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Abstract
JavaScript (JS) har kommit att bli ett av de populäraste programmeringsspråken på marknaden.
Istället för att skriva all JS-kod från grunden finns det idag JS-ramverk, som kort kan beskrivas som
färdigskriven kod med funktioner som utvecklare kan återanvända. I denna studie fick jag i uppgift
av ett IT-företag att undersöka vilka JS-ramverk för video som finns och utvärdera dessa. För att
kunna genomföra detta har kriterier som bör beaktas vid val av ett JS-ramverk tagits fram från
tidigare studier. Syftet med studien var att identifiera och jämföra olika JS-ramverk för video. Totalt
har tio olika JS-ramverk utvärderats genom tre olika faser. I första utvärderingsfasen har tio JSramverk identifierats och utvärderats, efter denna fas återstod endast fyra ramverk som uppfyllde de
kriterier som funnits. I andra delen av utvärderingsfasen rangordnades dessa JS-ramverk utefter
ytterligare kriterier och de tre JS-ramverk med högst placering var slutligen de JS-ramverk som
utvärderades i tredje utvärderingsfasen. I tredje och sista utvärderingsfasen har JS-ramverken
slutligen undersökts djupare och utvärderats genom olika kriterier. Detta resulterade i att VideoJS
slutligen blev det JS-ramverk för video som rekommenderades för uppdragsgivaren. Några av de
kriterier VideoJS uppfyllde var att ramverket stödjer flera webbläsare, ramverket kräver minst antal
rader kod för att implementeras och JS-ramverket har funnits längst av de studerade JS-ramverken.
VideoJS har även en tydlig dokumentation samt uppdateras frekvent.
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1. Inledning
I detta kapitel presenteras problembakgrunden för studien, studiens syfte, målgrupp för studien,
undersökningsfråga, etiska överväganden och de avgränsningar som kommer att göras. Kapitlet
avslutas även med en begreppsbeskrivning över använda begrepp under studien.

1.1 Bakgrund
JavaScript är idag ett av de populäraste programmeringsspråken på den svenska arbetsmarknaden
(Webbjobb (2019). Man kan som utvecklare välja att skriva JS-kod själv från grunden, men idag
finns många ramverk (JavaScript-ramverk) som innehåller bibliotek bestående av färdig kod som
utvecklare kan återanvända. Den färdiga koden består av en samling funktioner som har en specifik
uppgift, detta kan underlätta för en utvecklare på många sätt. Koden är oftast ordentligt testad och
utvecklare kan få hjälp av tidigare användare (Danielsson 2015), vilket sparar mycket tid. Om en
specifik funktion saknas för ramverket finns det även något som kallas för plugins som består av
färdiga specifika funktioner som går att hämta och implementera i ramverken.
I denna studie har ett uppdrag tilldelats av ett IT-företag som arbetar med webbutveckling för
författaren av denna uppsats med fokus på e-handel och digitala affärer som vill undersöka
möjligheten med JavaScript-ramverk för video, med det menas videouppspelning på en webbsida.
Uppdragsgivaren har idag en kund som vill ha hjälp med att skapa en webbsida, där en tjänst på
webbsidan kommer att vara en undersida där man som användare ska kunna ladda upp videoklipp
till företaget. Användaren ska innan videoklippen laddas upp och sparas kunna se samtliga
videoklipp i en lista och kunna förhandsgranska videoklippen. Ett önskemål är att det även ska gå
att välja att endast ladda upp en del av ett videoklipp. För närvarade planerar uppdragsgivaren att
skapa detta själv från grunden med hjälp av främst HTML, CSS och JavaScript men skulle även
vilja undersöka vilka möjligheter som finns för att implementera detta med hjälp av ett ramverk.
Denna studie kommer därför att gå ut på att identifiera vilka ramverk för video som finns samt
undersöka om några plugins för ramverket finns som kan möjliggöra mer avancerade funktioner
som till exempel kundens önskemål om att kunna välja ut endast en del av ett videoklipp, för att
sedan jämföra dessa och se vilket ramverk som är mest lämpligt att använda. Avslutat arbete ska ge
ökad kunskap om dessa ramverk samt kunna användas som underlag vid val av ett ramverk.
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1.2 Syfte
Syftet med denna studie är att identifiera och jämföra olika JS-ramverk för video för att kunna
rekommendera det ramverk som är mest lämpligt utefter uppdragsgivarens behov.

1.3 Undersökningsfråga
Vilka JS-ramverk för video är att rekommendera där man främst vill kunna förhandsgranska samt
lista videoklipp?

1.4 Målgrupp
Målgruppen för studien kommer att vara inriktad mot företag i IT-branschen och webbutvecklare,
som har intresse av att utveckla en webbsida med video med ett JS-ramverk som stöd vid
utvecklingen. Studien riktar sig både till webbutvecklare som idag redan använder sig av JSramverk men även för webbutvecklare som aldrig tidigare använt sig av JS-ramverk och behöver
hjälp med att finna och välja ett JS-ramverk.

1.5 Avgränsningar
Denna studie är alltså avgränsad till ramverk (Javascript ramverk) för video. Ytterligare en
avgränsning som kommer att göras i denna studie är att max tio ramverk kommer att väljas ut i
första utvärderingsfasen. Detta på grund av att utbudet av ramverk för video inte är så stort. Efter att
den andra utvärderingsfasen genomförts kommer en avgränsning att göras där endast de tre ramverk
som uppfyller flest kriterier att väljas ut. Varför tre ramverk kommer att väljas ut är på grund av
brist på tid då detta är en uppsats på kandidatnivå och att avgränsa sig till färre ramverk ger rättvist
dessa ramverk mer tid till att utvärdera. Vid jämförandet av dessa tre ramverk kommer en mall
bestående av 15 kriterier som Pano et al. (2018) tagit fram att användas. Av dessa kriterier kommer
en avgränsning att göras där endast de kriterier som är relevanta för denna studie kommer att
utvärderas. En redogörelse av vilka kriterier som används samt utesluts kommer att presenteras i
metodkapitlet innan jämförelsen påbörjas.

1.6 Etiska överväganden
Vetenskapsrådet tar upp fyra huvudkrav att ta hänsyn till vid forskning. Dessa är informationskrav,
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Swedish Research Council 2002), samtliga
handlar om hur man hanterar personuppgifter. Eftersom denna studie ej kommer att hantera någon
personlig data går dessa etiska överväganden ej att tillämpa.
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Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll samt etiska frågor som handlar om
forskarens relation till uppgiften. Tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvar är grundläggande
principer som god forskningssed baseras på (Vetenskapsrådet 2019). Tillförlitlighet handlar i
sammanhanget om att säkerställa forskningens kvalitet i bland annat metod och analys, detta
kommer att säkerställas i studien genom att vara källkritisk, vilket innebär att värdera fakta utifrån
hur trovärdig den är (Infokoll u.å.). Ärlighet handlar om att utveckla och genomföra forskningen på
ett rättvist och objektivt sätt. Respekt handlar om att ha respekt för deltagare i studien, men även
samhället och miljön. Slutligen ansvar, som handlar om att ta ansvar för en forskningsidé till
publicering samt dess vidare konsekvenser (Vetenskapsrådet 2019).

Ett validitetsproblem som skulle kunna påverka denna studie även ur ett etiskt perspektiv är att de
kriterier att använda under studien ger något ramverk något slags fördel. Vetenskapsrådet (2019)
anger att ärlighet är en grundläggande princip för god forskning, därför kommer samtliga ramverk
att utvärderas på samma sätt för ett rättvist resultat. Här är det viktigt att inte endast några ramverk
utvärderas ordentligt utan att alla utvärderas på samma villkor. Ett ramverk får ej framhävas på
något vis mer än något annat, samtliga ramverk kommer att behandlas lika. Styrkor och svagheter
för respektive ramverk kommer väl att specificeras och lyftas fram för ett rättvist resultat.

1.7 Begreppsbeskrivning
Ramverk - Ett ramverk (i studiens sammanhang, Javascript-ramverk) är en samling av bibliotek
med färdiga funktioner (Morris 2019).
Bibliotek - Ett bibliotek är i detta sammanhang färdig kod man kan använda sig av som består av en
samling klasser och funktioner som har en specifik uppgift (Pediaa 2018).
Plugin - Ett plugin är en påbyggnad bestående av en specifik funktion som man kan lägga till i ett
befintligt ramverk som förbättrar möjligheterna för en applikation (Pediaa 2018).
API - API är en förkortning för Application Program Interface och är ett protokoll som används för
att program enklare ska kunna prata med varandra (Hindskog 2018). Ett API är ett gränssnitt för
andra bibliotek att interagera med utan direkt access.
Npm - Node Package Manager, används bland annat för att installera ramverk (Npm u.å.).
Node.js - Node är designat för att bygga skalbara nätverksapplikationer (Node.js 2019).
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2. Teori
Teorikapitlet inleds med att identifiera vad ett ramverk är för något. Därefter presenteras tidigare
studier och undersökningar för hur man går tillväga vid val av ett ramverk.

2.1 Vad är ett ramverk?
JavaScript är ett skriptspråk som skapades 1995 som interagerar med HTML och CSS och som
sedan dess blivit mycket kraftfullt. Företag som Google och Facebook är några av de som idag
bygger sina webbplatser med JavaScript. När Node.js 2009 släpptes blev JavaScript också ett av de
största språken för utveckling på server-sidan (Finley 2016). JavaScript används för att skapa och
kontrollera den dynamiska webbens komponenter som exempelvis foto, animeringar och interaktiva
formulär. När utveckling av en applikation i JS inleds kommer man som utvecklare i flertal fall även
i kontakt med något som kallas JavaScript-ramverk (Morris 2019). När ramverk nämns i denna
studie kommer det främst att syfta på ramverk för video och de ramverk som i denna studie kommer
att studeras.
Morris (2019) beskriver att bygga en webbsida på samma sätt som att bygga ett hus. Efter att ett
beslut om att bygga ett hus har tagits kan man antigen skapa egna byggmaterial från grunden, vilket
skulle vara mycket tidskrävande och mycket ologiskt. Det mer sannolika vore att man köper färdigt
byggmaterial och monterar detta efter en ritning som passar de behov man har. En annan liknelse
Morris (2019) använder sig av är om man behöver nya däck till bilen exempelvis är det mycket
förnuftigare att köpa däck än att återuppfinna däck från grunden. Kodning är mycket likt detta, när
man bestämt sig för att koda en webbsida kan man välja att göra detta på egen hand från grunden
eller att använda en färdig mall, ett så kallat ramverk som är en samling av JavaScript bibliotek som
ger utvecklaren en färdig kod som används för rutinmässiga funktioner och uppgifter.

2.2 Tidigare undersökningar
Det går att hitta relativt många studier där olika ramverk på ett eller annat vis jämförs med varandra
men för vad gäller ramverk för video är utbudet desto mindre.

2.2.1 Tidigare jämförelser av ramverk
Händel och Lindström (2017) har i sin studie studerat app-ramverk, där de jämfört och utvärderat
ramverken React Native och Ionic. De kriterier de utgick ifrån i sin studie var prestanda,
samhällsengagemang, plugin och utvecklingsförmåga. De undersökte bland annat hur många
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stjärnor de olika ramverken har erhållit på GitHub, hur många frågor som ställts på Stack Overflow
om ramverken och hur många Googlesökningar som gjorts. Samtliga tre återkopplades till
samhällsengagemang som har att göra med hur omtalat ramverket är. Händel och Lindström (2017)
valde att göra intervjuer med experter för att identifiera viktiga kriterier för val av ramverk där de
fann att säkerhet, prestanda, kostnad, samhällsengagemang, licens, mognad, framtid, lärbarhet,
portabilitet, dokumentation, modularitet och plugins var viktigast. Detta visade att de förutbestämda
kriterier de utgått ifrån i sin studie var relevanta att använda. Ramverken har sedan poängsatts
utefter de kriterier som funnits, detta resulterade i ett jämnt resultat med fördel till Ionic. Båda
ramverken var enligt Händel och Lindström (2017) bra alternativ och det mest lämpade ramverket
bedöms bero på vilka kriterier man väljer att använda samt hur man poängsätter dessa.
Lipovac (2017) har genomfört en studie där han jämför front-end ramverk för utveckling av
responsiva webbsidor. Lipovac (2017) nämner att det är svårt att hitta forskning om just
jämförandet och utvärdering av front-end ramverk, anledningen anger han vara att det helt enkelt
inte finns så mycket forskning kring området eller att front-end ramverk brukar benämnas med ett
flertal olika namn. Här skriver Lipovac (2017) främst om responsiva ramverk, men vid närmare
granskning av ramverk för video och deras dokumentationer visar sig detsamma. I dokumentationer
på ramverkens webbsidor anger de i vissa fall att de är ett ramverk (VideoJS, u.å.), medan de i nästa
mening anger sig som ett bibliotek (jPlayer 2017), en mediaspelare (Plyr 2019) eller exempelvis en
plattform (JWPlayer, 2019).

2.2.2 Att välja ramverk
Varisco (2016) skriver i ett blogginlägg att den första och viktigaste frågan att ställa sig är vad
ramverket ska göra och att denna fråga ofta ignoreras. De viktigaste funktionerna att överväga vid
val

av

ramverk

anger

skribenten

vara

timing,

tekniska

egenskaper

och

funktioner,

samhällsengagemang (“community”) och konsekvenser av valet. Timing anses som viktigt eftersom
det krävs tid att både studera och testa ramverken. Man bör kontrollera mängden kod för ramverket
och hur komplext det är eftersom utvecklare oftast har kort tid på sig innan ett projekt ska levereras.
Om ett ramverk är värt att överväga beror på vilken målgrupp ramverket är avsett att användas av.
Hur många människor diskuterar ramverket på webben? Hur många använder ramverket? Hur ofta
svarar grundaren av ramverket på felrapporteringar? Hur många frågor har ställts om ramverket? Ett
ramverk som redan används av många utvecklare har en fördel främst för att man som utvecklare
enklare kan få hjälp med problem som kan uppstå vid utvecklingen. Detta eftersom tidigare
utvecklare som använt eller använder ramverket delat med sig av sina lösningar. Varisco (2016)
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menar även att det är viktigt att se över konsekvenser innan man gör sitt val av ett ramverk. Ett
exempel är att tänka på att man som utvecklare oftast inte sitter ensam och utvecklar en
webbapplikation och bör se över hur enkelt ett ramverk är för en annan utvecklare att lära sig samt
hur lång tid det tar för andra utvecklare att bli bekant med ramverket (Varisco 2016).
Gizas et al. (2012) gjorde en studie där de jämförde och utvärderade ramverk. Sex olika Javascriptramverk jämfördes efter vissa mått. Till exempel mått på storlek vilket innebar: antal rader kod,
antal kommentarer och förhållandet mellan dessa. Andra mått de använt i sin studie är komplexitet
och underhåll. De försökte med detta arbete att åstadkomma en övergripande prestationsbedömning
av de mest använda ramverken just då. Gizas et al. (2012) menar på att validering, kvalitet och
prestanda är det viktigaste att se över vid val av ett ramverk. Resultatet visade att vissa funktioner
och kod behövde förbättras och med valideringstester avslöjades även

att delar av kod bör

förändras. De kriterier och metoder som de använt i sin studie har de sedan tänkt att kunna
återanvända till framtida studier.
Graziotin och Abrahamsson (2013) besvarar i sin studie frågan vilka faktorer och aktörer leder till
valet av ett ramverk, där de anger att mjukvarutvecklare har svårigheter med att utvärdera
JavaScript-ramverk. På webbsidor som Stack Overflow är det fullt med nybörjarfrågor för ämnet.
Deras studie går ut på att studera hur man väljer det mest lämpliga JavaScript-ramverket. De
föreslår i sin studie en forskningsdesign med en jämförande analys av ramverk som kopplar
samman utvecklares och användares behov. I deras studie kontaktade de totalt fyra stycken
frontend-utvecklare, dessa blev sedan tillfrågade hur de går tillväga vid val av ett nytt ramverk men
även hur de tidigare gått tillväga med de ramverk de redan använder. Följande tre kriterier tas upp
av samtliga deltagare i studien: tillräcklig dokumentation, mindre kod som gör mer och
samhällsengagemang. Andra saker som lyfts fram som viktiga faktorer vid val av ramverk är hur
uppdaterat ramverket är,

ramverkets storlek, exekveringstid samt om kodexempel och

dokumentation finns.
Walsh (2007) upplyser om de viktigaste punkterna att studera vid val av ramverk. En första fråga
han ställer är om ramverket gör det man behöver att ramverket ska kunna göra, något som
egentligen borde vara den mest uppenbara och självklara frågan men som Walsh (2007) menar på
kan glömmas bort under processen. Man kanske exempelvis fastnar för häftiga funktioner hos ett
ramverk som egentligen är helt irrelevanta, innan man hunnit se om detta ramverk faktiskt gör det
man letar efter att det ska göra. Walsh (2007) anger därför att en lista över den funktionalitet man
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kommer att behöva är viktig att skapa och följa vid val av ramverk. Walsh (2007) skriver även att
ett problem med ramverk ofta har varit dess dokumentation då den i många fall inte varit tillräckligt
bra, om det ens funnits någon dokumentation alls, något att ha i åtanke under denna studie.
Hur många som använder ramverket sammanfattas ofta som samhällsengagemang och är en viktig
faktor som Walsh (2007), Gizas et al. (2012) och Graziotin och Abrahamsson (2013) alla tar upp i
sina studier. Samtliga menar på att detta är en viktig faktor vid val av ramverk då detta även avgör
hur mycket hjälp som finns att hämta om ramverk och kodexempel.
Graziotin och Abrahamsson (2013) gör tillsammans med Pano 2018 (se Pano et al. 2018) ytterligare
en studie där de går in mer på djupet på valet av ett ramverk. I deras studie intervjuar de totalt 18
utvecklare med olika erfarenhet av val av ramverk. Arbetet resulterade i en framtagen modell av
önskvärda villkor för ett ramverk. I tidigare studier fann de att storlek på ramverk och
exekveringstid är viktiga faktorer vid val av ramverk, något som de sedan i sitt resultat från 2018
kan bekräftas. Andra saker de kommer fram till är att dokumentationen bör vara precis och
innehålla exempel och riktlinjer för hur implementering av ramverk går till samt att all kod bör vara
enkel att läsa och förstå. De konstaterar även att ramverk som funnits en längre tid är att föredra
samt att gratis ramverk föredras. Förväntningar på ramverk och användbarhet är också avgörande
kriterier. I sitt resultat presenterar de 15 relevanta attribut att ta hänsyn till vid val av ramverk (se
tabell 1). Vad de fann var att antal kodrader bör vara så lågt som möjligt, dokumentation bör vara
precis och innehålla exempel på vanliga uppgifter. Koden för att implementera ramverk bör vara
enkel att läsa och förstå. Ett ramverk anses vara tillförlitligt om det används av liknande företag i
samma miljö. Några av de saker som enligt Pano et al. (2018) är viktiga att se över är
prestationsförväntningar som exempelvis prestanda och ramverkets storlek. Hur komplext
ramverket är, modularitet, hur dess samhällsengagemang ser ut, priset för att använda ramverket
samt hur uppdaterat ramverket är.
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Nedan (tabell 1) redovisas den mall som Pano et al. (2018) tog fram över de 15 viktigaste
kriterierna (K) att studera vid val av ett ramverk. Samtliga kriterier har översatts till svenska samt
tilldelats varsitt ID för att kunna utgå från dessa kriterier senare i studien.
Tabell 1 - 15 kriterier
(Pano, et al. 2018, s. 28)

Egen översättning

K1

A framework [documentation, author, website]
should state clearly if it is intended for developing
applications that will run relying mostly on the
resources of the client or on those of the server.

Ett ramverk (dokumentation, upphovsman, webbsida)
skall tydligt ange om det är avsett att utveckla
applikationer som kommer att förlita sig mest på
klientens eller serverns resurser.

K2

The number of lines of code of the applications
created by means of the framework should be as
low as possible.

Antalet rader kod för att skapa applikation med
ramverket skall vara så lågt som möjligt.

K3

Documentation should be precise and include
several examples for implementing common
tasks. Documentation should allow developers to
find guidelines on implementing a feature quickly.

Dokumentation skall vara precis och
inkludera exempel på implementering av
vanliga uppgifter. Dokumentation skall
tillåta användare att hitta vägledning för att snabbt kunna
implementera.

K4

The code that implements a framework should be
easy to read and understand.

Koden som implementerar ramverket skall vara enkel att
läsa och förstå.

K5

A framework should enable the development of
clear code.

Ett ramverk skall möjliggöra utveckling av tydlig kod.

K6

A framework is estimated as reliable if used by
similar companies in their production
environment.

Ett ramverk är tillförlitligt om flera i
samma bransch använder ramverket.

K7

The community behind a framework is its heart
and as such its size and contributors signal the
trust of developers in the technology.

Samhörigheten bakom ett ramverk är dess hjärta på så
sätt signalerar storlek och personer som bidrar till
förtroendet hos utvecklare i tekniken.

K8

Frameworks which have been around for a
longer time are preferred to new ones.

Ramverk som funnits en längre tid
föredras före nya ramverk.

K9

Simple tasks such as event handling, DOM
manipulation, and real time component updates
should be automatised.

Enkla uppgifter som händelsehantering, DOM
manipulering och uppdateringar av realtidskomponenter
skall vara automatiserade.

K10

Frequently updating a framework with new
features for matching the web design trends is
evaluated positively.

Frekvent uppdatering av ramverk med nya funktioner
som matchar webb-designens trender värderas positivt.
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K11

Applications created through a framework should En applikation skapad via ett ramverk skall
run in different browsers.
kunna köras i olika webbläsare.

K12

A framework should be modular; changing a
module should not affect others.

Ett ramverk skall vara modulärt: att ändra en modul bör
inte påverka andra.

K13

Libraries that come with a framework should
enable the achievement of basic and advanced
functionalities at any development stage.

Bibliotek som medföljer ett ramverk skall göra det
möjligt att uppnå grundläggande och avancerade
funktioner vid varje utvecklingsstadium.

K14

A framework should allow external libraries to be Ett ramverk skall tillåta att lägga till externa bibliotek
imported without having to adapt them.
utan att behöva anpassa dem.

K15

Free frameworks are preferred to paid ones.

Gratis ramverk föredras framför avgiftsbelagda.

2.3 Att skilja på ramverk och bibliotek
Att skilja på ett ramverk och bibliotek är något som många har svårt för (Brennan 2017). Ett
ramverk erbjuder inte bara en individuell lösning på ett kodproblem, det ger en struktur som
organiserar de delar av din webbplats där ramverket implementerats. Koden är väl strukturerad och
ramverket kommer att skapa färdiga lösningar för vanliga kodproblem. Medan ett bibliotek endast
tillhandahåller en viss funktion (Figur 1). Bibliotek kan beskrivas som olika delar av ett ramverk
som ramverket kan anropa (Morris 2019).

Egen Kod
Du anropar

Anropar dig

Ramverk

Innehåller

Bibliotek

Figur 1 - Beskrivning av ramverk vs. Bibliotek
(Inspiration för bild hämtad från Stack Overflow (2015) och sedan översatt till svenska)
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Bräunlich & Aaken (VideoSWS 2017) har gjort en jämförelse av olika HTML5 video spelare, där
de jämfört ramverk och redovisat detta i en tabell. Det som gör Bräunlich och Aakens (2017)
presentation intressant för denna studie är att de valt att benämna allt i sin jämförelse som HTML5
Video player, när några av dessa på sina webbsidor identifierar sig som ramverk medan andra som
bibliotek. Detta är ytterligare ett exempel på hur otydligt det är inom detta område att definiera vad
som är ett ramverk, men desto viktigare att ta hänsyn till i denna studie för att få ett rättvist resultat.
I den studie Pano et al. (2018) gjorde skriver de ett flertal gånger i sitt resultat från intervjuerna med
utvecklare att utvecklaren säger bibliotek men egentligen menar ramverk. Detta är ett exempel på
att även utvecklare som arbetar inom branschen ibland har svårt att skilja på ramverk och bibliotek.
Ett ramverk visar hur ditt projekt ska vara strukturerat medan ett bibliotek är byggklossar som kan
användas var som helst (Brennan 2017).

2.4 Val av utvärderingskriterier
Teorikapitlet inleddes med att identifiera vad ett ramverk är och sedan undersöktes vilka tidigare
studier som finns för området. Vad som är viktigt att tänka på vid val av ramverk har undersökts
samt vad skillnaden mellan ramverk och bibliotek är. Efter detta har beslutet att använda Pano et al.
(2018) kriterier som grund för denna studie tagits. Varför just Pano et al. (2018) kriterier valts är för
att detta är en ny och relevant studie, samt att Pano et al. (2018) skapat en tydlig tabell med kriterier
att utgå ifrån, med ett brett spektrum av vad man bör ta hänsyn till vid val av ramverk.

2.5 Källkritik
Att vara källkritiskt innebär att värdera fakta utifrån hur trovärdig den är (Infokoll u.å.). Valet av
källor för denna studie har kritiskt granskats för att få ett så god bild som möjligt. För att finna fakta
om ramverken har ramverkens officiella webbsidor använts, för ökad trovärdighet har även saker
såsom ifall de webbplatser ramverken anger sig stödja även testats om de stöds. De böcker som
använts i studien har varit kurslitteratur och kan anses pålitliga eftersom de används i
utbildningssyfte. Några elektroniska källor där källorna ibland haft egna tolkningar som ej har en
vetenskaplig grund har använts, dessa källor har använts för att beskriva begrepp och ingen data
som kan påverka studiens resultat, annars har främst förstahandskällor använts. För att styrka att
den fakta som funnits i teorikapitlet stämmer har flera källor för samma område lyfts fram. Något
att ha i åtanke under studien är även hur nya källorna är och om de fortfarande är relevanta.
Vetenskapliga artiklar har även använts och de kriterier som i huvudsak används i studien är
hämtade ur en journalartikel (Pano et al. 2018) som både är relevant, övergripande och pålitlig.
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Något som kan kritiseras vad gäller de kriterier Pano et al. (2018) tagit fram är avsaknaden av
viktning av kriterierna.
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3. Metod
Denna kandidatuppsats består av en jämförande studie, som kommer att bygga på en jämförande
metod. Studien kommer att delas upp i tre faser. I den första fasen studeras vilka olika ramverk med
plugins som finns för videohantering. Sedan kommer tio stycken ramverk att väljas ut och studeras,
där ramverken måste uppfylla vissa kriterier. De ramverk som uppfyller dessa kriterier kommer att
gå vidare till den andra utvärderingsfasen där ytterligare kriterier för ramverken behöver uppfyllas
och dessa kommer att rangordnas. De tre ramverk med högst placering kommer slutligen att
jämföras i den tredje fasen. För att jämföra de tre utvalda ramverken efter att de första två stegen av
utvärderingen är gjord, kommer samtliga utvalda ramverk att utvärderas efter kriterier från Pano et
al. (2018) tabell.
Som Walsh (2007) nämner är det även viktigt att ha en lista över den funktionalitet man letar efter
hos ett ramverk att utgå ifrån. Därför kommer en lista med krav även att skapas under andra fasen
av utvärderingen av denna studie, med de krav uppdragsgivaren ställer på ramverket, som sedan
kommer att användas vid jämförandet av de slutgiltiga tre ramverken. Slutligen kommer resultat för
respektive ramverk att redovisas. De kriterier som kommer att användas för hur man väljer ett
ramverk kommer att hämtas från tidigare studier, eftersom denna studie inte går ut på att identifiera
vad som är viktigast vid val av ramverk, utan är till för att utvärdera ramverk.

3.1 Metod för första utvärderingsfasen
I denna studie kommer en komparativ metod att användas, även kallad jämförande metod. Ejvegård
(2009) beskriver denna metod som svår och skriver att man kanske tror man exempelvis jämför två
äpplen med varandra men det visar sig sedan att man i själva verket jämför ett äpple med en
pepparkaka. Det han menar är att det är viktigt att se till att det är rätt saker som jämförs för att få
ett rättvist resultat. Därför anger han några punkter som är viktiga att tänka på vid en komparativ
metod (Tabell 2).
Tabell 2 - Viktiga saker att tänka på vid komparativ metod
(Ejvegård 2009, s. 44).
a

Man måste utgå från enheter som man tror går att jämföra.

b

Före jämförelsen behöver man generalisera de företeelser som skall jämföras.

c

För att en meningsfull jämförelse skall kunna ske måste en sortförvandling ske.
(Exempelvis olika länders valutor måste omskrivas i samma valuta)

d

Såväl likheter som olikheter skall beskrivas.
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Många ramverk för video är vagt definierade på deras webbsidor där flera ramverk i sin
dokumentation väljer att definiera sig som ett ramverk och i nästa mening som ett bibliotek. Därför
är det extra viktigt att kontrollera vad samtliga ramverk som kommer att jämföras definierar sig som
i sin officiella dokumentation. Studien inleds därför med att kontrollera om samtliga ramverk
någonstans på deras officiella webbsidor definierar sig som ett ramverk, för precis som Ejvegård
(2009) beskriver är det viktigt att samma saker jämförs med varandra (Tabell 2) så att det inte blir
som ett äpple mot en pepparkaka eller i detta fall bibliotek mot ramverk.
Nästa kriterium som kommer att kontrolleras är om ramverket är gratis. Detta kommer att
kontrolleras genom att besöka ramverkens webbsidor. Lipovac (2017) skriver att vad som menas
med att ett ramverk är gratis innebär att det ska uppfylla kraven för MIT licens eller liknande för att
man fritt ska få använda och publicera ramverket.
Slutligen kontrolleras om det finns några plugins till ramverket eftersom detta är ett krav från
uppdragsgivaren. Plugins ska kunna användas till utökade funktioner som exempelvis önskemålet
uppdragsgivaren hade om att kunna välja ut endast en del av ett videoklipp.
De ramverk som inte uppfyller dessa kriterier kommer därmed inte att studeras vidare. Efter att
samtliga ramverk har kontrollerats kommer de ramverk som uppfyller kriterier i fas ett att gå vidare
till andra utvärderingsfasen.

3.2 Metod för andra utvärderingsfasen
Händel och Lindström (2017) använde sig av betyg från GitHub, som är en plattform för utvecklare
där utvecklare kan dela med sig av kod (GitHub u.å.) samt frågor på Stack Overflow, som är en
plattform där utvecklare kan dela med sig av kunskap (Stack Overflow 2019) i sin studie. Eftersom
de flesta ramverk går att ladda ned från GitHub och ramverk diskuteras mycket på Stack Overflow
är det dessa kriterier som kommer att användas i denna studie i den första fasen av utvärderingen.
Det som först kommer att utvärderas är hur många stjärnor respektive ramverk har på GitHub. På
GitHub kan man om man tycker om exempelvis ett ramverk ge detta en stjärna, antalet stjärnor på
GitHub kommer alltså att stå för antalet personer som totalt gillat respektive ramverk. Nästa sak
som kommer att studeras är hur många frågor som ställts om ramverket på Stack Overflow och
kommer stå för antalet olika frågor som ställts om ramverket totalt sedan ramverket skapades.
Slutligen kommer även antalet Npm-nedladdningar som gjorts för respektive ramverk att studeras.
För att installera ett ramverk kan man ladda ned ramverket via Npm, vilket är en pakethanterare
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som tillhandahåller öppen källkod för JavaScript (Npm u.å.). Därför kommer antalet nedladdningar
för ramverket i snitt per vecka att kontrolleras, för att få en bättre bild över hur många aktiva
användare ramverket har.
Samtliga tre kriterier som kommer att kontrolleras handlar om samhällsengagemang för ramverken,
vilket bland annat innebär hur populärt ramverken är hos utvecklare idag och hur omtalat ramverket
är. Samtliga siffror skrivs sedan ut i en tabell och får en placering (P).
Det ramverk med flest stjärnor på GitHub kommer på första placering, det med näst flest stjärnor
kommer på en andra placering och så vidare. Samma sak för Stack Overflow och Npm, det ramverk
som har fått flest träffar respektive nedladdningar kommer på en första placering, näst flest en andra
placering och så vidare. Sedan kommer även antalet enheter ramverket stödjer som till exempel
mobile och desktop att räknas. Antalet webbläsare (browser) ett implementerat ramverk kan köras
på som till exempel Safari (Safari 2019) kommer också att räknas och få en placering på samma sätt
som ovanstående. Har flera ramverk någon gång samma resultat kommer de på en delad placering,
flera ramverk kan alltså komma på en tredjeplats till exempel. När samtliga ramverk har fått en
placering för respektive kategori räknas placeringarna ihop till en total siffra. Har ett ramverk
exempelvis kommit på första placering för alla fem kategorier hade den totala siffran blivit fem (se
tabell 3). Efter att alla ramverk fått sin totalpoäng sorteras dessa från lägst till högst poäng. Det
ramverk med lägst poäng är det ramverk som totalt fått högst placeringar.
Tabell 3 - Exempel på rangordning
Exempel

Github

P

Stack Overflow

P

Npm

P

Enhet

P

Browser

P

Total

Ramverk 1

500

1

200

2

100

3

Desktop
Mobile

1

Web 1
Web 2
Web 3
Web 4

1

8

Ramverk 2

200

3

500

1

200

2

Desktop

2

Web 1
Web 2
Web 3

2

9

Ramverk 3

100

2

100

3

500

1

Desktop
Mobile

1

Web 1
Web 2

3
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Det sista som behöver fastställas i den andra fasen av denna studie är en lista över de krav som
ställs på ramverket. Uppdragsgivaren vill ha ett ramverk för video med plugins. Ramverket ska
kunna förhandsgranska videoklipp och dessa videoklipp ska visas i en lista. Uppdragsgivaren
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ser det även som en bonus om någon plugin för att kunna välja ut endast en del av ett videoklipp
finns att tillhandahålla för ramverket. Slutligen ska ramverket även fungera i flera webbläsare.
Om följande krav i listan uppfylls kontrolleras främst genom att studera ramverkens officiella
webbsidor.
Följande krav (Kv) finns:
Kv1. Det skall vara ett JavaScript-ramverk.
Kv2. Ramverket skall stödja video.
Kv3. Ramverk skall kunna spela upp video.
Kv4. Det skall finnas plugins för ramverket.
Kv5. Ramverket kan lista flera videoklipp.
Kv6. Ramverket kan köras i flera webbläsare.
(Önskemål: Att kunna klippa ut del av video)
Därmed avslutas den andra fasen av studien och går vidare till den tredje utvärderingsfasen.

3.3 Jämförelse och utvärdering av valda ramverk
Vid jämförandet av de tre återstående ramverken i utvärderingsfas tre kommer arbetet att inledas
med att kontrollera att dessa uppfyller de krav som finns på den kravlista som tagits fram under den
andra fasen av utvärderingen. Skulle ett ramverk ej uppfylla dessa krav kommer det därmed ej att
fortsätta att utvärderas och det ramverk som låg näst på tur (fjärde plats) i den andra fasen av
utvärderingen kommer att kontrolleras istället, tills tre ramverk återstår att jämföra.
I den tredje utvärderingsfasen kommer den tabell Pano et al. (2018) tagit fram i sin studie att
användas. Tabellen består utav totalt 15 kriterier men som nämnts under kapitlet Avgränsningar
kommer alla ej att utvärderas i denna studie på grund av att alla ej är relevanta för just denna studie.
Vilka kriterier som utvärderas och ej kommer att redovisas i underkapitlet 3.2.1.
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3.3.1 Motivering av kriterier för utvärdering av ramverk
De kriterier som kommer att väljas bort från Pano et al. (2018) kriterier samt varför de väljs bort ur
studien beskrivs nedan (Tabell 4).
Tabell 4 - Bortvalda kriterier
K1

Ett ramverk (dokumentation, upphovsman, webbsida)
skall tydligt ange om det är avsett att utveckla
applikationer som kommer att förlita sig mest på klientens
eller serverns resurser.

Detta kriterium kommer ej att utvärderas
eftersom få av ramverkens webbsidor anger
detta på sina webbsidor eller
dokumentationer, även om några uppger
detta framgår det ej hos alla och kan därför
ej jämföras. Informationen hos
ramverken är i detta fall för vag.

K4

Koden som implementerar ramverket skall vara enkel att
läsa och förstå.

Detta kriterium kommer ej att utvärderas på
grund av att innebörden att kod ska vara
“enkel att läsa och förstå” är en
tolkningsfråga beroende på utvecklares
förkunskaper.

K5

Ett ramverk skall möjliggöra utveckling av tydlig kod.

Detta kriterium är vagt definierat då inga
strikta kriterier för vad tydlig kod är
framkommer och är därför en
tolkningsfråga. Inga rättvisa slutsatser
kommer kunna göras och ger därför inget
bra resultat.

K6

Ett ramverk är tillförlitligt om flera i
samma bransch använder ramverket.

Detta kriterium kommer ej att utvärderas
eftersom uppdragsgivaren i sin tur han egen
kund och dessa två ej ingår i samma
bransch vilket gör det svårt att bedöma
vilken bransch man bör utgå från. Samt att
detta kriterium går ihop med
samhällsengagemang som redan tagits upp i
första fasen av denna studie genom att se
hur populärt ramverket är.

K9

Enkla uppgifter som händelsehantering, DOM
Detta kriterium kommer ej att utvärderas då
manipulering och uppdateringarna av realtidskomponenter informationen ej gått att finna för alla
skall vara automatiserade.
ramverk.

K12

Ett ramverk skall vara modulärt: att ändra en modul bör
inte påverka andra.

Detta kriterium kommer ej att utvärderas.
Det kan vara bra att utvärdera detta om man
använder sig av flera programspråk men
eftersom studien endast riktar sig åt
JavaScript är detta ej relevant för studien
och uppdragsgivaren.
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K14

Ett ramverk skall tillåta att lägga till externa bibliotek utan Detta kriterium kommer ej att utvärderas
att behöva anpassa dem.
eftersom det ej är relevant för studien.
Eftersom plugins främst kommer att
användas för utökade funktioner är det ej ett
krav att kunna lägga till externa bibliotek
till ramverket.

Två av de kriterier som fanns i Pano et al. (2018) tabell utvärderas redan under den första fasen av
utvärderingen och kommer därför ej att utvärderas ytterligare då detta endast leder till repetitivt
arbete. Följande kriterier utvärderas redan i första steget av utvärderingen:

- K7: Samhörigheten bakom ett ramverk är dess hjärta på så sätt signalerar storlek och personer
som bidrar till förtroendet hos utvecklare i tekniken. Detta kriterium handlar om Ramverkens
samhällsengagemang och kontrolleras redan genom att se över hur populära ramverken är på
GitHub, Stack Overflow samt Npm.

- K15: Gratis ramverk föredras framför avgiftsbelagda. Att ramverken ska vara gratis att använda
har i denna studie varit ett kriterium från början.
I tabellen nedan (Tabell 5) redovisas de kriterier som kommer att användas i tredje
utvärderingsfasen av denna studie och även hur de olika kriterierna kommer att utvärderas.
Tabell 5 - Kriterier att utvärdera
K2

Antalet rader kod för att skapa applikation med
ramverket skall vara så lågt som möjligt.

En enkel och så identisk applikation som möjligt i samma
miljö kommer att implementeras för samtliga ramverk med
samma kodstandard. Antalet rader kod kommer sedan att
räknas.

K3

Dokumentation skall vara precis och
inkludera exempel på implementering av
vanliga uppgifter. Dokumentation skall tillåta
användare att hitta vägledning för att snabbt
kunna implementera.

Dokumentationen på samtliga ramverks webbsidor kommer
att studeras. Det som främst kommer att studeras är om
ramverken har någon vägledning för hur man går tillväga
vid implementering av ramverk första gången.

K8

Ramverk som funnits en längre tid
föredras före nya ramverk.

Detta kommer att kontrolleras genom att titta på vilket år
ramverken grundades.

K10

Frekvent uppdatering av ramverk med nya
funktioner som matchar webb-designens
trender värderas positivt.

Här kommer det att studeras hur ofta ramverket uppdaterats
det senare året, hur många versioner som finns samt med hur
stora mellanrum ramverken uppdaterats.

22

K11

En applikation skapad via ett ramverk skall
kunna köras i olika webbläsare.

I första fasen av denna utvärdering redovisas vilka
webbläsare de olika ramverken stödjer utefter vad deras
egna webbsidor angett. Här utvärderas om detta stämmer
genom att köra de implementerade ramverken i de
webbläsare de anger stödja.

K13

Bibliotek som medföljer ett ramverk skall göra
det möjligt att uppnå grundläggande och
avancerade funktioner vid varje
utvecklingsstadium.

Detta kriterium kommer att kontrolleras till en viss del.
Eftersom plugins kommer att användas finns inget krav på
att ramverk ska klara av avancerade funktioner helt själv,
men däremot kommer grundläggande funktioner att
utvärderas genom att testa om video går att spela upp och
pausa samt om grundläggande funktioner som att justera
ljudvolym går att göra.

Poängsättning här kommer att ske på samma sätt som poängsättningen i den andra delen av
utvärderingsfasen. För K2 kommer det ramverk med minst antal rader kod att hamna på en första
placering och det med flest rader kod att hamna på sista placering, skulle något ramverk få samma
resultat hamnar de på en delad placering. För K3 kommer de ramverk som uppfyller detta krav att
hamnat på första plats, uppfylls krav inte får man istället en sista placering, flera ramverk kan alltså
få samma placering. K8 rangordnas från en första till sista placering genom att det ramverk som
funnits längst kommer på första placering och det som funnits kortast tid kommer på sista placering.
K10 rangordnas efter hur frekvent ramverken har uppdaterats, eftersom ramverken funnits olika
länge har de hunnit uppdaterats olika många gånger. Hur ofta i snitt ramverk uppdaterats kommer
att studeras genom att räkna hur många gånger ramverken uppdaterats senaste året och sedan dela
detta på tolv månader för att få ett snitt. Det ramverk som uppdaterats mest frekvent det senaste året
kommer att hamna på första placering och de som uppdaterats näst mest på andra placering och
slutligen det som uppdaterats minst på en sista placering. K11 ger en första placering om ramverk
stödjer de webbläsare de anger sig stödja på sina webbplatser och en sista plats om någon
webbläsare ej kunnat läsa ramverket. Slutligen K13, om ramverk stödjer grundläggande funktioner
ges en första placering ut och om inte, en sista placering. Ramverken kan alltså få delade
placeringar på flera kriterier om flera skulle uppfylla kriterier. Samtliga poäng räknas sedan ihop
och det ramverk med lägst poäng hamnar på en första placering och det ramverk med högst poäng
på en sista placering, på så sätt utses vilket ramverk som är lämpligast att rekommendera för denna
studie. Ett exempel på hur poängsättningen kan komma att se ut presenteras nedan (Tabell 6).
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Tabell 6 - Exempel resultattabell
Exempel

K2

K3

K8

K10

K11

K13

Total

Ramverk 1

1

1

1

1

1

1

7

Ramverk 2

2

1

2

2

1

1

10

Ramverk 3

3

3

3

3

3

1

17

24

4. Genomförande och resultat
4.1 Genomförande av första utvärderingsfasen
Arbetet inleddes med att ta fram en kravlista över vad som förväntas av ramverket utefter de krav
uppdragsgivaren tidigare angett. Följande krav (Kv) fastställdes i första utvärderingsfasen:
Kv1. Det skall vara ett JavaScript-ramverk.
Kv2. Ramverket skall stödja video.
Kv3. Ramverk skall kunna spela upp video.
Kv4. Det skall finnas plugins för ramverket.
Kv5. Ramverket kan lista flera videoklipp.
Kv6. Ramverket kan köras i flera webbläsare.
Tio olika ramverk identifierades i första utvärderingsfasen. Dessa ramverk identifierades genom
sökningar på Google där följande fyra sökningar gjordes: “web video framework”, “video
framework”, “video ramverk”, “video JavaScript framework”. Det första sökresultatet gav många
träffar men majoriteten av de ramverk som visades riktade sig inte till video utan gav resultat över
exempelvideos för andra ramverk. Att söka på “video ramverk” på svenska gav ingen användbar
sökträff. De andra två sökningarna som gjordes gav samma sökträffar och totalt hittades endast tio
ramverk för video, utbudet för detta område visade sig vara litet. Tio ramverk för video
identifierades alltså totalt. Sedan kontrollerades om ramverken var gratis, om ramverken själva
identifierade sig som ramverk på sina officiella webbsidor eller dokumentationer eller om detta var
något Google-sökningarna angav och slutligen kontrollerades om plugins erbjuds för ramverken.

4.2 Funna ramverk i första utvärderingsfasen
Nedan redovisas de ramverk som identifierats under fas ett.
VideoJS
VideoJS är gratis att använda och laddas ned samt installeras via Npm. För att installera videoJS
behöver även Node.js vara installerat. VideoJS definierar sig själva som ett ramverk och benämner
sig som “The Player Framework” på sin webbsida. I den officiella dokumentation presenteras flera
olika plugins som finns för ramverket att ta del av. VideoJS uppfyller samtliga krav (VideoJS u.å.a).
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Videogular
Videogular är gratis att använda och laddas ned samt installeras via Npm. För att installera
Videogular behöver även Node.js vara installerat. Videogular definierar sig själva som ett ramverk
och skriver på sin webbsida “Videogular is a video application framework for desktop and mobile
powered by AngularJS”. Till ramverket finns även ett flertal plugins att ta del av. Videogular
uppfyller samtliga krav (Videogular u.å.a).
Video-react
Video-react är gratis att använda och laddas ned samt installeras via Npm. Video-react definierar sig
inte som ett ramverk utan skriver på sin webbsida “The web video player built from the ground for
an HTML5 world using React library”. Några plugins finns ej att ta del av. Video-react uppfyller ej
alla krav och kommer därför ej att studeras vidare (Video-react 2019).
jPlayer
jPlayer är gratis att använda. jPlayer är enligt deras webbsida enklast att ladda ned från GitHub men
går även att installera via Npm. För att installera jPlayer behöver Node.js även vara installerat.
jPlayer definierar sig inte som ett ramverk utan skriver på sin webbsida “The jQuery HTML5
Audio/Video Library” samt fortsätter med att beskriva sig som “jPlayer is the completly free and
open source media library written in JavaScript”. Det finns inte några plugins att ta del av. jPlayer
uppfyller ej alla krav och kommer därför ej att studeras vidare (jPlayer 2017).
MLT
MLT är gratis att använda och laddas ned från GitHub för användning men finns ej tillgängligt i
Npm:s register. MLT definierar sig på sin webbsida som ett ramverk och skriver att de är ett
“Multimedia ramverk”. Det finns inte några plugins till ramverket att ta del av. MLT uppfyller ej
alla krav och kommer ej att studeras vidare (MLT 2019).
MediaElement.js
MediaElement.js är gratis att använda och installeras via Npm. MediaElement.js definierar sig som
ett ramverk på sin webbsida och skriver att de är ett “dependable HTML media framework”, till
ramverket finns också flera plugins att ta del av. MediaElement.js uppfyller samtliga
krav (Mediaelement.js 2017).

26

Plyr
Plyr är gratis att använda och finns att ladda ned från GitHub (GitHub 2019c) samt att installera via
Npm. Plyr definierar sig inte som ett ramverk på sin officiella webbsida och skriver att de är “a
simple, accessible and customisable media player for Video, Audio, Youtube and Vimeo”. Det finns
flera plugins att ta del av. Plyr uppfyller ej alla krav och kommer ej att studeras vidare (Plyr 2019).
JWPlayer
JWplayer kostar pengar att använda. En gratis testversion finns att använda i 6 månader, sedan finns
det olika prisklasser att välja mellan. JWPlayer definierar sig inte som ett ramverk utan skriver på
sin webbsida att de är “the most powerful and flexible video plattform”. Plugins finns att ta del av.
JWPlayer uppfyller ej alla krav och kommer ej att studeras vidare (JWPlayer 2019).
FlowPlayer
Flowplayer kostar pengar att använda och finns i tre olika prisklasser. FlowPlayer definierar sig inte
som ett ramverk utan skriver på sin webbplats att de är “online video publishers” och skriver i sin
beskrivning “Flowplayer is an online video platform specifically designed for publishers and the
media industry”. Plugins finns att ta del av. FlowPlayer uppfyller ej alla krav och kommer ej att
studeras vidare (FlowPlayer 2019).
Chimee
Chimee är ett kinesiskt ramverk men deras webbsida går att översätta för att förstå och kunna
använda även för utvecklare utan kunskap i kinesiska. Chimee är gratis att använda och installeras
via Npm (Npm 2018). Chimee definierar sig som ett ramverk och skriver att de är “a video player
framework aims to bring wonderful experience on browser”. Plugins för ramverket finns att ta del
av. Chimee uppfyller samtliga krav (Chimee 2019).

4.3 Resultat av första utvärderingsfasen
Efter första utvärderingsfasen där kriterierna om ramverk är gratis, definierar sig som ett ramverk
samt om tillgång till plugins finns utvärderats återstod endast fyra ramverk i studien (Tabell 7).
Följande fyra ramverk var VideoJS, Videogular, MediaElement.js och Chimee.js.

27

Tabell 7 - Resultat av första utvärderingsfasen
Ramverk

Gratis

Ramverk

Plugins

VideoJS

✔

✔

✔

Videogular

✔

✔

✔

Video-react

✔

❌

❌

jPlayer

✔

❌

❌

MLT

✔

✔

❌

MediaElement.js

✔

✔

✔

Plyr

✔

❌

✔

JWPlayer

❌

❌

✔

FlowPlayer

❌

❌

✔

Chimee

✔

✔

✔

4.4 Resultat av andra utvärderingsfasen
I andra utvärderingsfasen har ramverken fått behålla samma ID som de tidigare blivit tilldelade i
första fasen. Det som undersökts under andra fasen är hur många stjärnor ramverken fått på GitHub,
antalet träffar på ramverket på Stack Overflow och antalet Npm-nedladdningar ramverket har i snitt
per vecka. Detta har sedan poängsatts och rangordnats (Tabell 8). Under kolumnen “Web” i tabellen
listas de webbläsare ramverken uppger sig stödja och under kolumnen “Enhet” listas de enheter
ramverk kan köras på.
Ramverk (R)
R1: VideoJS hade totalt 24 592 stjärnor på GitHub (GitHub 2019d), 500 träffar på Stack Overflow
(Stack Overflow u.å.d) och 85 523 nedladdningar på Npm den veckan data är hämtad (Npm 2019c).
VideoJS uppger på sin webbsida att de stödjer Google Chrome (Google Chrome u.å.), Mozilla
Firefox (Firefox 2019), Safari och Microsoft Edge (VideoJS u.å.) samt stödjer desktop och mobile
(VideoJS u.å.a).
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R2: Videogular hade totalt 1 488 stjärnor på GitHub (GitHub 2017), 324 träffar på Stack Overflow
(Stack Overflow u.å.c) och 2 645 nedladdningar på Npm den veckan data är hämtad (Npm 2017).
Videogular uppger på sin webbsida att de stödjer Chrome, Firefox och Safari samt stödjer desktop
och mobile (Videogular u.å.a).
R3: MediaElement.js hade totalt 6 696 stjärnor på GitHub (GitHub 2019b), 62 träffar på Stack
Overflow (Stack Overflow u.å.b) och 3 420 nedladdningar på Npm den veckan data är hämtad
(Npm 2019b). MediaElement.js uppger på sin webbsida att de stödjer Safari, Firefox, Chrome,
Opera (Opera 2019) och Edge samt stödjer desktop och mobile (MediaElement.js 2017).
R4: Chimee hade totalt 1 667 stjärnor på GitHub (GitHub 2019a), 2 träffar på Stack Overflow
(Stack Overflow u.å.a) och 369 nedladdningar på Npm den veckan data är hämtad (Npm 2018).
Chimee uppger inte på sin webbsida vilka webbläsare de stödjer och får därför en sista placering.
Chimee stödjer desktop och mobile (Chimee 2019).
Efter att alla ramverk fått en placering har samtliga placeringar räknats ihop och varje ramverk har
fått en totalsiffra. De totala poängen har sedan rangordnats från lägst till högst där det ramverk med
lägst poäng hamnat på en första placering. I detta resultat kan man se (Tabell 8) att VideoJS hamnar
på en första placering för fyra av kategorierna och slutar på totalt 6 poäng, vilket även ger en första
placering. På andra placering med nio poäng kommer sedan MediaElements.js, på tredje placering
med tolv poäng hamnar Videogular och på sista placering Chimee med 16 poäng.
Tabell 8 - Resultat för andra utvärderingsfasen
(Data hämtad 12/4-19)
ID

Github

P

Stack Overflow

P

Npm

P

Enhet

P

Web

P

Total

R1

24 592

1

500

1

85 523

1

Chrome,
Firefox, Safari,
Edge

2

Desktop,
Mobile

1

6

R2

1 488

4

324

2

2 645

3

Chrome,
Firefox, Safari

3

Desktop,
Mobile

1

13

R3

6696

2

62

3

3 420

2

Safari, Firefox,
Chrome,
Opera, Edge

1

Desktop,
Mobile

1

9

R4

1667

3

2

4

369

4

Anges ej —

4

Desktop,
Mobile

1

16
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För att säkerställa att de tre ramverk i toppen är de som slutligen kommer att jämföras har även den
kravlista som tidigare tagits fram kontrollerats. Det första kravet Kv1 som fanns från
uppdragsgivaren var att det skall vara ett ramverk, samtliga ramverk uppfyller detta krav eftersom
detta utvärderades redan i första utvärderingsfasen. Kv2 var att ramverket skall stödja video vilket
samtliga ramverk gör eftersom endast ramverk som stödjer video har identifierats i denna studie.
Kv3 var att ramverket skall kunna spela upp video vilket går ihop med Kv2 och eftersom alla
ramverk stödjer video kan de även spela upp video. Kv4 var att det skall finnas plugins för
ramverket, detta kontrollerades genom att titta på ramverkens dokumentationer där de uppger om
plugins finns samt vilka plugins som finns att ta del av för ramverken, detta krav uppfyllde samtliga
tre ramverk. Kv5 var att ramverket kan lista flera videoklipp och tittar man på ramverkens
dokumentationer finns det beskrivet för respektive ramverk hur man implementerar detta samt att
det även finns plugins som uppfyller denna funktion för samtliga. Kv6 var slutligen om ramverket
kan köras i flera webbläsare, detta anger samtliga ramverk att de gör på sina webbsidor. Resultatet
(Tabell 9) för detta blev att samtliga tre ramverk uppfyller alla krav som fanns från
uppdragsgivaren.
Tabell 9 - Resultat kravlista
Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv5

Kv6

1. VideoJS

✔

✔

✔

✔

✔

✔

2. MediaElements.js

✔

✔

✔

✔

✔

✔

3. Videogular

✔

✔

✔

✔

✔

✔

4.5 Utvärdering av utvalda ramverk
De tre ramverk som rangordnats högst samt uppfyller uppdragsgivarens krav är: VideoJS,
MediaElement.js och Videogular. Tredje utvärderingsfasen inleddes sedan med att beskriva de tre
kvarstående ramverken mer detaljerat än vad som tidigare har gjorts.
1. VideoJS
VideoJS är ett ramverk som skapades 2013 och som idag används av 400 000 webbsidor, några som
bland annat använder ramverket är Instagram, Twitter och Dropbox, enligt ramverkets officiella
webbsida (VideoJS u.å.a). Den senaste versionen av ramverket är version 7.5.4 som släpptes i April
2019. VideoJS är ett videospelar ramverk som fungerar på både datorer och mobiler. VideoJS har en
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dokumentation på sin webbplats med vägledning och hjälp vid implementering, det finns även en
blogg tillgänglig där man kan läsa mer om ramverket som grundarna bakom VideoJS driver.
2. MediaElement.js
MediaElement.js är skapat av John Dyer 2015. MediaElement är ett medieramverk och används
bland annat av Canvas (läroplattform) och Wordpress enligt deras officiella webbsida
(MediaElement.js 2017). Ramverket fungerar både på datorer och mobiler. Den senaste versionen
av ramverket är version 4.2.9 som kom ut i Januari 2019. Ramverkets officiella webbsida
tillhandahåller ej någon dokumentation men hänvisar utvecklare till GitHub (GitHub 2018), som
gör det möjligt att implementera ramverket.
3. Videogular
Videogular är ett videoapplikations-ramverk för datorer och mobiler som drivs av AngularJS.
Videogular har funnits sedan 2016 och används bland annat av Mercedes-Benz, NBC och Microsoft
enligt deras webbsida (Videogular u.å.a). Videogular tillhandahåller en dokumentation på sin
webbplats med kodexempel och vägledning för implementering av ramverk. Den senaste versionen
för ramverket är version 6.4.0 som kom ut i Januari 2019.

4.5.1 Resultat av prövning mot kriterier
K2 - Antal Rader Kod
I detta kriterium har det minsta antalet rader kod som behövs för att implementera ramverket
räknats. En grundstruktur för samtliga ramverk har först skapats, dessa kodrader har varit samma
för samtliga ramverk och har därför inte påverkat antalet rader kod (Figur 2). Detta för att
ramverken för video ska kunna implementeras så identiskt som möjligt för ett rättvist resultat.
Ramverken har implementerats i samma miljö och alla tre har installerats via Npm. Samtliga
ramverk har implementerats på en Macbook Air i Brackets (Brackets 2019). Det som
implementerats är en grundläggande videospelare (Figur 3) för alla tre ramverken för att studera hur
många rader kod respektive ramverk behöver för att kunna implementera denna. Varför endast en
grundläggande videospelare implementerats är för att det kriterium Pano et al. (2018) tagit fram
säger att antalet rader kod för att skapa applikation med ramverket skall vara så lågt som möjligt.
Detta innebär endast att skapa en applikation utan någon utökad funktionalitet. Den kod som
skrivits för respektive ramverk vid implementeringen har utgått från de steg respektive ramverk
angett som steg för att komma igång.VideoJS och Videogular beskriver båda i sina dokumentationer
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hur man går tillväga när man inleder implementering av ramverket. MediaElement.js hänvisar
istället till steg för att implementera på GitHub.

Figur 2 - Kodstruktur

Figur 3 - Förhandsgranskningsfönster för video
Sluttaggar för alla element i samtliga ramverks koder har lagts på en ny rad för att alla ramverk ska
få ett rättvist resultat. Exempelvis:
<video> …kod här… //Starttagg
</video> //Sluttagg på ny rad.
För script-element med länkar i däremot, har dessa sluttaggar stannat på samma rad för samtliga
ramverk eftersom ingen kod läggs mellan taggarna och ingen mening med att bryta till en ny rad
funnits.
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Exempel (hämtat ur bilaga 1):
<script src=“//vjs.zencdn.net/7.3.0/video.min.js“></script>
Samtliga regler på struktur har varit samma för respektive ramverk för att få ett rättvist resultat.
Antalet rader kod har sedan räknats manuellt eftersom den kod som skapats var så pass liten att
något verktyg ej krävdes. Detta resulterade i att VideoJS totalt behövde 18 rader kod för att
implementeras (Bilaga 1), i dessa 18 rader är då även den grundstruktur som skapats (Figur 2)
inräknad. För Videogular krävdes 55 kodrader totalt för att implementera (Bilaga 2) samma sak
enligt ramverkets egna “get started guide”. I dessa 55 kodrader är även den grundstruktur som
skapats (Figur 2) inräknad. Och slutligen för MediaElement.js krävdes totalt 28 rader kod för att
implementera (Bilaga 3) samma sak som de andra två ramverken och även här är grundstrukturens
kodrader inräknade i detta resultat. Videogular och MediaElement.js krävde båda att Javascript-kod
inkluderades för att videospelaren skulle fungera medan VideoJS ej kräver någon JS-kod för
grundläggande implementering. Om det däremot skall läggas till funktioner som exempelvis en lista
med videoklipp behövs enligt VideoJS’s dokumentation (VideoJS u.å.b) även JS-kod.
Resultatet för detta blev att VideoJS kräver minst antal rader kod för att implementeras, på andra
placering hamnar sedan MediaElement.js och slutligen hamnar Videogular på en tredje placering
(Figur 4).

Antal rader kod
60

45

30

15

0

VideoJS

Videogular

Mediaelements.js

Figur 4 - Resultat antal rader kod
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K3 - Dokumentation
Pano et al. (2018) anger för kriteriet K3 att dokumentation bör vara precis och inkludera exempel på
implementering av vanliga uppgifter. Dokumentation bör tillåta användare att hitta vägledning för
att snabbt kunna implementera.
Det som studerats är om ramverken tillhandahåller någon dokumentation med några exempel och
hjälp på sina webbsidor. Om ramverket inte haft någon dokumentation på sin webbsida uppfylls
detta krav inte. Det som sedan studerats är om någon vägledning för att implementera ramverk
funnits, denna vägledning har sedan även använts som hjälp vid implementering av ramverket för
att se om stegen som finns är tydliga nog att kunna följa eller om ytterligare hjälp behövts för
implementering.
Följande steg har ramverken angett för implementering:
VideoJS har i sin dokumentation en rubrik som heter “getting started” (VideoJS u.å.b). Här börjar
ramverket med att tala om att man installerar ramverket genom att skriva “$npm install video.js” i
terminalen (för Mac). Efter detta gjorts är ramverket installerat och kan implementeras. För att
implementera en grundläggande videospelare i VideoJS räcker det med att skapa en JS-fil där man
klistrar in HTML-kod som finns att hämta ur dokumentation (se bilaga 1), samt inkluderar
ramverket med ett scriptelement.
Videogular har på sin webbsida ett menyval som heter “how to start” (Videogular u.å.b). Här anges
först att för att installera skall man i terminalen ange “$npm install videogular”, sedan anger de att
man ska skapa en JS-fil och kalla denna för main.js. I denna fil ska sedan scriptelement placeras (se
bilaga 2). Efter det anger de vilken script-kod som behövs för att implementera en grundläggande
videospelare samt vilken HTML-kod som behövs och hur den struktureras. Detta är det som krävs
för att implementera ramverket.
MediaElement.js har på sin webbsida ett menyval som heter “installation”, klickar man på detta val
skickas man vidare till GitHub där man kan finna information om hur man går tillväga vid
installation samt implementering av ramverket (MediaElement.js 2017). På GitHub anger de att för
att installera ska man skriva “npm install medialement” i terminalen. Efter att man gjort detta skapar
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man en JS-fil där man börjar med att inkludera de scriptelement som inkluderar ramverket. Sedan
används HTML-kod främst för den grundläggande implementeringen av videospelaren (se bilaga
3). Slutligen behöver även språk anges med hjälp av JS-kod (GitHub 2018).
Resultatet för detta visar att VideoJS och Videogular tillhandahåller dokumentationer som tillåter att
hitta vägledning för att kunna implementera ramverk på sina webbsidor och varje steg som behöver
genomföras för att implementera ramverk finns med. Denna guide har även använts vid
implementering av ramverket och kan därför bekräfta att dessa steg är tillräckliga för att kunna
implementera ramverken. MediaElement.js tillhandahåller dessvärre ingen dokumentation på sin
officiella webbsida, de hänvisar istället till GitHub där vägledning går att hitta. Därför bedöms att
MediaElement.js ej uppfyller detta kriterium.
K8 - Ramverk som funnits längre föredras
Ett ramverk som funnits en längre tid anses som mer pålitligt enligt de resultat Pano et al. (2018)
fick fram från sin studie. Därför har här studerats när samtliga ramverk skapades och funnit
följande: VideoJS har funnits sedan 2013 vilket blir sex år, Videogular sedan 2016 vilket blir tre år
och MediaElement.js har funnits sedan 2015 vilket blir fyra år. Alltså har VideoJS funnits längst,
därefter kommer MediaElement.js och slutligen på tredje placering Videogular.
K10 Frekvent uppdatering
Ett kriterium för ramverken var att ramverken ska uppdateras frekvent. Här har kontrollerats via
Npm hur ofta ramverken uppdaterats och hur många uppdateringar som totalt har gjort för
respektive ramverk. Det som först studerades var vilket ramverk som levererat flest uppdateringar
det senaste året och på hur många månader totalt detta är utspritt på. Det gav resultatet att VideoJS
totalt har 346 versioner på sex års tid och uppdaterade sitt ramverk senast i April 2019. Ser man
tillbaka på det senaste året har 20 uppdateringar gjorts på tolv månader (Figur 6). Därför har totalen
av dessa uppdateringar räknats ihop och delats med tolv för att få ut en snitt på hur många gånger i
månaden ramverket uppdaterats totalt det senaste året. Vilket blir följande:
1 + 3 + 3 + 3 + 1 + 2+ 3 + 4 / 12 = 1.66. Detta ger resultatet att i snitt har ramverket uppdaterats
1.66 gånger per månad de senaste året. För att få ett rättvist resultat för Videogular & Mediaelement
har även dessa utgått ifrån det senaste året.
Videogular har totalt 104 olika versioner på tre års tid och uppdaterades senast för fyra månader
sedan. Ramverket har uppdaterats två gånger det senaste året, en gång i Juni och en i Januari. Vilket
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blir följande: 2/12 = 0.166. Det ger resultatet att Videogular i snitt uppdaterats 0.17 gånger per
månad det senaste året.

MediaElement.js har totalt 48 versioner och uppdaterades senast för fyra månader sedan, i Januari
2019. Någon mer version har ej publicerats det senaste året. Under förra året publicerades en ny
version och året innan, alltså för två är sedan, publicerades totalt 34 uppdateringar. Ska man dra ett
snitt från det senaste året blir resultatet följande: 1/12 = 0.083. Det ger resultatet att MediaElemet.js
i snitt uppdaterats totalt 0.08 per månad det senaste året.
Resultatet för detta (se Figur 5) visar att VideoJS är det ramverk som uppdaterats mest frekvent, på
en andra placering kommer sedan Videogular och slutligen MediaElement.js på en tredje placering.
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Videogular

Mediaelement.js

5

3,75

2,5

1,25

0
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Figur 5 - Antal versioner/uppdateringar för ramverken senaste året

K11 - Webbläsare
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Att ramverken stödjer flera webbläsare och vilka webbläsare de stödjer har redan besvarats eftersom
detta studerats i den andra utvärderingsfasen i denna studie, men hur bra stämmer det ramverken
själva anger på sina webbsidor? För att ta reda på detta har de webbläsare som angetts tidigare
laddats ned och sedan har de redan implementerade ramverken använts för att testa så det går att
spelas upp video i samtliga webbläsare. Resultatet för detta visar att VideoJS anger på sin webbsida
att deras ramverk stödjer Chrome, Firefox, Safari samt Microsoft Edge. Här har dessvärre endast de
tre första webbläsarna kunnat testas, detta eftersom Microsoft Edge i dagsläget inte finns för Mac.
Lundberg (2018) skriver att Microsofts webbläsare Edge kommer till Mac under 2019, detta främst
eftersom många webbutvecklare använder Mac har haft problem med att testa sina webbplatser i
Edge och detta varit mycket mer omständigt i jämförelse med att testa i Chrome, Opera, Firefox och
Safari. På grund av detta har endast Chrome, Firefox och Safari kunnat testat för VideoJS. Eftersom
uppdragsgivaren ej angett vilka webbläsare de önskar att ramverk skall stödja utan endast att det ska
stödja flera webbläsare kommer Microsoft Edge uteslutas att testas utan någon påverkan på
resultatet så länge ramverken stödjer övriga webbläsare de angett stödja. Resultat för dessa tre visar
att VideoJS går att köra i Chrome och Safari men att Firefox har problem med att läsa in video
(Bilaga 4). VideoJS uppfyller därför inte detta kriterium.
Videogular skriver på sin webbplats att deras ramverk går att köra i Chrome, Firefox & Safari. När
detta testade visade resultatet att ramverket går att öppna och spela i samtliga tre webbläsare och
stämmer överens med det som anges på deras webbsida (Bilaga 5). Videogular uppfyller kriteriet.
MediaElement.js anger på sin webbplats att de stödjer Safari, Firefox, Chrome, Opera & Edge.
Microsoft Edge kommer som tidigare angetts tyvärr inte att kunna kontrolleras, men övriga fyra
webbläsare har testats och samtliga har gått att öppna och spela upp videoklipp i (Bilaga 6).
MediaElement.js uppfyller kriteriet.
Resultatet för detta kriterium blev att Videogular och MediaElement.js uppfyller kriteriet och det
som sägs i deras dokumentationer stämmer överens med resultatet. VideoJS uppfyller inte kriteriet
eftersom en av webbläsarna hade problem med att spela video.
K13 - Grundläggande funktioner
Detta kriterium anger att bibliotek för ramverk ska klara av både grundläggande och mer
avancerade funktioner. För denna studie har beslutats att endast se över halva detta kriterium.
Eftersom ett krav från uppdragsgivare har varit att plugins ska finnas för ramverket är det inte
viktigt att ramverket tillhandahåller detta själv. Det underlättar givetvis för utvecklare om ramverket
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redan tillhandahåller avancerade funktioner så utvecklarna själva inte behöver finna plugins för
detta. Men eftersom plugins kan användas för avancerade funktioner kommer endast grundläggande
saker såsom att spela upp video, pausa video och justera ljudvolym för videoklipp att utvärderas.
Mer avancerade funktioner som att välja ut en del av ett videoklipp kan istället göras med plugins
och är inte ett krav att ramverket skall klara av. Resultatet för detta visar att samtliga ramverk klarar
av grundläggande funktioner. Vilket kontrollerats genom att se över vad de redan implementerade
ramverken kan göra (se bilagor).

4.6 Sammanställning av resultat
Poängsättning har skett på samma sätt som i första utvärderingsfasen. För kriteriet K2 hade VideoJS
minst antal rader kod vid implementering och hamnade därför på en första placering,
MediaElement.js hamnar på en andra placering och Videogular som krävde flest rader kod hamnar
på en sista placering. För kriteriet K3 som utvärderade om någon dokumentation finns på
ramverkens webbsidor samt om denna beskriver hur ramverk implementeras uppfyllde VideoJS och
Videogular kravet och hamnade på en delad första placering. MediaElement.js uppfyllde ej kriteriet
och hamnade därför på en sista placering. För kriteriet K8 studerades hur länge respektive ramverk
har funnits. Det ramverk som hade funnits längst var VideoJS som därför hamnade på en första
placering, på andra placering hamnade MediaElement.js och på sista placering hamnade Videogular.
För kriteriet K10 studerades hur frekvent ramverken uppdaterats senaste året där VideoJS
uppdaterats mest och hamnade på en första placering, på andra placering hamnade Videogular och
på en sista placering hamnade MediaElement.js. För kriteriet K11 testades om ramverken stödjer de
webbläsare de anger sig stödja på sin officiella webbsidor. Videogular och MediaElement.js
uppfyllde detta kriterium och hamnar därför på en delad första placering. VideoJS hade problem
med att spelas upp i en webbläsare och uppfyllde ej kriteriet vilket ger en sista placering. Det sista
kriteriet K13 utvärderade om ramverken klarar av grundläggande funktioner, samtliga tre ramverk
uppfyller detta kriteriet och hamnar därför på en delad första placering. Det sammanställda
resultatet (Tabell 10) visar att VideoJS slutar på totalt 8 poäng, Videogular på 11 poäng och
MediaElement.js på totalt 12 poäng. Detta betyder att VideoJS hamnar på en första placering,
Videogular på en andra placering och slutligen MediaElement.js på en tredje placering. VideoJS är
därför det ramverk som rekommenderas för uppdragsgivare och framtida utvecklare att använda
utifrån de kriterier som funnits i denna studie och vad dessa kriterier resulterat i.
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Tabell 10 - Slutgiltigt resultat
K2

K3

K8

K10

K11

K13

Total

VideoJS

1

1

1

1

3

1

8

Videogular

3

1

3

2

1

1

11

MediaElement.js

2

3

2

3

1

1

12
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5. Analys
Eftersom inga tidigare studier där ramverk för video jämförts med varandra har gått att finna finns
inte heller några tidigare resultat att jämföra med. Samtliga resultat som tagits fram i studien gäller
endast för nuvarande versioner av ramverken.
Arbetet har krävt mycket efterforskning över hur man går tillväga vid val ett ramverk. I teorikapitlet
lyfts frågan vad ett ramverk är fram. Andra saker som lyfts fram i teorikapitlet är tidigare
undersökningar och studier av ramverk, hur man går tillväga vid val av ramverk samt hur man
skiljer på ett ramverk och bibliotek. De kriterier som använts i denna studie har hämtats ur tidigare
studier, därför har mycket tid lagts på teorikapitlet.
I den första utvärderingsfasen av denna studie inleddes arbetet med att identifiera ramverk genom
Google-sökningar för att sedan studera om ramverken på sina officiella webbsidor identifierar sig
som ramverk. Detta ledde till att ett flertalet av de så kallade ramverken uteslöts ur studien då de ej
definierade sig som ramverk. Lipovac (2017) skrev i sin uppsats om att en anledningen till att det är
svårt att hitta tidigare forskning om ramverk var att ramverk brukar benämnas med ett flertal olika
namn. Något som efter denna studie kan bekräftas stämmer även för ramverk för video. Eftersom
uppdragsgivaren var intresserad av ett ramverk var den mest relevanta frågan att inleda detta arbete
med att bekräfta att det som skulle utvärderas faktiskt var just ramverk. Hälften av de funna
ramverken visade sig inte identifiera sig själva som ramverk vilket bekräftar det Lipovac (2017) i
sin studie uppgett. Utbudet för ramverk för video visade sig vara litet och därför återstod endast fyra
ramverk efter första utvärderingsfasen.
Utöver vad ramverken själva identifierade sig som studerades även om ramverken var gratis att
använda samt om plugins fanns att tillhandahålla, dessa studerades främst eftersom dessa var krav
från uppdragsgivaren och därför relevanta att studera redan i första utvärderingsfasen av studien.
När dessa tre kriterier utvärderats för samtliga tio ramverk återstod endast fyra ramverk i studien.
Två utav ramverken var ej gratis att använda, tre av ramverken hade inga plugins att ta del av och
fem stycken identifierade sig inte som ett ramverk. I den studie Pano et al. (2018) gjort använde de
intervjuer för att identifiera viktiga kriterier, där utvecklarna i intervjuerna tyckte att ramverket ska
vara gratis. Även Lipovac (2017) hade detta som ett kriterium i sin studie och angav att detta var för
att de flesta ramverken som används idag är gratis. Åtta utav tio i denna studie var gratis vilket
starkt indikerar att de flesta ramverk är gratis. Kriteriet användes främst i denna studie eftersom
detta var något uppdragsgivaren ville ha men kriteriet kan även styrkas som relevant då flera
tidigare studier använt kriteriet.
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När tidigare studier för hur man går tillväga vid val av ramverk har studerats var ett kriterium som
återkom hos ett flertal källor samhällsengagemang. Händel och Lindström (2017) utvärderade i sin
studie ramverk där ett kriterium de utgick ifrån var samhällsengagemang. Även Graziotin och
Abrahamsson (2013) kommer fram till resultatet att samhällsengagemang är viktigt att tänka på vid
val av ramverk. I de kriterier som Pano et al. (2018) tagit fram lyfts även där samhällsengagemang
fram. Eftersom det lyfts fram vid flera tillfällen de senaste åren bedömdes detta som ett mycket
relevant kriterium att utvärdera. Detta utvärderades genom att studera hur populära ramverken var
på GitHub, Stack Overflow och Npm. Om dessa tre var en bra grund att gå på kan i efterhand
diskuteras. Händel och Lindström (2017) använde sig av betyg från GitHub samt frågor på Stack
Overflow i sin studie. Eftersom ramverken funnits olika länge har de även hunnit få olika mycket
stjärnor på GitHub samt antalet träffar på Stack Overflow, vilket kan ge en fördel för de ramverk
som funnits en längre tid, samtidigt som detta kriterium går ut på att identifiera vilket ramverk som
är populärast bland utvecklare. Både GitHub och Stack Overflow är mycket populära plattformar
bland utvecklare och ger därför en bra bild över hur omtalat ramverket är. Antal nedladdningar på
Npm var däremot något som uppdaterats varje vecka vilket har varit problematiskt då antalet
nedladdningar har skilt sig mycket vecka för vecka. För framtida studier och ett rättvisare resultat
hade Npm kunnat uteslutas.
I andra utvärderingsfasen studeras även vilka enheter och webbläsare ramverken stödjer, detta
utvärderas genom att titta på ramverkens officiella webbsidor. Eftersom ett kriterium i den tabell
som använts från Pano et al. (2018) anger att en skapad applikation via ramverket skall kunna köras
i flera olika webbläsare testades detta i tredje utvärderingsfasen. Detta styrker att det ramverken
angett på sin webbsidor stämmer eller ej. Dessa tester utfördes enbart på en MacBook Air vilket
gjorde att Microsoft Edge aldrig gick att testa då detta ej fanns för Mac ännu. I framtida studier
skulle det vara relevant att även testa detta på andra enheter med olika operativsystem.
Walsh (2007) angav att en lista med krav är viktig att skapa och följa vid val av ramverk. Varisco
(2016) skrev även i sin studie att det är viktigt att identifiera vad ramverket skall göra. Denna lista
med krav skapades utefter vad uppdragsgivaren angav vilja ha för ramverket. Trots Walsh (2007) är
en källa från 2007 och därför kan ifrågasättas är relevant eller ej beslutades en lista av krav att
skapas som sedan använts under studien och varit en grund att utgå från. En annan sak Walsh
(2007) skrev var att ett problem med ramverk ofta har varit dess dokumentation då den i många fall
inte varit tillräckligt bra, om det ens funnits någon dokumentation alls. Detta är något som hafts i
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åtanke under hela studien men som ej har påverkat resultatet på något vis. Dokumentationerna för
ramverken har visat sig vara tillräckliga. För MediaElement.js fanns dessvärre ingen dokumentation
på deras officiella webbsida men de hänvisar till dokumentation som går att finna på GitHub, därför
har detta ej varit ett problem under studien. Ramverkens dokumentationer har varit till stor hjälp för
studien då mycket användbar data har funnits att hämta och använda. Det Walsh (2007) angav var
inget som var relevant att ta hänsyn till i denna studie.
De kriterier som i huvudsak använts i denna studie har hämtats ifrån den tabell som Pano et al.
(2018) i sin studie tagit fram. Dessa kriterier togs fram genom intervjuer med utvecklare. Men i
teorikapitlet för denna studie uppges även att Gizas et al. (2012) gjort en studie där ramverk
utvärderats, där mått på storlek, komplexitet och underhåll har varit kriterier för studien. Varför
Pano et al. (2018) kriterier valdes att användas framför Gizas et al. (2012) har främst varit eftersom
den studie Pano et al. (2018) har gjort är nyare samt beskriver sina kriterier mer detaljerat. De
kriterier Gizas et al. (2012) använt i sin studie kan däremot styrka att de kriterier som Pano et al.
(2018) använt är relevanta eftersom liknande kriterier har använts. Det visade sig att den tabell Pano
et al. (2018) skapat i flera fall behövt utveckla kriterierna tydligare för att kunna bedömas, då flera
kriterier bedöms som tolkningsfrågor och därför utvärderades endast de mest relevanta kriterierna.
En så specifik bedömning som möjligt för varje kriterium har gjorts under studien. Samtliga
kriterier har utvärderats av samma vikt eftersom Pano et al. (2018) ej angav något annat. För
framtida studier hade viktning av kriterier kunnat göras annorlunda för att säkerställa ett ännu
rättvisare resultat, men eftersom VideoJS varit det ramverk som hamnat på första placering på de
flesta av kriterierna hade inte resultatet sett annorlunda ut även om dessa haft olika stort värde.
De kriterier som beslutades att utvärderas från Pano et al. (2018) var bland annat antal rader kod.
Här implementerades en grundläggande videospelare eftersom den tolkning som gjordes av kriteriet
endast angav detta. För framtida studier hade även en implementering där videoklipp listas varit
intressant eftersom uppdragsgivaren vill ha ett ramverk som kan göra detta. Om ramverket kan lista
videoklipp studerades istället genom att dels titta på ramverkens dokumentationer där detta angavs
samt att studera om detta även gick att göra med plugins där exempel på detta visades upp. Detta
bedömdes därför som tillräckligt för att uppfylla detta krav.
Kriterium fyra (K4) valdes att ej utvärderas i studien med motivering att om kod är enkel att läsa
och förstå eller ej är en tolkningsfråga som beror av utvecklarens förkunskaper. Även om
målgruppen för studien riktar sig till företag i IT-branschen samt webbutvecklare som känner till
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JS-kod så kan en person som varit i branschen en längre tid jämfört med någon som är ny i
branschen tolka vad som är “enkel kod att läsa och förstå” väldigt olika. I metodkapitlet för studien
beskrivs att en komparativ metod kommer att användas, även kallad jämförande metod. Ejvegård
(2009) beskriver denna metod som svår och anger saker som man bör tänka på vid en komparativ
metod (Tabell 2). En av de sakerna han anger är att man måste utgå från enheter som man tror går
att jämföra vilket tillämpats för bland annat kriterium fyra då detta ansetts vara en tolkningsfråga
och därför ej jämförts.
En annan sak Ejvegård (2009) skriver är att man ska tänka på är att en sortförvandling måste ske för
att en meningsfull jämförelse skall kunna ske, även detta har tagits i åtanke under studien för att få
rättvisa resultatet. Under kriterium tio (K10) har ett snitt på de senaste tolv månaderna räknats ut
eftersom ramverken funnits olika länge och resultatet annars ej hade blivit rättvist.
Slutligen, ytterligare ett kriterium som användes från Pano et al. (2018) var att studera vilket
ramverk som funnits längst tid. VideoJS har av de tre ramverken i tredje utvärderingsfasen funnits
längst. MediaElement.js har funnit näst längst och Videogular är nyast, men MediaElement.js har
endast gjort två stycken uppdateringar totalt de senaste två åren medan Videogular gjort lika många
på ett år. Här kan återigen ifrågasättas om kriterierna bör vara av samma vikt och om ett ramverk
som funnits längre, men som ej är uppdaterat relativt nyligen, är något utvecklare hade valt att
använda.
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6. Slutsatser
Syftet med denna studie var att identifiera och jämföra olika JS-ramverk för video för att kunna
rekommendera det ramverk som är mest lämpligt utefter uppdragsgivarens behov. Målgruppen för
studien har varit inriktad mot företag i IT-branschen samt webbutvecklare. Den undersökningsfråga
som togs fram var: Vilket JS-ramverk för video är att rekommendera där man främst vill kunna
förhandsgranska samt lista videoklipp? För att kunna besvara denna undersökningsfråga samt uppnå
det tänkta syftet används kriterier från Pano et al. (2018) för hur man går tillväga vid val av
ramverk. Arbetet inledde med att identifiera olika ramverk för video och gick sedan vidare med att
jämföra dessa. Avslutat arbete har resulterat i ökad kunskap om ramverken. Denna studie kommer
att kunna appliceras vid val av ett ramverk för företag i IT-branschen samt webbutvecklare. Studien
kommer även att fungera som underlag i framtida studier samt ger en rekommendation på vilket
ramverk för video som utefter innehållande kriterier är mest lämpligt att använda.
Efter att ha studerat de olika ramverken närmare och utvärderat ramverken med hjälp av de kriterier
som inkluderats i denna studie, visade resultatet att VideoJS är det ramverk som bör
rekommenderas för uppdragsgivaren. Flera resultat i studien var väldigt jämna för ramverken men
något som skilde sig väldigt mycket åt var antalet rader kod som behövdes för att implementera
ramverken. Samtliga tre ramverk krävde att Node.js fanns installerat för att kunna installera
ramverken via Npm. Videogular krävde även att Angular.js installerades (Npm 2019a) för att kunna
implementera ramverket, detta ledde till att Videogular behövde betydligt mycket fler kodrader i
jämförelse med VideoJS för att implementeras.
Resultatet visar att VideoJS är det ramverk som funnits längst av de ramverk som i sista fasen
jämfördes, VideoJS är också det ramverk som uppdaterats oftast. Samtliga ramverk stödjer flera
webbläsare, VideoJS stödjer dessvärre inte alla de webbläsare som de sagt sig stödja i sin
dokumentation, då det visade sig uppkomma problem när en av webbläsarna inte kunde läsa in
videon. Därför fick VideoJS ej godkänt för detta kriterium men eftersom kravet från
uppdragsgivaren endast var att ramverk ska fungera i flera webbläsare och ej antalet webbläsare,
samt att inget kriterium vägt högre än något annat i denna studie kunde detta bortses från i det
slutgiltiga resultatet. Dokumentationen för Videogular och VideoJS går båda att följa för att
implementera ramverken medan MediaElement.js ej tillhandahåller detta och hänvisar till GitHub.
Alla tre ramverken klarar av grundläggande funktioner och stödjer plugins, samtliga ramverk
uppfyller även uppdragsgivarens krav och skulle alla tre kunna rekommenderas att använda.
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Sammanställer man resultat som tagits fram från de olika kriterier som gåtts igenom för samtliga
ramverk ser man att VideoJS efter poängsättning rangordnas högst och är därför att främst
rekommendera vid val av ramverk för video.

6.1 Egna reflektioner
Denna studie har varit mycket intressant och givande och har gett mig mycket ny kunskap. Jag har
inte använt ramverk tidigare och har därför inte haft någon tidigare kunskap inom detta område,
detta har därför varit något helt nytt och en stor utmaning. Arbetet har krävt mycket efterforskning
över hur man går tillväga vid val ett ramverk. Jag tycker att den tabell med kriterier Pano et al.
(2018) i sin studie tog fram har fungerat bra som underlag för min studie, men det hade ibland
kunnat redovisats tydligare i deras tabell hur man utvärderar vissa kriterier. Jag hade för framtida
studier rekommenderat denna tabell som underlag vid val av ramverk men hade även
rekommenderat att se över om kriterierna ska ha samma värde eller viktas olika.
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Bilaga 1 - Implementerad kod VideoJs
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Bilaga 3 - Implementerad kod Mediaelement.js
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Bilaga 4 - Test av Webbläsare för VideojS
(Firefox, Safari & Chrome)
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Bilaga 5 - Test av Webbläsare för Videogular
(Firefox, Safari & Chrome)
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Bilaga 6 - Test av Webbläsare för Mediaelement.js
(Firefox, Safari, Opera & Chrome)
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