svarstiderna beroende om det är en MPA- eller en SPA-baserad webbsida? 

• Vilken betydelse har olika typer av webbsidor i detta sammanhang, d.v.s. hur påverkas  
resultatet om sidan som utreds består av en stor mängd bilder i förhållande till en webbsi-
da som består av en mindre mängd bilder? 

Hypotes är att SPA har snabbare svarstider än MPA men att skillnaden kommer vara ytterst 
liten. Beroende på vad det är för typ av webbsida som undersöks, d.v.s. mängden data som 
webbsidorna består av, kan svarstiderna variera. En webbsida med mer data hos SPA har 
längre svarstider jämfört mot MPA, men för en webbsida med mindre data så förväntas SPA 
ha kortare svarstider. 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4. Metod  
Denna studie utfördes främst med hjälp av kvantitativa metoder. Detta berodde på att arbe-
tets fokus främst låg på svarstiderna hos MPA och SPA. En empirisk mätning av svarstiderna 
genomfördes, enligt Wohlin, Runeson, Höst, Ohlsson, Regnell och Wesslén (2012) behövs en 
empirisk mätning tillämpas för att undersöka förändringar som sker vid input av data till 
objektet som ska granskas. Genom att utföra mätningar både innan och efter input hos ob-
jektet så går det att få information om vad som skulle kunna påverka resultatet. 

En webbsida skapades, där två olika versioner av  samma webbsida utvecklades. Den enda 
skillnaden mellan sidorna var att den ena utvecklades som en MPA och den andra som en 
SPA. Detta för att försäkra att de båda sidorna hade samma förutsättningar och att studien 
når ett korrekt slutresultat. Webbsidan som implementerades inför denna studie är för 
skönhetssalongen Red Carpet från Skövde. Efter studien kommer webbsidan fungera som 
Red Carpet officiella webbsida.   

Genom att jämföra svarstiderna hos två olika typer av webbsidor, möjliggjordes en  
granskning av hur svarstiderna skiljer sig åt beroende på vad för typ av webbapplikation som 
används och hur stor mängd data webbapplikationen består av. Bland annat förväntades  
resultatet kunna användas för att undersöka hur SPA presterar beroende hur mycket data 
webbsidan består av. 

I avsnitt 2.1. presenterades att 68,8% av förfrågningar från webbläsare är för bilder och att 
49,2 %  av all webbtrafik omfattas av bilder. Eftersom bilder enskilt tar mer plats i webb tra-
fiken jämfört med andra objekt ansågs användandet av ett flertal bilder som ett bra sätt att 
belasta webbservern. En tabell av bilder implementerades till de olika applikationerna vilket 
gjorde det möjligt att granska vilken påverkan en sidas datamängd har på svarstiderna.  

Webbplatsen utformades som en förstasida med flera undersidor. Dessa undersidor innefat-
tade generell information om salongen,  med undantag för en undersida som fungerade som 
en inspirationssida, som innehöll tabellen med alla bilder. Alla bilder som tillämpades för 
studien togs från Red Carpets egna instagramkonto. Samtliga bilder var av dimensionerna 
200 x 200 pixlar, med en pixel dimension på 117,2 K. 

Eftersom applikationerna fungerar på olika sätt kan det bli problematiskt att mäta svarsti-
derna. Därför bestämdes att mätningarna inte enbart skulle mäta den tid det tar för bilderna 
att presenteras i webbsidan. Istället påbörjades mätningen redan från det att webbservern 
tog emot förfrågan om webbsidans indexsida tills att inspirationssidan hämtats från  
webbservern. Genom att utföra mätningarna utifrån en ”punkt A till punkt B”-metod blev 
det enkelt att få tydliga svarstider hos de båda webbapplikationerna.  

Det finns en större risk för fördröjningar hos en webbserver ifall den blir överbelastad med  
förfrågningar och respons. Därför delades mätningarna in till olika moment. Under moment 
1 bestod tabellen av endast tio bilder, under moment 2 bestod tabellen av 50 bilder osv, se 
tabell 1. Genom att placera påfrestningar hos webbservern erhölls ett samband mellan hur 
svarstiderna förhåller sig beroende på datamängden hos webbapplikationerna, specifikt gäl-
lande SPA. 
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För denna studie används en MacBook Pro-dator från 2014 med operativsystemet OS X El 
Capitan med 2,6 GHz Intel Core i5 processor och 8 GB 1600 MHz DDR3 minne. Dessutom 
tillämpades två olika webbläsare, Google Chrome, Firefox. Detta för att se om svarstiderna 
varierade mellan webbapplikationerna beroende på vilken webbläsare som användes. An-
ledningen varför dessa två valdes ut är för att Google Chrome, Firefox samt Internet Explo-
rer enligt flera undersökningar så som Sitepoint (2016) och W3schools Statistics (2016) är de 
tre mest använda webbläsarna. Internet Explorer valdes dock bort från denna studie på 
grund av tidsbrist.  

4.1. Etik 
Inga deltagare användes för denna studie vilket medförde att flera olika etniska frågor kunde 
undvikas. Eftersom webbsidan som utvecklades är för en skönhetssalong så behövdes  
tillstånd av företaget Red Carpet för att få tillgänglighet till deras filer, så som bland annat 
logotyper. För att försäkra att möjlighet till upprepningsbarhet av studien förekommer så 
redovisas all information om hårdvaran, samt de filer och script som utvecklats i appendix.   
För att ge all den information som krävs är det dessutom av stor vikt att presentera korrekt 
och ärlig data, detta inkluderar att presentera när spikar förekommer. 

4.2. Alternativ metod 
En empirisk mätning genomfördes för att på ett tydligt sätt illustrera hur svarstiderna förhöll 
sig hos webbapplikationerna. Ett alternativ till detta hade kunna vara att t.ex. utföra en fall-
studie där man skulle låta riktiga användare som befinner sig i en neutral miljö nyttja webb-
sidan för  att se hur svarstiderna ser ut. Nackdelen med fallstudier är dock att den mänskliga 
faktorn måste tas hänsyn till. T.ex. kan användaren befinna sig var som helst i världen då 
studien utförs och det är svårt att veta huruvida andra händelser eller störningsmoment 
skedde under studien som kan påverka resultaten. Exempel på sådana händelser och fakto-
rer kan vara sämre presterande bredband eller att användaren blir avbruten under proces-
sen. En ytterligare anledning till att denna metod inte bör anses vara lika lämplig är för att 
de både webbapplikationerna måste jämföras och utan information om hur deltagarna till 
fallstudien använde webbapplikationerna går det inte jämföra resultatet för att ta en korrekt 
slutstats. Därför valdes fallstudier bort som metod för denna studie. 

Ett annat alternativ till metod hade kunnat vara att utföra en användarstudie för att utifrån 
ett användarperspektiv se hur svarstiderna upplevs beroende på datamängden. Användar-
studien hade dessutom kunnat komplettera denna studie genom att jämföra resultaten från 
den empiriska mätningen och användarstudien för att se om resultatet är enhetliga. Det 
skulle ge en bild av hur användarna upplevt fördröjningarna. På grund av tidsbrist utfördes 
dock ingen användarstudie, utan detta kan utredas i ett framtida arbete.  

!12

Tabell 1

Moment Antal bilder

Moment 1 10

Moment 2 50

Moment 3 100

Moment 4 500



5.Genomförande 
Målet med den empiriska mätningen var att presentera en tabell av svarstiderna från de oli-
ka webbapplikationerna på ett sådant sätt så att det blir lätt att avgöra varifrån svarstiderna 
kommer, om det är från index filen eller en annan länk från MPA-versionen. 
Genom att presentera de svarstider det tog att ta sig ifrån punkt A till punkt B möjliggjordes 
studien av hur webbapplikationerna förhöll sig till datamängden.  

Inspirationen för denna studie kom från webbsidan Onepagelove (2008), som är en sam-
lingsplats för diverse SPA. I en artikel nämner Schneider(okänt) att SPA är ett passande 
verktyg att använda för att fånga användarens intresse. Detta ger upphov till frågan hur SPA 
påverkas av datamängd, samt vid vilken datamängd fördröjningar kan förväntas uppstå vid 
användandet av en SPA.  

För att utveckla webbsidorna tillämpades W3School (2016), en sida som underlättar repeti-
tion av javascript, jquery, html och css kod. Vid eventuella problem vid kodning och syntax 
har Stackoverflow (2016) används för att hitta passande lösningar.  

5.1. Applikationen 
Under undersökningen var det av stor vikt att de båda versionerna utgick från samma förut-
sättningar. Därför implementerades ursprungligen MPA-versionen, som därefter kom att 
omvandlas till en SPA. Mjukvaran XAMPP (version 5.6.19) tillämpades för att skapa en lokal 
webbserver för de olika webbapplikationerna. Webbsidan bestod av en simpel html-kod, 
kompletterad med CSS. För att hemsidan skulle upplevas som interaktiv, genom bland annat 
ett löpande bildspel, tillämpades scriptspråket Javascript.    

5.1.1. Implementation av multipage applikationen  
Först skapades html-filen, där webbsidans struktur implementeras. Sidans struktur var väl-
digt simpel och bestod av ett flertal paragrafer tillsammans med ett par bilder. Webbsidan 
delades upp i fyra delar, en wrapper, en meny, innehåll och en sidfot. Menyns innehåll be-
stod av sex länkar till olika undersidor, en ”hem”-länk, som navigerar användaren tillbaka 
till startpunkten av webbsidan. Utöver denna innehöll menyn dessutom en länk där ägarna 
av salongen Red Carpet presenterades, en prislista för de tjänster som erbjöds och en inspi-
rations-sida som innehåller bilder av tidigare kunder. Slutligen tilldelades menyn en länk 
med information om var salongen fanns lokaliserad och övrig kontaktinformation, se appen-
dix A. Webbsidan erbjöd dessutom möjligheten att boka tid genom deras online-bokning. 
Webbsidans färger och former utformades med CSS och det slutgiltiga resultatet var att 
webbsidans design blev väldigt enkel och stilren. Genom wrapper kunde allt innehåll centre-
ras och placeras i webbsidan på ett visuellt tilltalande sätt, se appendix B. 

Genom Javascript implementerades ett bildspel till förstasidan, med syfte att få denna att 
kännas mer levande för användaren.Bildspelet är av en simpel modell, där bilden automa-
tiskt ändras med tiden.. Tabellen i inspirationssidan strukturerades via Javascript för att 
man  enkelt ska kunna kontrollera antalet  
bilder som representeras i webbsidan, se appendix C. För att nyttja javascript krävs en rad-
kod som hänvisar till Javascript-språket för att motverka att webbläsaren får exekverings-
problem, se figur 4,  
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För att enkelt visa användarna var salongen ligger belägen utrustades kontaktsidan med en 
Googlekarta, se appendix D.. Denna karta är en plugg-in ifrån Google och därför krävs det en 
hänvisning till ytterligare en länk, precis som vid Javascript-språket som beskrevs tidigare, 
se figur 5. Länken hänvisar till kartans plugin-fil, vilket underlättar för programmeraren då 
denna slipper implementera kartan från grunden. Det enda arbetet programmeraren behö-
ver utföra är konfigurationen. 

5.1.2. Implementation av singlepage applikationen 
Det har tidigare nämnts att de olika webbsidornas design utformades på identiska sätt i för-
hållande till varande. De skillnader som fanns mellan sidornas struktur låg därför enbart hos 
html-filen, samt javascriptet. För att webbsidan i praktiken skulle fungera som en SPA så 
lagrades all data i en och samma html-fil, istället för flera separata filer, till skillnad från 
MPA, se appendix E. Dessutom tillämpas två olika Javascript-filer. En av filerna användes i 
såväl MPA som i SPA för att på så sätt undvika användandet av dubletter, se appendix C. 
Dock användes yttlerligare en Javascript-fil i html-filen som då stod för navigeringssystemet 
i applikationen, se appendix F. Applikationen byggdes efter principen att man klickar på en 
menyknapp ska enbart den data och informaion som berör länken presenteras, medan  res-
terande data som html filen består av döljs. 

5.2. Progression 
Genom bestämda möten diskuterades olika designlösningar för att hitta en layout som var 
kompatibel till en SPA men framför allt även mötte skönhetssalongens önskemål. Olika pro-
totyper skapades via Adobe Illustrator inför varje möte. Flera prototyper skapades och flera 
olika designlösningar testades för avgöra vad som fungerar utifrån ett användarperspektiv 
samt utifrån ett utvecklar-perspektiv. 

Implementationen av MPA-versionen var relativt smärtfri. Utmaningen bestod av att hitta 
den optimala designlösningen för de önskemål som skönhetssalongen ställt.  
Applikationen presenterar information om salongens anställda, kontaktuppgifter och övrig 
allmän information om skönhetssalongen. Den slutligt färdigställde webbsidan utformades 
som en enkel MPA som bestod av enkel HTML samt CSS-kod med minimal Javascript kod. 
Därefter omvandlades MPA-versionen av webbsidan till en SPA.  

Inför översättningen fanns tankarna redan från början hur SPA versionen skulle fungera. 
Ursprungligen var tanken att SPA-versionen skulle fungera som en scroll down-baserad 
webbsida, liknande aquatilis.tv som presenteras i avsnitt 2.3. Lösningen på hur detta skulle 
implementeras i praktiken hittades i w3schools (2016). Genom att använda animate kunde 
webbsidan utformas för att automatisk scrolla ner till specifik punkt. Dock ledde denna lös-
ning till ett par komplikationer, så som  att sidan behövde optimeras för att anpassas för alla 
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Figur 4. Den rad kod som hänvisar till javascript språket. Den gör det möjligt att 
tillämpa javascript till webbsidan.

Figur 5. Denna rad kod hänvisar till kartans plugin kod. 

http://aquatilis.tv


datorskärmar. Användande av bestämda pixlar hade medfört att webbsidan inte längre vore 
anpassningsbar till olika skärmar. En bättre lösning visade sig vara att använda samma prin-
cip som tidigare men istället för att nämna förbestämda pixlar, låta koden scrolla ner tills  att 
en specifik div-tagg når toppen av webbsidan, se figur 6. 

Även denna lösning visade sig dock medföra problem. Eftersom resultatet blir att använda-
ren kommer scrolla ner tills dess ett specifikt element når toppen av webbsidan behövde 
ändringar hos CSS ske, så som padding för att den nämnda diven inte ska hamna längst upp 
i webbsidan och inte heller döljas av menyn. Motsvarande  CSS ändringar behövde inte im-
plementeras till MPA versionen. Detta leder i sin tur till komplikationer, eftersom det är 
svarstiderna som är av intresse under undersökningen. För att dessa ska kunna jämföras 
mellan de båda webbapplikationerna så måste de utgå ifrån samma förutsättningar, det 
krävs att CSS och HTML är identiska. Om CSS eller HTML-koderna skiljer sig åt kan svarsti-
derna påverkas, vilket i sin tur leder till felaktigt resultat.  
 
Till slut valdes idéen om att implementera SPA som en scroll down webbsida bort. Istället  
utvecklades webbsidan som en hybrid single-page-applikation, precis som run4tiger.com/ 
som presenteras i tidigare avsnitt 2.3.  Utöver de svårigheter som beskrivits ovan underlättar 
denna lösning även utifrån ett mätningsperspektiv. Detta beror på att utan navigeringsme-
nyn skulle  resultatet från mätningen visa på något inkorrekta resultat, då den extratiden det 
tar för en användare att scrolla ner tills de exempelvis hittar kontaktuppgifter, snarare än att 
bara klicka på Kontakt i navigeringsmenyn, skulle behöva inkluderas. 

Genom att gömma specifika divar och sedan presentera dem under bestämda åtgärder ifrån 
användaren kan mätningen underlättas och undersökningens slutliga resultat blir mer till-
förlitligt. För att implementera lösningen tillämpades jQuery show och hide-funktioner som 
beskrevs på w3schools (2016). Denna lösning möjliggjorde för de båda webbapplikationerna 
att använda samma bas. Inga ändringar eller justeringar av CSS samt HTML behövde utfö-
ras, vilket hade kunnat komma att  påverka en av webbapplikationerna negativt eller medfö-
ra att specifik kod blev överflödig.  I det slutliga resultatet krävs det endast att användaren 
klickar på en specifik länk hos menyn för att de data som hör till just den specifika kategorin 
ska presenteras, se figur 7. 
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Figur 6, kodexempel i jQuery som anropas vid klick av ”home” knappen. Vid anrop scrollar 
webbsidan automatiskt tills div elementet med id ”wrapper” når toppen av webbsidan. 

Figur 7, kodexempel i jQuery som anropas vid klick av ”home” knappen. Vid anrop döljs 
alla element förutom elementet med id ”homecontent”. Som i detta tillfälle presenterar 

index sidan.

http://run4tiger.com/


Andra möjliga underlättande åtgärder hade varit att både menyn och footern skulle utformas 
så att de skulle förbli synliga i toppen, respektive botten av webbsidan oberoende om använ-
daren har scrollat ner. Detta kunde implementeras genom att i CSS-filen tilldela menyn och 
footern en ”fixed” position.  Dock valdes detta bort eftersom det skulle ha medfört att SPA-
versionen hade haft enalltför liten yta för att presentera olika sorters data. Att det problemet 
enbart hade uppkommit för SPA-sidan är ett resultat av att sidan utformats som en allt-i-en-
sida lösning. 

5.3. Pilotstudie 
För pilotstudien har Tampermonkey används för att utföra mätningarna hos webbläsaren 
Google Chrome. Vid motsvarande mätningar hos Firefox har Greasemonkey tillämpats. 
Tampermonkey och Greasemonkey är userscript managers som ger möjligheten att utföra 
modifikationer av webbsidor som endast gäller för klienten. Dessa script exekveras automa-
tisk tillsammans med webbsidorna, vilket underlättar anskaffningen av datan. Eftersom 
MPA består av flera html-filer medan SPA endast består av en html-fil, behövdes två olika 
userscript utvecklas. 

För att hämta svarstiderna användes en tillämpning av Navigation Timing API.  Navigation  
Timing API genererar data som kan används för att mäta prestanda hos en webbsida. Utöver 
att hämta den totala laddningstiden för webbsidan att hämtas från webbservern till klienten 
kan Navigation Timing APIäven dela upp tiden för att t.ex. enbart granska specifika respons-
tiden från webbservern till webbläsaren.För den här studien granskades den totala  ladd-
ningstiden. Syftet var att utvärdera hur webbapplikationerna förhåller sig beroende på da-
tamängden utifrån hur svarstiderna påverkas. 

Eftersom det är svarstiderna som skulle granskas behövdes webbläsaren uppdateras  
 ett visst antal gånger beroende på hur många iterationer som skulle ske. Då det kan krävas 
upp till 100 iterationer kan det bli komplicerat att göra om det inte finns ett enkelt sätt att 
uppdatera webbsidan utan att behöva göra det manuellt. Genom Scripten uppdaterades 
webbläsaren automatiskt. Då webbsidan uppdaterades försvann all data som lagrats via 
userscript managern. Genom att implementera GM_setValue och GM_getValue, kunde alla 
datavärden lagras efter varje enskild uppdatering. Datan presenterades sedan genom webb-
läsarens separata log, som förenklade steget att föra samman svarstiderna. De script som 
tillämpades för att hämta datan inför mätningarna finns under appendix, för MPA versionen 
se appendix G, för SPA versionen se appendix H. Dessa två script generar svarstiderna dock 
på små avvikande sätt. Beräkningen av svarstiderna för MPA versionen genomfördes med 
hjälp av ”Window.location.replace”, där window.location.replace utförde förfrågningar om 
att hämta Inspirationssidan från webbservern och därmed förflyttas från Index-sidan till In-
spirationssidan. När detta skett användes en if-sats för att kontrollera huruvida det var In-
spirations-sidan som webbläsaren presenterade. om de givna villkoren stämde användes Na-
vigation Timing API för att beräkna tiden det tog att navigera från Index-sidan till Inspira-
tions-sidan.  

För att hämta svarstiderna från den SPA-baserade webbsidan användes ”document.querySe-
lector(’#inspiration’).click()" istället för ”window.location.replace”. Anledningen till detta är 
att SPA inte består av flera olika html-filer så som MPA. Genom ”document.querySelector” 
utfördes ett automatisk ”klick” på knappen ”inspiration” som i sin tur ledde till ett automa-
tiskt anrop till Javascript-filen som hanterar navigeringen hos SPA. Javascript-filen  visade 
därefter enbart Inspirations-sidans innehåll medan all övrig data som existerar i SPA doldes. 
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Efter att navigeringen var genomförd beräknades svarstiden det tog för webbläsaren att från 
Index-sidan presentera Inspirations-sidan. Precis som för MPA-versionen tillämpades Navi-
gation Timing API för att hämta svarstiderna.  

Pilotstudien utfördes på en MacBook Pro dator från 2014 med operativsystemet OS X El Ca-
pitan med 2,6 GHz Intel Core i5 processor och 8 GB 1600 MHz DDR3 minne samt med 
Chrome som webbläsare.  

För denna pilotstudie utfördes fyra iterationer med en omfattning av åtta bilder som data-
mängd,då fyra iterationer anses vara tillräckligt för att säkerställa att datan som genereras 
stämmer eller om andra faktorer har negativ påverkan på mätningen. För att undvika långa 
svarstider valdes åtta bilder till pilotstudien 

5.4. Resultat av pilotstudien  
Resultatet från undersökningen av SPA-versionen ser ut att vara felfritt och inga komplika-
tioner förekom under undersökningen. Genom att spara den data som scriptet generade via 
loggen kan man lätt presentera ett tydligt resultat. Men bör dock uppmärksammas att den 
totala tiden det tog att navigera från index sidan till Inspiration sidan alltid blev fyra millise-
kunder, med undantag för den fjärde iterationen, som fick en svarstid av 6 millisekunder, se 
figur 8. 

Vid pilotmätningen av MPA-versionen inträffade inga försvårande omständigheter. Dock 
blev resultatet väldigt ojämnt jämfört med SPA mätningen, eftersom svarstiderna för index 
sidan har visat sig kunna vara såväl  längre som kortare jämfört med svarstiderna för inspi-
rations sidan, beroende på vilken iteration som granskas, se se figur 9.  

En trolig förklaring till de ojämna resultaten som presenteras i ovanstående figur kan vara 
att vid pilotmätningen  bestod webbsidorna enbart av åtta bilder, vilket inte en stor data-
mängd. Vid ett liknande genomförande för en sida med en betydligt högre datamängd, t.ex. 
100 bilder, så skulle resultaten troligtvis hålla en jämnare nivå. 
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Figur 8, Fyra iterationer med en datamängd utav 8 bilder hos SPA versionen



För att jämföra de två webbapplikationerna användes medelvärdet från mätningarna av 
MPA och SPA. Resultatet av fyra iterationer med en datamängd av 8 bilder visar att SPA 
hade kortare totala svarstider. Svarstiderna för SPA ligger precis över 500 millisekunder, 
medan motsvarande siffra för MPA är precis under 700 millisekunder, nästan 200 millise-
kunder högre än för SPA, se figur 10. Man bör observera att såväl mätningarna från SPA som 
från MPA underskrider den gyllene standarden av 1 sekund, eller 1000 millisekunder, som 
beskrevs i avsnitt 3. För att granska huruvida det förekom avvikande data under mätningen 
tillämpades standardavvikelsen, ett mått på hur mycket resultatet avviker från medelvärdet. 
Detta visar tydligt att standardavvikelsen hos MPA är ovanligt stor, vilket innebär att det 
presenterade medelvärdet avviker från genomsnittet. Detta är med största sannolikhet en 
konsekvens av de ojämna värdena från pilotmätningen hos MPA.     

5.4.1 Utvärdering av Pilotstudie  
Eftersom de två userscripts som använts inte hämtar svarstider på identiska sätt finns det en 
möjlighet att resultatet inte stämmer helt med verkligheten. En möjlig felkälla till det färdiga 
resultatet är att det fanns en risk att svarstiderna lagrades innan hela inspirationssidan hade 
hämtats under exekveringen av user-scriptet.  Detta skulle i sin tur leda till felaktiga resultat. 
Därför utfördes modifieringar hos de två använda scripten, för MPA versionen se appendix I, 
för SPA versionen se appendix J. Principen är densamma som tidigare, utöver att funktionen 
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Figur 9, Fyra iterationer med en datamängd utav 8 bilder hos MPA versionen

Figur 10, medelvärdet av pilotmätningen hos MPA och SPA. 



funktionen ”waitForKeyElements” adderades. Genom waitForKeyElements så väntar scrip-
tet med att exekvera resterande kod tills den valda div-taggen är fullständigt hämtad från 
webbservern.  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6. Utvärdering 
Under detta kapitel utvärderas undersökningen som utfördes och dess resultat. Undersök-
ningen gick ut på att mäta svarstiderna hos webbapplikationerna SPA och MPA. Mätningar 
utfördes med en MacBook Pro från 2014 (se avsnitt 4 för specifikation) med hjälp av webblä-
sarna Google Chrome och Mozilla Firefox Som anslutning till internet kommer wifi att 
tillämpas. 

Varje mätning utfördes två gånger med 100 iterationer per gång. Detta är för att man vid fö-
rekommande spikar ska kunna bortse från extremvärden och substituera dessa med ett an-
nat värde från den andra mätningen. Varje spik kommer att presenteras innan värdet tas 
bort. Spikar kan förekomma av flera olika anledningar. Exempel på faktorer som kan påver-
ka kan vara bredbandets kapacitet, hur anslutningen till nätet har varit eller hur nätverkstra-
fiken sett ut.. För denna studie är anledningen troligtvis sämre presterande bredband samt 
att wi-fi har tillämpas som anslutning till nätverk. Eftersom det är ett trådlöst anslutning, 
finns det alltid en risk för bristande förbindelse.  
 
Varje moment under mätningen kommer att presenteras. Det första momentet att analyse-
ras är moment 1, där tabellen i webbapplikationen endast bestod av 10 bilder. Därefter ana-
lyseras moment 2, som innehöll 50 bilder, o.s.v (se tabell 1.1).  

6.1 Analys 
För att det ska bli tydligare kommer resultatet av mätningen att delas in beroende på vilken 
webbläsare som mätningen utfördes med. Först presenteras resultaten som erhölls med 
Google Chrome och därefter resultatet från Mozilla Firefox. Varje moment kommer att pre-
senteras och dess två versioner från de både webbläsarna kommer sedan att jämföras. 

6.1.1 Google Chrome 
Figur 11 presenterar resultatet av mätningen som gjordes på webbläsaren Google Chrome då 
webbapplikationens datamängd endast bestod av 10 bilder. Diagrammet presenterar de 
svarstider som generades genom att addera svarstiderna för index-sidan med motsvarande 
tider från inspirations-sidan. Den blå linjen presenterar svarstiderna från SPA och den röda 
linjen presenterar svarstiderna ifrån MPA. 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Tabell 1-1
Moment Antal bilder

Moment 1 10

Moment 2 50

Moment 3 100

Moment 4 500



Diagrammet presenterar även ett par spikar, främst hos MPA. Spikarna kommer att ersättas 
av värden från den andra mätningen som utfördes under moment 1 med Google Chrome 
som webbläsare. Hur värdena bör ha sett ut om inga spikar förekom presenteras i Figur 12. 

Figur 13 presenterar resultatet av mätningen som gjordes på webbläsaren Google Chrome i 
moment 2, med en datamängd av 50 bilder. Under moment 2 förekom inte några extrema 
spikar och därför kommer inga förändringar i de presenterade värdena att ske, se figur 14. 
Ökningen av datamängden från 10 bilder till 50 bilder hade en relativt liten påverkan hos 
svarstiderna Vid en jämförelse mellan figur 12 från moment 1 och figur 13 från moment 2 
kan man notera att endast en liten ökning hos svarstiderna har förekommit. Varken vid mo-
ment 1 eller moment 2 överskrider svarstiderna för SPA den gyllene standarden, (se avsnitt 
3. Problemformulering för mer om gyllene standard). Detta står i kontrast till vissa av svars-
tiderna från MPA, som överskrider den gyllene standarden redan hos moment 1 och fortsät-
ter att göra detta under moment 2.  
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Figur 11, resultatet av mätningen via Google Chrome med datamängd av 10 bilder  
med spikar.

Figur 12, resultatet av mätningen via Google Chrome med datamängd av 10 bilder utan  
existerade spikar



Under moment 3 består webbapplikationerna av 100 bilder, se figur 14. Utöver en enskild 
företeelse hos MPA förekom inte några spikar under moment 3. Som diagrammet visar så 
överskrids inte den gyllene standarden av SPA under moment 3. Detta kan jämföras med 
MPA, vars svarstider konstant låg över den gyllene standarden. Sammanfattningsvis låg 
svarstiderna för MPA mellan 1,1-1,4 sekunder Se figur 15 för diagrammet utan spikar. 
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Figur 13, resultatet av mätningen via Google Chrome med datamängd av 50 bilder 

Figur 14, resultatet av mätningen via Google Chrome med datamängd av 100  
bilder



Under moment 4 bestod webbapplikationerna av 500 bilder, se figur 16. Diagrammet visar 
ett ganska ojämnt resultat hos både MPA och SPA men inga tydliga spikar kan urskiljas. 
Svarstiderna hos MPA börjar närma sig 2 sekunder medan svarstiderna hos SPA har stigit 
något och ligger nu i intervallet 0.8 till 1,3 sekunder. Det krävdes en ökning från 100 bilder 
till 500 bilder för att svarstiderna från SPA skulle överskrida den gyllene regeln.       
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Figur 15, resultatet av mätningen via Google Chrome med datamängd av 100  
bilder utan existerande spikar

Figur 16, resultatet av mätningen via Google Chrome med datamängd av 500 
bilder utan existerande spikar



6.1.2 Mozilla Firefox 
Liknande mätningar utfördes även med webbläsaren Mozilla Firefox för att se hur svarsti-
derna förhåller sig beroende på datamängden. I det första momentet bestod webbapplika-
tionerna av 10 bilder. Precis som hos Google Chrome kan spikar också förekomma, se figur 
17 där en av svarstiderna från MPA resulterade till en spik. 

Figur 18 beskriver resultatet från moment 1 med webbläsaren Mozilla Firefox  utan några 
spikar. Då man jämför resultaten från moment 1 från Google Chrome och Mozilla Firefox så 
kan man se att skillnaden mellan SPA och MPA vid användandet av Mozilla Firefox nästan 
är försumbara i förhållande till vid användning av Google Chrome. Svarstiderna tenderar 
dock att vara något längre för MPA än för SPA.  
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Figur 17, resultatet av mätningen via Mozilla Firefox med datamängd av 10 bilder

Figur 18, resultatet av mätningen via Mozilla Firefox med datamängd av 10  
bilder utan existerande spikar



Under moment 2 tillämpades en datamängd av 50 bilder på webbapplikationerna, se figur 
19. Utöver förekomsten av ett par spikar hos MPA så tenderar MPA och SPA fortfarande till 
att ha liknande svarstider. . 

Figur 20 presenterar resultatet av moment 2 utan existerande spikar. Om moment 1 (figur 
18) jämförs med moment 2 (figur 20) så kan man urskilja att svarstiderna är ganska oför-
ändrade, speciellt gällande svarstiderna från SPA. Ökningen av datamängden från 10 bilder 
till 50 bilder påverkar knappt svarstiderna, precis som hos mätningarna hos Google Chrome. 
Svarstiderna från webbapplikationerna ligger fortfarande inom 1-sekunds regeln, dock pre-
senteras svarstiderna i diagrammet som väldigt varierande, speciellt svarstiderna för MPA 
som ligger i intervallet 0.4 sekunder till 1 sekund. Detta kan jämföras med svarstiderna för 
SPA som ligger mellan 0.2 sekunder till 0.8 sekunder. 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Figur 19, resultatet av mätningen via Mozilla Firefox med datamängd av 50 bilder

Figur 20, resultatet av mätningen via Mozilla Firefox med datamängd av 50 bilder utan  
existerade spikar 



Efter en ökning av datamängden från 50 till 100 bilder har svarstiderna hos de båda web-
bapplikationerna stigit något jämfört med moment 2, se figur 21. Även under moment 3 
uppkom ett par spikar, se figur 22 för det korrigerade resultatet av moment 3 utan spikar. 
 

Precis som i moment 2 är det inte en stor skillnad mellan svarstiderna för MPA och SPA, 
men MPA tenderar att ha något längre svarstider i förhållande till SPA. SPA-applikationens 
svarstider ligger inom intervallet 0,3-0,8 sekunder och är således fortfarande inom 1-se-
kunds regeln. Svarstiderna hos webbapplikationen MPA ligger inom 0.6 till 1,05 sekunder 
och överskrider därmed gränsvärdet 1 sekund. 
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Figur 21, resultatet av mätningen via Mozilla Firefox med datamängd av 100 bilder

Figur 22, resultatet av mätningen via Mozilla Firefox med datamängd av 100 bilder utan  
existerade spikar 



Figur 23, presenterar resultatet av moment 4, då datamängden är på 500 bilder. Diagram-
met visar ett högt antal spikar, vilket illustreras i figur 23. Som figuren visar så är variationen 
på svarstiderna för SPA och MPA väldigt hög i jämförelse med Google Chrome, vars svarsti-
der höll en mycket jämnare nivå vid samma moment. 

 
Skillnaden mellan svarstiderna för MPA och SPA är förutom ett par undantag nästan 
omärkbara, se figur 24 för resultatet utan spikar. Detta står i stark kontrast till det fjärde 
momentet med Google Chrome, där resultatet visade en ganska markant skillnad mellan 
svarstiderna hos MPA och SPA. Enbart under moment 4 överskrider svarstiderna 1-sekunds-
regeln hos båda webbapplikationer. 
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Figur 23, resultatet av mätningen via Mozilla Firefox med datamängd av 500 bilder

Figur 24, resultatet av mätningen via Mozilla Firefox med datamängd av 500 bilder utan  
existerade spikar 



6.2 Slutsats 
Syftet med projektet var att se hur svarstiderna förändras beroende på datamängden hos 
webbapplikationerna MPA och SPA. Genom den undersökningen var förhoppningen att en 
slutsats skulle kunna dras rörande hur datamängden påverkar webbapplikationernas svars-
tider. Även hur svarstiderna påverkas beroende på val av webbapplikation skulle undersö-
kas.  

Hypotesen för denna studie var att SPA skulle medföra kortare svarstider i förhållande till 
MPA men att skillnaden skulle vara ytterst liten. Resultatet från mätningarna visade att 
svarstiderna ser olika ut beroende på vilken webbläsare som användes. För Google Chrome 
var svarstiderna hos MPA alltid längre jämfört med SPA, och ganska markanta skillnader 
kunde då påvisas. Då Mozilla Firefox användes var svarstiderna hos SPA och MPA ganska 
lika, generellt hade SPA något kortare svarstider fast skillnaden var nästan omärkbar. Något 
som hade vara intressant att undersöka är hur svarstiderna hos dessa webbapplikationer ser 
ut hos andra webbläsare, så som Internet Explorer eller Safari. 

Vidare antog hypotesen att mängden data hos webbsidan kan påverka huruvida svarstiderna 
för SPA är längre eller kortare jämfört med MPA, men mätningarna som utfördes visade att 
så var inte fallet. Då webbläsaren Google Chrome användes var svarstiderna hos SPA alltid 
markant kortare jämfört med svarstiderna hos MPA oavsett datamängden. Mätningarna som 
genomfördes för Mozilla firefox visade att svarstiderna för SPA och MPA var ganska lika 
varandra, oavsett vilken datamängd som mätningen involverade.. Dock tenderade svarsti-
derna från SPA att vara lite kortare jämfört med svarstiderna från MPA.   

I avsnitt 1.1 diskuteras fördröjningar, hur dagens användare har bristande tolerans mot för-
dröjningar på nätet, samt hur dessa fördröjningar påverkar försäljningar och handel via nä-
tet. Studien av Nielsen (1997) rekommenderar att en webbsidas svarstider inte överstiger 1 
sekund. Webbsidor med svarstider som är längre än så är inte optimala eller anpassade efter 
användarnas krav. Därför granskades även hur svarstiderna för de både webbapplikationer-
na förhöll sig till 1-sekunds regeln.  

Mätningarna som utfördes med Google Chrome överskred 1-sekunds-regeln redan under 
moment 2. En  datamängd på 50 bilder  medförde svarstider i intervallet 1-1,5 sekunder för 
MPA. För en SPA krävdes däremot en datamängd på 500 bilder för att svarstiderna skulle 
passera 1-sekunds-regeln. För mätningarna som utfördes med Mozilla Firefox krävdes det en 
datamängd av 500 bilder för att svarstiderna från såväl SPA som MPA tydligt skulle passera 
1-sekunds-regeln. Under moment 3, då datamängden bestod av 100 bilder, når enbart svars-
tiderna från MPA 1-sekunds-tröskeln. Svarstiderna låg främst under en sekund, men de kom 
ibland upp till en nivå av 1,0 till 1,05 sekunder. Svarstiderna från SPA passerar enbart 1-se-
kunds regeln under moment 4, då den längsta svarstiden låg på 1,4 sekunder.  

En slutsats som kan dras från studien är att valet av webbapplikation kommer att påverka 
svarstiderna.  Beroende på datamängden hos den webbsidan som ska utvecklas rekommen-
deras att man som webbutvecklare granskar vilken webbapplikation som i slutänden är mest 
optimal ur användarsynpunkt. Det är enkelt att se på resultaten från mätningarna och dra 
slutsatsen att SPA hade de kortare svarstider jämfört med MPA, oavsett datamängden. Man 
bör dock notera att valet av webbläsare också kan komma att påverka svarstiderna, med 
webbläsaren Google Chrome hade SPA markant kortare svarstider jämfört med MPA. Med 
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Mozilla Firefox var skillnaden mellan svarstiderna för MPA och SPA i regel väldigt liten, 
dock hade SPA alltid något kortare svarstider.   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7. Avslutande diskussion 

7.1 Sammanfattning 
Denna studie handlade om att granska hur webbapplikationerna Single-page applikation 
(SPA) och Multi-page applikation (MPA) presterar utifrån ett prestandainriktat perspektiv 
genom att granska svarstiderna, samt addera datamängden hos webbapplikationen. MPA 
utgår ifrån en flersidig grund, varje gång webbläsaren får en förfrågan måste hela webbsidan 
uppdateras och på nytt hämtas från serven. SPA utgår däremot från en allt-i-en sida-struktur 
och  är en webbapplikation som inte behöver laddas om eller uppdateras under processen, 
oavsett vilka handlingar användaren utför.  

De frågor som valdes att fokusera på var:  

• Hur påverkas svarstiderna beroende på om det är en MPA- eller en SPA-baserad 
webbsida?  

• Vilken betydelse har olika typer av webbsidor i detta sammanhang, d.v.s. hur påver-
kas resultatet om sidan som utreds består av en stor mängd bilder i förhållande till en 
webbsida som består av en mindre mängd bilder?  

Empiriska mätningar tillämpades för att besvara de frågor som ställdes. Hypotesen som 
ställdes var att SPA skulle ha kortare svarstider jämfört med MPA men skillnaden förvänta-
des vara minimal. Hypotesen var dessutom att svarstiderna kunde komma att variera bero-
ende på datamängden hos webbsidan som undersöktes. Om en webbsida består av en stor 
mängd data bör SPA ha längre svarstider än MPA men för en mindre webbsida förväntas 
SPA ha kortare svarstider.  

En webbsida skapades för skönhetssalongen Red Carpet i Skövde och kommer efter studien 
att fungera som deras officiella hemsida. Två olika versioner av webbsidan utvecklades, en 
SPA-baserad och en MPA-baserad. Skillnaden mellan de båda versionerna är enbart att ena 
är utvecklad som en SPA och den ena är utvecklad som en MPA. Därefter lades en varierande 
datamängd till på sidorna. Datamängden var i form av bilder som med tillstånd togs från 
Red Carpets egna instagramkonto, samtliga bilder var av dimensionerna 200 x 200 pixlar, 
med en pixel dimension på 117,2 K. 

Mätningarna delades in i 4 moment. Under moment 1 bestod webbapplikationerna av en da-
tamängd på 10 bilder, inför moment 2 ökades datamängden till 50 bilder, vid moment 3 be-
stod webbsidan av en datamängd på 100 bilder och vid det sista momentet, moment 4, be-
stod webbapplikationerna av en datamängd på 500 bilder. Mätningarna utfördes med två av 
de mest använda webbläsana, Google Chrome och Mozilla Firefox. Tampermonkey och Gre-
asemonkey, som är två userscipts, tillämpades för att hämta svarstiderna från webbapplika-
tionerna. Varje mätning utfördes två gånger med 100 iterationer per gång under varje mo-
ment. De svarstider som genererades från MPA och SPA jämfördes sedan med varandra. 

Mätningarna resulterade till viss del i att motbevisa delar av den ställda hypotesen, då SPA 
hade kortare svarstider jämfört med MPA, oberoende av datamängden.  Valet av webbläsare 
kan också påverka svarstiderna. SPA hade markant kortare svarstider med Google Chrome 
jämfört med MPA. Däremot var skillnaden mellan svarstiderna för SPA och MPA väldigt små 
då Mozilla Firefox användes, dock hade SPA alltid något kortare svarstider. Avslutningsvis 
rekommenderas att man som webbutvecklare granskar och reflekterar över vilken slags 
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webbapplikation som är mest optimal för den typ av webbsida som ska utvecklas beroende 
på datamängden.     

7.2 Diskussion 
Studiens resultat bygger på att alla mätningar har utförts på en lokal webbserver, XAMPP. 
Hade mätningarna istället utförts på en fullt fungerande webbserver finns det en risk att 
svarstiderna hade blivit högre. Anledningen till det är att vid en fullt fungerade webbserver 
skickas fler protokoll vidare för att webbsidan ska kunna presenteras i en webbläsare. Ge-
nom att utföra mätningarna på en lokal webbserver undviks problem som obehörig webb-
trafik och dåligt fungerande servrar. Dessutom medför användandet av en lokal webbserver 
möjligheter att testa webbsidan och försäkrar att förfrågningar och responser som utförs inte 
har för stor negativ påverkan på svarstiderna.  

Mätningarna utfördes enbart med Google Chrome och Mozilla Firefox, två av de idag mest 
använda webbläsarna. Detta gav en inblick i hur svarstiderna kan komma att påverkas bero-
ende av webbläsare, och visade tydligt att valet av webbläsare verkligen har en påtaglig på-
verkan på svarstiderna. På grund av tidsbrist fanns det tyvärr ingen möjlighet att se hur re-
sultatet skulle bli hos övriga webbläsare, exempelvis Internet Explorer eller Safari. 

Valet av enheter är också ett ämne värt att diskutera. För denna studie användes enbart en 
MacBook Pro-dator från 2014 med operativsystemet OS X El Capitan. Genom att testa hur 
svarstiderna hos MPA och SPA påverkas beroende på vad för typ av dator som användes kan 
en djupare insyn erhållas i hur man bör gå tillväga för att utveckla webbsidor som är anpas-
sade för diverse olika system och datorer. Det vore dessutom intressant att undersöka 
huruvida andra operativsystem skulle genera ett annat resultat jämfört med operativsyste-
met OS X El. Även hur olika typer av mobila enheter skulle påverka svarstiderna hade varit 
en intressant synvinkel, då SPA är mer mobilanpassad jämfört med MPA. Anledningen till 
detta är att SPA oftast inkluderar en scroll som navigeringsmetod medan MPA består av flera 
olika länkar som leder till många klick och förstoringar på grund av den begränsade ytan 
som mobila enheter idag erbjuds.  

En annan aspekt värd att nämna är att för detta arbete användes Wifi som anslutning till 
nätverket. Detta möjliggör potentiell påverkan på det slutliga resultatet, då en trådlös an-
slutning inte kan anses som lika stabil som  en kabelbunden koppling. Det fanns dock inte 
möjlighet att använda en kabelbunden uppkoppling för mätningarna, då datorn som använ-
des är av typen MacBook Pro-dator från 2014 saknar port för internetkabel. 

Bilderna som användes för att variera datamängderna under studien var av formatet jpg. För 
att kompletta studien hade man kunnat genomföra liknande mätningar för webbsidor där 
datamängden byggdes upp av videos snarare än bilder. Dessutom skulle en jämförelse kunna 
genomföras där man använder vektorgrafik som datamängd för att se hur svarstiderna på-
verkas i förhållande till när det är pixelgrafik som används i webbsidan.  

7.2.1 Nytta 
Genom att granska hur datamängden påverkar webbapplikationerna MPA och SPA kan man 
få en djupare förståelse för hur dessa webbapplikationer bör tillämpas på bästa sätt. Analy-
sen har tydligt påvisat att SPA-baserade webbsidor hade kortare svarstider än MPA-baserade 
webbsidor, oberoende av vilken datamängd det rörde sig om. Detta kan leda till att SPA 
framöver kan komma att förbättras och tillämpas för webbsidor i större utsträckning än i 
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dagsläget. Dock kan djupare studier behövas för att se hur mycket data en SPA kan bestå av 
innan svarstiderna börjar bli så stora att det istället vore fördelaktigt att tillämpa MPA.  

Redan idag upplevs det att de webbsidor som används till vardags ofta tenderar att vara fan-
tasilösa och inneha bristande interaktivitet och mottaglighet. Med bakgrund av resultaten 
som denna studie har påvisat är förhoppningen att webbutvecklare väljer att utveckla en SPA 
utan att behöva besväras över hur svarstiden kommer att påverkas. SPA kan dock ha en ne-
gativ påverkan hos vissa användare.. Eftersom SPA inte är så vardagligt kan de vara svårt att 
veta hur navigeringen i webbsidan fungerar, specifikt för de användare som inte har så pass 
stor erfarenhet inom webben.  För att detta inte ska bli ett problem är det av stor vikt att 
webbsidan håller god användbarhet, samt är användarvänlig och tydligt förmedlar till an-
vändaren hur navigeringssystemet ska användas. 

7.3 Framtida arbete 
Det finns mycket som vidare kan studeras och diskuteras inom detta ämne, alltifrån att testa 
hur olika typer av filer så som vektorgrafik eller videos, påverkar svarstiderna hos webbap-
plikationerna till vilka kategorier av webbsidor som bör utformas som SPA respektive MPA. 
Det vore även intressant att undersöka vad diverse mobila enheter skulle generera för resul-
tat, samt att granska hur svarstiderna ser ut hos olika operativsystem och datorer.  
 
Hur svarstiderna påverkas av webbapplikation, webbläsare och datamängd har nu diskute-
rats, men det vore även intressant att undersöka hur slutanvändare upplever de båda web-
bapplikationerna. Detta kan exempelvis göras genom att utföra en användarstudie för att 
utifrån ett användarperspektiv se hur SPA bemöts och huruvida användarna skulle uppleva 
det som problematiskt att navigera genom en SPA. En naturlig fortsättning på ett arbete som 
detta skulle även vara att undersöka hur användarna upplever svarstiderna hos de olika ap-
plikationerna. Detta skulle kunna bekräfta huruvida resultatet från användarstudien stäm-
mer överens med resultatet från den empiriska mätningen.  

Ytterligare ett arbete som skulle vara intressant att genomföra är att testa huruvida det är 
möjligt att översätta en MPA till en SPA. Skulle man kunna utforma en e-handelswebbsida 
eller en sida dedikerad åt sociala medier som en SPA, utan att det skulle ha en negativ inver-
kan på webbsidans prestande och användarvänlighet? 

Längre fram i tiden kommer säkert flera nya tekniker och verktyg inom webbutveckling att 
utvecklas, med potential att överträffa SPA och MPA.  Det kommer att bli intressant att se 
vilken aspekt av webbutveckling som kommer vara i fokus då, om det förblir hur väl en 
webbsida presterar i form av svarstider eller om en annan aspekt kommer prioriteras. Ex-
empelvis kan faktorer som ram-minne och hur webbläsarna konsumerar ram-minnet hos 
klienterna ses som den viktigaste egenskapen hos en webbsida. Det är också möjligt att ut-
vecklingen går mot vad som är visuellt tilltalande och underhållande. Det är till och med 
möjligt att webbutveckling som begrepp kommer att förändras av någon aspekt som än idag 
inte riktigt kommit fram. 
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Appendix
 
Appendix A - HTML (MPA) 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.12.0.min.js"></script> 
  <script src="scriptfile.js"></script>  
  <meta charset="UTF-8"> 
  <title>Red Carpet</title> 
  <link rel="stylesheet" href="Indexstyle.css"> 
  <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300' 
rel='stylesheet' type='text/css'> 
   
  <!-- bxSlider CSS file --> 
  <link href="bxslidermaster/src/css/jquery.bxslider.css" 
rel="stylesheet" /> 

  <!-- bxSlider Javascript file --> 
  <script src="bxslidermaster/src/js/jquery.bxslider.js"></
script> 
  
 </head> 
 <body> 
  <div id="wrapper"> 
   <div id="meny"> 
    <div id="menybox">  
     <ul class="ulmeny">  
      <li><a href="" class="menytext" 
id="home">Hem</a></li> 
      <li><a href="omoss.html" class="meny-
text"id="about">Om oss</a></li> 
      <li><a href="prislista.html" class="me-
nytext" id="price">Prislista</a></li> 
      
      <li><a href="http://boka.itsperfect.se/
70662572" target="_blank" class="menytext floatright">Onlinebokning</a></
li> 

      <li><a href="kontakt.html" class="meny-
text floatright" id="contact">Kontakt</a></li> 

      <li><a href="inspiration.html" 
class="menytext floatright" id="inspiration">inspiration</a></li> 
     </ul> 

     <img src="RedCarpet_logo.png" class="logga"> 
    </div> 
   </div> 
   <div class="content" id="homecontent"> 

    <h1 class="centertext">Välkommen till Red carpet!</
h1> 
    <h2 class="centertext">Frisör - Naglar - Fransför-
längning - Vaxning - Trådning </h2> 
    
    <ul class="bxslider"> 
     <li><img src="img1.png"/></li> 
     <li><img src="img2.png"/></li> 
    </ul> 
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   </div> 
   
   <footer> 
    <div class="footer-lightborder"></div> 
      
    <table id="footercontent"> 
     <tr> 
      <td class="textfooter">Red Carpet |</
td>     
      <td class="textfooter"> Vasagatan 26 
Skövde |</td> 
      <td> 
       <a href="https://www.faceboo-
k.com/salongredcarpet" target="_blank"><img src="facebook_logga.png" 
class="socialimgfootersize"></a> 
        
       <a href="https://www.instagram-
.com/salongredcarpet/" target="_blank"><img src="instagram_logga.png" 
class="socialimgfootersize"></a> 
      </td> 
     </tr> 
    </table> 

    <img src="Minilogga.png" class="footerlogga clear">
  
   </footer> 
  </div> 
 <body/> 
</html> 
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Appendix B - CSS (MPA & SPA) 
hbody { 
width: 100%; 
 height: 100%; 
 margin:0px; 
 font-family: 'Lato', sans-serif; 
 font-weight: 300; 
} 

#wrapper{ 
 min-height:100%; 
 height: 100%; 
    position:relative; 
} 

/* ----- Meny ----- */ 

#meny{ 
 padding-top: 65px; 
 padding-bottom: 90px; 
 margin-bottom: 15px; 
} 

#menybox{ 
 width: 100%; 
 background-color: #e2001a; 
 padding: 20px 0px 20px 0px; 
 height: 42px; 
} 

.logga{ 
 width: 223px; 
     height: 223px; 
     display: block; 
     margin-top: -129px; 
     margin-right: auto!important; 
     margin-left: auto !important; 
    z-index: 1; 
} 

.menytext{ 
 color: white; 
 text-transform: uppercase; 
 margin-left: 25px; 
     margin-right: 25px; 
 font-size: 17px; 
 display: inline-block; 
 cursor:pointer; 
} 

.menytext::after { 
    content: ''; 
     display: block; 
     width: 0; 
     height: 0.5px; 
     background: white; 
    margin-right: auto!important; 
    margin-left: auto !important; 
     transition: width .3s;  
} 
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.menytext:hover::after{ 
     width: 90%; 
     margin-right: auto!important; 
     margin-left: auto !important;     
} 

.ulmeny { 
     list-style-type: none; 
     overflow: hidden; 
     padding-right: 75px; 
     padding-left: 150px; 
} 

li { 
     display: inline; 
} 

a:link, a:visited, a:hover, a:active { 
     text-decoration: none; 
} 

/* ----- Footer ----- */ 

footer{ 
 margin-top: 15px; 
    width:100%; 
     bottom: 0; 
     clear: both; 
     background-color: white; 
} 

.footerlogga{ 
 width: 75px; 
 display: block; 
    margin-right: auto!important; 
     margin-left: auto !important; 
} 

#footercontent{ 
 margin-right: auto!important; 
     margin-left: auto !important; 
     margin-top: 5px; 
} 

.textfooter{ 
 font-size: 13px; 
 margin-bottom: -15px; 
} 

.socialimgfootersize{ 
 height: 16px; 
 width: 16px; 
} 

.footer-lightborder{ 
 background-color:#adadad; 
 height: 1px; 
 width: 55%; 
 margin-right: auto!important; 
     margin-left: auto !important; 
} 

/* ----- inspration ----- */ 
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.instapic{ 
 width: 200px; 
} 

#gallery{ 
 margin-right: auto!important; 
     margin-left: auto !important; 
} 

/* ----- kontaktuppgifter ----- */ 

.maps{ 
 margin-right: 100px; 
 margin-bottom: 25px; 
} 

#mapps { 
     height:320px; 
     width:500px; 
} 

.socialimg{ 
 height: 19px; 
 width: 19px; 
 padding-right: 5px; 
} 

#contactcontent{ 
 width: 690px; 
 margin-right: auto !important; 
     margin-left: auto !important; 
} 

.contacttable{ 
 font-size: 17px; 
 margin-bottom: 10px; 
} 

/* ----- Om oss ----- */ 

#aboutuscontent{ 
 margin-right: auto !important; 
    margin-left: auto !important; 
    width: 700px; 
} 
.aboutus{ 
 height: 150px; 
 margin-bottom: 10px; 
     margin-top: 10px; 
} 

.aboutustext{ 
 width: 550px; 
    padding-bottom: 5px; 
     margin: 0px !important; 
} 
.aboutossimg{ 
 background-color: #f4f4f4; 
     width: 150px; 
     height: 150px; 
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} 

.lightborder{ 
 background-color:#adadad; 
 height: 1px; 
 width: 95%; 
 margin-right: auto!important; 
    margin-left: auto !important; 
} 

/* ----- Prislista ----- */ 

#pricecontent{ 
 width: 500px; 
 height: 170px; 
     margin-right: auto !important; 
     margin-left: auto !important; 
} 

.pricepadding{ 
 padding-left: 15px; 
} 

/* ----- övrigt ----- */ 

.centertext{ 
 text-align: center; 
} 

.floatright { 
 float: right; 
} 

.floatleft { 
 float: left; 
} 

.clear { 
 clear: both; 
} 

.content{ 
 padding-right: 35px; 
 padding-left: 35px; 
} 
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Appendix B - Javascript (MPA & SPA) 
$(document).ready(function(){ 
//Bildspelet i första sidan 
 $('.bxslider').bxSlider({ 
   mode: 'fade', 
   infiniteLoop: true, 
   auto: true, 
 }); 

//Tabellen med bilderna  
 var pic = 0; 
 var html = '<table id=gallery>'; 
  
 for (var i = 0, post = 100; i < post; ++i) { 

     html += '<tr>'; 
      
     for (var j = 0, rowLen = 5; j < rowLen; ++j ) { 
      pic ++; 
   html += '<td><img src="Bilder/'+ pic +'.jpg"   
  class="instapic"></td>';    
     } 

     html += "</tr>"; 
 } 

 html += '</table>'; 

 $(html).appendTo('#gallerytabele'); 
 console.log(pic);     
}); 
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Appendix D - Javascript MAPS (MPA & SPA) 
$(document).ready(function(){ 
   google.maps.event.addDomListener(window, 'load', init); 
    var map; 
    function init() { 
        var mapOptions = { 
            center: new google.maps.LatLng(58.387256,13.840526), 
            zoom: 15, 
            zoomControl: true, 
            zoomControlOptions: { 
                style: google.maps.ZoomControlStyle.SMALL, 
            }, 
            disableDoubleClickZoom: false, 
            mapTypeControl: true, 
            mapTypeControlOptions: { 
                style: google.maps.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU, 
            }, 
            scaleControl: true, 
            scrollwheel: true, 
            panControl: true, 
            streetViewControl: true, 
            draggable : true, 
            overviewMapControl: true, 
            overviewMapControlOptions: { 
                opened: true, 
            }, 
            mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP, 
        } 
        var mapElement = document.getElementById('mapps'); 
        var map = new google.maps.Map(mapElement, mapOptions); 
        var locations = [ 
['Red Carpet', 'Vasagatan 26 Skövde', 'undefined', 'undefined', 
'undefined', 58.3865376, 13.83730730000002, 'https://mapbuildr.com/assets/
img/markers/default.png'] 
        ]; 
        for (i = 0; i < locations.length; i++) { 
            if (locations[i][1] =='undefined'){ description ='';} else 
{ description = locations[i][1];} 
            if (locations[i][2] =='undefined'){ telephone ='';} else { te-
lephone = locations[i][2];} 
            if (locations[i][3] =='undefined'){ email ='';} else { email = 
locations[i][3];} 
           if (locations[i][4] =='undefined'){ web ='';} else { web = loca-
tions[i][4];} 
           if (locations[i][7] =='undefined'){ markericon ='';} else { mar-
kericon = locations[i][7];} 
            marker = new google.maps.Marker({ 
                icon: markericon, 
                position: new google.maps.LatLng(locations[i][5], loca-
tions[i][6]), 
                map: map, 
                title: locations[i][0], 
                desc: description, 
                tel: telephone, 
                email: email, 
                web: web 
            }); 
link = '';            bindInfoWindow(marker, map, locations[i][0], descrip-
tion, telephone, email, web, link); 
     } 
 function bindInfoWindow(marker, map, title, desc, telephone, email, web, 
link) { 
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      var infoWindowVisible = (function () { 
              var currentlyVisible = true; 
               
              return function (visible) { 
                  if (visible !== undefined) { 
                      currentlyVisible = visible; 
                  } 
                  return currentlyVisible; 
               }; 
           }()); 
           iw = new google.maps.InfoWindow(); 
           google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() { 
               if (infoWindowVisible()) { 
                   iw.close(); 
                   infoWindowVisible(false); 
               } else { 
                   var html= "<div style='color:#000;width:100px;back-
ground-color:#fff;'><h4 style='margin:2px;'>"+title+"</h4><p style='margin:
2px;'>"+desc+"</p></div>"; 
                   iw = new google.maps.InfoWindow({content:html}); 
                   iw.open(map,marker); 
                   infoWindowVisible(true); 
               } 
        }); 
        google.maps.event.addListener(iw, 'closeclick', function () { 
            infoWindowVisible(false); 
        }); 
 } 
} 

}); 
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Appendix E - HTML (SPA)
<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.12.0.min.js"></script> 
  <script src="scriptfile1.js"></script> 
  <script src="scriptfile.js"></script> 
  <script src="maps.js"></script> 

  <meta charset="UTF-8"> 
  <title>Red Carpet</title> 
  <link rel="stylesheet" href="Indexstyle.css"> 
  <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300' 
rel='stylesheet' type='text/css'> 
   
  <!-- bxSlider CSS file --> 
  <link href="bxslidermaster/src/css/jquery.bxslider.css" 
rel="stylesheet" /> 

  <!-- bxSlider Javascript file --> 
  <script src="bxslidermaster/src/js/jquery.bxslider.js"></
script> 

  <script src='https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=&sen-
sor=false&extension=.js'></script>  

 </head> 
 <body> 
  <!-- LightWidget WIDGET --> 
  <script src="//lightwidget.com/widgets/lightwidget.js"></
script> 

  <div id="wrapper"> 
   <div id="meny"> 
    <div id="menybox">  
     <ul class="ulmeny">  
      <li class="menytext" id="home">Hem</li> 
      <li class="menytext" id="about">Om 
oss</li> 
      <li class="menytext" id="price">Pris-
lista</li> 
      
      <li><a href="http://boka.itsperfect.se/
70662572" target="_blank" class="menytext floatright">Onlinebokning</a></
li> 
       
      <li class="menytext floatright" 
id="contact">Kontakt</li> 

      <li class="menytext floatright" id="in-
spiration">inspiration</li> 

       
     </ul> 

     <img src="RedCarpet_logo.png" class="logga"> 
    </div> 
   </div> 

   <div class="content" id="homecontent"> 
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    <h1 class="centertext">Välkomen till Red carpet!</
h1> 
    <h2 class="centertext">Frisör - Naglar - Fransför-
läning - Vaxning - Trådning </h2> 

    
    <ul class="bxslider"> 
     <li><img src="img1.png"/></li> 
     <li><img src="img2.png"/></li> 
    </ul> 
    
   </div> 
    
   <div class="content" id="aboutuscontent"> 
     
    <h2>Om oss</h2> 
     
    <div class="aboutus"> 
     <div class="floatleft"> 
      <h3 class="aboutustext">Susanne Fager-
holm</h3> 
      <p class="aboutustext">Frisör</p> 
      <p class="aboutustext">0737-00 44 57</
p> 
      <p class="aboutustext">Lorem ipsum do-
lor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis no-
strud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat.</p> 
     </div> 
     <div class="aboutossimg floatright"> 
     </div> 
    </div> 

    <div class="lightborder"></div> 

    <div class="aboutus"> 
     <div class="floatleft"> 
      <h3 class="aboutustext">Ellinor Palm</
h3> 
      <p class="aboutustext">Nagelteknolog</
p> 
      <p class="aboutustext">0708-85 37 99</
p> 
      <p class="aboutustext">Lorem ipsum do-
lor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis no-
strud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat.</p> 
     </div> 
     <div class="aboutossimg floatright"> 
     </div> 
    </div> 

    <div class="lightborder"></div> 
      
    <div class="aboutus"> 
     <div class="floatleft"> 
      <h3 class="aboutustext">Sune</h3> 
      <p class="aboutustext"> Fransk 
bulldog</p> 
      <p class="aboutustext">Lorem ipsum do-
lor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inci-
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didunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis no-
strud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat.</p> 
     </div> 
     <div class="aboutossimg floatright"> 
     </div> 
    </div> 
   </div> 

   <div class="content" id="pricecontent"> 
    
    <h2>Prislista</h2> 

    <table class="floatright"> 
     <tr>  
      <td>Naglar</td>  
     </tr> 

     <tr> 
      <td>Klassisk manikyr</td> 
      <td class= "pricepadding">500:-</td> 
     </tr> 

     <tr> 
      <td>Gel polish</td> 
      <td class= "pricepadding">1000:-</td> 
     </tr> 

     <tr> 
      <td>Borttaging av matrial</td> 
      <td class= "pricepadding">1000:-</td> 
     </tr> 

     <tr> 
      <td>Ny förlängning</td> 
      <td class= "pricepadding">1000:-</td> 
     </tr> 
    </table> 

    <table> 
     <tr>  
      <td>Hår</td>     
     </tr> 
     <tr> 
      <td>Klipp</td> 
      <td class= "pricepadding">500:-</td> 
     </tr> 

     <tr> 
      <td>Klipp & färgning</td> 
      <td class= "pricepadding">1000:-</td> 
     </tr> 
    </table> 
     
   </div> 

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

    <div id="gallerytabele"> 
      
    </div> 
     
   </div> 
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   <div class="floatright maps"> 
    <div id='mapps'></div> 
   </div> 
    
   <div class="content" id="contactcontent"> 

    <h2>Kontakt</h2> 
    
    <table class="contacttable"> 
     <tr> 
      <td>Red Carpet</td>     
     </tr> 
     <tr> 
      <td>Vasagatan 26</td> 
     </tr> 
     <tr> 
      <td>Skövde</td>     
     </tr> 
    </table> 

    <table class="contacttable"> 
     <tr> 
      <td><img src="sax.png" class="socia-
limg">Susanne: 0737-00 44 57 </td>  
     </tr> 
     <tr> 
      <td><img src="nagellack.png" class="so-
cialimg"> Ellinor: 0708-85 37 99 </td> 
     </tr> 
    </table> 

    <table class="contacttable"> 
     <tr> 
      <td>Följ oss på: </td> 
      <td><a href="https://www.facebook.com/
salongredcarpet" target="_blank"><img src="facebook_logga.png" class="soci-
alimg"></a></td> 

      <td><a href="https://www.instagram.com/
salongredcarpet/" target="_blank"><img src="instagram_logga.png" class="so-
cialimg"></a></td> 
     </tr> 
    </table> 

    <p class="centertext clear">Avboking sker innan 24 
timmar innan utsatt tid, sen avbokning kommer att debiteras</p> 
   </div> 

   <footer> 
    <div class="footer-lightborder"></div> 
    <table id="footercontent"> 
     <tr> 
      <td class="textfooter">Red Carpet |</
td>     
      <td class="textfooter"> Vasagatan 26 
Skövde |</td> 
      <td> 
       <a href="https://www.faceboo-
k.com/salongredcarpet" target="_blank"><img src="facebook_logga.png" 
class="socialimgfootersize"></a> 
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       <a href="https://www.instagram-
.com/salongredcarpet/" target="_blank"><img src="instagram_logga.png" 
class="socialimgfootersize"></a> 
      </td> 
     </tr> 
    </table> 

    <img src="Minilogga.png" class="footerlogga clear">
  
   </footer> 
  </div> 
 <body/> 
</html> 
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Appendix F - Javascript (SPA) 
$(document).ready(function(){ 
 $("#homecontent").show(); 
 $("#aboutuscontent").hide(); 
 $("#pricecontent").hide(); 
 $("#contactcontent").hide(); 
 $("#insprationcontent").hide(); 
 $("#mapps").css('visibility', "hidden"); 
  
 $("#home").click(function(){ 
  $("#homecontent").show(); 
  $("#aboutuscontent").hide(); 
  $("#pricecontent").hide(); 
  $("#contactcontent").hide(); 
  $("#insprationcontent").hide(); 
  $("#mapps").css('visibility', "hidden");  
 }); 

 $("#about").click(function(){ 
  $("#aboutuscontent").show(); 
  $("#homecontent").hide(); 
  $("#pricecontent").hide(); 
  $("#contactcontent").hide(); 
  $("#insprationcontent").hide(); 
  $("#mapps").css('visibility', "hidden");   
 }); 

 $("#price").click(function(){ 
  $("#pricecontent").show(); 
  $("#aboutuscontent").hide(); 
  $("#homecontent").hide(); 
  $("#contactcontent").hide(); 
  $("#insprationcontent").hide(); 
  $("#mapps").css('visibility', "hidden");   
 }); 

 $("#contact").click(function(){ 
  $("#contactcontent").show(); 
  $("#pricecontent").hide(); 
  $("#aboutuscontent").hide(); 
  $("#homecontent").hide(); 
  $("#insprationcontent").hide(); 
  $("#mapps").css('visibility', "visible"); 

 }); 

 $("#inspiration").click(function(){ 
  $("#insprationcontent").show(); 
  $("#pricecontent").hide(); 
  $("#aboutuscontent").hide(); 
  $("#homecontent").hide(); 
  $("#contactcontent").hide(); 
  $("#mapps").css('visibility', "hidden");   
 }); 
}); 
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Appendix G - Tampermonkey userscript (MPA) 
// ==UserScript== 
// @name         MPA 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      0.1 
// @author       You 
// @require      http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.-
min.js 
// @match        http://localhost/Exjobb_Redcarpet/Index.html 
// @match        http://localhost/Exjobb_Redcarpet/inspiration.html 
// @grant        GM_setValue 
// @grant        GM_getValue 
// @grant        GM_listValues 
// ==/UserScript== 

var start = new Date().getTime(); 
var perfData = window.performance.timing; 
var counterTest = GM_getValue("counter", 0); //To count how many times the 
webbsite have refresed. 
var link = window.location.href; 

var myList      = {}; 
var IndexpageLoadTime   = GM_getValue ("myListArray",  ""); 
if (IndexpageLoadTime) { 
    myList = JSON.parse (IndexpageLoadTime); 
} 

var inspirationpageLoadTime   = GM_getValue ("myListArray2",  ""); 
if (inspirationpageLoadTime) { 
    myList2 = JSON.parse (inspirationpageLoadTime); 
} 

var numItems = Object.keys (myList).length; 
if(counterTest < 4){ 
    var newKey = numItems + 1; 
    var newVal; 

    if (window.location.href == "http://localhost/Exjobb_Redcarpet/Index-
.html"){ 
        newVal = start - performance.timing.navigationStart; 
        myList[newKey] = newVal; 

        console.log(newVal+" sida "+ link); 

        GM_setValue ("myListArray",  JSON.stringify (myList) ); 

        window.location.replace("http://localhost/Exjobb_Redcarpet/inspira-
tion.html"); 
    } 

    else if(window.location.href == "http://localhost/Exjobb_Redcarpet/in-
spiration.html"){ 
        newVal = start - performance.timing.navigationStart; 
        myList2[newKey] = newVal; 

        console.log(newVal+" sida "+ link); 

        GM_setValue ("myListArray2",  JSON.stringify (myList2) ); 
        GM_setValue('counter',++counterTest); 

        window.location.replace("http://localhost/Exjobb_Redcarpet/Index-
.html"); 
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    } 
} 

else{ 
    GM_setValue('counter',0); 
   // console.log ("There are ", Object.keys (myList).length, " items in 
the list."); 
    console.log("\nTotal load time for: Index.html"); 

    for (var myItem in myList) { 
        if (myList.hasOwnProperty  &&  myList.hasOwnProperty (myItem) ) { 
            console.log(myList[myItem]); 
            delete myList[myItem]; 
            GM_setValue ("myListArray",  JSON.stringify (myList) ); 
        } 
    } 

  //  console.log ("There are ", Object.keys (myList2).length, " items in 
the list."); 
    console.log("\nTotal load time for: inspiration.html"); 

    for (var myItem in myList2) { 
        if (myList2.hasOwnProperty  &&  myList2.hasOwnProperty (myItem) ) { 
            console.log(myList2[myItem]); 
            delete myList2[myItem]; 
            GM_setValue ("myListArray2",  JSON.stringify (myList2) ); 
        } 
    } 

} 
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Appendix H - Tampermonkey userscript (SPA)
// ==UserScript== 
// @name         SPA 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      0.1 
// @author       You 
// @require      http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.-
min.js 
// @require  https://gist.github.com/raw/2625891/waitForKeyElements.js 
// @match        http://localhost/Exjobb_Redcarpet/Index2.html 
// @grant        GM_setValue 
// @grant        GM_getValue 
// @grant        GM_listValues 
// ==/UserScript== 

var start = new Date().getTime(); 
var perfData = window.performance.timing; 
var counterTest = GM_getValue("counter", 0); //To count how many times the 
webbsite have refresed. 
var link = window.location.href; 

var myList      = {}; 
var List = GM_getValue ("myListArray",  ""); 
if (List) { 
    myList = JSON.parse (List); 
} 

var numItems = Object.keys (myList).length; 
var newKey;  
var newVal; 

if(counterTest < 4){ 
    newKey      = numItems + 1; 
    newVal      = start - performance.timing.navigationStart; 
    myList[newKey]  = newVal; 
    GM_setValue ("myListArray",  JSON.stringify (myList) ); 
    numItems = Object.keys (myList).length; 

    link = window.location.href; 
    console.log(" \n"+myList[newKey] +" "+ link +"\n"); 

    document.querySelector('#inspiration').click(); 
    newKey    = numItems + 1; 
    var end     = new Date().getTime(); 
    newVal      = end - start; 
    myList[newKey]  =  myList[newKey-1] + newVal; 

    console.log(" \n"+myList[newKey] +" "+ window.location.href +"\n"); 

    GM_setValue ("myListArray",  JSON.stringify (myList) ); 
    GM_setValue('counter',++counterTest); 

    window.location.replace("http://localhost/Exjobb_Redcarpet/
Index2.html"); 

} 

else{  
    GM_setValue('counter',0); 
    console.log ("There are ", Object.keys (myList).length, " items in the 
list."); 
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    console.log("\nTotal load time for: "+ link ); 

    for (var myItem in myList) { 
        if (myList.hasOwnProperty  &&  myList.hasOwnProperty (myItem) ) { 
            console.log(myList[myItem]); 
            delete myList[myItem]; 
            GM_setValue ("myListArray",  JSON.stringify (myList) ); 
        } 
    } 
} 
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Appendix I - Tampermonkey userscript efter modifieringarna (MPA)
// ==UserScript== 
// @name         MPA_ 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      0.1 
// @author       You 
// @require      http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.-
min.js 
// @require  https://gist.github.com/raw/2625891/waitForKeyElements.js 
// @match        http://localhost/Exjobb_Redcarpet/Index.html 
// @match        http://localhost/Exjobb_Redcarpet/inspiration.html 
// @grant        GM_setValue 
// @grant        GM_getValue 
// @grant        GM_listValues 
// ==/UserScript== 

var start = new Date().getTime(); 
var perfData = window.performance.timing; 
var counterTest = GM_getValue("counter", 0); //To count how many times the 
webbsite have refresed. 
var link = window.location.href; 

var myList      = {}; 
var IndexpageLoadTime   = GM_getValue ("myListArray",  ""); 
if (IndexpageLoadTime) { 
    myList = JSON.parse (IndexpageLoadTime); 
} 
var myList2      = {}; 
var inspirationpageLoadTime   = GM_getValue ("myListArray2",  ""); 
if (inspirationpageLoadTime) { 
    myList2 = JSON.parse (inspirationpageLoadTime); 
} 

var numItems = Object.keys (myList).length; 

if(counterTest < 100){ 
    var newKey = numItems + 1; 
    var newVal; 

    if (window.location.href == "http://localhost/Exjobb_Redcarpet/Index-
.html"){ 
        newVal = start - performance.timing.navigationStart; 
        myList[newKey] = newVal; 
        GM_setValue ("myListArray",  JSON.stringify (myList) ); 
        window.location.replace("http://localhost/Exjobb_Redcarpet/inspira-
tion.html"); 
    } 

    else if(window.location.href == "http://localhost/Exjobb_Redcarpet/in-
spiration.html"){ 
        waitForKeyElements("#gallerytabele", responsetime); 
        window.location.replace("http://localhost/Exjobb_Redcarpet/Index-
.html"); 
    } 
} 

else{ 
    GM_setValue('counter',0); 
    var x = 100; 
    console.log("\nTotal load time for: Index.html"); 

    for (var myItem in myList) { 
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        if (myList.hasOwnProperty  &&  myList.hasOwnProperty (myItem)) { 
            console.log("time "+ x +" "+myList[myItem]); 
            delete myList[myItem]; 
            GM_setValue ("myListArray",  JSON.stringify (myList)); 
            x ++; 
        } 
    } 

    //  console.log ("There are ", Object.keys (myList2).length, " items in 
the list."); 
    console.log("\nTotal load time for: inspiration.html"); 

    for (var myItem in myList2) { 
        if (myList2.hasOwnProperty  &&  myList2.hasOwnProperty (myItem) ) { 
            console.log("time "+ x +" "+myList2[myItem]); 
            delete myList2[myItem]; 
            GM_setValue ("myListArray2",  JSON.stringify (myList2)); 
            x ++; 
        } 
    } 

} 

function responsetime(){ 
    newVal = start - performance.timing.navigationStart; 
    myList2[newKey] = newVal; 
    GM_setValue ("myListArray2",  JSON.stringify (myList2) ); 
    GM_setValue('counter',++counterTest); 
} 
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Appendix J - Tampermonkey userscript efter modifieringarna (MPA)
// ==UserScript== 
// @name         SPA 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      0.1 
// @author       You 
// @require      http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.-
min.js 
// @require  https://gist.github.com/raw/2625891/waitForKeyElements.js 
// @match        http://localhost/Exjobb_Redcarpet/Index2.html 

// @grant        GM_setValue 
// @grant        GM_getValue 
// @grant        GM_listValues 
// ==/UserScript== 

var start = new Date().getTime(); 
var perfData = window.performance.timing; 
var counterTest = GM_getValue("counter", 0); //To count how many times the 
webbsite have refresed. 
var link = window.location.href; 

var myList      = {}; 
var IndexpageLoadTime   = GM_getValue ("myListArray",  ""); 
if (IndexpageLoadTime) { 
    myList = JSON.parse (IndexpageLoadTime); 
} 
var myList2      = {}; 
var inspirationpageLoadTime   = GM_getValue ("myListArray2",  ""); 
if (inspirationpageLoadTime) { 
    myList2 = JSON.parse (inspirationpageLoadTime); 
} 

var numItems = Object.keys (myList).length; 
var newKey; 
var newVal; 

if(counterTest < 100){ 
    newKey      = numItems + 1; 
    newVal      = start - performance.timing.navigationStart; 
    myList[newKey]  = newVal; 
    GM_setValue ("myListArray",  JSON.stringify (myList) ); 
    numItems = Object.keys (myList).length; 

    document.querySelector('#inspiration').click(); 
    waitForKeyElements("#gallerytabele", responsetime); 
    window.location.replace("http://localhost/Exjobb_Redcarpet/
Index2.html"); 

} 

else{  

    GM_setValue('counter',0); 
    var x = 100; 

    console.log("\nTotal load time for: Index.html"); 

    for (var myItem in myList) { 
        if (myList.hasOwnProperty  &&  myList.hasOwnProperty (myItem) ) { 
            console.log("time "+ x +" "+myList[myItem]); 
            delete myList[myItem]; 
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            GM_setValue ("myListArray",  JSON.stringify (myList)); 
            x ++; 
        } 
    } 

    console.log("\nTotal load time for: inspiration.html"); 

    for (var myItem in myList2) { 
        if (myList2.hasOwnProperty  &&  myList2.hasOwnProperty (myItem) ) { 
            console.log("time " + x +" "+ myList2[myItem]); 
            delete myList2[myItem]; 
            GM_setValue ("myListArray2",  JSON.stringify (myList2) ); 
            x ++; 
        } 
    } 
} 

function responsetime(){ 
    newKey    = numItems + 1; 
    var end     = new Date().getTime(); 
    newVal      = end - start; 
    myList2[newKey]  =  newVal; 

    GM_setValue ("myListArray2",  JSON.stringify (myList2) ); 
    GM_setValue('counter',++counterTest); 
} 
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