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Sammanfattning 

I dagens moderna samhälle använder drygt 90 procent av Sveriges befolkning en mobiltelefon 

och användningen ökar ständigt. I och med smartphones utveckling så öppnades en ny marknad 

upp för mobila applikationer i form av bland annat spel, verktyg och annat. Vid utveckling av en 

mobilapplikation behöver utvecklare på ett tidigt stadium ta ett beslut i vilket ramverk 

utvecklingen ska ske. Den här studien undersöker genom kvalitativa intervjuer samt en mindre 

användbarhetsutvärdering utvecklares egna erfarenheter inom olika ramverk för mobil 

applikationsutveckling, där fokus ligger på ramverken React Native och Cordova. 

Resultatet visar att det finns för- och nackdelar med ramverken Cordova och React Native samt 

flera faktorer som ligger till grund för val av ramverk, exempelvis ekonomiska faktorer, 

applikationens prestanda, möjligheten till delad kodbas, tidigare erfarenhet och ekosystemet runt 

ett ramverk. Den övergripande slutsatsen är att vid val av ramverk måste man som utvecklare ta i 

beaktning vilken typ av applikation man ämnar utveckla då React Native har sina fördelar, 

medan Cordova har sina. 

  

Nyckelord: 

 

Cross-platform, Native, Cordova, React Native.  
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Abstract 

 

In today's modern society, just over 90 per cent of Sweden's population use a mobile phone and 

that number is constantly increasing. Thanks to the development of smartphones, a new market 

was opened up for mobile applications in the form of games, tools and other things. When 

developing a mobile application, developers need to make a decision at an early stage regarding 

in which framework the development is to take place. This study examines through qualitative 

interviews and a usability evaluation, developers' own experiences within different frameworks 

for mobile application development, where focus is mainly on the frameworks React Native and 

Cordova. 

 

The result shows that there are advantages and disadvantages with the frameworks Cordova and 

React Native, as well as there are several factors which form the basis for the choice of 

framework, for example economic aspects, the application's performance, the possibility of 

shared code base, previous experience and the ecosystem around a framework. The overall 

conclusion is that when selecting which framework to use, a developer must take into account 

what type of application that is intended to be developed, as React Native has its advantages in 

certain aspects, and Cordova has others in other aspects. 

  

  

Keywords: 

  

Cross-platform, Native, Cordova, React Native. 
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Centrala begrepp 
  

Mobilapplikation: 

Applikationsprogramvara som installeras på en mobil enhet eller surfplatta. 

 

Smartphones:  

Smarttelefon är en mobiltelefon kombinerad med en dator. 

 

API (Application Programming Interface) - Ett gränssnitt som tillåter applikationsprogram att 

kommunicera och använda specifik programvara. 

 

Open Source - Refererar till ett program vars källkod är öppet för redigering och användning av 

användare och utvecklare. 

 

Native – Kod som är anpassad till ett specifikt operativsystem. 

 

Cross-platform - Möjligheten att utveckla applikationer en gång som kan köras på olika 

plattformar.  

 

React Native - Ett cross-platform ramverk för att utveckla mobila applikationer, som är grundat 

av Facebook. 

 

Cordova - Ett cross-platform ramverk för att utveckla mobila applikationer som är grundat av 

Adobe Systems. 

 

Rendera – Uträkning som datorprogram gör för att framställa en bild utifrån datafil/datafiler. 

 

Expo – En samling av verktyg som är byggd kring React Native. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I kontext till mobiler så finns det två typer av applikationer, native-applikationer och 

webbapplikationer. En native-applikation är ett mjukvaruprogram som är programmerad och 

utvecklad till en specifik plattform och dess operativsystem som är nedladdningsbar till mobilen. 

En webbapplikation är en applikation som inte är nedladdningsbar till mobilen utan öppnas via 

en webbläsare, exempelvis Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer och Safari. Det 

finns även en kombination mellan dessa typer av applikationer, hybrid applikation som är lik en 

webbapplikation men som går att ladda ned och installera på mobilen (Rouse, 2018, mars).  

Vid utveckling av en mobilapplikation finns det olika ramverk som utvecklare kan använda sig 

av vilket, i programmerings väg, är en programvarumiljö som besitter funktionalitet för att 

underlätta utveckling av programvaror. Den hjälp som ramverk bidrar med är bland annat 

stödprogram, kompileringsprogram, olika språkbibliotek, verktyg och Application Programming 

Interface (API). Det är en samling av nödvändiga komponenter för att utveckla ett projekt eller 

produkt (Ramverk (programmering), 2016, 24 januari).  

När det kommer till utvecklandet av en native-applikation så har det utvecklats olika 

tillvägagångssätt och därmed ramverk för att stödja utvecklandet. Då native-applikationer är 

utvecklade till en specifik plattform och dess operativsystem så skapar det en problematik då 

marknaden för mobilapplikationer är uppdelad. Marknaden för mobilapplikationer domineras i 

dagsläget av två separata marknader, Google Play (Play Butik) som Androida enheter använder 

och App Store som iOS-enheter använder sig av (Statista, 2019). Enligt statista (2019) har 85,9 

procent av de mobiler som sålts Android som operativsystem, 14 procent iOS som 

operativsystem och resterande 0,1 procent övrigt operativsystem vid år 2017. I och med denna 

uppdelning av marknaden behöver de som utvecklar en mobilapplikation tänka på vilken 

marknad de vill nå ut till. Detta har resulterat i ett tillvägagångssätt för utvecklingen, cross-

platform utveckling, där grundidén är att utveckla en mobilapplikation som är kompatibel med 

fler än ett operativsystem och körbar på fler plattformar. Genom att utveckla cross-platform når 

du ut till större delar av marknaden med en och samma applikation men samtidigt är inte 
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applikationen helt native, vilket innebär nackdelar som exempelvis lägre prestanda och att 

applikationen inte kan utnyttja alla enheternas funktioner (Klubnikin, 2017, maj). 

Då det existerar över 40 olika ramverk för endast cross-platform utveckling blir det inte enkelt 

för företag, utvecklare och personer som är nya inom mobil applikationsutveckling att välja 

ramverk som passar en bäst (Cross-platform software, 2019, 26 januari). Letar du efter ett cross-

platform ramverk som använder ett populärt programmeringsspråk som exempelvis JavaScript 

finns det över 21 ramverk som är tillgängliga att välja mellan (Slant, 2019). Detta skapar en 

problematik då det inte är en enkel uppgift att ta reda på vad som skiljer dessa ramverk åt och 

vad de kan erbjuda jämtemot ett liknande ramverk. Då tidigare studier som gjorts inom samma 

område kollat på de mer tekniska faktorerna som kan skilja ramverk åt med metoder som 

exempelvis Action research tänker vi utgå ifrån erfarna utvecklare för att identifiera skiljande 

faktorer mellan olika ramverk samt hur deras upplevelse är i ramverket/ramverken de är 

familjära med. Genom detta angreppssätt kan studien skapa vägledande och beskrivande kunskap 

som kan användas i valet av tillvägagångssätt och ramverk. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar   

 

Syftet med studien är att identifiera och redovisa för- och nackdelar från 

mobilapplikationsutvecklare om cross-plattformsutveckling, där vi har både Cordova och React 

Native i fokus, respektive native-utveckling, där vi har React Native i fokus. Tanken är att 

identifiera nya faktorer samt föra fram åsikter om befintliga faktorer med ramverken för att se 

vad som ligger till grund vid valen av ramverk.  
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Frågeställningar: 

  

• Vilka faktorer kan identifieras som skiljer sig åt mellan cross-platform och native-

utveckling utifrån tidigare forskning? 

 

• Vilka faktorer ser utvecklare själva som centrala i val av ramverk? 

 

• Vilka för- och nackdelar med Cordova respektive React Native kan identifieras utifrån 

erfarna mobilapplikationsutvecklare? 

 

 

1.3 Avgränsning 

Vid utveckling av mobilapplikationer behöver företag och utvecklare välja ramverk att utveckla 

i, vilket inte är en enkel uppgift då det finns många och som utgår från olika angreppssätt. För att 

avgränsa studien har två stycken ramverk valts ut, Cordova som är ett ramverk för cross-

platform-utveckling med ett hybridt angreppssätt och React Native som också är ett ramverk för 

cross-platform-utveckling, men där du kan utveckla native-applikationer med hjälp av cross-

compile angreppssättet. Anledningen till valet av dessa två ramverk är att de identifierades som 

två av de mest populära ramverken inom cross-platform och native utveckling av företag som vi 

inför studien sökt kontakt med. Vid utveckling av en mobilapplikation finns det olika 

tillvägagångssätt beroende på vilken typ av applikation man vill skapa (MobiLoud, 2018). 
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2. Teori 

2.1 Native utveckling 

Att utveckla en native mobilapplikation innebär att den är programmerad i ett specifikt språk till 

en specifik plattforms operativsystem, exempelvis språket Objective C till iOS eller Java till 

Android operativsystem. Genom att programmera applikationen till specifikt operativsystem får 

utvecklarna full tillgång till alla funktioner enheten har såsom kamera och röststyrning 

(techopedia, u.å.). 

  

Native applikationer är därför bättre optimerade vilket leder till bättre prestanda. För att nå ut till 

fler plattformar behöver man utveckla applikationen flera gånger till de specifika enheternas 

operativsystem. Detta kräver resurser, bl a i form av tid, kunskap inom olika språk och ramverk 

samt Application Programming Interface (API) (Ahmad, Li, Feng, Mohammad Asim, Yousif, & 

Ge, 2018). 

2.2 Cross-platform utveckling 

Att utveckla en cross-plattforms mobilapplikation innebär att applikationen är programmerad i 

ett ramverk och i ett gemensamt språk som är körbart på fler plattformar, främst till iOS och 

Android-enheter. Att utveckla applikationer på det här sättet gör applikationen mindre effektiv, 

då den inte är direkt programmerad till plattformens operativsystem. Applikationen är dock 

anpassningsbar då utvecklarna har tillgång till de olika plattformarnas API-er (techopedia, u.å.). 

För att kunna utveckla cross-platform applikationer använder ramverken olika angreppssätt som 

kan delas in i fyra olika klasser, vilka skiljer sig från varandra. 

 

• Web Approach,  

• Hybrid Approach,  

• Interpreted Approach 

• Cross-Compile Approach  
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Web Approachen består av byggandet av en webbapplikation genom att utveckla i språken 

HTML, CSS och JavaScript som öppnas upp i diverse webbläsare. Den Hybrida Approachen 

använder en WebKit rendering engine för att rendera en webbapplikation till en mobilapplikation 

som kan installeras på mobiltelefoner likt en native applikation. Ramverken erbjuder plugins och 

API-er för att komma åt mobilens hårdvara och funktioner. Interpreted Approach låter 

utvecklare bygga en applikation som går att installera på mobilen med andra språk än native 

språk, exempelvis JavaScript. Applikationen som installeras innehåller en “tolk” som vid körtid 

exekverar den icke-native koden. Cross-Compile Approachen låter utvecklare bygga en 

applikation likt tidigare angreppssätt i ett annat språk än native språk, exempelvis JavaScript och 

C# men istället för att “tolka” icke-native kod vid körtid så genererar ramverken, vid 

kompilering av kod, en native applikation till de olika plattformarna (Ciman, & Gaggi, 2016).  

 

2.3 Phonegap/Cordova 

Cordova är en utbyggnad av ramverket Phonegap för att utveckla mobilapplikationer som har 

öppen källkod, det vill säga att vem som helst kan hjälpa till att utveckla ramverken med att 

exempelvis fixa buggar, bygga tester eller utveckla kodbasen (LeRoux, 2012, 19 Mars). Cordova 

är ett cross-platform-ramverk som tillåter utvecklare att utveckla en applikation till olika 

plattformar genom att använda sig av standard webbteknologier som HTML5, CSS3 och 

Javascript. Då applikationen körs exekveras den i omslag riktade mot varje plattform och 

använder sig av API-bindings för att få åtkomst till de olika enheternas funktioner, såsom kamera 

och sensorer (Apache Cordova, 2018). 

  

Figur 1 visar hur arkitekturen ser ut i byggandet av en applikation i Cordova. 
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Figur 1. Arkitektur för en Cordova applikation (bild från Apache Cordova, 2018) 

  

Med Cordova byggs en webbapplikation som körs i en så kallad webbvy, där den slås in i native 

applikationens omslag. Webbvyn ger webbapplikationen tillgång till hela användargränssnittet 

och kan också användas som en inbäddad komponent i ett större sammanhang vid byggandet av 

en hybrid applikation som använder sig av en webbvy tillsammans med native komponenter. En 

viktig del i systemet är Cordovas plugins som står för kommunikationen, genom erbjudande 

gränssnitt mellan Cordova och native komponenter samt bindningar till plattformars standard 

API’s. Med hjälp av dessa plugins kan JavaScript översättas till native-kod för plattformar som 

iOS, Android, Windows Phone och till viss del OS X, där applikationen får tillgång till 

plattformens egenskaper såsom kamera, navigation och kontakter (Apache Cordova, 2018). 
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2.4 React Native 

React är ett User Interface-bibliotek som tillhör JavaScript och är grundat av Facebook. Det 

fungerar som ett verktyg för att bygga User Interface-komponenter till webben. Biblioteket 

förser utvecklaren med verktyg som React API, React DOM och Babel. Babel är en kompilator 

som översätter programmeringsspråk till JavaScript, där React använder Babel till att konvertera 

JSX till JavaScript. JavaScript XML (JSX) är en förlängning av JavaScript som är likt språken 

XML samt HTML och ger full tillgång till ES6 (ECMAScript 2015) som besitter de senaste 

funktionerna av JavaScript (w3schools, u.å.). 

  

React Native är baserat på React och använder samma koncept, men använder native 

komponenter för att bygga mobila applikationer till iOS och Android istället för web-

komponenter. Likt React används JSX och JavaScript i utvecklingen som sedan kompileras till 

native-kod med hjälp av existerande kompilatorer som står för en brygga över till de olika 

plattformarna. Bryggorna tillåter applikationen att rendera native API-er då JavaScript 

kompileras till Java (för Android) och Objective C (för iOS), se figur 2. Detta betyder att 

applikationen kommer att rendera mobila User Interface-komponenter och inte en webbvy likt 

Cordova (Eisenman, 2015). 

  

Figur 2. Arkitektur för en React Native applikation (bild från Hackernoon, 2018) 
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2.5 Tidigare forskning 

Ahmad et al. (2018) utförde en studie där de sammanställde utmaningar som cross-platform och 

native-utveckling stod inför och identifierades utifrån 78 tidigare studier. De största 

utmaningarna som identifierades och som skiljde sig mellan angreppssätten cross-platform och 

native var splittringen till plattformar, testning, användarupplevelse, underhåll och 

återanvändning av kod (Ahmad et al., 2018). Då de olika plattformarna fungerar och ser olika ut 

i sina grafiska gränssnitt, har olika standarder, programmeras i olika språk och har olika API’s så 

blir det mer kostsamt, tar mer tid och erfarenhet för att nå ut med sin applikation till olika 

plattformar. Splittringen av olika mobila plattformar är den främsta utmaningen som 

angreppssättet native utveckling står inför. Nackdelen är att du behöver utveckla applikationen 

separat till de plattformar du vill nu ut till (El-Klassas, Abdullah, Yousef, & Wahba, 2016). 

Dessutom kan enheterna som tillhör samma plattform se olika ut vilket också kan resultera i 

problem vid utvecklingen. Cross-platforms angreppssätt syftar till att motverka denna faktor 

(Ahmad et al. 2018). 

  

Testning var faktorn som var i princip lika stor för cross-plattformsutveckling som för native 

utveckling. För native utveckling handlade det om brist på automatiska verktyg till testning. 

Utvecklare behöver därför testa manuellt kring de olika plattformarna och kan då stöta på 

svårigheter i hantering av crashar, drastiska ändringar och mobil-specifika funktioner. För cross-

plattformsutveckling identifierades utmaningar som att testa applikationen i olika plattformar: 

plattformarnas olika utseende, integrationssvårigheter, skillnaden mellan operativsystem, och likt 

native utveckling delar de brist på automatiska verktyg för testning och drastiska ändringar i krav 

som applikationen ska uppfylla (Ahmad et al. 2018). 

  

Användarupplevelse av applikationen är en faktor som är svårare för cross-plattform 

applikationer att uppnå då de inte exekveras likt native applikationer. Därför får de oftast inte 

lika utseende i olika plattformar, de saknar åtkomst till vissa funktioner samt uppnår sämre 

prestanda och responstid. I native-applikationer är denna faktor inte lika stor och lika utmanande. 

Här låg utmaningen för utvecklare att kunna skillnaderna på de olika plattformarna för att kunna 

anpassa applikationen (Ahmad et al. 2018). Fördelen med att utveckla native är att applikationen 
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uppnår högre prestanda, vilket då blir cross-platform utvecklingens nackdel, dvs att prestandan 

inte går att uppnå likt en native applikation (El-Klassas et al. 2016). En nackdel med cross-

platformsutveckling är att applikationer utvecklade i cross-platform ramverk får högre 

energikonsumtion än vad en native applikation har, oberoende vilket angreppssätt cross-platform 

ramverket använder (Ciman et al. 2016). 

  

Underhåll eller vidareutveckling av existerande applikation är en faktor som är en större 

utmaning vid native utveckling. Likt svårigheter med att utveckla en native applikation till olika 

plattformar kan ändring av krav från kund skapa krångliga problem då ändringarna sker på 

diverse plattformar och kräver tid och kunskap inom olika språk. Svårigheterna för cross-

platform utveckling sker i hanteringen av ändringar i de native delarna av applikationen (Ahmad 

et al. 2018). 

  

Återanvändning av kod är en faktor som kopplas samman en del med den tidigare nämnda 

faktoren splittring av mobila plattformar. Då native applikationer är utvecklade specifikt till olika 

plattformar med olika User Interface och koppling till API’s är det en svårighet att återanvända 

kod. Utvecklare behöver skriva kod från grunden till de olika plattformarna separat då 

återanvändning av kod resulterar i lägre kvalité vid exempelvis tillgång till funktioner. Denna 

faktor är dock något som skiljer sig mellan ramverken (Ahmad et al. 2018). 

 

Det finns även för- och nackdelar inom olika cross-platform ramverk då de är uppbyggda på 

olika sätt med olika angreppssätt, hybrida angreppssättet likt Cordova och cross-compile 

angreppssättet like React Native. Likt det som nämnts i tidigare kapitel (2.3 och 2.4) får 

applikationer utvecklat i React Native bättre prestanda än applikationer utvecklade i Cordova. 

Fördelen med det hybrida angreppssättet är att det stödjer de flesta plattformarna och dess 

hårdvara, medan en nackdel är att applikationen i slutänden inte känns eller ser ut som en native 

app. Fördelarna med cross-compile angreppssättet är att applikationen blir native och får en 

native User Interface (UI) medan nackdelarna är att UI-koden inte går att dela runt olika 

plattformar och hög kodomvandlingskoplexitet vid mer avancerade applikationer (Ciman et al. 

2016). 
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Nedan i tabell 1 följer en sammanfattning av de för- och nackdelar som identifierades för cross-

platform och native utveckling. 

 

 

Approach Fördelar Nackdelar 

Cross- 

platform 

• Utveckla applikation till fler 

plattformar med samma app 

• Kan utveckla till fler 

plattformar med ett språk 

• Mindre kostsamt och 

tidsparande 

• Svårt att testa samma app runtom 

olika plattformar 

• Uppnår inte samma native känsla i 

applikationen 

• Olika utseende på olika plattformar 

• Uppnår lägre prestanda än native 

• Applikation får högre 

energikonsumtion 

• Inte full åtkomst till enhetens alla 

funktioner 

Native • Applikationen får native 

känsla 

• Uppnår bättre prestanda 

• Energisnålare applikation 

• Åtkomst till hela enhetens 

hårdvara och funktioner 

• Utveckla applikation till en separat 

plattform eller enhet 

• Svårt att hitta automatiska tester till 

exempelvis mobilspecifika 

funktioner 

• Kräver mer kunskap inom specifikt 

språk 

• Mer tidskrävande 

 

Tabell 1. För- och nackdelar med cross-platform respektive native (Ahmad et al. 2018) 
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3. Metod 
 

Denna studie ämnar ta reda på utvecklares egna uppfattningar och åsikter kring olika ramverk 

vid utveckling av mobilapplikationer. Studien grundar sig på både primärdata och sekundärdata. 

Primärdata har samlats in genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer och kvantitativ data 

genom en användbarhetsutvärdering. Anledningen till valet av semi-strukturerade intervjuer 

grundar sig i det faktum att studien vill ge respondenterna möjlighet att nämna ämnen och delar 

som studiens intervjuguide inte lyfter upp. För att stärka data likt det Kristin Larsen (2009) 

nämner om metodtriangulering, används den kvalitativa datainsamlingsmetoden som 

primärmetod och en kvantitativ användbarhetsutvärdering som är ett komplement till 

primärmetoden. Tanken med användbarhetsutvärderingen är att täcka det som inte alltid nämnts i 

intervjuerna, det vill säga hur respondenternas egna utvecklarupplevelse ser ut i de olika 

ramverken. Sekundärdata samlades in genom att studera tidigare forskning kring ämnet och 

information om ramverken från de olika utgivarnas hemsidor. Detta för att bredda förståelsen för 

de olika ramverken för att i sin tur ha möjlighet att genomföra intervjuer med ett relevant 

frågeformulär. 

  

Studien har en induktiv ansats då forskningsfrågan inte innefattar en tes som eftersträvar en 

motbevisning alternativt bekräftelse, utan frågeställningen rör sig om människors upplevelser 

och erfarenheter som studien vill beskriva, förklara och tolka (Ahrne, 2011). För att analysera 

den data intervjuerna samlar in togs valet att genomföra en tematisk innehållsanalys som Guest, 

MacQueen & Namey (2011) beskriver ofta används för att identifiera olika mönster och teman i 

insamlad data. Med stöd från litteraturen och data som samlats in från intervjuer avgränsades 

studien till de ramverk som framkom mest frekvent.  
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3.1 Litteratursökning 

För att identifiera tidigare forskning inom området (se avsnitt 2.6) som är relevant för studien har 

databaser som Google Scholar, Örebro Universitetsbiblioteks plattform, Primo, IEEE Xplore och 

ACM-DL använts. Googles sökmotor har även använts för att hitta teorier bakom de olika 

ramverken som tas upp. För sökningen i databaserna har sökord skapats utifrån första 

frågeställningen och resulterade i sökord som “mobile application development”, “Native”, 

“Cross-platform”, “Hybrid”, “React Native” och “Cordova”. Samtliga sökord kombinerades med 

hjälp av olika sökoperatorer som “+”, “AND” och “OR”. 

 

3.2 Datainsamling - intervjuer 

Studien tillämpar semi-strukturerade intervjuer som pågick ungefär 20 minuter. Semi-

strukturerade intervjuer är utformade med hjälp utav frågeområden snarare än detalj-specifika 

frågor vilket möjliggör för samtalet att flyta på mer naturligt. Syftet är att få personens egna 

uppfattning om sin verklighet (Hedin, 1996), i detta fall kring ett specifikt ramverk.  De olika 

frågeområden som utformats användes i varierande utsträckning utifrån den specifika intervjun. 

 

Intervjun strukturerades upp i tre delar där första delen innebar introduktion av oss till 

respondenten och information om anonymitet. Andra delen innehöll frågor om respondentens 

bakgrund, såsom yrkeserfarenhet, vilket är väsentlig för studien. Tredje delen innehöll frågorna 

samt samtalspunkter som stod för det centrala i intervjun. Se bilaga [8.2]. 

 

Totalt intervjuades sex personer (se tabell 2), samtliga respondenter är yrkesverksamma 

mobilapplikationsutvecklare med undantag för en respondent som arbetar som praktiserande 

lärare inom ämnet. Två respondenter arbetar på samma företag, resterande arbetar på separata 

företag. En respondent har titel som projektledare, resterande innehar titeln utvecklare. 

Arbetserfarenhet mellan respondenterna varierar mellan 1 till 6 års erfarenhet. Företagen är 

baserade runt om i Sverige, inte till ett specifikt län eller kommun.  Två av sex intervjuer 

genomfördes genom ett fysiskt möte, medan resterande genomfördes över telefon. Samtliga 

intervjuer spelades in för att enklare kunna fokusera på samtalet och följdfrågor. En nackdel med 
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denna metod är att respondentens svar kan utebli på grund av nervositet från respondenten av att 

intervjun spelas in (Oates, 2006). 

 

 

Respondent Tid Titel Erfarenhet Ramverk 

1 23:19 Utvecklare 6 år React Native, 

Native Android 

2 15:48 Lärare 
 

Android Studio 

3 21:14 Utvecklare 1 år Cordova 

4 21:14 Utvecklare 4 år Cordova (rn), Xamarin 

5 25:36 Projektledare 1 år React Native 

6 22:02 Utvecklare 3-4 år Cordova 

 

Tabell 2: Lista över respondenternas egenskaper och intervjutid. 

 

 

3.3 Dataanalys – Tematisk analys 

De data som samlades in under intervjuerna bearbetades genom att först transkribera det som 

sades på inspelningarna vid intervjuerna. Intervjuare gavs variabeln “Q” och respondenten 

variabeln “A” som användes i löpande text. Vid följdfrågor användes parentes med kursiv och 

fetstil för att enklare kunna identifieras. För analys av data valdes tematisk analys som metod då 

den lägger tonvikt på att kategorisera och examinera data för att hitta mönster bland intervjuerna. 

Detta eftersom studien vill lyfta faktorer som respondenterna tar upp och tematisk analys hjälper 

till att jämföra och särskilja liknande svar (Clarke, 2006).  
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     Analysen skedde i fyra steg.  

1. Göra sig bekant med svaren och koda nyckelord till stycken. 

2. Dela in stycken i genomgående teman. 

3. Koda underkategorier till diverse teman. 

4. Söka mönster och sammanhang mellan dessa.  

 

I första steget gjordes texten för varje intervju familjär genom att läsa igenom den ett par gånger 

för att få en överblick över vad som berördes i texten, dels för sig och dels mellan texterna. När 

intervjutexterna gjorts bekanta så identifierades nyckelord till texterna som beskriver det 

väsentliga som texten berör samt beskrev information i texten så att kontexten enklare kunde 

identifieras. För att identifiera nyckelorden som väsentliga så ska de beröra och kunna kopplas 

till en eller fler av frågeställningarna (Oates, 2006).  

 

Steg två i analysen var att utifrån den överblick som skapats över intervjutexterna skapa teman 

för kärnmeningar som är genomgående i samtliga intervjuer och som kan bindas samman. 

Intervjuerna gicks igenom separat och potentiella teman skrevs upp som kunde vara bindande 

genom att överskådligt finna helheten i varje stycke i texten samt koppla nyckelorden till 

varandra. När potentiella teman tagits upp sammanställdes de i ett dokument där varje tema 

delades in i den intervju som temat togs upp i, för att se om teman var genomgående i fler 

intervjuer. De potentiella teman som kom upp för vardera intervjutext var: 

 

Intervju 1:  

Ekonomi, Erfarenhet, Prestanda, Underhåll, Kodbas. 

 

Intervju 2: 

Denna intervju föll bort då den inte gav oss den erfarenhet vi sökte. 

 

Intervju 3 och 4: 

Prestanda, Test, Kodbas, Framtidstänk. 
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Intervju 5:  

Kodbas, Erfarenhet, Community, Test. 

 

Intervju 6: 

Kodbas, Prestanda, Underhåll, Erfarenhet, Ekonomi. 

 

Sammanställning av teman vid intervjuer: 

Ekonomi (4), Kodbas (4), Erfarenhet (3), Prestanda (3), Underhåll (2), Test (2), 

Framtidstänk, Gemenskap 

 

Efter en sammanställning av vilka olika teman som togs upp utifrån alla intervjuer var det 

Ekonomi som var genomgående i samtliga intervjuer, Kodbas som var genomgående i fyra 

intervjuer, Erfarenhet som var genomgående i tre intervjuer, Prestanda som var genomgående i 

tre intervjuer, Underhåll som var genomgående i två intervjuer, Test som var genomgående i två 

intervjuer och Framtidstänk samt Gemenskap som togs upp i en intervju. De två sistnämnda 

teman ansågs höra till ett överliggande tema som fick namnet Ekosystem kring ramverk och blev 

underliggande teman till det. För att kontrollera att dessa teman hör ihop med förväntat resultat 

användes frågeställningarna till att skapa två överliggande rubriker där temana ska passa in. De 

två rubriker som skapades är Tidigare faktorer och Val av ramverk. Tredje frågeställningen 

betonar även att vilket ramverk som talas om ska hållas reda på, specifikt Cordova och React 

Native, men även andra ramverk som uppstod i intervjuerna som Xamarin och Flutter samt 

Progressive Web Apps (PWA).  

 

För att koppla den kvalitativa data som samlats in under intervjuerna med den kvantitativa data 

som samlats in via användbarhetsutvärderingen så undersöktes alla 10 frågor för att se om 

befintliga teman passade in under frågorna, samt om nya teman kunde identifieras. Efter att 

frågorna granskats kunde de befintliga teman kopplas till frågorna. När teman fastställts så 

användes dessa teman samt attribut vid citat: 

 

Teman → Ekonomi, Erfarenhet, Prestanda, Underhåll, Kodbas, Test och Ekosystem. 

Attribut för citat → Identitet, Nyckelord, Vilket ramverk. 



 

 
21 

 

I steg tre skapades ett dokument som innehöll alla teman där citat fördes in under respektive 

tema i en tabell med tillhörande attribut till citatet. När sortering gjorts ställdes alla citat under 

samma tema mot varandra för att se om några underliggande teman kunde identifieras. När 

teman kändes klara så gick vi igenom dem igen och kollade så vi var överens med de teman som 

tagits fram, samt om de var övergripande beskrivande för sina respektive citat. Detta gjordes för 

att vara säker på att studiens validitet upprätthålls. Efteråt presenterades resultatet i faktorer som 

kan vara för- och nackdelar till olika ramverk i form av teman.  

 

I steg fyra söktes efter mönster och sammanhang i resultatet, i det informanterna sagt,och i 

tidigare forskning. De punkter som mönster söktes inom var vad de sagt och cross-platform, 

native och ramverken React Native samt Cordova. Här undersöktes om olika teman påverkade 

varandra och om saker hänger ihop, exempelvis om utvecklare med mindre erfarenhet uttrycker 

annorlunda åsikter än de som sitter på mer erfarenhet.  

 

3.4 Datainsamling - användbarhetsutvärdering 

För att komplettera data som samlats in från intervjuer har respondenterna även fått svara på en 

användbarhetsutvärdering som syftar på att föra fram utvecklarnas upplevelse av ramverk. 

System Usability Scale (SUS) är en lätt besvarad enkät som utvecklats av Brooke (1996). Brooke 

menar att man inte kan mäta användbarhet med några specifika verktyg eller metoder, utan att ta 

hänsyn till den kontext som systemet befinner sig i (Brooke, 1996). Vid utformandet av 

användbarhetsutvärderingen användes SUS-enkäten som grund för skapandet av frågorna samt 

dess utvärderingssystem. 

  

“Usability does not exist in any absolute sense, it can only be defined with reference to 

particular contexts” (Brooke, 1996). 

  

Trots detta så behövs det generella mätningssätt för att kunna jämföra användbarhet i olika 

sammanhang. SUS baseras på ISO-standarden (ISO 9241-11) för användbarhet där användbarhet 

mäts i termer av effektivitet, ändamålsenlighet (måluppfyllnad) och användartillfredsställelse 

(ISO, 2018). Tanken med att addera denna typ av enkät till intervjuerna är att täcka utvecklarens 
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åsikter om det specifika ramverkets effektivitet (Hur väl en användare kan utföra en uppgift), 

måluppfyllnad (hur lätt/svårt det är att utföra en uppgift), samt tillfredsställelse (hur användaren 

kände sig när den utförde uppgiften). 

  

Användbarhetsutvärderingen består av 10 standardiserade påståenden som värderas på en 5- 

punktskala där respondenten väljer att hålla med alternativt inte hålla med påståendet. Svaret på 

varje fråga genererar poäng där den slutgiltiga poängen kan ligga mellan 0-100 poäng. Högre 

poäng pekar på bättre användbarhet. Varannan fråga är ett positivt påstående och det är de 

ojämna frågorna (1, 3, 5, 7 och 9) och poängen räknades ut genom att dra bort 1 poäng från den 

poäng respondenten fyller i. Om användaren fyller i 3 så blir det 3 - 1 vilket resulterar i svaret 2. 

De jämna frågorna (2, 4, 6, 8 och 10) är frågor med ett negativt påstående och dess poäng 

räknades ut genom att dra bort det angivna värdet från 5. Svarar respondenten exempelvis 3 så 

blir uträkningen 5 - 3 vilket resulterar i svaret 2 (Fabbri, 2013, 26 mars). 

 

Slutresultatet räknades som (Fabbri, 2013, 26 mars) föreslår ut genom att ta poängen som 

samlats in från alla frågor och multiplicera detta med 2.5 vilket resulterar i ett tal mellan 0 - 100. 

Då vissa utvärderingar rör samma ramverk kommer totala poängen för dessa svar slås ihop för 

att få fram ett medelvärde för det specifika ramverket. 

 

Svaren från användbarhetsutvärdering kommer att ligga som underlag för genomförandet av den 

tematiska analysen av intervjusvaren som samlats in. Detta för att enklare kunna tolka och 

uppfatta olika teman och samband i intervjusvaren. Då användbarhetsutvärderingar delats ut till 

ett fåtal respondenter togs beslutet att använda svaren endast som stöd-empiri, och inte något 

som kan ligga till grund för en separat slutsats, som kan stå på egna fötter. I “SUS mätning - test 

av användbarheten av ett system som helhet (Fabbri, 2013) förklarar Fabbri att SUS-

utvärderingen kan genomföras med endast två personer och ändå generera tillförlitliga svar, en 

annan källa (Aaron Bangor, Philip T. Kortum & James T. Miller, 2008) hävdar dock att för att få 

tillförlitliga svar så krävs åtminstone 50 undersökningar för att få relevanta och trovärdiga svar.  
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Figur 3. Betygsskala för SUS mätningar (bild från Fabbri, 2013) 

 

Figuren ovan visar hur de olika utfallen av enkäterna senare kommer att bedömas, där en poäng 

mellan 74 och 80.3 beskrivs som betyget B, medan poäng över 80,3 bedöms som betyget A, 

poäng under 51 ges betyget F.  Enligt författaren (Aaron B, 2008) så är en bra produkt med 

poäng mellan 70-80 medan en enastående produkt har poäng över 90. I resultatkapitlet (kapitel 

4) presenteras utfallet av SUS-enkäten, samt hur beräkningen skett för de sex respondenterna. 

  

3.5 Urval 

För att samla in data som är väsentlig för studien så har respondenter valts ut baserat på kunskap 

och erfarenhet i ett ändamålsenligt urval. För att senare kunna analysera respondenternas svar har 

variabeln om hur länge de har arbetat som applikationsutvecklare tagits i beaktning. Genom valet 

av respondent och variabel ökar validiteten, dvs chansen ökar att den data som samlas in är 

relevant till studiens frågeställning.  

 

För att rekrytera respondenter till studien söktes utvecklare från företag som arbetar med mobil 

applikationsutveckling, främst i Örebro. Kontakt togs med ett 20-tal företag via e-mail och 

telefonsamtal där frågan ställdes om de hade några utvecklare som skulle vara intresserade av att 

vara med i studien. Kontakt söktes även till lärare runt om universitet som höll i en kurs om 

mobil applikationsutveckling. Vi kom i kontakt med en lärare men bedömde, efter intervju, att 

läraren inte hade kompetensen vi sökte vilket resulterade i ett bortfall. 
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3.6 Etiska överväganden 

Av etiska skäl hålls respondenterna och företagen anonyma så de inte kan identifieras. Vid 

rekrytering informerades respondenterna om vad intervjun tar upp, vilka vi är, vad syftet med 

studien är och hur lång tid intervjun förväntades ta. Detta för att respondenterna skulle veta vad 

de gav sin information till. De erbjöds även att ta del av resultatet senare om de så ville. Vid 

intervjuerna informerades respondenterna även om anonymitet och tillfrågades om det var okej 

att samtalet spelades in på mobiltelefon. Efter att en intervju genomförts så transkriberades (se 

kapitel 3.2) den omgående där variabler som gjorde att personen kunde identifieras likt röst och 

nummer vid intervjuer över telefon, togs bort. När intervjun transkriberades togs inspelningen 

bort då den innehöll känslig information och behövde behandlas enligt GDPR. 

 

3.7 Metoddiskussion 

I studien genomfördes intervjuer med yrkesverksamma utvecklare, rekryteringen av dessa var 

problematisk under studiens gång. Då många av de som kontakt etablerades med var väldigt 

upptagna under december månad hade vi under de första veckorna av studien inte lyckats boka in 

så många intervjuer som var planerat. Detta resulterade i att vi försökte vända oss till olika 

internetforum där utvecklare själva diskuterar problem gällande kod inom ramverk som denna 

studie berör. Vi insåg snabbt att denna rekryteringsmetod inte var möjlig då vårt inlägg blev 

borttaget då vi bröt mot forumets regler.  

 

Vid genomförandet av intervjuer försökte vi att åsidosätta våra tidigare erfarenheter och egna 

åsikter kring specifika ramverk för att inte försöka vinkla respondenternas svar. Vi kände att det 

var enkelt att dra en snabb slutsats i analysen av det insamlade intervjumaterialet baserat på hur 

jargongen var när vi diskuterade vissa ramverk samt efter diskussion sinsemellan. Detta var 

något som vi var tvungna att ha åtanke när vi genomförde analysen för att inte påverka analysen 

med våra egna åsikter. Alla respondenter hade varierande arbetserfarenhet vilket definitivt kan 

påverka reliabiliteten i de svar som lämnats, i efterhand kan vi se att det vore lämpligt att 

rekrytera respondenter med längre arbetserfarenhet och som har erfarenhet av att arbeta i två 

eller fler ramverk. Detta för att öka trovärdigheten för respondenterna, men även för att kunna få 
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mera utvecklade och relevanta svar till de frågor som ställs.  Den intervjumall som skapades 

innan genomförandet av intervjuer användes som tidigare beskrivits i metoddelen 3.2, i en 

varierande utsträckning. Detta för att vissa av frågorna som utformats endast gav väldigt ytliga 

svar som vi kände inte var relevanta för det som studien syftar att ta reda på. 

 

Då enkäten som delades ut endast ämnas till att agera som stöd för vår kvalitativa analys så var 8 

respondenter nog för att förstärka de kvalitativa data som samlats in. I kapitel 3.3 lyfts det 

däremot att antalet respondenter kan vara så lite som 2 och ändå generera tillförlitliga svar 

(Fabbri, 2016). Vissa ramverk i enkäten utvärderades endast av 1 respondent varpå beslutet togs 

att inte ta dessa i beaktning i analysen då trovärdigheten i dessa svar var bristfällig på grund av 

för lågt antal svar. Om studien endast genomförts med hjälp av enkäten skulle fler respondenter 

ha varit nödvändigt för att öka reliabiliteten i svaren. 
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4. Resultat 

4.1 Användbarhetsutvärdering 

Vid ifyllning av enkäten så uppmanades respondenterna att svara för de olika ramverk de kände 

sig erfarna i och bekväma med att lämna ifrån sig sin åsikt av. Detta resulterade i svar inom 

andra ramverk än de vi fokuserade oss på. Användbarhetsutvärderingen (bilaga 1) besvarades av 

samtliga respondenter som intervjuades och gav totalt 8 svar som presenteras nedan i tabell 3. 

 

Fråga React 

Native 

Android 

NA 

Flutter Cordova React 

Native 

Xamarin Cordova Cordova 

1 4 3 4 3 4 3 3 2 

2 3 1 3 2 3 3 4 3 

3 3 2 3 2 3 3 4 3 

4 4 4 2 3 3 2 4 2 

5 4 3 4 3 3 2 3 4 

6 2 1 3 2 4 3 3 4 

7 3 1 3 2 4 3 4 3 

8 3 1 4 3 4 3 4 3 

9 3 3 3 3 2 3 3 1 

10 2 1 2 0 3 2 3 2 

Uträkning 31 x 

2.5 

20 x 2.5 31 x 

2.5 

23 x 2.5 33 x 

2.5 

26 x 2.5 35 x 2.5 27 x 2.5 

Total 77.5 50 77.5 57.5 82.5 65 87.5 67.5 

 

Tabell 3. Poängberäkningen från användbarhetsutvärderingarna. 

 

I betygsättning av de slutgiltiga poängen, som figur 3 illustrerar, så får ramverket Cordova 

betyget C/D och React Native betyget B. I tabell 4 nedan visas sammanställningen av betyg för 

respektive ramverk beräknat på medelvärdet. 
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React native Cordova Flutter Xamarin Android Native 

80 60.5 77.5 65 50 

 

Tabell 4. Presenterar en sammanställning av poäng för respektive ramverk. 

 

 

4.2 Intervju 

Vid fem olika intervjuer intervjuades sex olika personer där fem var applikationsutvecklare på 

olika företag och en var lärare på universitet. Intervju två med läraren blev ett bortfall på grund 

av annan kompetens än den vi sökte. De ramverk som utvecklarna arbetade i var React Native, 

Cordova och Xamarin, samt att de var familjära med andra ramverk. Upplägget för resultatet 

kommer först beröra alla faktorer som identifierades under intervjuerna och sedan koppla 

faktorerna till det ramverk som talades om. De faktorer som identifierades vid analysering av 

intervjutexterna var Ekonomi, erfarenhet, prestanda, underhåll, kodbas, test och ekosystem. 

Ekonomi var en faktor som dök upp vid olika frågor om inställningen till val av ramverk för 

cross och native utveckling i form av resurser som kostnad och tid. På denna punkt berättade 

bland annat respondent 1 att det är viktigt att förstå kundens behov då det varierar på 

applikationens ändamål, vilket stadie företaget befinner sig i, på vilken plattform applikationen 

ska synas och om man vill testa en idé. Utvecklar du Native-applikationer och vill nå ut till fler 

plattformar kostar det längre tid i utvecklingen och mer kunskap från utvecklingsteamet. 

Respondent 3 och 4 höll med i punkten om att testa sin idé och menade att cross-platform 

utveckling sparar tid och på så sätt pengar. 

Prestanda var en faktor som berördes av respondent 1, 3, 4 och 6 som såg en skillnad mellan 

applikationer utvecklade i Cordova och React Native. Respondent 1 menar att en applikation 

utvecklad i React Native kommer att ha en bättre prestanda i slutänden än en applikation 

utvecklad i Cordova men att det går snabbare att få ut en applikation i Cordova om man 
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exempelvis redan har en webbsida, då Cordova mer eller mindre omsluter en webbsida i en 

applikation. Vilken typ av applikation som utvecklades är också något som ska has i åtanke där 

även respondent 3 och 4 höll med att grafiktunga applikationer inte fick en bra prestanda i 

Cordova men den generellt har blivit bättre. Respondent 6 menar att prestanda har varit ett 

argument länge varför man inte ska utveckla cross-platform och pekar på att det delvis 

fortfarande är så, men att utvecklingen av mobiltelefoner har gjort dem snabbare vilket minskar 

problemet. 

Delad Kodbas var något som togs upp som positivt av respondent 1, 5 och 6 men också negativt 

av respondent 6. Respondent 1 hade gjort om en applikation i React Native som tidigare var 

skriven i Xamarin och upplevde en skillnad i delad kodbas i UI-lagret. Respondenten menade att 

det gick och var smidigare att dela UI-lagret i React Native än i Xamarin där det var fler saker 

som behövdes skrivas om till de olika plattformar. Respondent 5 berättar att delad kodbas var en 

av anledningarna till varför företaget valde att utveckla i React Native för att inte behöva skriva 

mycket native kod. Respondent 6 såg delad kodbas som något positivt i jämförelse till 

ekonomifaktorn men även något som var krångligt då flera plattformar har sina egna enheter man 

måste anpassa sig till. Han menar att utvecklingen mot iOS brukar vara lite svårare att få saker 

att fungera i Cordova, bland annat för att man måste förhålla sig till äldre versionen av Safari 

som fungerar annorlunda än den nya. 

Test var en faktor som lyftes av respondent 4 och 5 som skiljde sig mellan ramverk. Respondent 

4 anser att tester har blivit sämre genom tiden inom cross-platform utveckling då testerna inte 

översätts rätt till de båda plattformarna utan du måste fixa småsaker och hålla på för att det ska 

bli bra på båda. I ramverken Xamarin och Cordova behövs en MAC-dator för att bygga vyerna i 

Xcode medan du kan testa dina iOS appar som du byggt i React Native i Expo. Respondent 5 

tycker att Expo är ett smidigt verktyg för att testa sin app på men att du tappar andra fördelar och 

att den inte visas riktigt korrekt då den bygger en app i en app. 

Underhåll var något som vi lyfte upp för att se om det fanns någon skillnad mellan ramverk i att 

underhålla en applikation. De flesta respondenter var konsulter och har oftare levererat 

applikationer än att underhålla dem och hade därför svårt att svara på frågan. Respondent 1 anser 

att en nackdel med cross-platform ramverk är att du får ett extra lager av beroenden, en för 
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Android och en för iOS, som behöver fixas vid eventuell uppdatering. Eftersom det finns fler 

lager så ökar den risken jämfört med en native app.  

Vid val av ramverk var det två ytterligare faktorer som spelade in, Erfarenhet och Ekosystem. I 

frågan vad som styrde deras val av ramverk så berättade respondent 3 och 4 att erfarenhet av 

språk var något som spelade in. Respondent 1 menade också att språket var något som styrt valet 

då den var intresserad av funktionella språk som JavaScript och dess språkfilosofi kontra 

exempelvis objektorienterade språk som C# eller Java. Ekosystemet som kretsar runt ramverk 

ansåg respondent 3, 5 och 6 som något viktigt att tänka på vid val av ramverk. Respondent 3 och 

6 menar på att ramverkets livslängd och hur många som använder det är viktigt att ha koll på, så 

man inte skriver en applikation i ett ramverk som lägger ned eller får svårt att hitta utvecklare 

med kompetens inom det. Respondent 5 berättar att även fast ramverket kanske inte är bäst, så är 

det viktigare att kunna ta reda på hur du gör saker av andra utvecklare. 
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5. Analys och Diskussion 
I resultatet av studien identifierades för- och nackdelar för ramverken Cordova och React native 

utifrån erfarna mobilapplikationsutvecklare samt deras upplevelse i dem. I tidigare forskning 

identifierades för- och nackdelar med att utveckla cross-platform och native vilket kan kopplas 

till ramverken. Tidigare forskning visade att testning av applikation och stöd till automatiska 

tester var en utmaning för både cross-platform och native vilket resultatet pekade annorlunda på 

hur upplevelsen var i Cordova och React Native. I Cordova är det mer omständigt att bygga vyn 

för applikation vid testning då du behöver två olika operativsystem, specifikt macOS för iOS 

applikationer, kontra React Native som erbjuder ett verktyg för att motverka detta. Vid fråga 5 i 

SUS-enkäten som kan kopplas till test och verktyg så upplevde utvecklarna som utvecklar i både 

Cordova och React att funktionerna i respektive ramverket fungerade bra tillsammans. Dock så 

kan denna koppling vara vag då en utvecklare ansåg att test av applikation hade blivit mindre bra 

i cross-platform ramverk övertiden. 

 

Prestanda och delad kodbas är mer tekniska faktorer som kunde identifieras i teori och tidigare 

forskning där delad kodbas var cross-platforms största fördel och bakgrunden till angreppssättet 

vilket resultatet likt pekade på men där det också kunde ses som en nackdel då samma kod runt 

om plattformarna kunde ställa till det vid anpassning av applikation till specifik plattform eller 

enhet. Tidigare forskning visade på att prestandan i en applikation byggd i React Native skulle 

sluta bättre än en applikation utvecklad i Cordova på grund av ramverkens approach vilket också 

var något utvecklarna upplevde. Då prestandan varit en faktor som varit det stora argumentet mot 

cross-platform utveckling så var en intressant sak synen på att hårdvaran på mobiltelefonerna 

ständigt uppdateras vilket gör att applikationer kan renderas snabbare. 

 

Vid val av ramverk visade resultatet att de tidigare identifierade faktorer som kan ses som för- 

och nackdelar inte var de enda faktorer som spelade in. Något som är viktigt att tänka på är att 

ramverket “lever”, det vill säga att utvecklare är aktiva inom ramverket, ekosystem runt om. 

Detta blir en fördel i sig men som inte kan kopplas till ett ramverk likt en teknisk faktor utan är 

något som ständigt är i ändring. Detta är något som kan kopplas till fråga 4 i SUS-enkäten som i 

analysen syftar på att vara en negativ fråga men som kan upplevas som en positiv fråga i 
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ställning till ramverkets ekosystem. I svaren på fråga 4 kände utvecklarna att de inte behöver 

hjälp inom ramverket vilket kan kopplas till något som ramverket inte specifikt erbjuder vilket är 

bland annat språket. Om utvecklarna tar hjälp för metoder, språkbibliotek och logik från andra så 

kan det hända att de inte värderar det som hjälp i ramverket. Här visade det sig att utvecklare 

med mindre erfarenhet såg ramverkets ekosystem som något mer viktigt än de utvecklare som 

hade fler års erfarenhet. 

 

Tidigare erfarenhet var ytterligare en dragande faktor till val av ramverk där ramverkets språk 

återkom. Beroende på vilken språkfilosofi man drar sig mot, exempelvis objektorienterat eller 

funktionellt, programmeringserfarenheter är något som bör vägas in vid valet. Har man tidigare 

erfarenhet inom webbutveckling så är det enklare att komma igång i ett ramverk som Cordova då 

ramverket anammar webbutveckling i språken HTML, CSS och JavaScript vilket gör det enklare 

att sätta sig in i med ett försprång. På fråga 10 i SUS-enkäten svarade utvecklarna i React Native 

ett medelsvar medan de i Cordova svarade lite över medel, att de har behövt lära sig mycket om 

ramverket för att komma igång. Vid fråga 7 så har samtliga utvecklare svarat ungefär lika om 

inlärningskurvan till både Cordova och React Native. De flesta tror de skulle kunna lära sig att 

använda ramverket snabbt. Detta kan bero på att personer ofta först lär sig utveckla för webben 

som sedan går över till att utveckla mobilapplikationer och då har med sig erfarenheter inom 

bland annat språken.  

 

Något som vi märkte i svaren vid intervjuerna var att vissa utvecklare hade olika perspektiv när 

de svarade, utifrån företag och sig själv som individ. Vid frågan om vad de ansåg var viktigt vid 

utveckling av en mobilapplikation blev svaren spretiga. Här skiljde sig svaren exempelvis som 

att förstå kundens behov och vilket stadium företaget befann sig i kontra att applikationen skulle 

vara så användarvänlig som möjligt. Detta var något som uppmärksammades, men som vi inte la 

någon större vikt vid, då båda perspektiven är viktiga. 
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6. Slutsats och bidrag 
I denna studie identifierades för- och nackdelar med att utveckla mobilapplikationer cross-

platform och native samt i ramverken Cordova och React Native utifrån tidigare forskning och 

erfarna utvecklare. Studien grundar sig på tre frågeställningar vi anser besvarades vilket innebär 

att vi uppnår studiens syfte. I tidigare forskning, som första frågeställningen berör, identifierades 

både för- och nackdelar i form av faktorer som skiljde sig åt i att utveckla native kontra cross-

platform. De faktorerna som kunde identifieras var splittringen av mobila plattformar, testning, 

användarupplevelse, underhåll och återanvändning av kod. Energiförbrukning var även en faktor 

som kunde identifieras och som skiljer sig åt mellan de olika angreppssätten cross-platform 

ramverk använder sig av. 

Utifrån en analys av de intervjuer som genomförts kunde faktorer identifieras som var viktiga 

enligt utvecklarna i val av ramverk som berör studiens andra frågeställning. De faktorer som 

utvecklare ansåg vara viktigt vid val av ramverk var ekonomi, applikationens prestanda och 

ramverkets ekosystem. Det var även andra faktorer som spelade in vid valet såsom tidigare 

erfarenhet i bland annat språk och språkfilosofi. I ramverken Cordova och React Native 

identifierades för- och nackdelar som skiljde sig från varandra, vilket besvara studiens tredje och 

sista frågeställning, där bland annat React Native kunde dela kod för UI på ett smidigare sätt 

runtom olika plattformar och skapa applikationer med bättre prestanda. I svar från 

användbarhetsutvärderingen betygsattes ramverket Cordova med totalt 60.5 poäng och gavs 

betyget C/D. React Native fick en totalpoäng av 80 och gavs betyget B. Dessa betyg kan även 

ses som en fördel om ett ramverk fick högre betyg än ett annat men kan inte stå för sig själv då 

den grundas på ett fåtal svar.  

Utifrån studien som gjorts kan vi dra slutsatsen att det finns ett flertal för- och nackdelar med de 

olika angreppssätten. Trots detta har vi inte lyckats identifiera någon avgörande faktor som väger 

tyngre än en annan. I slutändan så handlar det om vad utvecklare själva har för förutsättningar 

och för mål med den applikation som är tänkt att utvecklas. 

Då studiens resultat visar att testning är en faktor som upplevdes blivit mindre bra genom åren 

inom cross-platform ramverk skulle fortsatt forskning kunna vara att undersöka olika testverktyg 

för ramverken Cordova och React Native. Detta skulle även kunna göras mellan andra ramverk. 
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Exempel på annat ramverk är Flutter som togs upp av flera utvecklare i intervjuerna som ett 

växande ramverk. Det hade även varit intressant att få veta om tidigare webbutvecklare drar sig 

till webbaserade ramverk för mobil applikationsutveckling jämfört med utvecklare utan 

bakgrund i webben och att undersöka om valet av ramverk skiljer sig samt vilka faktorer de såg 

som mest väsentliga vid valet. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – 

Användbarhetsutvärdering 

 

 

Ramverk: ________________________ 
 
 
1. Jag trivs att utveckla applikationer i det här 
ramverket. 
 
2. Jag tycker att ramverket är mer komplicerat än 
vad det behöver vara. 
 
3. Jag tycker att ramverket är pedagogiskt och 
enkelt att använda. 
 
4. Jag behöver ta hjälp ifrån andra för att kunna 
använda ramverket. 
 
5. Jag tycker att de olika funktionerna i ramverket 
fungerar bra tillsammans. 
 
6. Jag tycker att det finns många saker som inte är  
konsekventa i det här ramverket. 
 
7. Jag tror att det flesta skulle kunna lära sig att 
använda det här ramverket ganska snabbt. 
 
8. Jag tycker att det här ramverket är besvärligt att 
använda. 
 
9. Jag känner mig väldigt säker och trygg (på vad jag 
gör) när jag utvecklar i det här ramverket. 
 
 
10. Jag behöver/har behövt lära mig mycket för att 
kunna utveckla i det här ramverket. 

 



 

 
39 

 

8.2 Bilaga 2 - Intervjuunderlag 

 

Inledning: 

  

• Förklara vilka vi är och vart vi kommer ifrån 

• Förklara kort om studiens syfte och bakgrund 

• Informera om anonymitet och fråga om det är okej att spela in samtalet 

  

Frågor om personen: 

 

• Hur länge har du jobbat med mobil utveckling? 

• Har du tidigare erfarenhet utanför mobil utveckling (t.ex. webb) 

  

Frågor: 

 

• Vilket/vilka ramverk utvecklar du i just nu? 

• Har du utvecklat i andra ramverk tidigare (för mobil applikationsutveckling)? Nativeoch 

Cross-plattform? 

• Vad är viktigt för dig i utvecklingen av applikation? (Ex. prestanda, användarvänligt) 

• Vad är dina upplevelser i detta/dessa ramverk? (utifrån punkter) 

• Största fördelen med ramverk/ramverken? (Om möjligt) 

• Största utmaningen utveckling i ramverk/ramverken? (Om möjligt) 

• Är det något som du skulle vilja lyfta fram som du tycker är viktigt och som vi inte har 

tagit upp? 

  

Punkter för samtal: 

• Utvecklar-upplevelse 

• Enkelt 

• Smidigt 

• Lära sig (Inlärningskurva) 

• Svårigheter/hinder 

• Språk och miljö 

• Utseende och känsla (användarvänlig) (Native feel, exempelvis scroll, ikoner, fonts 

och   navigation) 

• API-stöd och funktioner 

• Testning av kod (Manuellt och inte en ”tool” man kan ta hjälp av) 

• Förkunskap 

• Underhåll av kod 

• Applikationens livslängd 

  

Till sist: 

  

• Finns det något vi kan ta med oss till kommande intervju? 

• Fråga om deltagande i enkäten (Användbarhetsutvärdering) 

• Tack! 


