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Referat
I denna avhandling beskrivs React och en del de av tekniker React använder sig
av för att utveckla moderna webbsidor och webbapplikationer. Teknikerna
jämförs med ren JavaScript och har som mål att förse läsaren med de fördelar
React har och hur teknikerna används. React är i dagsläget det mest populära
JavaScript biblioteket/ramverket och genom kodsnuttar från riktiga exempel får
läsaren ta del i hur React fungerar. I början tas de mest väsentliga begreppen
upp och introduceras för att undvika oklarheter.
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1 Inledning
Webben och webbutveckling är i ett ständigt tillstånd av förändring och det
ställer också krav på sättet det utvecklas på. När man började utvecklas
webbsidor tillhandahölls allt innehåll på en webbsida eller webbapplikation från
en webbserver. Användaren skrev en adress i webbläsaren och blev serverad
tillhörande HTML-, CSS- och JavaScript-filer från servern.
HTML står för ”Hyper Text Markup Language” och är standardspråket med vilket
man bygger webbsidor. HTML beskriver strukturen för webbsidorna med hjälp
av så kallade element och elementen berättar för webbläsaren hur den ska visa
innehållet. [1] Några år efter att HTML introducerats utvecklades CSS, Cascading
Style Sheets, som gjorde att man kunde sätta stil på sättet webbsidor
presenterades, till exempel genom fonter, färger och placering av HTMLelement. [2] JavaScript är den tredje och stora delen av webbutveckling. Det är
ett programmeringsspråk, även kallat skriptspråk, som bl.a. möjliggör dynamiskt
innehåll på webbsidor. Om man som användare ser t.ex. interaktiva kartor,
2D/3D grafik, multimedia eller övrigt dynamiskt innehåll, kan man anta att
JavaScript är involverat. [3] [4]
Metoden som beskrivs i det första stycket kallas server side rendering och
betyder att innehållet renderas på servern. Då användaren byter sida
återupprepas kommunikationen med webbservern och detta orsakar en
fördröjning varje gång, även om det är sidor som tillhör samma webbplats,
samma webbadress. I denna typ av utveckling användes JavaScript sparsamt och
inte i samma utsträckning som med dagens moderna utvecklingsmetoder. Det
var främst för att åstadkomma effekter som t.ex. rullgardinsmenyer, pop-upfönster och enkel funktionalitet då man t.ex. hovrade över något specifikt med
pekaren. Själva strukturen på webbsidan renderades alltså via servern genom
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HTML och CSS. Klienten, i detta fall webbläsaren, spelade en minimal roll i denna
typ av utveckling. [5]
I modern webbutveckling har man skiftat fokus från servern till klienten och
mycket handlar om det vi idag kallar för SPA. Ordet kommer från engelskans
single page application. Det betyder, med andra ord, exakt det frasen säger.
Applikationen eller webbsidan består av en sida och kommunicerar i huvudsak
med webbservern genom data i form av JSON. [6] JSON är ett lättviksformat för
att transportera data mellan klient och server och dess syntax är identiskt med
JavaScript-objekt, vilket gör det lätt för utvecklare att läsa och tolka.
Alla sidbyten och all funktionalitet sker genom klienten, alltså webbläsaren, med
hjälp av JavaScript. Senare i denna avhandlings gås närmare in på SPA och vad
det egentligen innebär. En bra lösning för att utveckla SPA-applikationer och
modern webbutveckling överlag, är JavaScript-biblioteket React, som denna
avhandling i huvudsak handlar om. [7] [5]
React är ett JavaScript-bibliotek för att bygga användargränsnitt i
webbapplikationer och webbsidor. Det finns flera olika JavaScript-ramverk och
bibliotek och React är just nu det som används mest. Målet med denna
avhandling är att titta på de tekniker React använder sig av, varför de lämpar sig
för modern webbutveckling och vad det är som gör att React blivit så populärt.

2 SPA
En SPA är en webbsida eller webbapplikation som helt och hållet fungerar
genom en webbsida som inte behöver ladda HTML-, CSS- eller JavaScript-filer
mer än då användaren besöker sidan för första gången. All kommunikation med
servern sker genom JSON-data, alltså t.ex. innehåll som ändras och ska renderas.
[6]
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Mycket av utvecklingen av denna teknik byggde på att man ville skapa
webbapplikationer som känns och upplevs som nativ programvara, alltså som
program som körs direkt i operativsystemet, t.ex. MS Word, Paint och liknande
program. Traditionella webbsidor är också jämförelsevis väldigt långsamma,
eftersom klienten måste kommunicera och ta emot filer från servern varje gång
användaren vill ändra något i innehållet, t.ex. byta sida. Denna typ av
användarupplevelse är inget man strävar efter i modern webbutveckling. [7]
En minimal version av en SPA-applikation skulle fungera så att användaren tar
emot en HTML-fil och en JavaScript-fil från servern. Efter detta renderas allt nytt
innehåll genom JavaScript-kod som exekveras i den tidigare mottagna HTMLfilen. På detta sätt kan man alltså skapa dynamiska webbsidor och applikationer i
webbläsaren, utan några större fördröjningar som orsakas av att nya HTML-,
CSS- och JavaScript-filer måste laddas från webbservern eller eventuell kod som
måste exekveras på serversidan istället för klienten. [5]

3 React.js
React utvecklades av Jordan Walke, en programmerare på Facebook. Det är som
redan tidigare nämnts ett verktyg, i form av ett JavaScript-bibliotek, för att bygga
användargränssnitt för webbsidor och webbapplikationer. Det togs första
gången i bruk i Facebooks nyhetsflöde år 2011 och ca ett år senare
implementerades det även i Instagram. Det var dock på JSConf, en JavaScriptkonferans, år 2013 som React lanserades för allmänheten med öppen källkod.
Efter detta ökade takten på utvecklingen av React, och bara ett par år senare
offentliggjorde giganter som Netflix och Airbnb att de gått över till React för att
utveckla sina applikationer. [8]
React uppmuntrar utvecklare till att skapa en så kallad modulär infrastruktur.
Det betyder alltså att man i huvudsak utvecklar komponenter som går att
återanvända. Traditionella webbsidor och webbapplikationer använder sig
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framförallt av mallar (templates) eller andra typer av HTML-derivat, alltså en
färdig struktur för en webbsida som man genom att ändra i mallen kan göra
unik. [9]
Facebook har, genom React, utvecklat tekniker för att skapa komplexa, men
snabba webbapplikationer. En del av dessa tekniker beskrivs nedan.

React - komponenter
Då man bygger webbapplikationer med React så handlar det om att skriva
komponenter som sätts ihop till en helhet. Detta är vad som kallas för en
modulär infrastruktur. Dessa komponenter är som isolerade byggdelar som kan
konfigureras och efter behov även återanvändas. Komponenterna består av
JavaScript-funktioner som accepterar input och fungerar på samma sätt som
argument för funktioner. Dessa argument kallas inom React för props och står
för engelskans properties. Komponenterna returnerar React-element som
beskriver vad som ska visas i webbläsaren. [10] [11]
Nedan följer ett exempel från [10] på en enkel React-komponent.

Bild 1 - Enkel komponent från [10].

Denna komponent i form av en JavaScript-funktion tar alltså input i form av
props. Komponenten returnerar ett React-element som kan renderas i
webbläsaren på följande sätt:
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Bild 2 – Att använda och rendera en enkel komponent [10, 12]

Här har vi alltså en separat komponent, App, som renderar Welcomekomponenten flera gånger.
I koden ovan illustreras hur komponenter används och i [8] har man använt en
recept-applikation för att illustrera komponentfunktionaliteten. Då kan man göra
en komponent som heter ”Ingredienser”, som tar en lista med ingredienser som
props. Komponenten använder JavaScripts map-metod för att gå igenom listan
med ingredienserna och skapa React-element av dessa som sedan renderas i
webbläsaren. Denna komponentstruktur gör applikationen skalbar. Vi kan ha ett
recept eller 2000 recept, vi skapar bara nya instanser av komponenten beroende
på hur många recept som ska visas. [8]
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Bild 3 - Ingredienskomponent [8]

Denna komponent skapar en osorterad lista med så många element som finns i
listan lista. Komponenten tar detta som input, props, som sedan kan renderas i
webbläsaren. Med hjälp av denna form av komponentstruktur kan
kodduplikation undvikas, alltså samma kod behöver inte skrivas på flera ställen
och den blir betydligt lättare att upprätthålla. Detta är eftersträvansvärt i all typ
av mjukvaruutveckling.
En tumregel för hur man bygger komponenter i React är att en komponent bara
ansvarar för en typ av funktionalitet, detta är vad som i programmeringsvärlden
kallas för single-responsibility principle. Denna princip leder i sin tur till att vi per
automatik får ett komponent-träd med en klar komponenthierarki. Om vi tittar
på bilden nedan så representerar färgerna fem komponenter. [13]

Bild 4 - Komponenthierarki [13]
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-

Röda komponenten ansvarar för att visa en rad för varje produkt

-

Ljusblåa komponenten ansvarar för underrubrikerna för respektive
produktområde

-

Gröna komponenten ansvarar för att visa produkterna baserat på
användarinput

-

Blåa komponenten ansvarar för all användarinput

-

Orangea komponenten ansvarar för hela tabellen

Detta exempel ur [13] visar hur man kan skapa ett komponentträd med en
huvudkomponent och underkomponenter där props skickas igenom hela
komponentträdet för att slutligen visas i webbläsaren.
Sättet med vilket komponenterna skapas i kodsnuttarna ovan är vad som kallas
funktionella komponenter. Det går även att göra komponenter med hjälp av
klasser. Klasser introducerades till JavaScript i den senaste stora uppdateringen,
version ES6, år 2015. Klasskomponenter har av React officiellt stämplats som
föråldrade, det går fortfarande att använda dem, men de kommer att fasas ut
efter hand då React uppdateras och utvecklas. [14]

JSX
Då Facebook lanserade React så lanserade de även teknologin JSX. JSX står för
JavaScript och XML där XML är ett märkspråk väldigt likt HTML som designades
för att lagra och transportera data. JXS är således ett JavaScript-tillägg som till
utseendet och syntax är likt traditionellt HTML. React-elementen renderas i
slutändan till HTML i webbläsaren och tanken bakom JSX var att kunna
kombinera logiken och tekniken för renderingen med annan JavaScriptteknologi. På detta sätt kan man skapa React-element med hög läsbarhet och
koden kan placeras på samma ställe i form av komponenter. [8] [15]
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Bild 5 - JSX-exempel [15]
I exemplet ovan deklareras en variabel, name, som sedan används inom
klammerparentesen i variabeln element. På detta sätt kan man använda alla
typer av JavaScript-uttryck. För bättre läsbarhet kan uttrycket brytas ner på flera
rader. [15]

Bild 6 - JSX med bättre läsbarhet [15]
Webbläsare förstår inte JSX, som vi ser det i koden ovan, utan React använder sig
av kompilatorn Babel. Babel omvandlar JSX till funktioner som importeras från
React-paketet, vilka webbläsaren förstår vad den ska göra av.
Bilden nedan visar ett exempel på hur komponenten och dess JSX ser ut innan
kompileringen och den andra hur den ser ut efter att koden omvandlats av
Babel. [16]
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Bild 7 - Ursprungliga komponenten [16]

Bild 8 - Komponent efter kompilering [16]

DOM-manipulation och Virtuell DOM
Vi har i tidigare stycken sett hur vi kan skapa React-komponenter och element
med hjälp av bland annat JSX. Eftersom React i huvudsak gjordes för att skapa
användargränssnitt så är givetvis renderingen nästa steg, vi vill kunna se det vi
gjort i webbläsaren.
DOM kommer från Document Object Model det vill säga
dokumentobjektmodellen. Det är standarden för representationen av webbsidor
och har en trädstruktur med noder som i bilden nedan. Första bilden är ett
HTML-dokument och den andra bilden illustrerar trädstrukturen som bildas av
dokumentobjektmodellen, det vill säga HTML-dokumentets tillhörande DOM.
DOM-trädet innehåller alltså alla elementen och deras egenskaper som noder
och är ett språkneutralt gränssnitt som ger tillgång till alla elementen på en
webbsida. Det är alltså möjligt att ändra och uppdatera alla element genom
DOM-manipulation. [17]
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Bild 9 - HTML-struktur

Bild 10 - DOM - dokumentobjektmodellen

Innan React var utvecklare tvungna att direkt ändra på DOM-objekt för att
förändra innehållet på en webbsida, medan React gör detta på ett mer indirekt
sätt som beskrivs nedan. Problemet med dessa direkta förändringar, som i
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många fall även behöver göras ofta, leder till att hela vyn (view) behöver
uppdateras. Vy syftar på det vi kan se i webbläsaren och JavaScript är inte, på
egen hand, kapabelt till att uppdatera specifika element på sidan utan att hela
webbsidan behövde uppdateras i enlighet med tillhörande CSS-filer. Detta är en
tidskrävande process och går inte hand i hand med de krav användare ställer på
moderna webbsidor och applikationer. [17]
React använder en så kallad virtuell DOM (Virtual DOM) för att manipulera
dokumentobjektmodellen. En virtuell DOM sparas i minnet och är en
lättviktskopia av den den riktiga DOM:en. Ändringar och uppdateringar görs först
på den virtuella DOM-representationen, vilket är mycket snabbare eftersom inga
element renderas i detta skede. React jämför sedan en tidigare tagen
överblicksbild av den virtuella DOMen och React listar ut vilka delar som blivit
behöver uppdateras i DOM:en. Efter detta uppdateras endast och enbart de
DOM-objekt som förändrats i den riktiga DOMen. Detta gör processen betydligt
snabbare än den tidskrävande teknik som beskrevs ovan då hela DOMen krävde
uppdatering efter varje förändring. [18]
ReactDOM, som vi sett i koden ovan, är ett paket som förser React med DOMspecifika metoder där den viktigaste är render-metoden. ReactDOM.render()
renderar React-element till en container som specificeras då ReactDOM.render()
kallas.
I koden nedan har vi en variabel, element, som innehåller JSX som sedan skickas
till render. Document.getElementByID är en JavaScript-metod som returnerar ett
element med ett specifikt id. På detta sätt kan vi alltså hitta stället variabeln, i
detta fall element, ska renderas. [12] [19]

11

Bild 11 - Render-exempel [19]
Just för React är det sällan man manuellt behöver skapa flera containrar i HTMLdokumentet. Det räcker med det finns ett element i form av en <div> som agerar
container för hela webbsidan. Alla nya element och den funktionalitet som
behövs genereras av JavaScript genom JSX och React.

4 Interaktivitet genom händelser och tillstånd
Moderna webbsidor och applikationer består till stor del idag av interaktivt
innehåll. Vi ska nedan titta på hur React handskas med att rendera olika innehåll
beroende på dynamiska data och hur denna data lagras, händelser (events), som
t.ex. knapptryck. [20] [21]

Händelser
Händelser är vad som i JavaScript-världen heter events och är alltså vad vi kallar
det som ska ske då något specifikt händer på webbsidan. Detta kan alltså t.ex.
vara ett knapptryck på tangentbordet eller musen, att sidan laddat klart eller ett
textfält som ändrat. För att hantera dessa händelser använder JavaScript sig av
så kallade händelselyssnare (event listener) och händelsehanterare (event
handler). [20]
För att kunna registrera en händelselyssnare i React krävs att man förser
elementet med ett React-specifikt attribut. Från [22] kan vi t.ex. se att onClick
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registrerar en händelselyssnare för en click-händelse och onMouseOver för
mouseover osv. [20] En lista över händelserna finns att tillgå på [22].
I koden nedan, tagen ur [20] kapitel 17.1, finns en funktion MyButton som
returnerar en knapp. Funktionen innehåller även en annan funktion handleClick,
vilket är händelsehanteraren. Denna funktion berättar för webbläsaren vad som
ska ske när man trycker på knappen som returneras av MyButton. I detta fall
kommer clicky clicky skrivas ut till konsolen i webbläsaren. Attributet onClick
registrerar händelselyssnaren till knappen. [20]

Bild 12 - Knapp med onClick-händelse ur [20]

Denna typ av funktionalitet går alltså att implementera till alla typer av
händelser på mer eller mindre samma sätt. I vissa fall blir implementationen
betydligt mer komplicerad, men principen är densamma.

Tillstånd (state)

I tidigare delar såg vi hur props användes för att skicka information till
komponenter och genom hela komponentträd. Tillstånd är det som används för
att göra applikationer interaktiva genom lagrad information. I avsnittet ovan
tittade vi på hur React handskas med användargenererade händelser, men för
att på ett interaktivt sätt kunna använda dessa händelser behöver vi information
om vad som ska ändras eller hända då själva händelsen äger rum. Tillståndet
(state) är komponenternas och Reacts sätt att hålla reda på situationen och om
något t.ex. bör ändra i det som redan renderats. [5]
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Vi definierar tillståndet för en komponent med ett initialvärde som i koden
nedan med hjälp av useState(). Variabeln count deklareras som en
tillståndsvariabel med initialvärdet 0. setCount är en funktion som används för
att uppdatera värdet på variabeln. [23]

Bild 13 - useState [23]

Detta sätt att definiera tillstånd introducerades i React version 16.8 och gjorde
att man inte behöver ha en klass för att kunna använda tillstånd. Fördelen med
detta är man nu kan bygga en hel applikation enbart genom att använda
funktioner och koden är renare och mer lättförståelig.
Det unika med useState är att då värdet uppdateras så renderas komponenten i
fråga på nytt. Detta vore svårt att göra med en vanlig variabel eftersom det är
svårt att hålla reda på värdet som visas i webbläsaren. I kodexemplet nedan, från
[23], returnerar funktionen en paragraf som innehåller variabeln count och en
knapp med händelselyssnaren onClick. Händelsehanteraren i detta fall är
funktionen setCount(count + 1). Då användaren klickar på knappen så kommer
en etta att adderas till count. Eftersom count, som i detta fall är
tillståndsvariabeln, ändrar så kommer useState att kallas med det nya värdet.
Detta leder till att komponenten återrenderas och webbläsaren visar det nya
värdet i paragrafen.
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Bild 14 - Komponent med useState() från [23]

Funktionen useState kallas för hook. Namnet kommer från engelskans hook into
och är standarden för React idag. Dessa funktioner kan använda sig av Reacts
egenskaper och i fallet ovan kan man alltså komma åt komponentens tillstånd.
Det finns många andra hooks och det går även att skräddarsy dem, men useState
är den i särklass viktigaste eftersom den ger komponenterna liv genom dess
dynamiska data. [20]

5 Varför React?
En del av de tekniker React använder sig av för att göra utvecklingen
skonsammare har gåtts igenom ovan och skillnaderna framkommer framförallt
då webbapplikationerna blir stora och komplicerade. I och med att React ser till
att applikationerna delas upp i komponenter, där komponenterna innehåller
såväl det som behövs för användargränssnittet samt det som krävs för att
uppdatera detta gränssnitt, så bibehålls ordning även om applikationerna blir
stora. När detta görs med JavaScript, så separeras koden som används för att
uppdatera delar av HTML i flera olika filer. Detta kallas inom datavetenskap för
separation of concerns, vilket betyder att man ska hålla isär saker och ting, t.ex.
funktionalitet och data. Problemen med detta uppkommer då applikationerna
blir stora och filerna många. Ett enkelt exempel ses i koden nedan där en separat
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HTML-fil innehåller en inköpslista och funktionen för att addera något till denna
lista är separerad i en annan fil, bland annan JavaScript-kod. [24]

Bild 15 - Inköpslista HTML [24]

Bild 16 - JavaScript-kod för inköpslista [24]

Dessa två delar kan, som också setts i tidigare exempel, kombineras i React. Vi
har funktionen för att lägga till något i listan på samma ställe som listan som
renderas till gränssnittet. Med hjälp av en beskrivande namngivning på
komponenten och funktionen underlättar det för utvecklarna att hålla reda på
vad som händer i applikationen, som i exemplet nedan från [24].
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Bild 17 - React-komponent för inköpslista [24]

En annan väsentlig skillnad mellan React och ren JavaScript är hur
webbapplikationerna lagrar data. Tidigare sågs hur React kunde lagra data
genom tillstånd och tillståndsvariabler. För att åstadkomma samma sak med
JavaScript behöver man plocka åt sig denna data då den lagras i DOM:en. I koden
nedan, från [24], har vi ett input-fält som användaren kan skriva något i. För att
komma åt detta krävs genom JavaScript att vi söker upp detta ställe i DOM:en
och sparar det i t.ex. en variabel.

Bild 18 - Input-fält [24]

Bild 19 - Hämta input via JavaScript [24]
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Med React kan man, som ovan konstaterats, använda tillstånd för att göra
samma sak. I koden nedan är inte hela komponenten definierad utan enbart det
väsentliga. Inputfältet blir mer komplext, men det är behändigare att använda
data som lagrats genom input-fältet för att det på detta sätt sparas i minnet och
inte i DOM:en.

Bild 20 - Hämta och lagra input med React [24]

Detta var två exempel på hur man genom React försökt underlätta för
utvecklingen av webbapplikationer. Ovan konstaterades även hur React sköter
rendering och hur det möjliggör rendering av enbart de delar som behöver
ändras genom Virtuella DOM:en. Det blir jämförelsevis komplicerat att försöka
utföra det med JavaScript.

6 Sammanfattning och diskussion
Webbutveckling hör till de områden inom datavetenskap som utvecklas med hög
hastighet. Just JavaScript och dess bibliotek/ramverk ligger i spetsen för detta.
Det är inte enbart React som är populärt utan för att nämna några andra så är
Vue, Angular och, yngst av dessa, Svelte också i användning hos många företag
och utvecklare. De löser alla samma typer av problem, men på olika sätt, och det
är framförallt personliga preferenser och erfarenheter som i slutändan styr vad
man väljer att använda. Det är ingen som vet vad som kommer att vara mest
populärt imorgon, nya bibliotek och ramverk dyker upp dagligen, men de
påminner mycket om varandra och har man en bra baskunskap om JavaScript så
är det ingen tröskel att lära sig nytt inom samma område.
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React har en stor gemenskap och är i ständig utveckling där mycket av
utvecklingen och framstegen sker utifrån utvecklarnas återkoppling. Dess
intuitiva sätt att bygga webbapplikationer genom byggstenar i form av
komponenter och användningen av JSX gör det lätt att ta till sig. Mycket av dess
popularitet ligger säkerligen även i det faktum att en gigant som Facebook ligger
bakom teknologin från början.
Avhandlingen går enbart igenom en bråkdel av all React-teknologi och vill man
läsa vidare så är React-dokumentationen ett bra ställe att börja. Syftet var att ge
en överblick över hur biblioteket fungerar och hur det mer eller mindre
revolutionerat sättet på vilket vi bygger webbsidor och applikationer.
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