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Sammanfattning: 
En experimentell ansats till att jämföra animeringar för webben utförda med 
JavaScriptsbiblioteket jQuery och animeringsmetoder för stilmallsverktyget CSS3. Uppsatsen 
inleds med en litteraturstudie där information angående HTML, DOM, CSS, CSS3, 
JavaScript och jQuery presenteras som står i relation till experimenten. Detta följs av de 
faktiska experimenten och ett resultat som kategoriseras i tre delar: teknisk, praktisk och 
visuell analys. Dessa reflekteras med ett resultat som framhäver CSS styrka i lägre 
prestandakrav än jQuery som istället styrks av sin kompatibilitet. 
 

Abstract: 
An experimental approach in comparing animations for the web done with the Javascript 
library jQuery and the animation techniques stylesheet tool CSS3. The essay begins with a 
literature review in which information regarding HTML, DOM, CSS, CSS3, JavaScript and 
jQuery are presented in relation to the experiments. This is followed by the actual 
experiments and the result, categorized into three areas: technical, practical and visual 
analysis. These are reflected in the result that highlights the CSS power in lower performance 
requirements compared to jQuery that instead is strengthen by its compatibility. 
 

Nyckelord: 
CSS, DOM:en, HTML, Javascript, jQuery. 
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1 Inledning 

Animering för webben är något som kommer att få en allt större betydelse i framtiden vilket 
kan tydas i den förändring den genomgått under de senaste tio åren. Då olika metoder för 
animering existerar finns det en poäng i att analysera dessa i sina användningsområden och 
när var och en skall användas i vilket syfte och hur de strukturellt representerars hos klienten.  
 
Denna uppsats behandlar två metoder för animering som också är de för tillfället dominerar 
på webben, animering med det populära JavaScriptsbiblioteket  jQuery och det relativt nya 
CSS3 – senaste versionen av stilmallsverktyget CSS – där transformering och animering 
introducerades. 
 
Tanken bakom denna analys är att ge en bild av vad animering med CSS3 och jQuery faktiskt 
innebär och deras skillnader. Frågor som svarar på varför CSS3 är att föredra framför jQuery 
när det kommer till prestanda och att använda jQuery för en säkrare kompatibilitet kommer att 
besvarar med experiment, analys, resultat och diskussion. 

1.1 Bakgrund 

Webben har sedan sin uppkomst gått igenom många förändringar. Under slutet av 1990-talet 
sågs en förändring i hur statiska webbplatser övergick till dynamiska. En webbplats var inte 
längre bara något som användes för att presentera utan också en plats för interaktion. 
Interaktion från användare resulterade i dynamisk anpassade webbplatser där innehållet 
varierar för varje unik besökare och är idag en självklarhet för användare på Internet. Sociala 
medier som blommade under mitten av 2000-talet används fortfarande flitigt där användaren 
kan välja allt ifrån huruvida notiser från Facebook ska presenteras till bakgrundsbilder och 
personliga startsidor på Google. 
 
Något som har utvecklats parallellt med den interaktiva webben är hur den presenterades. 
Sedan Flash introducerades 1996 har video och animeringar alltid varit en del av webben och 
också genomgått många faser som skulle kunna liknas vid en mognad för hur rörlig bild och 
ljud skall användas på webben. I dagens läge är ljud näst intill bannlyst medan animering och 
transformeringar är något som har fått mer och mer inflytande under den senare delen av 
2000-talet och början av 2010-talet. Två anledningar som kan anses som bidragande faktorer 
till detta är HTML5 och CSS3 som båda har funktionaliteter som kanske inte alla kan ersätta 
de som finns i Flash (strömmande video som fortfarande har större kompatibilitet bland de 
större webbläsarna) (Harding 2010) men näst intill. 

1.2 Problembeskrivning 

Det finns idag ett antal sätt att animera på webben och det är kanske inte alltid det mest 
självklara sättet som också är det bästa. CSS3 erbjuder tekniker för animering men det 
varierande stödet från olika webbläsare har mer eller mindre hindrat framgången för vissa 
typer av dessa metoder. Alternativet är istället JavaScript med hjälp av biblioteket JQuery. 
Problemet som dock finns idag är den avsaknad av information som skildrar dessa metoder på 
ett rättvist sätt. CSS3 har sina fördelar framför jQuery och tvärt om. 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka skillnaderna mellan animering och transformering på 
webben med metoderna CSS och jQuery. 
 
Forskningsfrågorna som ställs i arbetet är dels: Hur skiljer sig animering och transformering 
på webben med CSS respektive jQuery? samt Kan man se några exempel på när en metod är 
att föredra över en annan? 

1.4 Avgränsningar 

Det finns fler metoder än CSS och jQuery för att animera och transformera på webben, vilka 
inte alla tas upp i denna studie. Avgränsningen blev att rikta in sig på de metoder som inte 
kräver externa instickningsprogram för webbläsaren (Adobe Flash) eller extern installerad 
programvara utöver webbläsaren (JAVA). Anledningen till detta är att varken 
instickningsmoduler eller extern programvara inte nödvändigtvis är specificerade för att 
användas på webben. Både JAVA och Adobe Flash har många fler användningsområden som 
sträcker sig över webben. Dessutom tenderar de båda att läggas ovanpå en webbsida snarare 
än att integreras med den. 
 
CSS och jQuery går även att använda till mycket mer än animering och transformering men 
detta noteras inte mer än informellt. Det är särskilt när dessa anvädningsområden tenderar att 
skiljas från varandra som gör det meningslösa att jämföra dem. jQuery och CSS är så pass 
olika varandra att de många olikheter de har inte kan jämföra dem med varandra. jQuery är ett 
bibliotek byggt ovanpå JavaScript medan CSS är ett språk för att styra presentationen av 
webben. 
 
Det finnas även avgränsningar i vilka webbläsare som använts vid analysering. Det finns 
alldeles för många webbläsare idag för att kunna analysera dem alla och därför har endast de 
tre populäraste webbläsarna använts. Dessa har valts ut med hjälp av statistik hämtad från 
webbplatsen StatCounter som listar de populäraste webbläsarna från 2010 till 2013. En figur 
över detta visas nedan. 
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Fig 1. Stapeldiagram över de populäraste webbläsarna mellan år 2010 till 2013 (Källa: StatCounter 2013). 

 
Det skall också tilläggas att IE har testats i version 8 för att påpeka den avsaknad av CSS3 
som finns i en sådan pass populär webbläsare. Nedan följer statistiken på de populäraste 
webbläsare med skilda versionsnummer: 

 
Fig 2. Stapeldiagram över de populäraste webbläsarna mellan år 2010 till 2013 med väsentliga versionsnummer 

(Källa: StatCounter 2013). 
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Diagrammet från Fig 2 visar klart och tydligt att Internet Explorer version 8 är väldigt mycket 
mer populär än Internet Explorer 10 som är den enda av dem som stödjer CSS3. 

1.5 Kunskapsintressenter 

Kunskapsintressenter till denna uppsats är begränsat till systemvetare och andra datavetare 
med en grundläggande kunskap om programmering och ett intresse att lära sig mer om 
animering på webben. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är upplagd att i början – i denna inledning – beskriva hur och varför uppsatsen 
genomförs. Därefter kommer en fördjupande teoridel som ligger som grund för förståelsen för 
den sedan kommande empirin. Empirin utgörs av tre experiment där resultaten analyserats 
och diskuteras och som sedan utmynnas i en vidare slutdiskussion och avslutningsvis en 
slutsats. 

2 Forskningsansats och metod 

Nedan följer forskningsansatsen och en beskrivning av metodval för uppsatsen där även 
tillvägagångssättet av experimenten beskrivs, samt hur de olika analyserna av experimenten 
har genomförts. 

2.1 Forskningsansats 

I denna studie har en experimentell ansats gjorts där skillnaden mellan jQuery och CSS vad 
gäller animering lokaliseras på tre olika nivåer: teoretisk, teknisk och visuell. Då teknikerna 
kommer att vara beroende av varandra är resultatet för varje enskilt experiment en 
kombination av de tre nivåerna. 
 
För den teoretiska studien analyseras den kod som genererar animeringen eller 
transformeringen och det görs en bedömning om hur den kan uppfattas personligen. Den 
tekniska studien analyserar antalet förändringar i DOM:en som görs av JavaScriptet och den 
processtid i procent som olika webbläsare kräver för CSS repsektive jQuery. Processortiden 
mäts med hjälp av Windows Performance Monitor som är en programvara medföljande 
Windows 8 ämnat att mäta just prestandavärden vid specifika tidpunkter på specifika 
processer eller hårdvara.  
 
Den visuella studien analyserar skillnader i hur den visuella upplevs mellan de olika 
metoderna uppfattat men ska inte ses som mer än ett subjektivt resultat med svag tyngd till 
det resterande resultatet. Då visuell upplevelse är något som uppfattas olika av varje person 
samt att alla den visuella upplevelsen för resultatet endast baseras på författarens egna 
uppfattningar ska det endast ses som vägledande information och endast ett resultat kopplat 
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till författaren själv. Det visuella resultatet medverkar dock i slutsatsen och diskussionen för 
att kunna väcka intresse och motivera till de slutsatser dragna av åsiktsvalen i diskussionen. 

2.2 Metodval 

Metodvalen för denna studie har varit att utföra experiment där skillnader mellan metoder för 
animering med jQuery och CSS har jämförts i samband med att de utförs i de webbläsare 
angivna i avgräsningen samt de instruktioner i form av kod som krävts för att nå resultatet. 
Anledningen till att denna metod valdes var för att på ett riktigt sätt kunna analysera de båda 
animeringsmetoderna mot varandra i en kontrollerad miljö och dessutom kunna påverka 
animeringsinstruktionerna till näst intill identiska utföranden och på så sätt markera de 
faktiska skillnader som kom att hittas. 
 
För experimenten utfördes tre olika typer av analys: Praktisk, teknisk och visuell. För denna 
uppsats läggs störst tyngd på den tekniska analysen med anledning att dess resultat gav den 
största avkastningen. Analyser som resulterade i drastiska skillnader mellan de olika 
metoderna, då särskilt för experiment 3. Den tekniska analysen valdes också för att den var 
något som gick att mäta i värden som i princip inte påverkas av mänskliga åsikter och val. 
Eftersom prestanda av webbläsarna beräknades för de olika animeringsmetoderna blev 
resultatet helt baserat på numeriska värden hämtade från programvara ämnat till att mäta just 
prestanda (Windows Performance Montior). Som författare till uppsatsen fanns det få – om 
något alls – sätt att påverka den tekniska analys och det data som samlades in av denna. 
 
Den praktiska analysen har även den mycket av sin data baserad på värden utlästa från 
numeriska värden och även text-värden hämtade från de filer som används för att skapa 
animeringarna. Resultatet blir då klart i vilken animeringsmetod är att föredra utifrån aspekter 
så som längd på kod-instruktioner och huruvida webbläsarna tolkar koden (om de alls tolkar 
den.) Den praktiska studien var nödvändig för att påvisa de skillnader som finns i de olika 
webbläsarna när det kommer till kod-instruktioner. 
 
Vad gällande den visuella analysen gjordes den för att skapa en uppfattning om hur andra kan 
uppfatta de olika animeringsmetoderna. Resultatet i sig av den visuella analysen baseras helt 
på författarens upplevelser och var ämnade till att användas som motiv i diskussionen. 

2.3 Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssättet har – som tidigare nämnts – inneburit att tre experiment utförts och för 
varje experiments har tre analyser gjorts: Praktisk, teknisk, och visuell. Alla analys har utförts 
på en och samma dator under samma operativsystem i de – under avgränsningen – 
specificerade webbläsare. 
 
Detta var systemspecifikationen för den dator som användes för experimenten: 

• Processor: Intel i5 2500K 3.3GHz 
• Minne: 8GB 
• Hårddisk: 60GB SSD 
• Grafikkort: Nvidia GeForce GTX 560 Ti 1GB 
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• Operativsystem: Microsoft Windows 8 
 
Detta är de webbläsare som experimenten utfördes i: 

• Internet Explorer version 8 
• Internet Explorer version 10 
• Firefox  version 20 
• Google Chrome version 26 

 
Varje experiment har gruppering på analys för varje specifik webbläsare utom Internet 
Explorer version 8 (som endast nämns i den praktiska och visuella analysen). Detta eftersom 
det endast var nödvändigt att betona det saknade stöd av animering med CSS3 version 8 lider 
av. Varje experimentdokumentation avslutas med en sammanfattning av alla utförda analyser. 

2.3.1 Praktisk analys 

Den praktiska analys tar i akt den kod som krävts för att kunna utföra experimenten och 
jämför dem med varandra i form av struktur, storlek och hur den skulle kunna komma att 
uppfattas av en utomstående granskare. 
 
De största mätningarna för den praktiska analysen gjordes mot antalet tecken kod och antalet 
tecken kod beroende av webbläsarkrav för att animering skulle utföras korrekt. Mycket av den 
praktiska analysen gick ut på att påvisa de brister som fortfarande finns i CSS3 och som 
orsakas av webbläsares olika stöd för animering med CSS3. 

2.3.2 Teknisk analys 

Den tekniska analysen har utförts med hjälp av den medföljande applikationen Windows 
Performance Monitor till Windows 8 som tillåter analysering av specifika processer som körs 
på datorn i både realtid och för loggföring (Microsoft 2013d).  För samtliga experiment 
analyserades egenskaperna %process time och working set byte för varje webbläsares process. 
Detta innebär den tid en enskild process tar upp för datorns processor och den aktuella 
storleken på utnyttjat minne som enskild process utnyttjar i byte. (Microsoft 2013c). 
Anledning till att just dessa valdes var att %process time visar hur mycket processortid en 
process i datorn utnyttjar vid ett specifikt tillfälle och working set bytes visar på utnyttjat 
minne vid ett specifikt tillfälle. Detta möjliggjorde att webbläsarnas utnyttjande av hårdvara 
kunde mätas i samma stund som de utförde animeringarna. 
 
Experimenten utfördes genom att låta webbläsaren repetera varje typ av animering så många 
gånger som möjligt under 50 sekunder – ett så kallat stresstest. Anledningen till att varje 
animering utfördes flera gånger i följd var för att garantera processoranvändning och 
minnesanvändning endast berodde på animeringen och inget annat. Om animeringen endast 
utförts en gång fanns en risk att webbläsaren utförde någon annan typ av intern process 
ovetande för experimentet som kom att kunna påverka resultatet. 
 
För varje teknisk analys har diagram för varje webbläsare fångats där processortid och 
utnyttjat minne presenteras med graferlinjer. Processortiden representeras av en tjock linje 
och minnesanvändningen representeras av en tunn linje. Figuren nedan ger exempel på hur 
dessa diagram representeras: 
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Fig 3. Exempel på hur värden för experimentell ansats representeras i diagram.  

 
De gröna graferna från Fig 3 används för tester där mätning görs vid användning av CSS3-
animering och de röda graferna används för tester där mätning görs vid användning av 
jQuery-animering. Skalan längs den horisontella linjen representerar tid och skalan längs den 
vertikala linjen representerar procentenheter för de tjockare linjerna (processortid) och antal 
megabytes (MB) användning av minnet i tiotal. Tio på skalan representerar alltså 100 MB. 
 
För webbläsarna Firefox och Internet Explorer innehåller varje graf två linjer då dessa endast 
representeras av en process var. För webbläsaren Google Chrome används sex stycken linjer. 
Detta då Google Chrome utnyttjar sig av flera processer samtidigt som alla sköter olika delar 
av webbläsaren (Rels 2008). De tre processerna som representerar Google Chrome-
diagrammen står för webbläsarens interna process, process relaterad till den specifika flik som 
är öppnad och process för den grafisk rendering. 
 
Maxvärdet på den vertikala skalan kan skilja från experiment till experiment och webbläsare 
till webbläsare, då mellan tio upp till 100. Den horisontella skalan är alltid densamma, totalt 
50 sekunder. 
 
De värden som samlas in från Windows Performance Monitor – och som representeras i 
diagramen – presenteras även i tabeller där värden som maximal processortid, 
medelprocessortid och minnesvärden presenteras. För varje test och process presenteras 
värden på följande sätt: 
 

 CSS3 jQuery 

Medel processortid V % V % 

Maximal processortid V % V % 

Maximalt använt minne V MB V MB 

Minimalt använt minne V MB V MB 

Mellanskillnad av minne V MB V MB 
Fig 4.  Exempel på hur värden för experimentell ansats representeras i tabell. 

 
Varje webbläsare har sin egen tabell för varje experiment, och varje process representeras av 
fem rader i tabellen. Dessa rader är medel processortid, maximal processortid, maximalt 
använt minne, minimalt använt minne och mellanskillnaden av maximalt och minimalt använt 
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minne. Processortiden representeras i procentenheter och minnesanvändningen representeras i 
megabyte (MB). Processortiden kan i vissa lägen gå över 100 % vilket beror på att de 
sammanlagda trådarna av processen tillsammans utnyttjar mer än 100% av processorn. 
Processorn i sig arbetar aldrig över 100 % (Microsoft 2013a). 
 
Den färgbakgrund som tabellcellerna har indikerar förhållandet till sin motpartners 
animeringsmetods värden för samma experiment. Som Fig 4 visar ger webbläsares 
analyserade och presenterade tabell två kolumner som presenterar värden för animering med 
CSS3 och animering med jQuery för aktuell webbläsare och experiment. Den 
animeringsteknik som får lägst värden för aktuell webbläsare och experiment markeras med 
grön bakgrund (vinnare), och den animeringsteknik som har högst värde markeras med röd 
bakgrund(förlorare). Grå färg indikerar etiketter eller när ingen vinnare gick att kora. 
 
För tabellerna som kopplas till webbläsaren Google Chrome anges varje unik process sin 
processortid och minnesanvändning vilket har resulterar i längre tabeller än för de andra två 
webbläsaren. För varje process indikeras det i tabellen om det är den för webbläsaren, fliken 
eller för den grafisk rendering (GPU). 
 
Tabellen för experiment 3 är något annorlunda då inte maximal- och minimal 
minnesanvändning anges, endast mellanskillnaden mellan de båda. Detta med anledning till 
att minska längden på tabellen. 
 
Genom att fånga upp processortid och minnesanvändning för varje enskild webbläsare kunde 
de ställas mot varandra och ett ytterligare resultat framkom: Vilken webbläsare som presterar 
bäst när det kommer till animering med jQuery och CSS3. 
 
Sammantaget dras även ett snitt av prestanda för samtliga webbläsare i motivation till vilken 
metod är att föredra i typ av animering. Detta diskuteras mer utförligt under slutsatsen och 
diskussionen. 

2.3.3 Visuell analys 

Den visuella analys tar kortfattat upp hur experimenten upplevdes visuellt när de utfördes. 
Den visuella analysen är endast en personlig uppfattning från författare och saknar en egentlig 
referens men återspeglar hur experimentet kan komma att uppfattas för en utomstående 
användare. 
 
Som tidigare nämnt ska den visuella analysen inte ses som mer än vägledande och motivation 
till att påbörja diskussion. Eftersom ingen utomstående part medverkade i den experimentella 
ansatsen finns det inga garantier till att den visuella analysen är korrekt för någon annan än 
författaren. 

3 Teori 

För att resultatet av denna studie ska kunna framhävas rättvis och ha grunder för de 
påståenden som stödjer den följer här en grundläggande teoretisk sammanfattning av de 
begrepp som berör resultatet och de begrepp som står i nära samband med resultatet. 
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Strukturen för teorin kommer att delas upp i två huvudämnen som vardera presenterar jQuery 
och CSS. Dessa ämnen kan dock inte nämnas helt fritt utan att ta upp de ämnen som berör 
dem båda. Detta innebär att ämnen som HTML, DOM och JavaScript kommer att 
sammanfattas teoretiskt. 

3.1 HTML och DOM:en 

HTML är det huvudsakliga språk som används för att presentera webbsidor eller annan 
information i webbläsare. I form av element strukturerade i ett hierarkiskt träd byggs 
innehållet upp med hjälp av taggar som indikerar varje enskilt element. Taggarna i detta 
sammanhang är det som står inom hakparenteser (Powell 2010). 
 
En simpel webbsida kan se ut på följande sätt: 
 

<html> 
 <head> 
  <title> 
   Min webbsida 
  </title> 
 </head> 
 <body> 
  <h1>Min rubrik</h1> 
  <p>Min paragraf</p> 
 </body> 
</html> 

 
Detta resulterar i en webbsida där titeln lyder Min webbsida – titeln är den text som syns på 
fliken i webbläsaren eller (om webbläsaren inte har flikar) det namn fönstret får. Titeln är 
således inget som syns i presentationen av webbsidan och därför ingår den heller inte i bodyn 
av HTML-koden. Resten av kod-exemplet ovan anger en rubrik och en paragraf som båda 
lyder Min rubrik och Min paragraf. Fig 5 illustrerar hur tidigare nämnd kod genereras i 
webbläsaren Firefox 20.0. 
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Fig 5. Exempel på hur HTML-kod genereras i en webbläsare. 

 
Den struktur HTML-dokumentet formar byggs av webbläsaren upp i en så kallad DOM 
(Document Object Model) och är ett sätt för webbläsaren att kunna interagera med objekt på 
webbsidan. Objekt i DOM:en kan utnyttjas av JavaScript för att kunna manipulera delar av en 
webbsida på specificerade element. 

3.1.1 XHTML och strikt kod. 

Den kod som utgör HTML är inte skiftlägeskänslig vilket innebär att både <h1 id=”myId”> 
och <H1 ID=”myId”> är tillåtna. Detta gäller dock endast för HTML4 och HTML5. 
Standarden som fanns innan HTML5, XHTML, tillåter endast gemener för taggar och 
attribut. Kortfattat lyder XHMLT-standarden: 

• Att endast gemener används för taggar och attribut. 
• Att alla taggar måste avslutas. Det innebär att även de taggar som inte vanligtvis 

avslutas med </tag> måste avslutas i sig själv. Ett exempel på detta är taggen för 
radbrytning: <br> som då måste skrivas ut <br />. 

 
Ett annat exempel på att avslutande en tagg i sig själv är den som används för att 
implementera en bild: <img src=”min_bild.jpg”>. Med XHTML-standarden måste taggen 
avslutas på följande sätt: <img src=”min_bild.jpg” />. 
 
Ej accepterad XHTML kan se ut på följande sätt: 
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<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE> 
   Min webbsida 
  </TITLE> 
 </HEAD> 
 <BODY> 
  <H1>Min rubrik</H1> 
  <P>Min paragraf</P> 
  <BR> 
  <IMG SRC=”min_bild.jpg” ALT=”alternativ bildtext”> 
</BODY> 

 
Samma kod som istället följer standarden för XHTML ser ut på följande sätt: 
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
 <head> 
  <title> 
   Min webbsida 
  </title> 
 </head> 
 <body> 
  <h1>Min rubrik</h1> 
  <p> 

Min paragraf 
<br /> 
<img src="min_bild.jpg" alt="alternatv bildtext" /> 

</p> 
</body> 

</html> 

 
Förändringar som har skett är: 

• En doctype har lagts till i toppen av dokumentet som används för att validera det som 
XHMTL med W3C:s valideringsverktyg. 

• html-taggen har fått tillskott med attributen xmlns som anger det namespace som 
används i dokumentet. Detta är en nödvändighet för att dokumentet ska godkännas 
som XHTML. 

• Alla taggar och attribut använder sig nu av gemener istället för versaler. 
• <BR> och <IMG… avslutas nu i sig själv med hjälp av … /> 
• <br /> och <img… /> har förflyttats in i paragraftaggen <p> då de inte tillåts stå för 

sig själva i bodyn. 
 
Den nya standarden HTML5 följer dock inte samma standarder som XHMTL men många av 
de regler som måste följas i XHTML är även applicerbara på HTML5 –Bortsett från xmlns-
attributet för html-taggen (Refsnes Data 2013). 

3.1.2 Taggar 

Taggar är det som anger element i HTML-koden och skrivs inom vinkelparanteser. Ett 
exempel på en tagg är: <html></html> Allt som står mellan <html> och </html> är det som 
ingår i elementet html (Refsnes Data 2013). 
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Element kan byggas upp inuti andra element och vi skapar då ett hierarkiskt träd av objekt. 
Exempel: <html><head></head></html> antyder att elementet head ingår i elementet html 
eller <html><head></head><body></body></html> antyder att elementen head och body 
ingår i elementet html (Refsnes Data 2013). 
 
Nedan följer ett kod-exempel och dess tillhörande trädstruktur: 
 

<html> 
 <head> 
  <title> 
   Min webbsida 
  </title> 
 </head> 
 <body> 
  <h1>Min rubrik</h1> 
  <p>Min paragraf</p> 
 </body> 
</html> 

 

 
Fig 6. Hierarkisk trädstruktur av ett simpelt HTML-dokument 

3.2 CSS 

CSS är ett språk för att beskriva presentationen av webbsidor, inkluderat färg, layout och text. 
CSS står enskilt ifrån HTML och kan därför utnyttjas till andra språk som också är XML-
baserade, vilket underlättar underhåll av webbplatser, dela stilmallar mellan flera webbplatser 
och skräddarsy webbplatser för varierande miljöer. Detta innefattar en separation av en 
webbplats innehåll och struktur (HTML) från dess presentation (CSS) (W3C 2013). 

html 

head 

body title 

h1 p 
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3.2.1 Tillämpning & syntax 

CSS-regler definieras som egenskaper tillhörande värden, där egenskapens namn följs av ett 
kolon och sedan värdet på egenskapen, avslutat med ett semikolon (Powell 2010). 
 

background-color: black; 

 
I kod-exemplet sätts egenskapen background-color till värdet black. Praktiskt innebär det att 
bakgrundsfärgen sätts till svart. Dessa egenskaper kan implementeras direkt i HTML-koden 
på de flesta HTML-element med attributet style på elements (Powell 2010). Exempel följer: 
 

<p style=”background-color: black; font-family: arial;”>Textstycke</p> 

 
Kod-exemplet anger CSS-regler på en paragraf där bakgrundsfärgen sätts till svart och 
typsnittet sätts till arial. 
 
Det går även att binda CSS-regler till specifika HTML element med hjälp av selektering. I ett 
separat CSS-dokument eller HTML-taggen style kan dessa selekteringar implementeras på 
följande sätt. 
 

p {background-color: black; font-family: arial;} 

 
För denna regel gäller att alla p-taggar i HTML-dokumentet tillämpar de båda egenskaperna. 
Selekteringen anger vilket/vilka element CSS-reglerna ska gälla för. Reglerna skrivs sedan 
inom klammerparenteser direkt efter selekteringsuttrycket (Powell 2010). 

Klasser & ID 
För alla element i HTML kan attributen class och id anges. Dessa används för att ge element 
en eller flera klassnamn associerade till sig (class) eller ett unikt identifikationsnamn (id) 
kopplat till sig (Refsnes Data 2013). Förr CSS kan även dessa utnyttjas för selektering på 
följande sätt: 
 

.myClass {background-color: black;} 
#myElement {background-color: red;} 

 
Detta innebär att alla element i HTML-dokumentet som har klassen myClass kommer att få 
bakgrundsfärgen svart och det element med id-namn myElement kommer få bakgrundsfärgen 
röd. I CSS-mallen används punkttecknen (.) som prefix för att indikera klassnamn och 
nummertecknet (#) som prefix för att indikera id-namn (Refsnes Data 2013). 
 
En selektering med CSS kan ske på HTML-element med hjälp av dess taggnamn, klass eller 
id, dessutom går det även att kombinera dessa med varandra för att skapa mer specifika 
selekteringar. Nedan följer några exempel på hur olika typer av selekteringar kan se ut med 
tillhörande kommentarer. 
 

p.myClass {...}     //Alla <p> element med klassen ”myClass” 
p .myClass {...)  /*Alla element under ett <p> element med 

klassen ”myClass”*/ 
p > .myClass {...}  /*Alla element direkt under ett <p> element med 

klassen ”myClass”*/ 
a:hover {...}  /*Alla <a> element (länkar) som befinner sig i 

”hover”-tillståndet (muspekaren hålls över)*/ 
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#myElement:hover {...}  /*Element med identifikationsnamn ”myElement” i 
”hover-tillståndet”*/ 

#myElement i a {...} /*Alla <a> element som ligger under ett <p> 
element som ligger under elementet med 
identifikationsnamn ”myElement”*/ 

.myClass > a:hover {...} /*Alla <a> element som befinner sig i ”hover”-
tillstånd och ligger direkt under ett element 
med klassen ”myClass”*/ 

input[input=text] {...}  /*Alla <input> element som har värdet ”text” på 
attributet ”input”*/ 

p, input {...} //Alla <p> element OCH alla <input> element 

 
Tecken innanför /**/ och efter // på samma rad ignoreras av webbläsaren när CSS-koden 
tolkas. Dessa tecken används för att indikera kommentarer i koden. 
 
Ett HTML-dokument som tillämpar de CSS-regler som har angivits ovan kan se ut på 
följande sätt: 
 

<html> 
 <head> 
  <title>Min webbsida</title> 
  <style> 
   p.myClass 

{ 
 color: green; 
} 

   p .myClass 
{ 
 font-size: 18px; 
 font-weight: bold; 
} 

   p > .myClass 
{ 
 background-color: red; 
 font-size: 8px; 
} 

   a:hover 
{ 
 color: green; 
 text-decoration: line-through; 
} 

   #myElement:hover{} 
   #myElement i a {} 
   .myClass > a:hover {} 
   input[input=text] {} 
   p, input {} 
  </style> 
 </head> 
 <body> 
  <p class="myClass"> 

Tillämpas av selektorn ”p.myClass” 
<a href="#">Tillämpas av selektorn ”.myClass > a:hover” när 
muspekaren befinner sig över den</a> 

</p> 
  <p> 

<span class="myClass">Tillämpas av selektorn ”p .myClass” och 
selektorn ”p > .myClass”</span> 

  </p> 
  <p> 
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   <i> 
<span class="myClass">Tillämpas INTE av selektorn ”p > 
.myClass”</span> 

   </i> 
   </p> 

<a href="#">Tillämpas av selektorn ”a:hover” när muspekaren befinner 
sig över den</a> 
<p id="myElement"> 
 Tillämpas av selektorn ”#myElement” 
 <i> 
  <a href="#">Tillämpas av selektorn ”#myElement i a”</a> 
 </i> 
</p> 
<input type="text" />Tillämpas av selektorn ”input[input=text]” 
<input type="file" />Tillämpas INTE av selektorn ”input[input=text]” 

 </body> 
</html> 

 
Figuren nedan illustrerar hur ovanstående kod renderas i webbläsaren. Observera muspekaren 
som befinner sig ovanpå texten i figuren. 
 

 
Fig 7. Rendering av webbsida med utsatta CSS regler. 

 
Eftersom väl formulerade HTML-dokument är strukturerade i träd kan CSS-mallen utnyttja 
detta vid selektering till att peka på specifika element som följer selekteringensregel enligt 
HTML-dokuments struktur (Powell 2010). Det finns utförligare selekteringsmetoder utöver 
de som användes i kod-exemplet som finns att läsa i  Powell 2010. 

3.2.2 Animering & transformering 

Animeringar med CSS var något som först introducerades av Apple år 2007, för webbläsaren 
Safari, och innebar att beteende nu kunde styras av CSS-instruktioner – något som tidigare 
endast hade styrts av JavaScript (bortsett från Microsoft HTML+TIME från 1999). De första 
typerna av animationer var endast transformeringar som angav hur element skulle bete sig när 
deras egenskaper förändrades. En förändring kan vara när element befinner sig i ett specifikt 
tillstånd – exempelvis hover (när muspekaren hålls över elementet) eller en förändring av 
element i DOM:en med hjälp av JavaScript. Detta öppnade upp möjligheterna för att förändra 
elements CSS-egenskaper över tid. Det innebar dock inget sätt att fritt animera objekt mellan 
flera olika stadier utan att blanda in för mycket JavaScript, därför introducerade Apple två år 
senare – 2009 – keyframes där CSS-regler kunde förändras flertal gånger under samma 
animeringsekvens (Hyatt 2007; Snook 2007; Jackson 2009). 
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Något som kan underlätta denna typ av animering och transformering är dess simplicitet. 
Animeringen definieras direkt i CSS-mallen, resten är upp till webbläsaren. Nackdelen är 
dock att den separering CSS och JavaScript tidigare har haft – att CSS har stått för 
presentation och JavaScript för beteende – kan ha kommit att försvagas av den nya roll CSS 
antog sig (Snook 2007). 
 
Transformering enligt CSS kan gå till på följande vis: 
 

.myClass {width: 200px; transition: width 1s linear;} 

.myClass:hover {width: 400px;} 

 
Element i ett HTML-dokument som utnyttjar denna stilmall, med element som har klassen 
myClass, kommer att animeras i bredd när muspekaren hålls över dem. Egenskapen transition 
anger att bredden är den egenskap som ska transformeras, transformeringen ska ske under en 
sekund och den ska ske med en linjär acceleration. Andra typer av accelerationer kan anges, 
till exempel ease-in, ease-out eller egen definierad i form av en kubic bezier-funktion (Hyatt 
2007). 
 
Animering fungerar på liknande sätt med egenskapen animate istället för transition. animate 
tar inte emot ett värde för vilken CSS-egenskap som ska animeras, istället anges namnet på 
den keyframe som ska komma att styra animation (Jackson 2009). En animering i CSS-mallen 
kan se ut på följande sätt: 
 

.myStyle {animation: myAnimation 1s linear} 
@keyframes myAnimation 
{ 
 from {width: 200px;} 
 to {width: 400px;} 
} 

 
I kod-exemplet sker en liknande animering som den i transformeringsexemplet tidigare. 
Skillnaden blir istället att CSS-egenskaperna defineras i keyframe:en. Nyckelorden from och 
to används för att definiera de CSS-egenskaper animering ska börja med (from) och de CSS-
egenskaper animeringen ska avslutas med (to). Det går även bra att ange procentenheter för 
vilka CSS-egenskaper som ska gälla efter att den utförts till den definierade procent av den 
totala animeringstiden (Jackson 2009). Exempel på detta följer: 
 

@keyframes myAnimation 
{ 
 0% {width: 200px; background-color: red;} 
 10% {width: 210px;} 
 100% {background-color: blue;} 
} 

 
Kod-exemplet anger att animeringen myAnimation ska först börja på en bredd av 200 pixlar 
för att sedan efter 10% av utförd animering ha bredd till 210 pixlar. Efter 100% ska sedan 
bakgrundsfärgen bytt från röd till blå (Jackson 2009). 
 
Animering och transformering för CSS3 är något som fortfarande är under utveckling för 
W3C standardisering (Jackson, Hyatt, Marrin och Baron 2013). 
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3.3 Javascript 

JavaScript är ett objekt-orienterat språk ämnat för webben och är idag implementerat i 
majoriteten av alla moderna webbläsare för PC, spelkonsoler, surfplattor och mobiltelefoner. 
Det kan enklast definieras som ett programmeringsspråk för webben ämnat att specificera 
beteendet för webbsidor. Där HTML specificerar innehållet och CSS specificerar 
presentationen (Flanagan 2011). 

3.3.1 Implementera JavaScript i HTML 

JavaScript är programmeringsspråk interpreterat av webbläsaren och kan avläsas direkt i 
HTML-koden med hjälp av script-taggen (Refsnes Data 2013). Det finns dock andra 
användningsområden för JavaScript än den ämnad för webben och som körs hos klienten 
(Flanagan 2011), dessa kommer däremot inte att behandlas då uppsatsens empiri inte utnyttjar 
sig av denna typ av JavaScript på något sätt. Nedan följer ett exempel på hur JavaScript kan 
implementeras direkt i HTML-koden för en webbsida: 
 

<html> 
 <head> 
  <title>Min webbsida</title> 

  </head> 
  <body> 
   <script type=”text/javascript”> 
    alert(’Hello World!’); 
   </script> 
  </body> 
 </html> 

 
För exemplet kommer en popup-ruta att visas innehållande texten: ”Hello World!” när 
HTML-koden körs i webbläsaren. Attributet type för taggen script definerar typ av script det 
innehåller och är valfri att använda för HTML5 – dock ett krav för HTML4 (Refsnes Data 
2013). 
 
Det går även att utnyttja sig av en extern källa för JavaScripts-kod. Samma tagg används då 
men med ett tomt innehåll och attributet src som indikerar sökvägen till JavaScripts-filen 
(Refsnes Data 2013). 
 

<script type=”text/javascript” src=”script.js”></script> 

 
Det finns även sätt att interpreterat JavaScript utanför webbläsaren men ingen av dessa 
metoder kommer att behandlas för denna uppsats. Detta eftersom empirin och resultatet av 
uppsatsen endast täcker JavaScript när det interpreteras av de webbläsare som använts för 
experimenten. 

3.3.2 Struktur & syntax 

Koden för JavaScript skrivs i uttryck som vanligtvis separeras med semikolon. Ett uttryck är 
något en JavaScriptstolk skapa ett värde av. Ett uttryck kan vara en variabel som tilldelas ett 
värde, en array som fylls med nummer eller en funktion innehållande flera uttryck som samlas 
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i ett funktionsobjekt (Flanagan 2011). Nedan följer exempel på hur dessa uttryck skrivs för 
JavaScript: 
 

5;         //integer 
’Hello World!’;    //sträng 
var myVariable;    //variabel 
[5, 3, 8, 7];     //array 
function myFunction() //deklaration av funktion 
{ 

/*innehållet av en funktion skrivs innanför 
klammerparenteserna*/ 

} 

(Flanagan 2011) 
 
Allt som står efter // (dubbla snedstreck) eller innanför /* ... */ (snedstreck följt av stjärna och 
avslutas med stjärna och snedstreck) ignoreras av JavaScripts-tolken och används för att 
skapa kommentarer i koden (Flanagan 2011). I ovanstående kod används detta för att 
kommentera varje rads betydelse och kommer hädanefter användas för att ge korta 
beskrivningar eller förklaringar direkt i kod-exemplen, både under teorin och under empirin 
för uppsatsen. 

Variabler 
Variabler används för att referera till värden skapade från uttryck, och möjliggör till att 
”lagra” värden för att använda vid senare tillfällen (Flanagan 2011). Följande är ett kod-
exempel där värdet av ett uttryck sparas till en variabel som sedan används i ett nytt uttryck: 
 

var myVariable = 5 + 5;  //deklarerar värdet till variabeln ”myVariable” 
myVariable + 10;    /*dessa två uttryck är 
10 + 10;  likvärdiga med varandra* 

 
I exemplet används operatorn + (addition) för att addera värdet av variabeln myVariable till 
siffran 10. Sista raden gör likvärdig kalkylering utan att referera till någon variabel. 
 
Variabler kan även referera till värden av andra typer så som strängar, booleans eller andra 
objekttyper (Flanagan 2011). 

Funktioner & metoder 
En funktion är en enhet av JavaScriptskod som definieras för att sedan kunna utnyttjas en 
eller flertal gånger. En funktion kan valfritt deklareras med parametrar som fungerar som 
lokala variabler och kan endast kommas åt i den kod som definierar funktionen. Vanligtvis 
används en funktion till att ta emot ett eller flera värden (parametrar) som sedan används i en 
uträkning och returneras av funktionen när den används i ett uttryck. Med andra ord går det 
att lagra det returnerade värdet av en funktion till en variabel precis som tidigare 
demonstrerades när värdet av en siffra (integer) lagrades till en variabel (Flanagan 2011). Ett 
exempel på hur en funktion definieras och används följer: 
 

function myFunction(paramter1, parameter2) 
{ 
 return parameter1 + parameter2; 
} 
var myVariable = myFunction(5, 3); /*värdet av myVariable kommer 

här resultera i 7*/ 
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Nyckelordet function används för att påbörja definieringen av en funktion följt av namnet på 
funktionen, två parenteser innehållande en valfri lista på de parametrar som ingår i funktionen 
och sist två klammerparenteser som indikerar innehållet av funktionen. De uttryck som finner 
sig i innehållet av funktionen är de som kommer köras när funktionen anropas. Nyckelordet 
return används för att indikera det värde funktionen returnerar när den anropas. En funktion 
måste inte innehålla en returnering för att kunna tolkas korrekt (Flanagan 2011). 
 
Metoder är det samma som funktioner med skillnaden att metoder tillhör objekt och inte är 
fristående. Ett objekts metod anropas med objektet följt av en punkt och metodens namn 
(Flanagan 2011). Exempel: 
 

Var myVariable = myObject.myObjectsMethod(); 

3.3.3 Anonyma funktioner 

Anonyma funktioner är funktioner som dynamiskt deklareras i samband med att de 
interpreteras av webbläsaren. De kallas just anonyma för att de inte namnges som vanligtvis 
funktioner görs (Emerson 2008). Nedan följer ett exempel på hur en anonym funktion kan se 
ut: 
 

var myVariable = function() 
{ 
 ... 
} 

 
Möjligheterna som skapas här är att lagra den faktiska funktionen i en variabel och inte bara 
dess returnerade värde. Dessa variabler fungerar precis som vilka andra som helst och kan 
skickas med som parametrar i andra funktioner eller returneras. Detta möjliggörs av att 
JavaScript behandlar funktioner som objekt (Emerson 2008). 
 
Anonyma funktioner medför också att de kan deklarera direkt i samband med att de används 
som attribut eller returneras av andra funktioner och metoder. Ett exempel på detta är: 
 

function myFunction(myAttribute) //Defineringen för en vanlig funktion 
{ 
 ... 
} 
myFunction(function(){...}); /*Föregående funktion anropas men en 

anonym funktion som parameter*/ 

 
I kod-exemplet ovan defineras först funktionen myFunction som tar emot ett attribut, 
myAttribute. När funktionen sedan anropas skickas en anonym funktion med som värde för 
attributen. Att använda anonyma funktioner i samband med funktion- och metodanrop är 
något som används mycket i jQuery. 

3.4 jQuery 

jQuery är ett bibliotek och ramverk byggt ovanpå JavaScript ämnat att skapa ett 
användarvänlig och plattformsoberoende sätt att arbeta med JavaScript. Då varje webbläsare 
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har sin egen implementerar av JavaScript medför detta att vissa metoder, klasser och/eller 
attributs endast fungerar i de implementerare som utnyttjar dem. Detta är något jQuery 
försöker motverka (York 2009). Exempel på plattformsberoende JavaScript är hur äldre 
versioner av Microsoft Internet Explorer (version 5 och 6) använder sig av ett annat sätt för att 
deklarera XMLHTTP requests än andra webbläsare (Refsnes Data 2013). Även Microsofts 
event API är något som skiljer sig från det event API standardiserad av W3C (York 2009). 
 
jQuery är för tillfället kompatibel med webbläsarna: Microsoft Internet Explorer från version 
6, Firefox från version 1.5 och Google Chrome från version 0.2. Även senare versioner av 
Safari och Opera stödjer jQuery (York 2009). 
 
Några av de funktionaliteter som jQuery erbjuder är: 

• Effektiv Selekteringsmekanism liknande vid den som används för CSS. 
• Metod för att modifiera CSS-egenskaper på element i DOM:en även efter att 

webbsidan har renderats. 
• Metoder för att modifiera strukturen på DOM:en. 
• Besvara användares interaktion med så kallad event handling. 
• Skapa animeringar och transformeringar. 
• AJAX kompletterande metoder som avlägsnar webbläsarspecifika krav för HTTP-

förfrågningar. 
• Itererad hantering av utvalda element. Selektering där flera element faller under 

samma kriterier kan också utnyttja samma metod. Till exempel kan en rad kod utföra 
förändring på flera element i DOM:en samtidigt utan att varje element måste väljas ut 
enskilt.  

(Chaffer och Swedberg 2007) 
 
jQuery har fått en stor spridning och använts av flera företags webbplatser, bland annat 
Google, Dell, Netflix och Wordpress (York 2009). Anledningen till sin stora spridning beror 
mycket på det sätt det haft att tilltala amatörwebbprogrammera såväl som professionella 
webbprogrammerare med sin simpla och familjära struktur och syntax, samt sin 
funktionalitet. Att det dessutom är helt gratis under GNU Public License är också en 
anledning (Chaffer och Swedberg 2007). 

3.4.1 Tillämpning & syntax 

jQuery grundar sig på selektering och görs med identifieraren $(). Argumentet for metoden 
$() tar en sträng som används för att identifierare ett eller flera element från DOM:en. 
Metoden returnerar sedan ett objekt som kan användas till att referera till samma element och 
har en rad metoder associerade till sig för att hämta eller spara information relaterat till 
element(en). Nedan följer ett exempel på hur en simpel rad kod skriven i jQuery kan se ut: 
 

var myElements = $(’.myClass’); 
 

Kod-exemplet antyder att plocka ut alla element i DOM:en som utnyttjar klassen myClass och 
lagra objektet som refererar till dessa element i variabeln myElements. Vill vi sedan 
manipulera eller extrahera information från element med klassen myClass kan vi utnyttja de 
associerade metoder till objektet myElemements på följande sätt: 
 

var myElements = $(’.myClass’); 
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myElements.hide(); 
 
//Går även såklart att korta ned till en rad 
$(’.myClass’).hide(); 

 
Metoden hide() används för att dölja de refererade elementen i DOM:en genom att förändra 
CSS-egenskapen display till värdet none på dem (The jQuery Foundation 2013). 
 
Metoden hide() tar även argument som inkluderar en animering i samband med att matchade 
element döljs. Några av dessa argument är hur lång tid animering ska ske och vad som ska 
ske efter att animeringen är slutförd. Ett exempel är: 
 

$(’.myClass’).hide(2000); 

 
I exemplet ovan kommer alla matchade element döljas och i samband med detta även 
animeras när de döljs. Animeringen är en simultan förminskning av elementets höjd, bredd 
och opacitet från sitt ursprungliga värde ned till noll (The jQuery Foundation 2013). 
 
Det finns många fler metoder kopplade till refererade DOM-element i jQuery. Bland annat för 
animering, lägga till eller ta bort klasser, göra AJAX-förfrågningar, ändra eller läsa CSS-
relaterat information, eventhantering och mycket mer. Alla dessa metoder finns att läsa på 
The jQuery Fundations webbplats: http://jquery.com (The jQuery Foundation 2013). 
 
Det ska tilläggas att identifieraren $() är ett alias för objektet jQuery deklarerat i jQuery-
biblioteket. Att använda dollartecknet är inget annat än ett sätt att semantiskt identifiera ett 
ramverk i JavaScript, dock kan dollartecknet användas till vilken typ av variabel som helst i 
JavaScript och betyder ingenting annat för implementeraren (Sidelnikov 2008). 

3.4.2 Selektering 

Det har tidigare demonstrerats hur element i DOM:en väljs ut med argumentet för metoden 
$(). I tidigare kod-exempel har strängen ’.myClass’ använts för att plocka ut (selektera) 
element med klassen myClass. Detta är exakt samma selekteringsmetod som CSS använder 
sig av och detta har givit möjligheten för jQuery att spridas bland de webbutvecklare som 
fortfarande inte fördjupat sig i JavaScript. Med en selekteringsmetod liknande den CSS 
utnyttjar har jQuery säkrat många utvecklare i att känna sig hemma i en ny miljö samtidigt 
som det även ger möjligheter till komplexa sätt att plocka ut referenser till element i DOM:en 
med avsevärt mindre rader kod än den som behövs med JavaScript utan jQuery (Rutter 2010).  
Detta innebär att i princip all typ av selektering som går att göra med CSS också går att göra 
med jQuery. Detta gör jQuery till ett verktyg orehört snabbt att arbeta med och genom att 
endast använda dollartecknet för att kalla på metoden jQuery reducerar längden på kod 
avsevärt (York 2009). 

3.4.3 Animering 

Animering för jQuery sker med metoden animate() där parametrar för förändringar på CSS-
egenskaper, varaktighet och accelerationskurva är några av de attribut som skickas med. En 
animering med jQuery kan skrivs i JavaScript på följande sätt: 
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$(’#myElement’).animate({ 
 width: ’300px’, 
 height: ’200px’, 
 backgroundColor: ’red’ 
}, 1000, ’linear’, function(){ 
 //Kod att utföra efter animeringen är slutförd 
}); 

 
I detta fall är det första argumentet en lista av CSS-egenskaper, det andra argumentet tid i 
millisekunder animeringen ska vara varaktig, det tredje argumentet accelerationskurva och det 
sista argumentet vad som ska ske när animeringen är avslutat (The jQuery Foundation 2013). 
Det sista argumentet är ett exempel på en anonym funktion som deklareras i samband med att 
den används som attribut. Eftersom den anonyma funktionen semantiskt kopplas till 
animeringen finns det ingen mening att deklarera den då den bara används en gång (Emerson 
2008). 
 
För animeringen i kod-exemplet ovan kommer elementet med identifikationsnamn myElement 
animeras till en bredd på 300 pixlar, en höjd på 200 pixlar och få en röd bakgrundsfärg. 

3.4.4 jQuery UI 

jQuery UI är en sammanställd uppsättning av användargränssnitt, effekter och teman byggt 
ovanpå jQuery biblioteket för JavaScript. Några av dessa uppsättningar innefattar animering 
med färger och fler accelerationskurvor att välja mellan än de som följer med jQuery (The 
jQuery Foundation 2013). 

4 Empiri 

4.1 Experiment 

För varje experiment följer en beskrivning, kod, analys av kod och resultat. Beskrivningen är 
en genomgående beskrivning av experimentet där syftet med experimentet anges och hur det 
kommer att exekveras. Koden och analysen av koden ger ett utkast av den kod som använts 
för att för att generera experimentet och en förklaring av koden. Det kommer inte att finnas 
någon pseudokod då en viss förkunskap för HTML, CSS och JavaScript antas finnas efter att 
ha läst teorin samt den tidigare antagna erfarenheten av programmering som angavs bland 
kunskapsintressenterna. Resultatet för experimentet berättar vad som upplevdes när det 
exekverades på ett visuellt och tekniskt plan. Det tekniska planet kommer gå in på vad som 
händer bakom det som syns i presentationen av koden i webbläsaren. Här tas t.ex. 
förändringar i DOM:en upp och prestandaförändringar av varje enskild webbläsare. Mer om 
hur dessa experiment går till finns att läsa under metodvalet och angivet tillvägagångssätt 
under inledningen av denna uppsats. 
 
Om det är något som verkar oklart vad gäller syntax och ordval i redovisningen av 
experimenten var god läs igenom teorin. Där tas upp de viktigaste aspekterna av HTML, 
CSS3, JavaScript, jQuery och DOM upp som är relaterade till empirin. Det finns även vidare 
läsningar för den som vill fördjupa sig i språken eller fortfarande känner att experimenten 
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verkar otydliga i språk och syntax i den facklitteratur angiven bland referenserna. Det 
förväntas att du som läsare har grundläggande erfarenheter i webbprogrammering eller 
åtminstone känner igen dig i programmering och syntax för HTML. 
 
Vidare till experimenten har de vid exekvering alltid körts på en lokalt PC med 
operativsystemet Windows 8 och en 21 tums LCD-skärm med DVI-anslutning. Webbläsarna 
som använts är de som anges i avgränsningen under inledningen. Det visuella resultat utgår 
ifrån vad personen som utförde experimenten upplevde – I alla experiment är denna person 
samma som författaren av experimenten och uppsatsen – De tekniska aspekterna analyseras 
med hjälp av Firefox Developer Tools och Windows Performance Monitor. Firefox Developer 
Tools är ett verktyg som medföljande webbläsare Firefox och kan användas bland annat för 
att analysera DOM:en i realtid och visa konsolen för JavaScript-implementeraren. Windows 
Performance Monitor är ett verktyg för att analysera datoranvändning på en rad olika nivåer 
men har i experimentes syfte använts för att analysera varje webbläsares processoranvändning 
så väl som minnesanvändning. Att endast Firefox Developer Tools har använts för analys av 
DOM:en innebär att Firefox är den ända källa till analys av JavaScriptsanvändning. 
Experimenten har dock utförts i alla webbläsare enligt avgränsningen och deras prestanda har 
alla mäts med Windows Performance Monitor. 
 
Varje experiment är exekverade från en simpel HTML-fil där jQuery och jQueryUI 
implementeras när det är nödvändigt från externa filer. Både jQuery och jQueryUI inkluderas 
som filer från samma katalog där experimentfilen är lokaliserad. Således används inte externa 
bibliotek från någon extern plats. 
 
jQuery version 1.9.1 användes och vid behov av jQueryUI användes jQueryUI 1.10.2. 

4.1.1 Experiment 1 – Färganimering 

Operativsystem: Windows 8 
Webbläsare: Internet Explorer 8, Internet Explorer 10, Firefox 20, Google Chrome 26 
jQuery: Version 1.9.1 
jQuery UI: Version 1.10.2 

Beskrivning 
Färganimering är något som finns som standard i CSS3. Det innebär att ett objekt byter färg 
från en till en annan med en angiven hastighet. Hur exakt färgövergången går till bestäms av 
webbläsaren. I detta experiment utfördes en färganimering där två element byter färg. Då 
färganimering inte finns med som standard i jQuery användes även tillägget jQuery UI som 
utökar jQuery med bland annat just färganimering. 
 
För experimentet skapades en HTML-fil innehållande två element och dess instruktioner för 
animering. Det ena elementet instruerades att animeras med CSS3 och det andra med jQuery. 
 
I experimentet utnyttjades det tidigare nämnda stresstestet (nämnt i inledningen) där 
processtid analyserades med verktyget Windows Performance Monitor. Varje animering 
pågår i fem sekunder och itererasså många gånger som möjligt under den tid testet pågick. 
Detta gjordes för varje webbläsare och för varje animeringstyp och resulterade i totalt sex 
stycken stresstester (två per webbläsare i totalt tre webbläsare). 



 25 

Kod 
Nedan följer den kod som användes för experiment 1. 
 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
  <title> 
   Experiment 1 
  </title> 
  <script type="text/javascript" src="jquery.js"></script> 
  <script type="text/javascript" src="jqueryui.js"></script> 
  <style> 
   #worker_css 
   { 
    width: 100px; 
    height: 100px; 
    background-color: #ff0000; 
   } 
   #worker_css.animate 
   { 
    animation: myanimation 5s linear 10; 
    -webkit-animation: myanimation 5s linear 10; 
   } 
   @keyframes myanimation 
   { 
    to {background-color: #0000ff;} 
   } 
   @-webkit-keyframes myanimation 
   { 
    to {background-color: #0000ff;} 
   } 
   #worker_jquery 
   { 
    width: 100px; 
    height: 100px; 
    background-color: #ff0000; 
   } 
  </style> 
 </head> 
 <body> 
  <script> 
   counter = 0; 
   jQuery.fx.interval = 13; 
   $(document).ready(function(){ 
    $('#trigger_both').click(function(){ 
     $('#worker_css').toggleClass('animate'); 
     counter = 0; 
     animate(); 
    }); 
     
    $('#trigger_css').click(function(){ 
     $('#worker_css').toggleClass('animate'); 
    }); 
     
    $('#trigger_jquery').click(function(){ 
     counter = 0; 
     animate(); 
    }); 
   }); 
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   function animate() 
   { 
    if (counter < 10) 
    { 
     $('#worker_jquery').animate({ 
     backgroundColor: '#0000ff' 
     }, 5000, 'linear', function(){ 
      $(this).css('background-color', '#ff0000'); 
      counter++; 
      animate(); 
     }); 
    } 
   } 
  </script> 
  <div id="container"> 
   <input type="button" id="trigger_both" value="Go both" /> 
   <br /><br /> 
   <input type="button" id="trigger_css" value="Go CSS" /> 
   <div id="worker_css"></div> 
   <br /> 
   <input type="button" id="trigger_jquery" value="Go jQuery" /> 
   <div id="worker_jquery"></div> 
  </div> 
 </body> 
</html> 

Beskrivning av kod 
Två behållare med identiskt utseende ligger bredvid varandra på höjden med en respektive 
start-knapp som påbörjar animeringen vid klick. Det finns även en knapp så påbörjar båda 
animeringarna samtidigt och används för att lättare kunna se en visuell skillnad när 
animationerna kördes bredvid varandra. 
 
Nedan följer en illustration av de sekvenser animeringarna går igenom för att lättare ge en 
förståelse i hur de såg ut när de väl exekveras. 
 

 

1 2 3 

4 5 
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Fig 8. Sekvensk för animering där bakgrunden byter från röd till blå för att sedan återgå till ursprungsfärgen röd, 
enligt steg ett till fem. 

 
Behållarna får tillbaka sin ursprungsfärg för varje animeringsmoment. Något som automatiskt 
sker vid animering med CSS men inte jQuery. Därför återgår ursprungsfärgen även för 
jQuery-animeringen enligt instruktionerna. 

Teknisk analys för Firefox 
Detta är en sammanställning av det data insamlad från att ha stresstestat Firefox för 
färganimering med CSS3 och jQuery. 
 

 
Fig 9. Processoranvändning och minnesanvändning av Firefox vid utförande av CSS3-animering för experiment 

1. 
 

 
Fig 10. Processoranvändning och minnesanvändning av Firefox vid utförande av jQuery-animering för 

experiment 1. 
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Graferna i Fig 9 och Fig 10 visar processoranvändning och minnesanvändning vid utförande 
av animationerna med CSS3 (Fig 9) och jQuery (Fig 10). Skalan för de båda graferna är 0 till 
25 procent vad gällande processoranvändning och 0 till 250 mb för minnesanvändning. 
 
Nedan följer tekniska värden hämtat från samma analys som graferna i Fig 9 och Fig 10 
representerar. 
 

 CSS3 jQuery 

Medel processortid 5,598 % 10,997 % 

Maximal processortid 12,490 % 21,844 % 

Maximalt använt minne 89,50 MB 150,50 MB 

Minimalt använt minne 87,77 MB 106,64 MB 

Mellanskillnad av minne 1.73 MB 43,86 MB 
Fig 11. Värden vid stresstest av Firefox. 

 
Enligt tabellen i Fig 11 utnyttjas mindre processortid och minne vid färganimering med CSS3 
än med jQuery för webbläsaren Firefox. 

Teknisk analys för Google Chrome 
Detta är en sammanställning av det data insamlad från att ha stresstestat Google Chrome för 
färganimering med CSS3 och jQuery. 
 

 
Fig 12. Processoranvändning och minnesanvändning av Google Chrome vid utförande av CSS3-animering för 

experiment 1. 
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Fig 13. Processoranvändning och minnesanvändning av Google Chrome vid utförande av jQuery-animering för 

experiment 1. 
Graferna i Fig 12 och Fig 13 visar processoranvändning och minnesanvändning vid utförande 
av animationerna med CSS3 (Fig 12) och jQuery (Fig 13) i stresstestet. Skalan för de båda 
graferna är 0 till 10 procent vad gällande processoranvändning och 0 till 100 mb för 
minnesanvändning. 
 
Nedan följer tekniska värden hämtat från samma analys som graferna i Fig 12 och Fig 13 
representerar. 
 

 CSS3 jQuery Processtyp 

Medel processortid 2,309 % 1,561 % 

Webbläsare 

Maximal processortid 6,256 % 4,687 % 

Maximalt använt minne 56,99 MB 57,05 MB 

Minimalt använt minne 56,83 MB 56,93 MB 

Mellanskillnad av minne 0,16 MB 0,12 MB 

Medel processortid 1,984 % 1,659 % 

GPU 

Maximal processortid 6,243 % 4,685 % 

Maximalt använt minne 46,50 MB 46,50 MB 

Minimalt använt minne 46,50 MB 46,50 MB 

Mellanskillnad av minne 0,00 MB 0,00 MB 

Medel processortid 0,228 % 2,704 % 

Flik 

Maximal processortid 1,582 % 9,357 % 

Maximalt använt minne 13,34 MB 14,54 MB 

Minimalt använt minne 10,77 MB 11,39 MB 

Mellanskillnad av minne 2,57 MB 3.15 MB 
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Snitt av medel processortid 1,507 % 1,975 % 

 

Snitt av maximal processortid  4,694 % 6,243 % 

 Totalt maximalt använt minne 116,83 MB 118,09 MB 

Totalt minimalt använt minne 114.10 MB 114,82 MB 

Total mellanskillnad av minne 2.73 MB 3,27 MB 
Fig 14. Värden vid stresstest av Google Chrome. 

 
Enligt tabellen i Fig 14 utnyttjas mindre processortid och minne i snitt vid färganimering med 
CSS3 än med jQuery för webbläsaren Google Chrome. 
 

Teknisk analys för Internet Explorer 
Detta är en sammanställning av det data insamlad från att ha stresstestat Internet Explorer för 
färganimering med CSS3 och jQuery. 
 

 
Fig 15. Processoranvändning och minnesanvändning av Internet Explorer vid utförande av CSS3-animering för 

experiment 1. 
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Fig 16. Processoranvändning och minnesanvändning av Internet Explore vid utförande av jQuery-animering för 

experiment 1. 
 
Graferna i Fig 15 och Fig 16 visar processoranvändning och minnesanvändning vid utförande 
av animationerna med CSS3 (Fig 15) och jQuery (Fig 16). Skalan för de båda graferna är 0 
till 15 procent vad gällande processoranvändning och 0 till 150 mb för minnesanvändning. 
 
Nedan följer tekniska värden hämtat från samma analys som graferna i Fig 15 och Fig 16 
representerar. 
 

 CSS3 jQuery 

Medel processortid 5,079 % 6,251 % 

Maximal processortid 9,373 % 12,672 % 

Maximalt använt minne 14,94 MB 16,21 MB 

Minimalt använt minne 14,72 MB 14,73 MB 

Mellanskillnad av minne 0,22 MB 1,48 MB 
Fig 17. Värden vid stresstest av Internet Explorer. 

 
Enligt tabellen i Fig 17 utnyttjas mindre processortid och minne vid färganimering med CSS3 
än med jQuery för webbläsaren Internet Explorer. 

Sammanfattning av teknisk analys 
• Sammanfattningsvis använder sig webbläsaren Firefox av mest processortid för att 

utföra animering med såväl CSS3 som jQuery. 
• För samtliga webbläsare gäller att animering med CSS3 använder sig av mindre 

processortid än den för animering med jQuery. 
• Google Chrome är den webbläsare som animerar med lägst processortid. 
• Google Chrome är även den webbläsare där processortiden skiljer sig minst mellan de 

olika animeringsmetoderna. 
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• Minnesanvändningen skiljer sig i mängd mellan de olika webbläsarna men Firefox är 
den webbläsare som har störst förändring i minnesanvändning mellan de båda 
animeringmetoderna. En mellanskillnad på hela 43,86 mb. Övriga animeringar oavsett 
metod och webbläsare hade aldrig en större mellanskillnad i minnesanvändning än 5 
mb. 

• För webbläsaren Internet Explorer fungerar endast animeringarna med CSS i version 
10 och inte version 7, 8 eller 9. jQuery fungerar dock i alla testade versioner av 
Internet Explorer. 

Praktisk analys 
Den kod som anger instruktioner för CSS3-animeringen tar upp fler antal tecken än den för 
instruktioner av jQuery-animeringen. I den kod som används för experimentet utnyttjar 
CSS3-instruktionerna 15 rader medan jQuery-instruktionerna endast utnyttjar fyra rader (ej 
medräknat rader med ensamma klammerparanteser och/eller paranteser eller rader som inte 
direkt kopplas till animeringsinstruktioner). Koden för CSS3-instruktionerna är även 
itererande på grund av det krav Google Chrome ställer att egenskaperna animation och 
@keyframes måste ha prefixen -webkit- för att kunna tolkas och köras av webbläsaren. 

Visuell analys 
Visuellt uppfattas ingen skillnad på animeringarna. Oavsett webbläsare eller 
animeringsmetod. 

Resultat & disskussion 
Animering med jQuery utnyttjar mer processortid än animering med CSS3 oavsett 
webbläsare. Då Google Chrome visar på lägsta processortid kan den antas som bäst optimerad 
för animering med färger gällande CSS3 och jQuery. Dock kräver Google Chrome prefixen -
webkit- för att animeringsegenskaperna ska kunna utnyttjas. 

4.1.2 Experiment 2 – Storleksanimering 

Operativsystem: Windows 8 
Webbläsare: Internet Explorer 8, Internet Explorer 10, Firefox 20, Google Chrome 26 
jQuery: Version 1.9.1 
 
Detta experiment liknar experiment 1 med skillnaden att i detta experiment utfördes 
animering som manipulerar storleken på elementen. Experimentet utför en storleksförändring 
där bredden förändras från 100 pixlar till 300 pixlar. Utöver detta är koden den samma som 
för experiment 1. 
 
Stresstestet utfördes även på dessa animeringar och resultatet är sammanställt på liknande sätt 
som för experiment 1. Animeringen tar totalt fem sekunder och itererars så många gånger som 
möjligt under stresstestet. Precis som experiment 1 blir det totalt sex stycken tester. 

Kod 
Nedan följer den kod som användes för experiment 2. 
 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
  <title> 
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   Experiment 2 
  </title> 
  <script type="text/javascript" src="jquery.js"></script> 
  <script type="text/javascript" src="jqueryui.js"></script> 
  <style> 
   #worker_css 
   { 
    width: 100px; 
    height: 100px; 
    background-color: #ff0000; 
   } 
   #worker_css.animate 
   { 
    animation: myanimation 5s linear 10; 
    -webkit-animation: myanimation 5s linear 10; 
   } 
   @keyframes myanimation 
   { 
    from {width: 100px;} 
    to {width: 300px;} 
   } 
   @-webkit-keyframes myanimation 
   { 
    from {width: 100px;} 
    to {width: 300px;} 
   } 
   #worker_jquery 
   { 
    width: 100px; 
    height: 100px; 
    background-color: #ff0000; 
   } 
  </style> 
 </head> 
 <body> 
  <script> 
   counter = 0; 
   jQuery.fx.interval = 13; 
   $(document).ready(function(){ 
    $('#trigger_both').click(function(){ 
     $('#worker_css').toggleClass('animate'); 
     counter = 0; 
     animate(); 
    }); 
     
    $('#trigger_css').click(function(){ 
     $('#worker_css').toggleClass('animate'); 
    }); 
     
    $('#trigger_jquery').click(function(){ 
     counter = 0; 
     animate(); 
    }); 
   }); 
   function animate() 
   { 
    if (counter < 10) 
    { 
     $('#worker_jquery').animate({ 
     width: '300px' 
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     }, 5000, 'linear', function(){ 
      $(this).css('width', '100px'); 
      counter++; 
      animate(); 
     }); 
    } 
   } 
  </script> 
  <div id="container"> 
   <input type="button" id="trigger_both" value="Kör båda" /> 
   <br /><br /> 
   <input type="button" id="trigger_css" value="Kör CSS" /> 
   <div id="worker_css"></div> 
   <br /> 
   <input type="button" id="trigger_jquery" value="Kör jQuery" /> 
   <div id="worker_jquery"></div> 
  </div> 
 </body> 
</html> 

Beskrivning av kod 
Två behållare med identiskt utseende ligger bredvid varandra på höjden med en respektive 
start-knapp som påbörjar animeringen vid klick. Det finns även en knapp så påbörjar båda 
animeringarna samtidigt och används för att lättare kunna se en visuell skillnad när 
animationerna körs bredvid varandra. 
 
Nedan följer en illustration av de sekvenser animeringarna går igenom för att lättare ge en 
förståelse i hur de kan se ut när de väl exekveras. 
 

 
Fig 18. Sekvensk för animering där bredden ökar från 100 pixlar till 300 pixlar för att sedan återgå till 100 pixlar 

enligt steg ett till fem. 
Behållarna får tillbaka sin ursprungsstorlek för varje animeringsmoment. Något som 
automatiskt sker vid animering med CSS men inte jQuery. Därför återgår ursprungsstorleken 
även för jQuery-animeringen enligt instruktionerna. 

1 2 3 

4 5 
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Teknisk analys för Firefox 
Detta är en sammanställning av det data insamlad från att ha stresstestat Firefox för 
storleksanimering med CSS3 och jQuery. 
 

 
Fig 19. Processoranvändning och minnesanvändning av Firefox vid utförande av CSS3-animering för 

experiment 2. 
 

 
Fig 20. Processoranvändning och minnesanvändning av Firefox vid utförande av jQuery-animering för 

experiment 2. 
 
Graferna i Fig 19 och Fig 20 visar processoranvändning och minnesanvändning vid utförande 
av animationerna med CSS3 (Fig 19) och jQuery (Fig 20). Skalan för de båda graferna är 0 
till 25 procent vad gällande processoranvändning och 0 till 250 mb för minnesanvändning. 
 
Nedan följer tekniska värden hämtat från samma analys som graferna i Fig 19 och Fig 20 
representerar. 
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 CSS3 jQuery 

Medel processortid 9,210 % 9,406 % 

Maximal processortid 15,607 % 20,289 % 

Maximalt använt minne 108,47 MB 103,99 MB 

Minimalt använt minne 97,48 MB 98,11 MB 

Mellanskillnad av minne 10,99 MB 5,88 MB 
Fig 21. Värden vid stresstest av Firefox. 

 
Enligt tabellen i Fig 21 utnyttjas mindre processortid vid storleksanimering med CSS3 än 
med jQuery men mer minne för CSS3 än med jQuery – båda gällande webbläsaren Firefox. 

Teknisk analys för Google Chrome 
Detta är en sammanställning av det data insamlad från att ha stresstestat Google Chrome för 
storleksanimering med CSS3 och jQuery. 
 

 
Fig 22. Processoranvändning och minnesanvändning av Google Chrome vid utförande av CSS3-animering för 

experiment 2. 
 



 37 

 
Fig 23. Processoranvändning och minnesanvändning av Google Chrome vid utförande av jQuery-animering för 

experiment 2. 
Graferna i Fig 22 och Fig 23 visar processoranvändning och minnesanvändning vid utförande 
av animationerna med CSS3 (Fig 22) och jQuery (Fig 23) i stresstestet. Skalan för de båda 
graferna är 0 till 10 procent vad gällande processoranvändning och 0 till 100 mb för 
minnesanvändning. 
 
Nedan följer tekniska värden hämtat från samma analys som graferna i Fig 22 och Fig 23 
representerar. 
 

 CSS3 jQuery Processtyp 

Medel processortid 2,409 % 2,669 % 

Webbläsare 

Maximal processortid 6,238 % 4,733 % 

Maximalt använt minne 55,95 MB 55,95 MB 

Minimalt använt minne 55,80 MB 55,82 MB 

Mellanskillnad av minne 0,15 MB 0,13 MB 
Medel processortid 1,498 % 1,401 % 

GPU 

Maximal processortid 6,263 % 6,242 % 

Maximalt använt minne 47,11 MB 47,23 MB 

Minimalt använt minne 46,93 MB 47,23 MB 

Mellanskillnad av minne 0,18 MB 0,00 MB 

Medel processortid 0,553 % 0,228 % 

Flik 

Maximal processortid 3,120 % 3,119 % 

Maximalt använt minne 43,80 MB 44,30 MB 

Minimalt använt minne 41,25 MB 41,84 MB 

Mellanskillnad av minne 2,55 MB 2,46 MB 
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Snitt av medel processortid 1,487 % 1,433 % 

 

Snitt av maximal processortid  5,207 % 4,698 % 

Totalt maximalt använt minne 146,86 MB 147,48 MB 

Totalt minimalt använt minne 143,98 MB 144,89 MB 

Total mellanskillnad av minne 2,88 MB 2,59 MB 
Fig 24. Värden vid stresstest av Google Chrome. 

 
Enligt tabellen i Fig 24 utnyttjas mindre processortid vid storleksanimering med jQuery än 
med CSS3 och mindre minne för storleksanimering med CSS3 än med jQuery – båda 
gällande webbläsaren Google Chrome. 
 

Teknisk analys för Internet Explorer 
Detta är en sammanställning av den data insamlad från att ha stresstestat Internet Explorer för 
storleksanimering med CSS3 och jQuery. 
 

 
Fig 25. Processoranvändning och minnesanvändning av Internet Explorer vid utförande av CSS3-animering för 

experiment 2. 
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Fig 26. Processoranvändning och minnesanvändning av Internet Explore vid utförande av jQuery-animering för 

experiment 2. 
 
Graferna i Fig 25 och Fig 26 visar processoranvändning och minnesanvändning vid utförande 
av animationerna med CSS3 (Fig 25) och jQuery (Fig 26). Skalan för de båda graferna är 0 
till 20 procent vad gällande processoranvändning och 0 till 200 mb för minnesanvändning. 
 
Nedan följer tekniska värden hämtat från samma analys som graferna i Fig 25 och Fig 26 
representerar. 
 

 CSS3 jQuery 

Medel processortid 10,027 % 9,864 % 

Maximal processortid 15,606 % 15,598 % 

Maximalt använt minne 14,22 MB 15,44 MB 

Minimalt använt minne 14,00 MB 13,69 MB 

Mellanskillnad av minne 0,22 MB 1,75 MB 
Fig 27. Värden vid stresstest av Internet Explorer. 

 
Enligt tabellen i Fig 27 utnyttjas mindre processortid vid storleksanimering med jQuery än 
med CSS3 och mindre minne för storleksanimering med CSS3 än med jQuery – båda 
gällande webbläsaren Internet Explorer. 

Sammanfattning av teknisk analys 
• För samtliga webbläsare sker animeringar med lägre processortid med jQuery än med 

CSS3. 
• Firefox använder sig av mest processortid för att utföra animering. 
• Skillnaden mellan utnyttjad processortid för animeringsmetoderna är inte lika stor som 

den skillnad dokumenterad i experiment 1. 
• Google Chrome är den webbläsare som animerar med lägst processortid. 
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• Minnesanvändningen skiljer sig i mängd mellan de olika webbläsarna, däremot är 
mellanskillnaden i minne väldigt låg för dem samtliga i alla tester. 

• Internet Explorer klarar endast av att utföra animationer med CSS3 i version 10 och 
inte version 7, 8 eller 9. Något som jQuery inte har problem med. Detta resultat 
återgavs även från experiment 1. 

Praktisk analys 
Precis som för experiment 1 tar instruktionerna för CSS3-animeringen upp fler antal tecken 
än de instruktioner tillhörande jQuery-animeringen. Detta beror dels på det prefix Google 
Chrome kräver för animeringsegenskaperna i CSS3. Mer om detta finns att läsa i den 
praktiska analysen för experiment 1 och det sammanfattade resultatet för samtliga experiment 
längre ned i uppsatsen. 

Visuell analys 
Den animering som utförs i Google Chrome kan upplevas vara mjukare, något som är extra 
synligt vid förstoring av innehållet i webbläsarfönstret (inzoomning). Firefox och Internet 
Explorer rycker mer för sina animeringar. Detta gäller båda animeringsmetoderna, CSS3 och 
jQuery. 

Resultat & disskussion 
Skillnaden mellan processortid är inte lika stor som den för experiment 1. Dessutom utnyttjar 
animering med jQuery mindre processortid i snitt för samtliga webbläsare. Google Chrome 
går däremot ut som vinnar igen med att utnyttja minst processortid för båda typen av 
animeringar. 

4.1.3 Experiment 3 – Flertal element 

I detta experiment testades hur väl de båda animeringsmetoderna presterar under press av att 
animera flera element samtidigt. Animeringen är likvärdig för varje element den utförs på. 
Däremot varierar antalet element under experimentets gång. För varje ökning av antalet 
element gjordes analys för att på så sätt få ut skillnaden i prestation och prestanda för olika 
antal element. Detta gjordes för både animering med hjälp av CSS3 och jQuery. Selektionen 
var alltid likvärdig oavsett antalet element. 
 
Stresstestet kommer även här att köras på varje typ av animering och webbläsare. Skillnaden 
från föregående experiment blir dock att varje animeringsmoment utförs manuellt så många 
gånger som möjligt under stresstestet. Manuellt menas att animeringarna inte itererar, istället 
tryck knappen kör på efter avslutat animering för att påbörja den igen. 
 
Anledningen till att animeringarna inte itererar automatiskt beror på att de tog olika lång tid 
när antal element för animering ökade till större mängder då webbläsarna presterade 
långsammare än realtid när för många element animerades samtidigt. 

Kod 
Eftersom experimentet gjordes i två separata filer – en för CSS3-animering och en för jQuery-
animering – separeras koden här i två stycken. Ett stycke per fil. 
 
Kod för CSS-animering: 
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<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
  <title> 
   Experiment 3 - CSS 
  </title> 
  <script type="text/javascript" src="jquery.js"></script> 
  <style> 
   .element 
   { 
    margin: 2px; 
    width: 15px; 
    height: 15px; 
    background-color: #f00; 
    float: left; 
   } 
   .animate 
   { 
    animation: myanimation 5s linear; 
    -webkit-animation: myanimation 5s linear; 
   } 
   @keyframes myanimation 
   { 
    from {background-color: #ff0000;} 
    to {background-color: #0000ff;} 
   } 
   @-webkit-keyframes myanimation 
   { 
    from {background-color: #ff0000;} 
    to {background-color: #0000ff;} 
   } 
  </style> 
 </head> 
 <body> 
  <script type="text/javascript"> 
   $(document).ready(function(){ 
    $('#trigger').click(function(){ 
     $('.element').toggleClass('animate'); 
    }); 
   }); 
  </script> 
  <div id="container"> 
   <input id="trigger" type="button" value="Kör" /> 
   <br /><br /> 
   <div id="worker"> 
    <div class="element"></div> 
   </div> 
  </div> 
 </body> 
</html> 

 
Kod för jQuery-animering: 
 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
  <title> 
   Experiment 3 - jQuery 
  </title> 
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  <script type="text/javascript" src="jquery.js"></script> 
  <script type="text/javascript" src="jqueryui.js"></script> 
  <style> 
   .element 
   { 
    margin: 2px; 
    width: 15px; 
    height: 15px; 
    background-color: #f00; 
    float: left; 
   } 
  </style> 
 </head> 
 <body> 
  <script type="text/javascript"> 
   $(document).ready(function(){ 
    jQuery.fx.interval = 13; 
     
    $('#trigger').click(function(){ 
     $('.element').animate({ 
     backgroundColor: '#0000ff' 
     }, 5000, 'linear', function(){ 
      $(this).css('background-color', '#ff0000'); 
     }); 
    }); 
   }); 
  </script> 
  <div id="container"> 
   <input id="trigger" type="button" value="Kör" /> 
   <br /><br /> 
   <div id="worker"> 
    <div class="element"></div> 
   </div> 
  </div> 
 </body> 
</html> 

Beskrivning av kod 
För båda dokumenten utförs en färganimering liknande den som gjordes för experiment 1. 
Elementen för detta experiment är dock mindre i storlek (10 pixlar i bredd och höjd) och 
selekteringen för elementen som animeras sker endast med class och inte id som i experiment 
1 och 2. Detta eftersom flera element under experimentet animerades samtidigt med samma 
instruktioner. 
 
I båda dokumenten finns koden: <div class=”element”></div>. Detta är elementet som 
animeringen utförs på och under experimentets gång repeterar den raden på följande sätt: 
 

… 
<div id=”worker”> 
 … 
 <div class=”element”></div> 
 <div class=”element”></div> 
 <div class=”element”></div> 
 <div class=”element”></div> 
 <div class=”element”></div> 
 … 
</div> 
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Således kommer det nämnas antalet element som utnyttjades för animering i analysen så väl 
som resultatet för detta experiment. Detta hänvisar till just antalet <div 
class=”element”></div> som ingår i koden och animeringen utförs på. 
 
Nedan följer en illustration över hur experimentet såg ut med olika antal element. 

 
Fig 28. Sekvensk för animering där antalet element ökat för varje steg i experimentet. 

Teknisk analys för Firefox 
Detta är en sammanställning av det data insamlad från att ha stresstestat Firefox för animering 
på flera element samtidigt med CSS3 och jQuery. 
 

 
Fig 29. Processoranvändning och minnesanvändning av Firefox vid utförande av CSS3-animering för 

experiment 3. 
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Fig 30. Processoranvändning och minnesanvändning av Firefox vid utförande av jQuery-animering för 

experiment 3. 
 
Graferna i Fig 29 och Fig 30 visar processoranvändning och minnesanvändning vid utförande 
av animationerna med CSS3 (Fig 29) och jQuery (Fig 30) utifrån antalet element som 
animeras. Varje graf representerar antalet element: ett, tio, 100, 500, 1000 och 5000 
respektive. Skalan för alla graferna är 0 till 100 procent vad gällande processoranvändning 
och 0 till 1000 mb för minnesanvändning. 
 
Nedan följer tekniska värden hämtat från samma analys som graferna i Fig 29 och Fig 30 
representerar. 
 

 CSS3 jQuery Antal Element 

Medel processortid 6,053 % 11,226 % 

1 Maximal processortid 17,165 % 25,036 % 

Mellanskillnad av minne 6,45 MB 42,16 MB 

Medel processortid 5,662 % 52,249 % 

10 Maximal processortid 14,079 % 96,714 % 

Mellanskillnad av minne 6,71 MB 348,32 MB 

Medel processortid 13,447 % 92,351 % 

100 Maximal processortid 24,963 % 101,495 % 

Mellanskillnad av minne 3,07 MB 707,92 MB 

Medel processortid 38,859 % 99,580 % 

500 Maximal processortid 51,461 % 102,953 % 

Mellanskillnad av minne 6,88 MB 817,91 MB 
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100 element 

500 element 

1000 element 

5000 element 
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Medel processortid 77,851 % 100,043 % 

1000 Maximal processortid 93,704 % 103,056 % 

Mellanskillnad av minne 6,88 MB 941,78 MB 

Medel processortid 91,908 % 100,781 % 

5000 Maximal processortid 103,056 % 117,109 % 

Mellanskillnad av minne 27,22 MB 641,18 MB 
Fig 31. Värden vid stresstest av Firefox. 

 
Enligt tabellen i Fig 31 utnyttjas mindre processortid och minne vid färganimering av flera 
objekt samtidigt med CSS3 än med jQuery för webbläsaren Firefox. Skillnaden är betydligt 
större än den som tagits fram i experiment 1 och 2. 

Teknisk analys för Google Chrome 
Detta är en sammanställning av det data insamlad från att ha stresstestat Google Chrome för 
animering på flera element samtidigt med CSS3 och jQuery. 
 

 
Fig 32. Processoranvändning och minnesanvändning av Google Chrome vid utförande av CSS3-animering för 

experiment 3. 
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Fig 33. Processoranvändning och minnesanvändning av Google Chrome vid utförande av jQuery-animering för 

experiment 3. 
 
Graferna i Fig 32 och Fig 33 visar processoranvändning och minnesanvändning vid utförande 
av animationerna med CSS3 (Fig 32) och jQuery (Fig 33) utifrån antalet element som 
animeras. Varje graf representerar antalet element: ett, tio, 100, 500, 1000 och 5000 
respektive. Skalan för alla graferna är 0 till 100 procent vad gällande processoranvändning 
och 0 till 1000 mb för minnesanvändning. 
 
Nedan följer tekniska värden hämtat från samma analys som graferna i Fig 32 och Fig 33 
representerar. 
 

 CSS3 jQuery Processtyp Antal Element 

Medel processortid 2,342 % 1,564 % 

Webbläsare 

1 

Maximal processortid 7,758 % 9,363 % 

Mellanskillnad av minne 0,26 MB 0,34 MB 

Medel processortid 1,106 % 1,367 % 

GPU Maximal processortid 4,682 % 6,182 % 

Mellanskillnad av minne 0,18 MB 0,15 MB 

Medel processortid 0,229 % 2,442 % 

Flik Maximal processortid 3,121 % 7,799 % 

Mellanskillnad av minne 0,60 MB 2,84 MB 

Medel processortid 1,856 % 18,033 % 

Webbläsare 
10 

Maximal processortid 7,798 % 28,069 % 

Mellanskillnad av minne 0,45 MB 0,38 MB 

Medel processortid 1,201 % 0,619 % GPU 
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Maximal processortid 7,737 % 3,171 % 

Mellanskillnad av minne 0,00 MB 0,00 MB 

Medel processortid 0,358 % 20,799 % 

Flik Maximal processortid 1,583 % 35,895 % 

Mellanskillnad av minne 0,64 MB 6,75 MB 

Medel processortid 2,377 % 88,049 % 

Webbläsare 

100 

Maximal processortid 6,335 % 113,873 % 

Mellanskillnad av minne 0,14 MB 0,43 MB 

Medel processortid 1,498 % 0,845 % 

GPU Maximal processortid 4,686 % 4,670 % 

Mellanskillnad av minne 0,00 MB 0,00 MB 

Medel processortid 9,771 % 110,715 % 

Flik Maximal processortid 20,533 % 128,040 % 

Mellanskillnad av minne 0,80 MB 12,68 MB 

Medel processortid 1,857 % 84,210 % 

Webbläsare 

500 

Maximal processortid 6,238 % 112,425 % 

Mellanskillnad av minne 0,34 MB 0,03 MB 

Medel processortid 4,133 % 0,357 % 

GPU Maximal processortid 14,042 % 3,123 % 

Mellanskillnad av minne 0,00 MB 0,00 MB 

Medel processortid 37,631 % 109,299 % 

Flik Maximal processortid 48,341 % 124,917 % 

Mellanskillnad av minne 5,94 MB 25,68 MB 

Medel processortid 2,341 % 82,278 % 

Webbläsare 

1000 

Maximal processortid 6,240 % 110,864 % 

Mellanskillnad av minne 0,14 MB 0,03 MB 

Medel processortid 8,428 % 0,749 % 

GPU Maximal processortid 23,354 % 4,684 % 

Mellanskillnad av minne 1,02 MB 0,13 MB 

Medel processortid 79,982 % 108,907 % 

Flik Maximal processortid 93,610 % 128,040 % 

Mellanskillnad av minne 3,20 MB 26,06 MB 

Medel processortid 0,033 % 69,971 % Webbläsare 5000 
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Maximal processortid 1,560 % 101,495 % 

Mellanskillnad av minne 0,13 MB 0,00 MB 

Medel processortid 9,600 % 0,260 % 

GPU Maximal processortid 15,615 % 3,123 % 

Mellanskillnad av minne 0,13 MB 0,01 MB 

Medel processortid 91,184 % 113,164 % 

Flik Maximal processortid 102,748 % 128,040 % 

Mellanskillnad av minne 11,81 MB 69,60 MB 
Fig 34. Värden vid stresstest av Google Chrome. 

 
Enligt tabellen i Fig 34 utnyttjas mindre processortid och minne vid färganimering av flera 
objekt samtidigt med CSS3 än med jQuery för webbläsaren Google Chrome. Skillnaden är 
betydligt större än den som tagits fram i experiment 1 och 2. 
 

Teknisk analys för Internet Explorer 
Detta är en sammanställning av det data insamlad från att ha stresstestat Internet Explorer för 
animering på flera element samtidigt med CSS3 och jQuery. 
 

 
Fig 35. Processoranvändning och minnesanvändning av Internet Explorer vid utförande av CSS3-animering för 

experiment 3. 
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Fig 36. Processoranvändning och minnesanvändning av Internet Explorer vid utförande av jQuery-animering för 

experiment 3. 
 
Graferna i Fig 35 och Fig 36 visar processoranvändning och minnesanvändning vid utförande 
av animationerna med CSS3 (Fig 35) och jQuery (Fig 36) utifrån antalet element som 
animeras. Varje graf representerar antalet element: ett, tio, 100, 500, 1000 och 5000 
respektive. Skalan för alla graferna är 0 till 100 procent vad gällande processoranvändning 
och 0 till 1000 mb för minnesanvändning. 
 
Nedan följer tekniska värden hämtat från samma analys som graferna i Fig 35 och Fig 36 
representerar. 
 

 CSS3 jQuery Antal Element 

Medel processortid 5,112 % 5,437 % 

1 Maximal processortid 9,473 % 10,922 % 

Mellanskillnad av minne 0,58 MB 1,98 MB 

Medel processortid 15,101 % 20,316 % 

10 Maximal processortid 24,963 % 31,707 % 

Mellanskillnad av minne 4,32 MB 9,43 MB 

Medel processortid 20,350 % 43,328 % 

100 Maximal processortid 31,189 % 58,012 % 

Mellanskillnad av minne 1,25 MB 61,36 MB 

Medel processortid 36,269 % 96,140 % 

500 Maximal processortid 49,929 % 107,663 % 

Mellanskillnad av minne 2,40 MB 81,22 MB 

Medel processortid 57,540 % 97,324 % 1000 

1 element 

10 element 

100 element 

500 element 

1000 element 

5000 element 



 50 

Maximal processortid 74,551 % 107,663 % 

Mellanskillnad av minne 2,80 MB 80,55 MB 

Medel processortid 91,696 % 109,041 % 

5000 Maximal processortid 102,953 % 121,672 % 

Mellanskillnad av minne 20,93 MB 132,96 MB  
Fig 37. Värden vid stresstest av Internet Explorer. 

 
Enligt tabellen i Fig 37 utnyttjas mindre processortid och minne vid färganimering av flera 
objekt samtidigt med CSS3 än med jQuery för webbläsaren Internet Explorer. Skillnaden är 
betydligt större än den som tagits fram i experiment 1 och 2. 
 

Sammanfattning av teknisk analys 
 
Samtliga webbläsare visare en drastisk ökad processoranvändning vid ökning av antalet 
element när animering utförs med jQuery än när den utförs med CSS. Firefox är den 
webbläsare som utnyttjar mest processortid överlag och har även en radikal förändring i 
minnesanvändning jämfört med de andra webbläsarna. Minnesanvändningen för Google 
Chrome och Internet Explorer förändras vid olika antal element och animeringsmetoder men 
inte lika drastisk som den för Firefox. 
 

Praktisk analys 
Då denna kod är likvärdig med den i experiment 1 finns det inget att tillägga i denna praktiska 
analys som inte redan togs upp för experiment 1. 
 
 

Visuell analys 
Jämfört med experiment 1 och 2 är det en drastisk förändring i den visuella upplevelsen 
mellan de två animeringmetoderna. När antalet element översteg 100 för jQuery-animering 
upplevdes att delar av animeringssekvensen försvann och kan beskrivas som hackig. Över 
1000 element kunde jQuery-animeringen knappt renderas alls. Istället fryste webbläsarna tills 
animeringen var slutförd och inget visuellt resultat kunde upplevas alls när det kommer till 
färgförändring. Inget av dessa problem upplevdes när animeringen utfördes med CSS3, 
oavsett antalet element. Inte ens 5000 element gav någon som helst visuell skillnad. 
 

Resultat & diskussion 
Mängden av element har en klart tydlig betydelse när det kommer till animering med jQuery. 
Det kan ifrågsättas om jQuery är att föredra när flera animeringar ska utföras samtidigt. Hur 
skulle detta kunna påverka en animering med jQuery som försöker ersätta mer avancerade 
Flash-animeringar? 
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4.2 Resultat 

För den experimentella ansatsen utfördes tre experiment där animering utfördes i tre olika 
aspekter. Första var animering med färg, andra animering i storlek och tredje animering i färg 
på flera objekt samtidigt. För varje utförande har processtid och minnesanvändning mäts och 
analyserats för de tre olika specificerade webbläsare som angivits i avgränsningen. Den 
slutats som kan dras av detta är hur animering med CSS3 sköts på ett bättre sätt än den i 
jQuery med anledning av den visuella och tekniska analys som gjordes för experimenten. 
Animering med CSS3 drar generellt mindre prestanda av webbläsaren än den med jQuery 
vilket kan vara av anledning till hur de utförs av webbläsaren. Först och främst går det att se 
till de tekniska aspekterna. jQuery utför animering med hjälp av modifiering av DOM:en där 
elements CSS-egenskaper förändras under den tid animeringen utförs vilket innebär konstant 
förändring av DOM:en. Detta är förmodligen anledningen till den ökade minnesanvändningen 
som skedde överlag för experiment utförda med jQuery. DOM:en läses och får nytt värde för 
varje gång en förändring i animeringen sker. Animering för CSS3 är istället något som sköts 
direkt av webbläsaren där CSS-egenskaperna för animering tolkas av webbläsaren och sedan 
utförs på det sett webbläsaren programmerats för att utföra just animeringar. Uppsatsen har 
ingen specificering på hur exakt dessa animeringar går till för varje unik webbläsare, det som 
framgår dock är att DOM:en är oföränderlig under animeringens gång med CSS3. 

5 Generalisering 

Det finns aspekter som skulle kunna utforskats mer för denna uppsats då det finns otaligt fler 
metoder för animering än de som täckts av de utförda experimenten. Dessutom var den 
experimentella ansatsen tillräcklig för att kunna analysera processor och minnesanvändning 
vid animering men ej tillräcklig för att avgöra hur animeringar upplevs i kod-struktur och 
visuellt för utomstående personer. Med intervjuer och enkäter kunde en djupare diskussion 
väckts i huruvida animering med jQuery eller CSS är att föredra i olika typer av situationer. 
Inlärningsprocess och popularitet har inte kunnat mätas med experiment, något som skulle 
kunna vara av intresse. 

6 Diskussion & slutsats 

Animering med CSS3 är något som i dagsläget kan verka frustrerande med den avsaknad för 
stöd av äldre webbläsare – Internet Explorer äldre än version 10 – och det prefix som 
webbläsaren Google Chrome kräver för animeringsegenskaper i CSS-stilmallen (-webit-). 
jQuery ställer mindre krav än CSS3 och fungerar i princip för alla moderna webbläsare – 
åtminstone de som används för experimentet och webbläsarna Safari och Opera. jQuery 
fungerar även för Internet Explorer version 6 och uppåt vilket gör den oerhört kompatibel 
med majoriteten av de webbläsare som används idag runt om i världen. En annan fördel med 
jQuery är också att det inte är något nytt, eftersom det endast är ett bibliotek ovanpå 
JavaScript behöver webbläsarna inte stödja mer än JavaScript för att jQuery ska fungera. Så 
klart finns det vissa event-metoder som jQuery utnyttjar i JavaScript som inte finns för alla 
webbläsare men med en enkel if-sats i JavaScript kan utvecklare se över vilka egenskaper som 
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finns definiera i DOM:en. För CSS finns det inget sätt att kontrollera om egenskaper stöds av 
specifik webbläsare. 
 
Den diskussion Jonathan Snook för i sitt blogginlägg som berör Apples introducering av 
animering för Safari nämner flera viktiga aspekter som berör vikten av att CSS ska hållas till 
presentation och låta JavaScript sköta beteende för webbsidor. Han pekar på det misslyckade 
Microsoft gjorde i slutet av 1990-talet med HTML-TIME som också var ett sätt att sköta 
beteende på webben som inte längre stöds av Internet Explorer sedan version 9 (Microsoft 
2013). Snook antyder i sitt inlägg från 2007 att Apples försök till animering på webben är ett 
steg i fel riktning. Huruvida han hade rätt eller fel kan diskuteras men W3C jobbar idag på 
standarder för animering och transformering vilket skulle kunna antyda till att animering med 
CSS3 är här för att stanna. 
 
Vad som har framgått i resultatet är att animering med CSS3 är att föredra när flertalet 
animeringar ska utföras samtidigt. jQuery var för experiment 3 väldigt prestandakrävande och 
även om inte 500 identiska animeringar alltid behöver utföras exakt samtidigt kan det tålas att 
tänka på då prestandan kan vara väldigt olika utifrån klienten som besöker webbplatser för 
animering. I andra fall kan jQuery vara att föredra då det är lättare att implementera, har 
bredare stöd för olika plattformar och webbläsare samt dess kompatibilitet med dessa 
webbläsare. Alla webbläsare i experimenten kunde utföra de animeringar som definierades 
med jQuery, till och med Internet Explorer 8 klarade sig utan problem. 
 
CSS3 har även den nackdelen att kräva prefixen -webkit- för att kunna utföra animeringar i 
webbläsarna Google Chrome och Safari. En annan nackdel med animering i CSS3 kan vara 
det faktum att objekt i DOM:en är helt ovetande av vilket stadie en animering befinner sig i. 
Det finns inget sätt att med JavaScript veta när en animering är slutförd när förfrågningar på 
element och attribut i DOM:en görs. JavaScript som just är ämnat att sköta beteende har 
plötsligt tappat sin roll och blir mer eller mindre värdelös i samband med CSS3 animering. Vi 
kanske kan se en framtid i metoder från DOM:en som kan svara på animeringsstatus men 
fram till dess kan jQuerys fördelar väga tyngre än de för CSS3. 
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