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Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att lösa en frågeställning som baserar sig på vilket 

utvecklingsspråk som är mest produktivt att programmera till webben med. 

Denna frågeställning väljs för att det finns en mängd olika språk, och det kan 

vara svårt att veta vilket programmeringsspråk som lämpar sig för en specifik 

utveckling. 

De vanligaste språken som används av utvecklare både privata och på 

företag är PHP, ASP.NET och Ruby. Men varför väljer ett företag eller en 

privat utvecklare ett visst programmeringsspråk? Är det för att det är bättre 

och har mer funktioner än de andra eller för att företagen är tvingande? Med 

hjälp av en enkätundersökning och genom tester ska vi påvisa vilket som är 

bäst och vilket som är det mest omtyckta/använda. För att belysa problemet 

har en enkät skapats och skickats ut till flera företag och dessa har svarat på 

frågorna rörande problemet. Det har också gjorts 

programmeringslaborationer där problemet försökts belysas och lösas. 

Arbetets resultat visar att det fungerar att utan problem att göra två likadana 

webbplatser i två olika programmeringsspråk, om utvecklaren utgår från 

laborationen som har utförts i detta arbete. Det kan antas att det är möjligt att 

göra med de flesta webbplatser som ska utvecklas, då de flesta funktioner 

finns i båda språken. 

 

Nyckelord: 

PHP, ASP.NET, C#, Programmering och Datavetenskap 

 

Abstract 
This work is done to try to solve a scientific computer problem and its basis 

derived from the web, as there are a variety of ways to program to it. The 

most common languages used by developers, both private and corporate are 

PHP, .NET and Ruby. But why do companies or a private developer choose a 

specific programming language? Is it because it is better and has more 

features than the others, or because they are forced? This essay uses a 

questionnaire and through tests sees which is best and which one is the most 

popular/used. To illustrate the problem, a survey is conducted and sent to 

several companies and asked them to answer the questions regarding the 

issue. There are also programming exercises in which attempts to explain and 

solve the problem. The conclusion shows that you can make two similar sites 

in two different programming languages without any problems, if the 

developers do it in a similar way as we conducted our lab. It can be assumed 

that it is possible to do this with most of the sites you want to build, since 

most functions are available in both languages.  
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Förord 
Denna uppsats görs för att det är ett ämne av intresse för författarna. Efter att 

ha jobbat med webbutveckling i både ASP.NET och PHP, var uppfattningen 

att PHP var det bättre och tron på att de flesta borde tycka det. Detta ämne 

borde vara ganska intressant för datavetenskapen även om tidigare studier har 

gjorts så är detta arbete unikt med att titta på varför företag använder just det 

språket som de använder. 

   Det som har varit givande under arbetet är återkopplingen till ASP.NET 

och chansen att använda ramverket igen. Att också kunna svara på 

frågeställning då det är genuint intressant för till exempel framtida studier 

inför karriärsval. 

   Författarna skulle vilja tacka alla de företagen som tog sig tid att svara på 

enkäten, dessa har hjälpt uppsatsen och gett den mycket bra material att gå 

efter utan er hade inte detta arbete varit genomförbart.  
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1 Introduktion 
Detta kapitel är en introduktion där vi går igenom i detalj vad som har gjorts 

och vad uppsatsen handlar om. 

1.1 Inledning/bakgrund 

En av uppgifterna går ut på att få reda på vilket av de olika 

webbprogrammeringsspråken som används mest bland svenska företag och 

vilken anledning de har för att använda dem. Det som fick oss att vilja skriva 

om detta var att det enligt oss är ett intressant ämne då det finns många olika 

sätt att göra en webbplats och programmera till webben. Under utbildningen 

har vi fått känslan av att det är PHP som är det bästa 

webbprogrammeringsspråket. Är det så? Är det här valet helt personligt? 

Tycker andra också att PHP är bäst och varför tycker vi det är bäst? Hur står 

det sig mot andra aktörer som till exempel ASP.NET om samma applikation 

ska utvecklas? Detta är frågor som väckte vår vilja att arbeta med detta ämne. 

Det är också intressant att skriva om detta då webben är under ständig 

utveckling och det kommer nya språk och utvecklingsmöjligheter hela tiden. 

Aktörerna som behandlas har varit stora aktörer länge och när en 

djupdykning sker i dem så kan möjligen ett resultat komma fram till varför de 

har haft sådan framgång och fortfarande håller sin position. Det kan vara av 

intresse för läsaren att veta varför företag gör som de gör när de väljer 

webbutvecklings språk också. 

1.2 Tidigare forskning  

I [4] som är en C-uppsats skriven 2009 använder man sig av laborationer 

liknande de som utförs i detta arbete. Magisteruppsatsen [5] är relevant då 

den har i princip samma frågeställning, som den här uppsatsen och detta gör 

den intressant att jämföra med. Den vetenskapliga artikeln [6] är användbar 

för den här uppsatsen då en jämförelse mellan just dessa 

webbprogrammeringsspråk som vi är intresserade av. För vidare förklaring 

av den tidigare forskningen se avsnitt 2.2. 

1.3 Problemformulering  

De datavetenskapliga problemen och de datavetenskapliga frågorna kommer 

att bli; 

Vilka följder blir det och går det att göra samma webbplats två gånger med 

två olika programmeringsspråk? 

Frågor som kommer besvaras i strävan efter huvudfrågeställning kommer 

vara; vad betyder det om svarstiderna kommer vara liknande när 

databasanrop och laddningar av de olika delarna på sidan testas, vad ska du 

utveckla din webbplats i för språk och varför, 

vilket är det mest använda programmeringsspråket på webbyråer/företag? 
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Problemet ligger i att bestämma sig för vad du ska utveckla din webbplats 

i för programmeringsspråk och varför. Dessa frågor kommer att besvaras och 

en lösning på problemet kommer tas fram. Lösningen som framställs kommer 

vara på våra villkor, alltså utgående från våra kunskaper och den webbplatsen 

som utvecklas i experiment. Alltså kan andra funktioner och webbplatser bete 

sig på andra sätt än de resultat som detta arbete påvisar. 

 

1.4 Syfte och frågeställning/hypotes 

 

Experimentet går ut på att lägga in liknande funktioner med de olika 

webbprogrammeringsspråken så att det ska kunna jämföras och mätas. Det 

kommer att ge en bild av svårighetsgraden i språken och hur “svårt” det är att 

lära sig. Det kan vara olika mellan olika personer var det gäller 

inlärningsförmåga, så just den delen av experimentet kommer inte läggas i 

resultatet utan kommer mer vara något som kan nämnas i diskussionen. 

Enkäten upprättas för att få en viss översyn av vad företag använder för 

webbprogrammeringsspråk inom sin produkt utveckling. Enkäten kommer att 

fokuseras mot programmerare och webbutvecklare på webbyråer. Resultatet 

på enkäten förväntas ge en klarare bild av vilket webbprogrammeringsspråk 

som används mest av programmerare och varför det används mest.  

Hypotesen är att det kommer gå att göra två stycken webbplatser med 

olika programmeringsspråk och att PHP delen tros bli lättare då det går att 

jobba gratis med PHP och det är kompatibelt med till exempel stora 

webbutvecklarverktyg på nätet så som Wordpress och Cloud9. Detta ses som 

fördelar, men det ska nämnas att vi i skrivande stund inte är säkra på hur det 

ser ut i ASP.NET. Så tron på ASP.NET kan inte avfärdas då det används 

väldigt mycket på webben och är väldigt kraftfullt.  

1.5 Avgränsning/Begränsning 

Undersökningen kommer undvika att behandla majoriteten av funktioner i de 

olika programmeringsspråken. Undersökningen ska ge en bra, men nyanserad 

bild av webbprogrammeringsspråken med deras historia och deras 

användning. Laborations webbplatserna kommer hållas på CRD (Create, 

Read, Delete) nivå. 

De delar som denna uppsats undviker, undviks för att ett 

programmeringsspråk kan ha flera tusen funktioner och kan användas på 

väldigt många vis. Att täcka större delar blir därför en för stor uppgift. 

Enkäten kommer inte skickas till hela Sverige utan endast till ett begränsat 

representativt antal för att begränsa tidsåtgången till denna del av arbetet. 

1.6 Målgrupp 

Målgruppen för undersökningen kommer att vara webbprogrammerare, som 

är intresserade av vilket webbprogrammeringsspråk, som enligt 

undersökningen visar sig vara det bättre. Undersökningen kan också vara 
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intressant för de som har intresse av en förklaring till enkäten som behandlas 

i arbetet, vilket flera stora och små företag har svarat på. En viss datavana är 

att rekommendera då uppsatsen behandlar termer som för programmerare är 

självklara och inte kommer få någon större förklaring.   

1.7 Disposition 

Denna uppsats består av ytterligare fem kapitel och deras innehåll beskrivs nu 

kortfattat. 

“2 Bakgrund/Teori” som är indelat i just dessa delar. I bakgrundsdelen 

beskrivs historien bakom PHP och ASP.NET och beskriver dem i nutid. 

Teoridelen visar var teorierna bakom uppsatsen kommer från. Detta kapitel 

kan läsa av alla som är intresserade av programmerings historia och vill ha en 

inblick inom tidigare forskning på området. 

“3 Metod” är en grundlig genomgång om hur de olika delarna av arbetet 

arbetats fram och tillvägagångssättet. Detta kapitel kan vara intressant för 

personer som ska göra liknande forskning. 

“4 Resultat” i detta kapitel presenteras rena resultat av enkäten och 

laborationen. Detta kan vara intressant för de som ska göra liknande 

forskning och personer som är generellt programmerings intresserade. 

“5 Diskussion/Analys” Detta kapitel innehåller analyser och diskussioner 

om resultatet. Där tas det också upp personliga resultat som kan variera 

beroende på vem som gör laborationen men som ändå nämns. 

“6 Slutsats” I detta kapitel besvaras de frågor som har ställts i denna 

uppsats och det diskuteras om hypotesen stämde. Förslag på vidare forskning 

inom ämnet presenteras också här och är väldigt relevant för de som ska göra 

liknande forskning. Detta kapitel är också relevant för hela målgruppen. 

                

 



 

4 

 

2 Bakgrund/Teori 
I detta kapitel förklaras teorin och en del historia för de olika 

programmeringsspråken. 

2.1 Bakgrund 

PHP[1]: 

Det första språket som ska introduceras kommer vara programmeringsspråket 

PHP som först visades upp i mitten av 90-talet och har sin grund i språket C. 

Skaparen av programmeringsspråket heter Rasmus Lerdorf, som först 

använde PHP för att kunna bevaka vilka och hur många, som varit inne på 

hans hemsida. Efter en tid utvecklade Lerdorf funktionaliteten, så att 

användare kunde använda det till att exempelvis skriva gästbok till sina 

webbplatser. 1995 släpptes källkoden så användare fick använda den, som de 

ville och senare samma år gjorde Lerdorf en större uppdatering och bytte 

namn till FI (Forms Interpreter). 

Den nya uppdateringen hade med många av de funktionerna, som finns i 

dagens PHP, som variabler och HTML inbäddad syntax. Detta medförde 

dock att användaren var tvungen att kommentera HTML-kod, vilket inte var 

omtyckt. Lerdorf gick återigen tillbaka till ritbordet och släppte kort efter 

namnbytet en ny version igen, som han återigen kallade PHP, som då stod för 

(Personal Home Page Construction Kit). 

1996 kom ännu en uppdatering, som var anpassat att fungera med massa 

olika databaser. Det var nu PHP började accepteras som språk och inte längre 

som ett hjälpscript. År 1997 gick PHP ut ur betastatus med undernamnet 

PHP/FI och blev känd för allmänheten, som PHP 2.0 och just då använde ca 

60000 domäner PHP vilket var ca 1 % av webben på den tiden och detta var 

väldigt mycket för ett så pass ungt språk, som ständigt ändrades och låg 

under utveckling och den största delen av detta gjordes av en person.  

Exempel kod ifrån PHP 2.0 som ger variabeln "$user" värdet "Anders" för 

att sedan skriva ut den variabeln(Anders) i HTML:en : 

 

<!--$user = Anders-->! 
Hi there! <p>  
Welcome <!--$user-->!<p> 
 

År 1997 pratade två stycken studenter från det Israeliska universitet med 

Lerdorf online om en nyare version av PHP (PHP 3.0), som blev ett språk. 

PHP 3.0:s största styrka var att det var lättare att göra databaskopplingar och 

hade fler tillgängliga API:er. Nu kunde PHP också användas på fler 

operativsystem än innan då det bara fungerade till POSIX-complianta 

operativsystem. 

2000 introducerades PHP 4.0, som hade en omarbetad kodkärna vilket 

gjorde att det flöt på bättre i större webbapplikationer, den kunde använda 
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fler webbservrar, använda HTTP sektioner och hade ett säkrare sätt att lösa 

användarhantering. 

Det som används just nu är PHP 5.0. Det är ännu en vidareutveckling och 

har de funktionerna som används nu. [1] påstår att PHP är installerat på mer 

än 100 miljoner domän världen runt. 

 

C#.NET/ASP.NET [2]: 

Efter fyra års arbete kom 2001 ASP.NET en del av .NET. 

.NET är en blandning av det bästa från JAVA, COM och webben. Microsoft 

som har skapat .NET ville starta om och återställa deras webbutvecklings-

plattform. Resultatet blev något, som var moget och ett bra system/verktyg 

för användarna att göra Windows applikationer, databasanrop och 

webbplatser i, som Microsoft kallade ASP.NET. 

Idag är ASP.NET otroligt populärt, men kanske inte lika fantastiskt, som 

det sågs vara i början. Microsoft har det ständigt under utveckling och lägger 

till många nya funktioner hela tiden. Den versionen som finns nu har kvar det 

fundamentala delarna av första versionen av ASP. Den versionen som 

används nu heter ASP.NET 4.0 MVC. 

Här är de sju viktigaste delarna att veta om ASP.NET 

1. ASP.NET är intrigerat i .NET ramverket. 

Vilket betyder att det är en del av Microsofts stora ramverk som heter 

.NET och har flera tusen olika funktioner i sig och kan användas till 

väldigt mycket.  
2. ASP.NET är kompilerad inte tolkad(ASP.NET is compiled, not 

interpreted) 

Vilket betyder att när du besöker till exempel en webbplats som kör 

ASP.NET så kompileras först koden till Microsoft Indermate language 

eller IL och detta gör alla .NET applikationer. Sedan kompileras IL 

koden till maskin kod precis innan man ser sidan.  
3. ASP.NET klarar multipla språk.  

Vilket betyder att du kan skriva det i vilket språk du vill som IL klarar 

av att kompilera (till exempel: C#(c-sharp) och Visual Basic.  
4. ASP.NET (drivs av common language runtime) 

Vilket betyder att allt körs inom CLR(common language runtime) 

vilket ger en del fördelar som till exempel automatisk 

minneshantering och skräp insamling, typsäkerhet, lätt utvecklad 

metadata, strukturerad felhantering och multitråds hantering.   

5. ASP.NET är objekt orienterat. 

Vilket betyder att du kan använda och få tag i alla objekt i din kod.   

6. ASP.NET klarar av alla webbläsare. 

Detta betyder att ASP.NET på ett smart sätt har lagt in att det 

automatiskt känner igen vilken webbläsare du använder och ändrar 
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sina/dina funktioner för att passa den webbläsaren användaren 

använder.  
7. ASP.NET är lätt att sätta igång med och 

konfigurera.                                           

 

2.2 Teori 

Teorierna kommer från de uppsatser och vetenskapliga artiklar, som har 

angetts i avsnitt 1.2. 

Den första teorin kommer från C-uppsatsen skriven av Gisela Kind och 

Louise Svennberg [4]. Deras syfte med arbetet var att jämföra användningen 

av språken på olika webbyråer och få en bättre förståelse igenom en praktisk 

jämförelse mellan språken. Kind och Svennbergs [4] resultat visar att PHP är 

lättare att programmera i och att det används mest på webbyråer. Kind och 

Svennbergs [4] resultat visar också att PHP är bra för att göra mer 

okomplicerade applikationer och ASP.NET för att göra mer komplicerade 

applikationer. Kind och Svennbergs [4] avslutar sin uppsats med; 

“Vi konstaterar därför att det språk som vi anser att man bör använda sig 

av beror helt enkelt på vad man vill åstadkomma med sin hemsida, men 

överlag anser vi att PHP är det bättre språket att skapa sina dynamiska 

hemsidor i, med C# i .NET som jämförelse.”[sida: 47[4]]. Detta resultat 

skapar Kind och Svennbergs [4] igenom en enkät och via programmerings-

laborationer. Precis på samma sätt som arbetet ska utföras för denna uppsats.  

Den andra uppsatsen är skriven av Ramesh Nagilla[5]. Han vill lösa 

problemet som enligt Nagilla[5] är; att det är svårt att veta vilket språk, som 

ska väljas till just den webbplats, som ska utvecklas. Detta är samma 

frågeställning, som denna uppsats har, den är inte kopierad utan 

frågeställningen har tagits fram oberoende av Nagilla[5] uppsats. Nagilla[5] 

väljer att lösa problemet genom att göra två webbplatser en i ASP.NET och 

en i PHP liknade detta arbete. Nagilla[5] kommer fram till nästan samma 

saker som Kind och Svennberg[4] att PHP är bättre om du ska göra mindre 

avancerade applikationer och ASP.NET när du ska göra mer avancerade 

applikationer. 

Den tredje teorin som har använts är en vetenskaplig artikel skriven av 

Mehmed Arnautović och Zlatko Bundalo[6], som inte har någon direkt 

frågeställning utan bara gör en jämförelse och kommer fram till; 

“The thing that you need to do is grade a website by design and content. 

So if the site has good design, good content and it is dynamic and up to date, 

choosing a programming language isn't a big deal, and it doesn't matter if it's 

PHP or ASP”[Sida 4 [6]]. Alla dessa teorier är väldigt lika varandra. Det får 

oss att vilja testa dem, för att se om programmeringsspråken är, så lika och 

om språken är bättre beroende på vad för webbplats som ska skapas. 
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3 Metod  
Här beskrivs handlingssättet för att få fram resultaten. Enkätundersökningen 

och laborationswebbplatserna kommer att beskrivas. 

Efter det här kapitlet kommer det finnas belägg för att föra en diskussion om 

resultatet. Enkäten och laborationen valdes då de kändes mest relevant för 

undersökningen.  

3.1 Vetenskaplig ansats  

Arbetet är utformat ur en deduktiv ansats då hypotesen är att PHP är det, som 

borde vara lättare att använda, men eftersom inte alla språk och funktioner 

kommer kunna undersökas så kommer aldrig resultatet att valideras, helt 

korrekt. Experiment kommer att utföras och resultaten kommer att beskrivas 

därefter. Om resultatet stämmer överens med hypotesen kan det ändå inte 

antas att hypotesen eller resultatet stämmer. 

Resultatet kan bara beskrivas utifrån det, som har undersökts i arbetet. 

Detta är essensen av den deduktiva ansatsen. Den valdes på grund av att det 

är omöjligt att testa allt, som skulle behöva testas inom den tidsramen som 

arbetet har krävt för att helt bevisa att hypotesen stämmer eller inte. 

Uppsatsen använder sig av kvantitativ undersökning, vilket betyder att det 

är en enkät, med till stor del slutna svar och en helt experimentell laboration, 

som är skriven för att skapa siffror att jämföra dem. Ett jämförande rörande 

hur mycket kod, som behövs för att göra olika delar på en webbplats kommer 

också att ske. Den kvantitativ undersökning valdes för att vi anser att den ger 

ett mer konkret resultat med siffror att jämföra och slutna svar i enkäten. 

          

3.2 Mjukvaruutveckling 

Det gjordes två laborativa webbplatser för att jämföra dess beteende. De 

gjordes en i webbprogrammeringsspråket PHP och en i C# med ASP.NET. 

Dessa webbplatser är bloggar, som ser likadana ut och har samma funktioner, 

dessa funktioner/krav kommer vara: 

 Login funktion. (användarnamn och lösenord) 

 CRD funktioner (Skapa inlägg, läsa inlägg, ta bort inlägg) 

 Skriva till och hämta från databas. 

 Mäta tid, hur lång tid tar de olika databas anropen. 

 Samma CSS. 

 

PHP sidan var den webbplats som först påbörjades, Cloud9.io som 

användes är en webbaserad FTP styrd textredigerare där koden skrivs direkt 

till webbhotellet och är gratis. ASP.NET skrevs i det Microsoft ägda Visual 

studios, som behöver en licens för att kunna användas. PHP webbplatsen 

använder en MYSQL databas som är gratis. Till ASP.NET användes en 

MSSQL databas, som ska användas med verktyget SQL Server Management 
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Studio som ägs av Microsoft och behöver en licens det med. Detta är inget 

måste, det går att använda MYSQL till ASP.NET också men detta valdes att 

förbises då MSSQL är byggt för .NET. 

Arkitekturen som användes till PHP webbplatsen är MVC. MVC(Model, 

View, Controller) vilket är när applikationskoden delas upp i tre delar. Den 

funktionella delen ligger i modellen. Där läggs databas anropen, verifiering, 

felsökning och matematisk räkning mm. View (vyn) är den koden, som gör 

det visuella för användaren alltså till exempel utskrivning av text, 

information, knappar och formulär. Vyn ska inte misstas för CSS, då CSS är 

något som ligger för sig själv och har med hur saker ser ut, som färg och var 

de olika HTML taggarna ligger. Delarna eller det som ligger i HTML <body> 

taggen är det som skrivs i vyn. Controllen är där modellen och vyn knyts 

ihop. Controllen ber om information från en funktion i tillexempel vyn för att 

ta den data och lägga in i den i modellen. Modellen kommer då göra något 

med den data som den får ifrån Controllen och inom samma funktion tar en 

vy metod emot den informationen från modellen. 

Exempel på ett kod stycke i en Controller i PHP kod: 

 
if ($View->TriedToSubmit()) 
{ 

$messegeid = $Model->PostNewPost( 
$View->PostTitle(),  
$View->NewPost(),  
$database); 

} 

 

Här är “$messegeid” en variabel, som kommer användas för att skriva ut 

sidan. Vyn är inte den som kommer ta hand om utskriften av information 

utan det är i controllern detta sker. “$Model->PostNewPost($View-

>PostTitle(), $View->NewPost(), $database);” Kan delas upp i två delar. 

Först har vi “$Model->PostNewPost()”, som är ett funktionsanrop till 

modellen. Den vill ha tre variabler, som den kommer skicka in i databasen 

och det sista funktionen vill ha är en databas koppling, som gör att funktionen 

kan koppla upp sig mot databasen. “$View->PostTitle(), $View-

>NewPost()” Är två metodanrop till vyn, som har informationen som 

användaren har lagt till, i detta fall i ett formulär. När användaren trycker på 

knappen “skapa inlägg” i formuläret som användaren har körs “if ($View-

>TriedToSubmit())” och då körs modell funktionen ”$Model-

>PostNewPost(x,x,x)” som i sin tur kör vy-funktionerna “$View-

>PostTitle()” och “$View->NewPost()” och de innehåller texten användaren 

lagt in i formuläret. 

Då läggs texten in i databasen om inget blir fel i modellen där det kan 

ligga validering, som upptäcker fel till exempel för långa namn eller att det 

inte finns någon text alls i variabeln som skickas in. MVC arkitekturen väljs 

att använda då den är lätt att applicera till PHP. Det gör också koden lättare 
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att överblicka. Det känns som om programmeringen blir lättare och får ett 

bättre flöde av MVC. 

Till ASP.NET användes en annan arkitektur som är ganska lik MVC. 

Arkitekturen som användes till ASP.NET var en s.k. femlagerapplikation där 

applikationen är uppdelad i fem olika lager.  

 

 
Figur 3.1 ASP.NET femlagerapplikation 

 

Användargränssnittlagret är det som CSS och JavaScript filer ligger i. Det 

kan behövas flera olika CSS filer i detta lager om det ska se olika ut på till 

exempel olika enheter. 

Presentationslogiklagret är som vyn (view) i MVC, där i ligger klasser som 

har användarinteraktioner och det som användaren ser på sidan. 

Presentationslogiklagret får inte kommunicera direkt med dataåtkomstlagret 

eller datalagret. Affärslogiklagret är där det funktionella ligger, databasanrop, 

verifiering mm. Datalagret utgörs av en databas, och till sist 

dataåtkomstlagret som använder sig utav ADO.NET och kommunicerar med 

datalagret. 
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PHP: 

Här är ett exempel på kod som ligger till grund för den webbplats som 

gjordes i PHP. 

 
public function newPost($title, $content) { 

 $validate = new \Common\Validator(); 

 if (isset($title) && isset($content)) { 

                       $time_start = $this->microtime_float(); 

  $title1 = $validate -> filterHTML($title); 

  $content1 = $validate -> filterJavascript($content);[A] 

  $sql = "INSERT INTO post (title, content) VALUES (?,  

?)";[B] 

  if ($title == '' || $content == '') { 

   return self::POST_EMPTY; 

  } 

  if ($stmt = $this -> database -> SqlStatement($sql)) { 

   $stmt -> bind_param('ss', $title1,  

$content1);[C] 

   $stmt -> execute(); 

   $stmt -> close(); 

   $time_end = $this->microtime_float(); 

                $time = $time_end - $time_start;[D] 

                $timeString =  "La in på: ".$time." sek"; 

                print_r($timeString); 

   return self::POST_SUCCESS; 

  } 

 } 

  return self::POST_FAILED; 

} 

 

Detta är från modellklassen i MVC, som beskrivs i föregående stycke. Det 

som görs här är en uppkoppling mot databasen där en SQL-sats skickas för 

att databasen ska uppdateras med ny information [A]. Först kontrolleras att 

det som ska skickas in är korrekt och inte något hacknings försök (SQL-

injektion). [B] Sen läggs SQL-satsen (för att få databasen att göra olika saker, 

kan liknas med en slags IF-sats) in, som [C] hämtar sin information från två 

strängvariabler vilket skickas med från kontrollen och innan dess vy. [D] Det 

sista som görs är att sammanställa tiden det tog att lägga in denna information 

i databasen och skriva ut den tiden. Detta går också att göra för andra databas 

relaterade funktioner på webbplatser och det ser nästan likadant ut. Den enda 

skillnaden är egentligen SQL-satserna som till exempel i nästa kodstycke är 

för att skriva ut den informationen användaren precis lagt in i en lista. 

 



 

11 

 

public function getAllPosts() { 
      $time_start = $this->microtime_float(); 
 $sql = "SELECT * FROM post ORDER BY p_id desc"; 
 $stmt = $this -> database -> SqlStatement($sql); 
 $stmt -> execute(); 

if ($stmt -> bind_result($postID, $title, $content, $date) == FALSE){[A] 
throw new \Exception($this -> m_mysqli -> error); 

 } 
 //lägger dom i en Array 
 $ret = new PostArray(); 
 while ($stmt -> fetch()) { 

$post = new Post($postID, $title, $content, $date); 
  $ret -> add($post); 
 } 
 
 $stmt -> close(); 
      $time_end = $this->microtime_float(); 
      $time = $time_end - $time_start; 
      $timeString =  "La in på: ".$time." sek"; 
      print_r($timeString); 
 return $ret; 
} 

 

Det som måste göras här istället är att [A] koppla ihop den informationen, 

som kommer från databasen med objekt i applikationen för att kunna visa 

upp listan med informationen. 

I vyn skrivs objekten ut med en funktion som ser ut så här: 
 

public function ShowListOfPosts(\Model\postArray $postArray, $ListorRoll) { 
if ($ListorRoll == true) { 

$ret = ""; 
foreach ($postArray->get() as $post) { 

$linkTopost = NavView::getpostLink($post); 
$ret .= "<div class='well'>"; 
$ret .= "<h2 class='title'><a href='$linkTopost'>" 

. $post -> getTitle() . "</a></h2>"; 
$ret .= "<div class='entry'> <p>" . $post -> 

getContent()     ."</p></div>"; 
$ret .= "<div class='byline'>"; 
$ret .= "<p class='meta'>". $post -> getDate() 

."</p>"; 
$ret .= "<p class='links'><a 

href='$linkTopost'>läs mer</a></p>"; 
$ret .= "</div>";$ret .= "</div>"; 

} 
$ret .= ' 

<ul class="pager"> 
<li class="previous"> 

<a href="#">&larr; Older</a> 
</li> 
<li class="next"> 

<a href="#">Newer &rarr;</a> 
</li> 

</ul>'; 
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return $ret; 
} else { 

$ret = ""; 
$i = 0; 
foreach ($postArray->get() as $post) { 

$linkTopost = NavView::getpostLink($post); 
$ret .= "<li><a href='$linkTopost'>". $post -> 

getTitle() ."</a></li>"; 
if (++$i > 4) 
break; 

} 
return $ret; 

} 

} 

 

Vyn genererar HTML kod, som har olika variabler i sig som innehåller 

objekten vilka hämtas från databasen och i detta fall bygger upp en lista med 

alla blogginlägg, som går att trycka på för att gå in och läsa eller ta bort om 

du är inloggad som administratör.  

 

C# ASP.NET:  

Metoden som visas här gör samma sak som den första PHP funktionen som 

visade alltså lägger till information till databasen: 

 
   public void InsertPost(Posts post) 

   { 

       using (SqlConnection conn = CreateConnection()) 

       { 

           try 

           { 

               SqlCommand cmd = new SqlCommand("uspInsertPost", conn); 

               cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;[A] 

 

               cmd.Parameters.Add("@Post", SqlDbType.VarChar, 8000).Value = post.Post; 

               cmd.Parameters.Add("@Title", SqlDbType.VarChar, 100).Value = post.Titel; 

 cmd.Parameters.Add("@PostID", SqlDbType.Int, 4).Direction = 

      parameterDirection.Output; 

               conn.Open(); 

               cmd.ExecuteNonQuery(); 

               post.PostID = (int)cmd.Parameters["@PostID"].Value; 

           } 

           catch 

           { 

               throw new ApplicationException(GenericErrorMessage); 

           } 

       } 

   } 

 

Skillnaden här är att SQL-satsen inte syns utan koden använder sig av en så 

kallad [A] lagrade procedurer där uttrycket ligger och när det kallas på så ges 

det de variabler uttrycket behöver. Detta är ett lite säkrare sätt då du inte 

behöver visa ditt uttryckt och därför minska risken för SQL-injektioner. 
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Här hämtas listan med inlägg, och ASP.NET använder sig av lagrade 

procedurer, som sedan kan koppla svaret från databasen med variabler. 

 
   public List<Posts> GetPosts() 

   { 

       using (SqlConnection conn = CreateConnection()) 

       { 

           try 

           { 

               SqlCommand cmd = new SqlCommand("dbo.uspGetPosts", conn); 

               cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

               List<Posts> posts = new List<Posts>(100); 

               conn.Open(); 

               using (SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader()) 

               { 

                   var postIDIndex = reader.GetOrdinal("postID"); 

                   var titleIndex = reader.GetOrdinal("title"); 

                   var postIndex = reader.GetOrdinal("post"); 

                   var dateIndex = reader.GetOrdinal("date"); 

                   while (reader.Read()) 

                   { 

                       posts.Add(new Posts 

                       { 

                           PostID = reader.GetInt32(postIDIndex), 

                           Post = reader.GetString(postIndex), 

                           Date = reader.GetString(dateIndex), 

                           Titel = reader.GetString(titleIndex) 

                       }); 

                   } 

               } 

               posts.TrimExcess(); 

               return posts; 

           } 

           catch 

           { 

               throw new ApplicationException(GenericErrorMessage); 

           } 

       } 

   } 

 

Detta är i ASP:s “vy” presentationslogiklagret, skillnaden är ganska stor 

jämfört med PHP då det går att använda sig av ASP.NET:s egna vyer och 

listor för att skriva ut information[1]( <LayoutTemplate>). Programmeraren 

behöver i princip inte programmerar koden, som visas under detta stycke om 

personen i fråga inte vill, utan kan använda sig av en så kallad "What you see 

is what you get" (WYSIWYG) design och så fixar .NET kopplingarna mot 

databasen eller objekten. 
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<asp:ObjectDataSource ID="ServiceObjectDataSource" runat="server" 

OldValuesParameterFormatString="original_{0}" SelectMethod="GetPosts"  

           TypeName="Service" DataObjectTypeName="Posts"  

           DeleteMethod="DeletePost"></asp:ObjectDataSource> 

  <asp:ListView ID="PostListView" runat="server"  

           DataSourceID="ServiceObjectDataSource" DataKeyNames="PostID"> 

       <LayoutTemplate>[A] 

           <%-- Platshållare för poster --%> 

           <asp:PlaceHolder ID="itemPlaceholder" runat="server" /> 

           <%-- "Paging" --%> 

           <ul class="pager"> 

               <li class="previous"> 

               <asp:DataPager ID="DataPager1" runat="server" PageSize="5" 

QueryStringField="page"> 

                   <Fields> 

                       <asp:NextPreviousPagerField ButtonType="Link" 

ShowFirstPageButton="True" ShowNextPageButton="False" 

                           ShowPreviousPageButton="False" FirstPageText="← Newer"/> 

                   </Fields> 

               </asp:DataPager> 

               </li> 

                 <li class="next"> 

                   <asp:DataPager ID="DataPager2" runat="server" PageSize="5" 

QueryStringField="page"> 

                   <Fields> 

                       <asp:NextPreviousPagerField ButtonType="Link" 

ShowLastPageButton="True" ShowNextPageButton="False" 

                           ShowPreviousPageButton="False" LastPageText="Older →" /> 

                   </Fields> 

               </asp:DataPager> 

               </li> 

           </ul> 

       </LayoutTemplate> 

       <ItemTemplate>   

           <div class="well”> 

  <a href="ShowPost.aspx?id=<%# Eval("PostID") %>"><h3><%# 

Eval("Titel")  %></h3></a> 

               <p><%# Eval("Post") %></p> 

               <span><%# Eval("Date") %></span> 

           </div>            

       </ItemTemplate> 

       <EmptyItemTemplate> 

           <p>Finns inga inlägg 

           </p>        

       </EmptyItemTemplate> 

   </asp:ListView>                
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3.3 Människocentrerad ansats 

Till hypotesen ställdes frågor så som; Vad använder företag mest? Varför 

använder de det ena framför det andra och vad använder seniora arbetande 

programmerare helst? För att få svar på dessa frågor användes en enkät. 

Enkäten valdes för att kunna nå ut till så många som möjligt under så kort tid 

som möjligt. Vanliga intervjuer är tidskrävande både för dem som utför 

intervjuerna och för personen, som blir intervjuad. För att få en bättre bild 

hade väldigt många intervjuer behövts. Under arbetet granskades andra 

dokumentationer som fanns, till exempel en annan C uppsats skriven på 

Jönköpings tekniska högskola 2008[4]. Observationer skulle vara väldigt dyrt 

då det hade inneburit att åka runt till webbyråer runt om i landet. Att göra 

observationer innebär samma problematik som intervjuer; att det blir svårt att 

få tag i tillräckligt många för att ge en hyfsad bild eller relevanta svar. 

Därför valdes en enkät, som utformades tillsammans med handledaren och 

en anställd vid Linnéuniversitetets omvärldsavdelning. Enkäten skulle vara så 

lätt som möjligt att använda. Det skulle vara så lite skrivande som möjligt för 

respondenten. Alltså ha alternativ att välja på, detta för att få enkäten att se 

lättare ut och gå snabbt att göra. Att begränsa frågorna var också viktigt på 

grund av tidsaspekten för de som gör enkäten. En enkät skapades, som går 

mycket snabbt att göra, är kort med många flervalsfrågor. 

Enkäten skickades ut till ca 200 företag, listan med företag kom också från 

skolans omvärldsavdelning, av dessa 200 på e-mail listan var det ca 50 där e-

mailen var inaktiverad. Då fanns det ca 150, som kunde svara. Av dessa 150 

var det 57 som gjorde enkäten vilket blir ca 35 % av alla som fick den. Det 

bestämdes vara tillräckligt många svar för att ge en överblick av den rådande 

konsensusen angående de frågor som fanns på enkäten.  

3.3.1 Introduktion enkät 

Enkäten [se bilaga 1] består av 7 frågor och ett sista diskussion fält där 

respondenterna ombeds att skriva något som de saknade eller hade åsikter 

om. 

3.3.2 Metod enkät 

Den första frågan var; vilket företag respondenten jobbade på, för då går det 

se om det är flera på samma företag som har svarat på enkäten. Frågan om 

rollen på företaget är för att se vad det är för tjänst personen har på sitt 

företag. Detta är intressant för det kan t.ex. vara en Vd som gör formuläret 

och de kanske inte är så insatta i programmering, vilket märktes när det var 

Vd:n som svarade. Storlek på det företaget som respondenten jobbade på var 

relevant för att större företag ofta har bättre ekonomi och därför kanske har 

råd med olika licenser mm. 
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Sedan skulle respondenterna kryssa i det alternativ av 

programmeringsspråk, som används på företaget och sedan varför detta 

användes. Detta för att få en bild av vilket programmeringsspråk, som var 

mest populärt bland företagen och varför. Det finns många faktorer som kan 

påverka valet av språk.  

Nästa fråga handlar om vilket respondenterna personligen tyckte är det 

bästa webbprogrammeringsspråket, denna fråga är svår att svara på då 

språken kan ha många fördelar och programmeraren kan favorisera, just detta 

kom det många kommentarer om. Nu i efterhand skulle frågan omformulerats 

till “vilket språk programmerar du personligen helst i” istället, men det känns 

ändå som om de flesta förstod att det var detta som eftersträvades. På frågan 

om deras personliga favorit fanns alternativet “annat” och de blev ombedda 

att i fältet efter skriva vilket detta språk skulle vara i så fall. Sist finns ett 

slags kommentarfält där respondenterna fick skriva sina tankar om enkäten. 

Denna blev flitigt använd. Där skrevs väldigt många bra, intressanta och 

förklarande kommentarer. Många av enkätens frågor hade behövt 

omformuleras i efterhand, men det går inte om det ska göras en ordentlig 

undersökning. Svaren och responsen på enkäten var ändå tillförställande. 

 3.3.3 Urval enkät  

Ett slags bekvämlighets urval användes när enkäten skickades ut då listan 

som användes tilldelades av skolan. Respondenterna skulle helst vara 

personer, som jobbar på mjukvaruföretag och på webbyråer, detta lyckades. 

Det spelade ingen roll om de var kvinnor, män eller olika åldrar, det enda 

kravet var att de jobbade med programmering på något sätt. 

3.4 Metod analys 

Enkätens sammanband mellan frågorna och analysen gjordes via Google 

forms som har statistik inbyggd och på så sätt är det enkelt att analysera de 

resultat som enkäten påvisar. 

Koden analyserades igenom att se hur mycket kod som krävs för de olika 

funktionerna som läggs in på respektive webbplats. Koden analyserades 

också igenom att mäta svars tider på till exempel databas anrop.  

3.5 Etiska överväganden  

I uppsatsen beskrivs en enkät som har skickats ut till flera företag. Under 

arbetet med enkäten betänktes de etiska aspekterna och bemöttes följande.  

Företagsnamnen presenterades utan företagens samtycke på grund av att 

de är företag i det publika rummet, som tillhör offentligheten och därför 

saknar sekretess. Det valdes att inte ställa frågor rörande namn eller specifika 

arbetsuppgifter då dessa kan ses som sekretessbelagda eller känsliga. Vad 

företagen använder för utvecklarteknik eller programmeringsspråk 

presenteras aldrig i koppling till företaget i sig. Detta för att det inte är 
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speciellt relevant för det enkäten strävade efter att uppnå och för att inte bryta 

mot några företagspolicys rörande dess sekretess om deras arbetssätt.        
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4 Resultat 

Här kommer resultatet presenterats utan någon diskussion eller analys. Bara 

rena resultat som enkäten och laborationerna påvisat. 

4.1 Resultat enkät 

På första frågan om vilket företag respondenterna jobbade på, var det nästan 

alla som svarade, bara 9 av 57 valde att inte skriva vilket företag de var på. 

Exempel på företag som svarade: 

 InfoDesign 

 PFLJ System AB 

 Webzoo AB 

 City Network Hosting AB 

 TakePoint AB 

 OPV In-Store 

 Promotion AB 

 Atollic AB 

 Bygg hemma  

 Meridium AB           

 

Figur 4.1 ”Har ert företag fler än 50 anställda?” 

 

Figur 4.1 är en grafisk visualisering av svaren på frågan; om företaget 

hade fler är 50 anställda. Det är få som jobbar på företag som har fler 

anställda än 50 personer. Detta betyder att det är mest småföretag som har 

gjort enkäten. 

 
Figur 4.2 “Vilket programmeringsspråk använder ni mest” 
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Till en början skulle det utvecklas tre stycken webbplatser var en av dem 

var i Ruby, men efter att resultaten kommit in från enkäten, så stod det klart 

att användandet av Ruby var mycket mindre än vad som estimerades i början 

av projektet. Figur 4.2 visar att det är övergripande ASP.NET, som används 

av företagen. Många har också svarat alternativet “Annat” och sedan skrivit 

vad det använt som en kommentar. De flesta har skrivit JavaScript, som det 

programmeringsspråk de använder mest. Detta är dock vad som kallas ett 

script språk det är inte heller helt objekt orienterat [7]. JavaScript kan 

användas för att göra databas anrop, men det är inte att föredra då det är 

väldigt lite säkerhet i JavaScript[8]. Av dessa anledningar exkluderades 

JavaScript som ett utav webbutvecklings språken i detta projekt. 

 
Det är det ni tycker är bäst!  37 65 % 

Ni måste pga. företagspolicy.  10 18 % 

Av ekonomiska skäl.  7 12 % 

Det är enligt er det lättaste att använda!  22 39 % 

Annat!  19 33 % 

 

Figur 4.3 ”Varför använder ni detta språk?”        
 

Figur 4.3 visar på att de flesta företag använder det språket de gör, för att 

de tycker att det är det bästa. I denna fråga kunde respondenterna välja flera 

alternativ. De flesta valde det språket de tyckte var lättast som det bästa 

programmeringsspråket, eftersom de är så vana vid just det språket de valde. 

Oberoende om de hade valt PHP eller ASP.NET. 
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Figur 4.5 “Vilket webbprogrammeringsspråk tycker du personligen är bäst?” 

 

Figur 4.5 visar att ASP.NET att dominera till och med lite fler har valt 

ASP.NET här än på frågan om vad som företagen använde, PHP ligger på 

samma antal. En del har gått från företagsvalet “Annat” till antingen 

ASP.NET eller till PHP. 

 

4.2 Programmering/Laboration 

Tidstester gjordes i databas kopplingsklasserna. För att se hur lång tid det tog 

för dem att exekvera koden, som behövs för att koppla upp mot databasen och 

hur snabba databaserna var med de olika sätten att anropa dem. Tester gjordes 

där det hämtade och gjorde en lista av informationen i databasen. Sen testades 

det att hämta ett objekt från databasen och ett test där applikationen skriver 

till databasen. Alla tider är i sekunder (Figur 4.6): 
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PHP i sekunder ASP.NET C# i sekunder 

Ladda alla inlägg:  
 

0,0007  0,0125 

0,0016  0,0127 

0,0011 0,0129 

0,0008 0,0130 

Medel värde: 0,0010 Medel värde: 0,0127 

Ladda ett inlägg:  
 

0,0007 0,0121 

0,0007 0,0126 

0,0052 0,0131 

0,0009 0,0128 

Medel värde: 0,0018 Medel värde: 0,0126 

Lägg till ett inlägg: 
 

0,0920 0,0142 

0,0067 0,0137 

0,0065 0,0128 

0,0066 0,0142 

Medel värde: 0,0279 Medel värde: 0,0137 

   

Figur 4.6 Mätresultat från laborationen 
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PHP positivt: 

 Allt är gratis. 

 Finns många API:er 

 Används till Wordpress 

 Logiskt 

 Lätt lärt(för oss) 

 Dokumentationen 

 Använt av många 

 Går att använda med webbaserade editorer 

PHP negativt: 

 Inget debug-läge 

 Inget officiellt utvecklingsverktyg 

 Kan bli svårläslig kod 

 Extern webbserver behövs (apache) 

C# .NET positivt: 

 Officiellt utvecklingsverktyg 

 Debug läge 

 Enkel utveckling i design läge 

 Lagrade procedurer 

 Dokumentation 

 Kan användas till väldigt mycket 

 Lättanvänt 

 Inbyggd webbserver 

C# .NET negativt: 

 Microsoft ägt. (krävs licenser för mycket) 

 Kan bli svårläslig kod 

 Långsammare 

 Färre användare 
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5 Diskussion/Analys 
Här diskuteras och analyseras de resultat från de olika delarna för att sedan 

kunna presentera en slutsats som är nyanserad och pålitlig. 

5.1 Enkät 

En fråga handlade om storleken på företaget, eftersom formuläret skickades 

till närområdet var det inte många stora företag som svarade. Enkäten visar 

att ASP.NET är det som flest företag använder och de använder det för att de 

tycker det är det bästa. 

Detta är inte vad en annan enkät, som Gisela Kind och Louise Svennberg 

[4] studenter på Jönköpings universitet 2009 kom fram till när de skrev sin C-

uppsats. Kind och Svennberg [4] kom fram till att ASP.NET låg i skuggan av 

PHP och detta förvånade dem, då Kind och Svennberg [4] hade 

uppfattningen av att ASP.NET var det mest använda. Hypotesen för detta 

arbete är att PHP skulle vara det mest använda, men fick resultatet att det var 

tvärt om. Kind och Svennberg [4] trodde att det skulle vända och att det var 

fler som skulle börja använda ASP.NET i framtiden och kanske är det just det 

som har hänt och det är därför detta arbetes enkät får dessa svar som skiljer 

sig så från Kind och Svennberg [4]. 

De skickade ut till större städer än vad som gjordes i detta arbete då 

utskick hölls mer till närområdet. Kind och Svennberg [4] har också en fråga 

på sin enkät om vad deras respondenter trodde skulle vara det mest använda 

webbprogrammeringsspråket 2015, året är 2014 och enligt den enkäten som 

utfördes i detta arbete så hade Kind och Svennberg [4] fel då de trodde att 

PHP fortfarande skulle vara det mest använda. Det hade varit intressant om 

utskick till samma företag som dem hade kunnat göras för att se vad som hänt 

på dessa 5 år. Detta var tyvärr omöjligt då Kind och Svennberg [4] lista inte 

fanns bifogad i uppsatsen. 

En annan uppsats som granskades var skriven av Ramesh Nagilla[5] 

student från Mälardalens universitet 2012 där Nagilla[5] hade hittat statetisk 

som beskrev vad flest webbplatser använde för språk och högst upp låg PHP, 

som var installerat på 24692359 webbplatser och tvåan ASP.NET var 

installerat på 19365837 webbplatser. Detta visar på att vår enkät ger fel 

uppfattning eller att det har ändrats. Dock kan Nagilla[5] statistik vara 

felaktig, då det inte finns någon speciell källa till just denna statistik.  

Statistiken på Langpop.com [3] använder ett API för att hitta fil avslut på 

Google och hittar mer än 300 miljoner fler PHP avslut än ASP.NET och PHP 

leder. Detta ger känslan av att vår enkät kan ge fel uppfattning, då den inte 

skickades ut till tillräckligt många, få respondenter och enkäten skickades till 

fel geografisk plats. 



 

24 

 

5.2 Laboration 

Resultatet från tidstesterna visar att PHP slår ASP.NET i nästan alla tester 

med knapp marginal förutom “Lägg till ett inlägg” men detta kan beror på en 

fördröjning (lagg) då tiden: 0,0920 sekunder skiljer sig mycket från de andra 

tiderna i PHP mätningarna. Det kan skilja sig mycket mellan tiderna på grund 

av att tidstesterna i ASP.NET projektet var tvungna att köras i Debug läge för 

att få tiden skulle skrivas ut i konsolen. Till skillnad från PHP projektet som 

kördes direkt ifrån webbhotellet så kördes ASP.NET projektet lokalt, på 

grund av det så skulle resultatet kunna vara mer lika varandra om båda kördes 

direkt ifrån webbhotellet. ASP.NET skulle då kunnat ha en större chans att 

slå PHP.  

Skillnaden i tiden kan också bero på exekveringen, då ASP.NET 

kompileras ner i tre steg. Under utvecklingen av de två projekten upptäcktes 

få svårigheter på grund av att webbplatserna som utvecklades var mindre 

avancerade. Ett problem med ASP.NET var att få in samma CSS som 

användes till PHP, då ASP.NET själv lägger in CSS klasser i dess HTML 

taggar. Det gjorde att en del ändringar fick ske i koden för att få det att 

fungera, som det var tänkt och få samma design som i PHP applikationen. 

Programmeringsspråket med mest kod var PHP eftersom Visual Studios har 

flera inbyggda funktioner till ASP.NET och på grund av det så behövs inga 

extra funktioner tillskillnad från PHP. Tack vare det så känns som att 

ASP.NET är det lättare språket och tar mindre tid att göra en enkel hemsida i.  

Dock skulle det nog ändå vara svårare för en nybörjare då ASP.NET lätt 

kan bli väldigt komplext trots användet av de inbyggda funktionerna. Det kan 

också nämnas at Visual Studios måste användas för att kunna använda dessa 

funktioner. Utan de inbyggda funktionerna som Visual Studios kan ge 

ASP.NET skulle PHP vara det lättare språket att använda. Detta är enligt de 

laborationer som utfördes i detta arbete. Som utvecklare går det antagligen att 

programmera liknade webbplatser som i detta arbete, men med en annan 

struktur eller arkitektur och på så sätt få mindre kod eller komplexitet i båda 

språken. Slutsatsen måste utgå från resultaten detta arbete utvisade.  

5.3 Metodreflektion 

Problem skulle kunna lösas på andra sätt om vi hade mer tid. Men i detta 

läge, var nog de valen som gjordes mycket relevanta. Det som skulle gjorts 

annorlunda med enkäten är att skriva om en del frågor och ha en del 

följdfrågor efter några av frågorna för att kunna få större förståelse för vad 

respondenterna menade. En del svar var inte väntade, så förklaring på dem 

hade varit mer optimalt. 

Att skicka ut enkäten till fler företag runt om i landet och större städer för 

att få ett bättre resultat hade varit att föredra då det rådande resultatet inte är 

så trovärdigt. 57 svar räcker inte för att ha validitet i resultatet. Det dubbla 

eller mer hade behövts för att resultatet skulle känts mer trovärdigt, vilket det 

inte gör nu. 
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Tidigare forskning visar på helt andra resultat och klar statistik visar på att 

PHP ligger på fler domäner (har fler filändelser på Google). Det som var bra 

med enkäten var ändå en godtagbar respons, fast den inte skickade ut till så 

många vilket visar på att det finns intresse för ämnet och att enkäten var lätt 

att göra. Svaren var ändå intressanta och kommentarerna var ännu mer 

intressanta och lärorika. 

Laborationen som gjordes var två bloggar med CRD funktionalitet vilket 

kan beskrivas som ett mindre avancerat projekt. Den tekniken som användes i 

laborationerna går att använda oberoende av vilken sorts webbplats som ska 

göras. Just i detta avseende är det en bra laboration och ett bra sätt att svara 

på frågeställningen. Men vi som utvecklare har en programmeringsstil och 

går efter en sorts arkitektur och använder en sorts databas till respektive 

webbplats därför blir inte resultatet från laborationen häller helt trovärdigt. 

En metod som hade varit bättre här är kanske att göra ännu mindre 

webbplatser, men många av dem med olika arkitekturer, olika databaser och 

stilar detta hade påvisat ett mer pålitligt resultat.        
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6 Avslutning 

Detta avsnitt innehåller slutsatser för de frågor som behandlats i arbetet och 

ge förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsats 

Här besvaras de frågorna som beskrevs i avsnitt 1.3 . 

”Kommer vi kunna göra samma webbplats två gånger med två olika 

programmeringsspråk?” 

I avsnitt 4.2 beskrivs att detta fungerar utan problem med den laboration som 

genomfördes i detta arbete. Det ska vara möjligt att göra med de flesta 

webbplatser som ska utvecklas, då de flesta funktioner finns i båda språken. 

Det som skulle kunna bli problem är om utvecklingen behöver använda ett 

API och då kanske det bara är utvecklat för till exempel PHP. Om 

utvecklingen dock skulle behöva tillhörande desktop eller mobil 

applikationer är ASP.NET det självklara valet.  

”Vad betyder det om svarstiderna kommer vara liknande när 

databasanrop och laddningar av de olika delarna på sidan testas?" 

Enligt avsnitt 4.2 är svaret; nej, resultatet i denna undersökning visar att det 

inte är samma utan PHP laddar snabbare. Om detta beror på databasen eller 

exekveringen av koden är inte fastställt. Dock var PHP:s tider väldigt lika 

varandra inom de olika delarna och det var ASP.NET:s med. 

”Vad ska du utveckla din webbplats i för språk och varför?” 

Enligt resultatet av tidstesterna i Avsnitt 4.2 påvisas att utvecklingen borde 

ske i PHP, men det är svårt att säga då det kan skilja beroende på vad som 

ska göras. 

”Vilket är det mest använda programmeringsspråket på 

webbyråer/företag?” 

Enligt enkäten som finns i avsnitt 4.1 är det mest använda ASP.NET och 

JavaScript, men om man tittar på annan forskning i ämnet och statistik som 

beskrivs i avsnitt 5.1 kan enkätens resultat avfärdas för den andra forskningen 

och statistiken visar att PHP ligger på topp än. 

Stämde hypotesen som beskrivs i avsnitt 1.4? Ja, då resultaten visar att det 

är möjligt att skapa två liknande webbplatser med två olika 

webbprogrammeringsspråk. PHP kan ses som lättare om funktionaliteten i 

Visual Studios inte används, om dessa används är ASP.NET lättare att 

använda efter studier på dess funktioner.   

De tidigare forskningsrapporter som granskats och beskrivs i avsnitt 2.2 

kommer fram till att ASP.NET är bättre för mer avancerade system som 

innehåller både webbplats, mobil applikation och desktop applikationer. Det 

är vi beredda att hålla med om då det går att skapa allt detta med ASP.NET 

C#, men inte med PHP då det är enbart för webben. 

 I slutändan handlar det nog mycket om vad du lär dig arbeta med och det 

arbetsätt som du väljer i de olika språken. Det språk du känner dig mest 

hemma med och fungerar bäst för dig. Detta arbete påvisar ingen större 



 

27 

 

vinnare av de två utan påvisar egentligen att valet av programmeringsspråk 

till sin webbplats bör göras utifrån utvecklarens personliga erfarenheter och 

vad utvecklaren i fråga ska göra för projekt.      

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att göra en liknande laboration som i detta arbete, 

alltså en jämförelse eller två identiska sidor med samma krav och funktioner, 

men i mycket större skala som till exempel en webbshop med stort sortiment, 

inloggning, konto-administration och kommentars-funktionalitet eller kanske 

en sida med mångfunktionalitet som nyheter, boknings möjligeter, filmklipp, 

användaruppladdningar och användarintegrationer. Detta skulle ta ganska 

lång tid då det tar lång tid att göra en sådan webbplats med ett 

programmeringsspråk, så att göra två skulle då ta lång tid, men det skulle 

vara intressant att se vad det resultatet skulle bli. Skulle det vara bättre att 

göra den i PHP eller ASP.NET med C#? 
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