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Sammanfattning   
 

Som mobil apputvecklare idag står man inför nya utmaningar och krav vad gällande 

applikationerna som tidigare inte varit lika aktuella. Dessa har uppkommit som ett resultat av 

den globala digitalisering som skett i vårt samhälle och har lett till att variationen av mobila 

enheter aldrig varit större. Detta innebär att utvecklaren ställs inför ett vägskäl som i slutändan 

kan komma att påverka utvecklaren i sitt arbete eller hur användarna upplever applikationen.  

 

Användningen av utvecklingsteknikerna är ett omdiskuterat ämne bland utvecklare och främst 

frågan om vilken utvecklingsteknik som står ut i mängden.  

I tidigare forskning så har användningen av utvecklingsteknikerna samt dess för- och nackdelar 

undersökts men vi anser att de inte täcker, eller motiverar valet av utvecklingsteknik helt och 

hållet.  

Syftet med uppsatsen är att upplysa utvecklare med vägledande kunskap för att hjälpa dem i 

valet av utvecklingsteknik i förhållande till deras projekt.  Vi har i studien genomfört intervjuer 

som förstudie och enkätstudie som datainsamlingsmetod. 

Slutsatsen visar på att valet av utvecklingsteknik är baserat på flera olika faktorer. 

Den visar även på distinkta skillnader mellan teknikerna som vi valde att kategorisera enligt 

följande, tids- och kostnadseffektivitet, hållbarhet och hur slutprodukten förhåller sig gentemot 

varandra. Detta förhåller vi oss till som teknikens för- och nackdelar. Slutsatserna tyder också 

på att beroende på vilka omständigheter ett projekt har så bör särskilda utvecklingstekniker 

tillämpas. 
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Begreppslista  

   

Begrepp  Förklaring  

Utvecklingsteknik Samlingsbegrepp för olika tillvägagångssätt för att utveckla. I detta 

fall inkluderar det Native, Cross-Plattform, Hybrid och Webb. 

Plattform 
Avser en dators operativsystem (TechTerms, 2019). 

API/Application 

programming interface 

En samling av funktioner och protokoll - som möjliggör utveckling 

av mjukvara som interagerar med externa system (TechTerms, 

2019) 

Kompilera Omvandlingen av källkod till maskinkod (TechTerms, 2019). 

Operativsystem/OS Mjukvara som kommunicerar med hårdvaran och tillåter därmed 

program köras (TechTerms, 2019). 

Objective-C Det primära programmeringsspråket för utveckling av mjukvara 

till OS X och iOS (Apple Inc, 2014). 

Swift Ett programmeringsspråk, utvecklat av Apple (TechTerms, 2019). 

Spridning I texten nämner vi spridningen av enheter med vilket vi menar 

variationen eller uppdelningen av flera olika enheters 

operativsystem. 

Tabell 1. Begreppslista  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
 

Vårt samhälle idag påverkas till stor del av olika typer av digitala enheter, det kan röra sig om 

dagligt användande av telefoner eller datorer, på fritiden eller arbete. Detta beror på den ökade 

digitaliseringen som skett i vårt samhälle på senare år. Vidare har det har lett till att fler 

verksamheter, organisationer och privatpersoner använder olika typer av applikationer eller 

mjukvara för att kunna vara mer tillgängliga eller underlätta deras dagliga verksamhet (Rahul 

& Seshu, 2012). På grund av detta har användningen av mobila enheter ökat i en hög takt, vilket 

i sin tur leder till att kraven på mobila applikationer och utvecklingen av dem ställs inför nya 

krav och utmaningar (Latif, Lakhrissi, Nfaoui & Es-sbai, 2016). 

Resultatet av denna utveckling har lett till uppkomsten av en mängd olika enheter som i sin tur 

använder olika plattformar, vidare använder varje plattform ett specifikt språk att utveckla sina 

applikationer på. Det finns i huvudsak ett återkommande problem inom detta vilket är 

spridningen av plattformar som uppstår på grund av den digitala marknadens tillväxt, och hur 

man ska bemöta denna spridning som utvecklare. Det man har försökt att göra är att ta fram 

olika utvecklingssätt för att utveckla applikationer. Detta ger möjligheten att utveckla mot flera 

plattformar samtidigt utan att behöva repetera utvecklingsprocessen. Varje teknik bygger på 

olika teknologier och kommer med en rad olika möjligheter och egenskaper (Latif et al. 2016).   

De fyra teknikerna som tas upp i denna studie är Native, Cross-plattform, Hybrid och Web. Av 

de olika teknikerna är Native det som har blivit normen för hur applikationer utvecklas främst 

på grund av kvalitétsmässiga skäl såsom prestanda och användarupplevelse. På senare tid har 

Native fått konkurrens från andra tekniker som har möjligheten att kunna utveckla mot flera 

plattformar samtidigt vilket är något mobila utvecklare och företag strävar efter (El-Kasses, 

Abdullah, Yousef & Wahba 2015). Vi kommer gå in mer ingående på skillnader mellan 

teknikerna senare i studien. 

För verksamheter eller utvecklare som vill skapa applikationer för kunder och/eller användare  

kan det uppstå komplikationer i och med att alla i deras målgrupp potentiellt inte använder 

samma enhet eller plattform. Att utveckla en specifik applikation för varje plattform är möjligt 

men kan bli en väldigt tidskrävande och kostsam process. Alternativet som är att bara utveckla 

för den plattform målgruppen använder mest är inte som en hållbar lösning i alla lägen. Detta 

leder till att utvecklaren står inför ett val, vilken utvecklingsteknik bör användas? Vilka blir då 

konsekvenserna av detta valet, hur påverkas applikationens kvalité, utvecklingsprocessen och 

användarna? Det finns egentligen inget slutgiltigt svar för vilken teknik som är den i särklass 

“bästa” men varje teknik har för- respektive nackdelar som gör den mer eller mindre lämpad för 

olika typer av projekt (Rahul & Seshu 2012). 

För oss blir då frågan, när ska man använda respektive utvecklingsteknik, och vad innebär det 

för applikationen? 
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1.2 Syfte  
 

Syftet med denna uppsats är att underlätta för framtida utvecklare i valet av utvecklingsteknik 

vid utveckling av mobila appar. När en utvecklare ska välja utvecklingsteknik finns det många 

olika faktorer som avgör valet. Vi vill klargöra vilka dessa faktorer är och lyfta fram ytterligare 

faktorer som kan väga tungt i detta val men som inte uppmärksammas i tidigare forskning.. För 

att uppnå detta har vi jämfört olika utvecklingstekniker utifrån dess för- och nackdelar samt 

redovisat vilken utvecklingsteknik som lämpar sig för olika typer av projekt. 

 

1.3 Forskningsfrågor  
  

1. Vilka fördelar respektive nackdelar har de olika utvecklingsteknikerna (Native, 

Cross-platform, Hybrid och webbappar). 

2. För vilken typ av projekt lämpar sig respektive utvecklingsplattform? 

  

1.3 Avgränsningar 

 
Vid avgränsningen av studiens ämne tittade vi på vanligt förekommande utvecklingstekniker 

och valde de som är mest aktuella idag. Vi valde att kolla på dels Native som (Jergefelt, 2015) 

beskriver som den teknik som kommit att blivit normen för att utveckla. Vidare kollade vi på 

alternativa utvecklingstekniker som uppkommit som svar på vissa begränsningar inom Native. 

Dessa utvecklingstekniker har ett gemensamt attribut, de är kompatibla med flera plattformar. 

Teknikerna kategoriseras primärt enligt Rahul & Seshu (2015) under fyra kategorier, Hybrid, 

Web, Cross-compiled och Cross-integrated. De två sistnämnda har vi valt att benämna under 

samma namn som “Cross-plattform”.  

 

Förstudien (Kvalitativ förstudie) har en strikt demografisk avgränsning till professionella, 

mobila apputvecklare. För att få ut det underlag vi behövde för den kvantitativa enkätstudien så 

var det nödvändigt att göra en avgränsning till just den gruppen som arbetar med detta.  

Den geografiska avgränsningen var till ett specifikt företag i Örebro som arbetar med mobil 

apputveckling. Anledningen till detta var främst tillgänglighet till mobila apputvecklare samt att 

förstudien är baserad på endast tre stycken respondenter. Bryman (2012) påpekar att geografiska 

avgränsningar av bekvämlighetsskäl kan leda till lägre trovärdighet när man drar 

generaliserande slutsatser i resultatet. Eftersom resultatet och analysen i vår studie främst 

kommer att baseras på den kvantitativa förstudien så ser vi inte detta som ett problem. 

 

I den kvantitativa enkätstudien så har vi även där en strikt demografisk avgränsning till 

professionella mobila apputvecklare, samt IT-arkitekter. Med liknande skäl till förstudiens 

avgränsningar. Eftersom respondenter som har dessa yrken är det de som kan ge svar på 

frågeställningen och hjälpa oss uppnå syftet med uppsatsen.  

 

Gällande den geografiska avgränsningen så har vi vidgat våra vyer. Rent geografiskt har vi 

fokuserat på att få svar från alla respondenter som passar in i vår demografiska avgränsning. 

Enkäten är skriven på engelska för att minska språkbarriären just på grund av att vi vill nå ut till 
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så många mobila apputvecklare och IT-arkitekter som möjligt. Vi har främst kontaktat företag 

som arbetar med mobil apputveckling och är baserade i Örebro. Men kontaktnät har lett oss till 

företag runt om i Sverige med internationellt anställda utvecklare. Bryman (2012) menar att en 

bred geografisk avgränsning ger en mer trovärdig analys och resultat vid generaliseringar.  

 
   

2. Tidigare forskning 
 

2.1 Inledning  
 

En väldig tydlig bild inom tidigare forskning inom detta område återkommer i huvudsak till 

samma problem, nämligen spridningen av de olika plattformarna som används idag och på grund 

av detta har ett flertal utvecklingstekniker växt fram. De teknikerna som genomsyrar den tidigare 

forskningen är native, cross-plattform, hybrid och progressive web apps. Jergefelt (2015) skriver 

om hur utveckling i native har kommit att blivit normen för hur applikationer utvecklas. Detta 

beror dels på att användarupplevelsen och prestandafaktorer såsom resursanvändning och 

hastighet varit övervägande för native menar Jergefelt (2015) och Charland & LeRoux (2011).  

Det native applikationerna inte tillgodoser är den höga grad fragmentation dvs. när man 

utvecklar med native riktar man sig oftast mot en plattform åt gången som finns mellan de olika 

enheternas plattformar. Detta i kontrast med andra utvecklingstekniker där man utvecklar mot 

flera plattformar samtidigt. Malavolta (2016) påpekar om hur stora globala företag såsom IBM 

och Adobe förespråkar användningen av Hybrid utveckling som svar på denna spridning. 

Khandparkar, Gupta & Sindhya (2015) skriver om hur Hybrid utveckling är mer 

kostnadseffektivt jämfört med native och samtidigt tar mindre tid att utveckla med då den kan 

utveckla mot flera plattformar samtidigt.  

 

Vidare tar Gokhale & Singh (2014) upp hur Web apps är fördelaktigt då man kan använda 

samma typ av interaktion och funktionalitet plattformar emellan och därav kräver det mindre 

förändringar på själva strukturen av applikationen. Nackdelen är att de är begränsade och inte 

kan utnyttja operativsystemets alla funktioner. Därav faller web apps kort på 

användarupplevelsen (Gokhale & Singh 2014). 

Vidare nämner Gokhale & Singh (2014) att Hybridappar överbryggar gapet mellan Web och 

native där man kan utnyttja kraften att vara tillgänglig via web men samtidigt upplevas som en 

native app och därmed ha tillgång till operativsystemets nativa funktioner. 

 

Rahul & Seshu (2012) pekar på den ökade användningen av mobila enheter och utveckling av 

applikationer för mobila enheter. Artikeln förklarar huvudsakliga skillnader mellan de olika 

teknikerna och tar upp de problem som kan uppstå när man utvecklar med cross-platform. Rahul 

& Seshu (2012) ställer cross-platform mot den traditionella utvecklingstekniken native och visar 

olika fördelar och nackdelar. Författarna kategoriserar också olika typer av applikationer utifrån 

vissa egenskaper och menar att för varje typ av applikation finns det en lämplig 

utvecklingsteknik. Rahul & Seshu (2012) nämner även att cross-platform lösningar är att föredra 

i de fall då man riktar sig till flera plattformar och om time to market samt kostnad är de kritiska 

faktorerna under utvecklingen.  
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El-Kasses et al. (2015) skriver om hur mobila utvecklingsföretags huvudmål är att nå ut till så 

många användare som möjligt med sina applikationer genom att förse dem med samma 

applikation till olika plattformar. De menar också att mobil applikationsutveckling är ett unikt 

sätt att utveckla på då man måste ta hänsyn till aspekter som bara berör mobila enheter t.ex. 

begränsningar inom kapaciteten, enhetens specifikationer såsom skärmstorlek.  

Man bör även ta hänsyn till exempelvis att det är en kortare utvecklingslivscykel samt att 

applikationer behöver marknadsföring för att nå popularitet. Vidare beskriver El-Kasses et al. 

(2015) hur en utvecklingslivscykel består utav följande. (1) Analys av applikationsidé. (2) User 

interface design. (3) Applikationsutveckling med verktygen och programmeringsspråket för den 

valde plattformen. (4) Testing av applikation på olika enheter. (5) Publicera applikationen på 

vald plattforms “app-store”. I de fall då utvecklingen ska riktas mot flera plattformar så repeteras 

steg 2-5 för varje plattform. Författarna menar vidare att vid utveckling mot flera plattformar 

krävs utrustning för varje plattform, dvs. enheter för testning (smartphone, tablet) och enheter 

för att utveckla på (PC/Mac). Detta innebär risken att utvecklingskostnaden kan öka markant 

beroende på omfattningen för utvecklingen. 
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2.2 Teknikerna introduceras 
 

2.2.1 Native 

 

Nativa applikationer har binära körbara filer (dvs filer med kompilerad körbar kod) som laddas 

ner till enheten och lagras lokalt på enhetens lagringsutrymme oftast genom att användaren 

besöker en “app-store” t.ex. Apple’s App store eller Google’s Play store för android (IBM  

2012). Användaren installerar sedan applikationen på enheten som därmed finns tillgänglig på 

hemskärmen och kan köras direkt från enheten. Vid uppstart interagerar applikationen direkt 

med enhetens operativsystem utan några mellanhänder eller containers (IBM 2012). Native 

applikationer har fri tillgång till enhetens Application programming interface, förkortas API, 

vilket görs tillgänglig av operativsystemets försäljare, och har unika funktioner som är typiskt 

för just det specifika operativsystemet. 

Native applikationer är specifikt skrivna för ett operativsystem t.ex Android eller iOS, där man 

använder JAVA för Android och objective C / Swift för iOS (Jobe 2013). 

För varje plattform används olika Software development kits eller SDK Wikipedias definition 

av SDK “Är en uppsättning utvecklingsverktyg som gör det möjligt för mjukvaruutvecklare att 

bygga applikationer mot ett specifikt programpaket, mjukvaru ramverk, hårdvaruplattform, 

spelkonsol operativsystem eller liknande”. En tabell för olika plattformars språk samt SDK:s 

finns i fig 1 nedan. 

Då applikationen installeras och körs interagerar den med operativsystem genom API anrop 

vilket plattformen tillhandahåller. Native applikationer har tack vare tillgången till plattformens 

API möjlighet att interagera direkt med funktioner såsom touch-skärm, tangentbord, grafik 

rendering, ljud, GPS, kamera eller skriva och läsa filer samt tillgång till hårdvaru elementen på 

enheten (IBM 2012).   

 

Sammanfattningsvis kan man säga att de övervägande fördelarna för native är en rikare 

användarupplevelse, fullständig tillgång till operativsystemets API:er vilket leder till en bättre 

resursanvändning. Nackdelar är att man utvecklar för endast ett operativsystem. 

 Apple iOS Android Blackberry OS Windows Phone 

Språk Swift, Objective 

C, C++ 

Java (C++, C) Java C#, VB.Net. m.fl. 

SDK Xcode Android SDK BB Java eclipse 

Plug-in. 

Visual studio 

phone 

development tools 

App stores Apple app store Google play Blackberry app 

world 

Windows Phone 

marketplace 

     

Tabell. 2. 
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2.2.2 Cross-Platform 

 

Cross-platform är en teknik vars syfte är att utöka tillgängligheten hos applikationer genom att 

göra dem kompatibel för flera plattformar. Rahul & Seshu (2012) beskriver cross-platform som 

“Cross platform development targets on creating a single application which can be used across 

multiple platforms” s.625. Denna teknik gör det möjligt för utvecklare att skriva koden för en 

applikation i ett språk ex. Java för Android och sedan om-kompilera den till andra plattformar 

t.ex iOS. Det finns ett flertal olika typer av tekniker som används vid cross-platform utveckling 

som vi anser inte är relevant för just denna studie, anledningen är för att vi anser att det blir allt 

för tekniskt och försöker hålla informationen på en mer generell beskrivning av cross-platform. 

I bilden nedan visas ett exempel på cross-compile där den ursprungliga applikations koden 

“cross compiles” eller översätts till flera olika plattformar. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att betydande fördelar med Cross-plattform är att man kan 

skriva koden en gång och återanvända den på flera plattformar samt att Cross-Platform också 

har tillgång till Operativsystemets API:er. Nackdelar är att den kan behöva mindre justeringar 

för de olika plattformarna samt att den inte uppnår samma användarupplevelse som native. 

Fig. 1. (Rahul & Seshu 2012 s.627) 
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2.2.3 Web 

 

Mobila webbapplikationer är designade för att köras i enhetens webbläsare och utvecklas med 

programmeringstekniker för webbutveckling (HTML, CSS och Javascript). Som användare 

behöver man inte installera något på enheten eftersom applikationen körs direkt genom 

webbläsaren. Applikationen som utvecklas kommer att vara oberoende av plattform då den är 

webbläsarbaserad (Rahul & Seshu 2012). Tekniken inom webbutveckling har tack vare HTML5 

tagit stora steg i funktionalitet då den möjliggör funktioner såsom avancerade 

användargränssnitt, komponenter, offline tillgänglighet och geolocation services (IBM 2012). 

Enligt IBM:s rapport skiljer man på två extremer inom utveckling av webbappar, den ena som 

de flesta är bekant med - mobil webbläsare och mobilt optimerade webbsidor. Dessa är HTML 

sidor som utformats för att vara lämpliga för mobil användning genom att t.ex ta hänsyn till 

touchanvändning och en mindre skärmstorlek. 

Det andra alternativet är då man utvecklar en mobil hemsida och utformningen görs så den 

uppfattas som en native applikation. Den kan exempelvis öppnas i ett fristående fönster och 

startas från en genväg som finns tillgänglig på hemskärmen. Vidare tar Rahul & Seshu (2012) 

upp att eftersom webbapplikationer är helt webbaserade så är uppdateringar på applikationen 

underhållsfritt för användarna, de behöver alltså inte uppdatera enheten.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att de övervägande fördelarna med webbapplikationer är att 

de är plattformsoberoende, kräver ingen installation på enheten, man kan återanvända 

användargränssnittet på olika plattformar. Nackdelarna är bl.a. prestandarelaterade och brist av  

tillgång till API:er  

 
  

 Fig. 2  

  
På bilden kan man se hur det egentligen inte finns några komponenter av applikationen installerad utan    

applikationen är baserad på webbläsaren. “The client hosts the application user interface and user data validation 

logic, while the server implements the business logic“. (Rahul  & Sesha . s 626. 2012). 
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2.2.4 Hybrid 

 

Jobe (2013) beskriver utveckling i Hybrid som något som kan ses som ett mellanting mellan 

native utveckling och webbutveckling, den skrivs med webbteknologier såsom HTML, CSS och 

Javascript men körs genom en tredjeparts native "applikations-behållare”. Det som 

karaktäriserar hybridappar är att de utvecklas med standard webbteknologier men har direkt 

tillgång till enhetens nativa API:er och hårdvara som gör det möjligt för applikationer att utnyttja 

enhetens funktioner och resurser (Jobe  2013). Utvecklarna skriver den större delen av 

applikationen i plattformsoberoende webbteknologier och gör mindre justeringar för varje 

plattform (IBM 2012). Den delen av applikationen som är native kan utvecklas oberoende men 

några ramverk på marknaden inkluderar dessa native behållare i sin produkt/programvara vilket 

gör det möjligt för utvecklarna att skapa kraftfulla applikationer som utnyttjar enhetens resurser 

och funktioner med enbart webbteknologi (IBM 2012). Till skillnad från webbapplikationer så 

måste Hybrid applikationer laddas ned på enheten Rahul & Seshu (2012). 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att de övervägande fördelarna för hybrid är 

plattformsoberoende, tillgång till operativsystemets API:er. Nackdelarna är att prestandamässigt 

är den underlägsen mot native och applikationen måste installeras för att kunna användas. 

 

  

 

 
  Fig. 3. (Rahul & Seshu, s 626. 2012). 

 

 

 
 

 

.  
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3. Metod  
 

För att uppnå syftet och för att få ett så nyanserat svar som möjligt på vår frågeställning valde 

vi att göra en mixed method-studie. Till att börja med utförde vi en kvalitativ förstudie i form 

av intervjuer. Därefter en kvantitativ studie i form av en enkätstudie. Den kvalitativa förstudien 

utfördes för att hitta nya faktorer som utvecklare anser viktiga i valet av utvecklingsteknik. 

Genom att analysera resultatet från den kvalitativa förstudien kunde vi därmed komplettera 

frågorna till enkätstudien. 

 

3.1 Litteratursökning 
 

För att få en så trovärdig studie som möjligt har vi enligt Bryman (2012) genomfört en 

omfattande granskning av tidigare forskning och litteratur. Granskningen av litteraturen har inte 

bara gett oss en allmän kunskap om områden vi undersöker, utan även betydelser och skäl till 

varför vissa argument ges i områdets mer specifika områden. Som Bryman (2012) beskriver det 

så ger en litteraturgranskning ett stabilt underlag av kunskap som redan existerar av ämnet i 

fråga, samt tidigare använda metoder som har tillämpats för att få fram informationen. Det ger 

även granskaren en uppfattning om hur olika studier har osammanhängande eller rent av 

motsägelsefulla resultat av samma studieområde. Det hjälper oss att inte ta all tidigare forskning 

för givet och att se litteraturen ur olika perspektiv för att få en komplett överblick.   

 

Vi har använt oss av flera olika sökverktyg och databaser för att hitta litteraturen. Mer specifikt 

Summon (ORU:s egna databas), ScienceDirect, Google Scholar, Primo, och DiVa. Litteraturen 

som vi använder oss av är övervägande vetenskapligt granskad, vilket tillför en ökad 

trovärdighet eftersom litteraturen då redan är granskad av flera forskare inom området . Men det 

förekommer även källor såsom artiklar ur vetenskapliga tidskrifter som saknar vetenskaplig 

granskning. För att förtydliga det har vi enligt Bryman (2012) specificerat dessa referenser i den 

löpande texten.  

 

Sökningarna i dessa databaser har vi helt och hållet grundat i ämnet, syftet och frågeställningen. 

Vi har valt ut relevanta sökord samt strängar som är relevanta, återkommande och som rör ämnet 

i sin helhet.  

Använda sökord samt söksträngar: “Mobile application development”, “Software development 

approaches”, “Application development”, “Mobile app development approaches”, “Native 

application development”, “Hybrid application development”, “Cross-Platform application 

development”, “Web application development”, “Native vs Hybrid vs Web development”. Vi 

har filtrerat för vetenskapliga artiklar i de databaser som har tillåtit det. Många artiklar som har 

varit intressanta har tyvärr inte varit gratis och har därför uteslutits. Vi har valt att välja artiklar 

med både tekniska och teoretiska aspekter på de olika utvecklingsteknikerna. Detta på grund av 

för att ge utvecklare en vägledning där man kan visa upp för- och nackdelar rent konkret. Och 

även ge teoretiska argument för dessa. 
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3.2 Mixed-Method 
 

Vi har valt att inkludera både kvantitativa- och kvalitativa metoder i studien. Bryman (2012) 

menar att det är viktigt att klassificera mixed method studier utifrån prioritering och sekvens. 

Prioritering kommer att ligga på den kvantitativa metoden. Men i sekvensen kommer den 

kvalitativa studien först, därefter den kvantitativa. Det är i den kvantitativa studien vi får ut 

innehållet för analysen och resultatet. Den kvalitativa delen kommer lägga en grund till enkäten, 

och hjälper oss ta fram frågor till enkätstudien som ger svar och nyansering till vår frågeställning 

och syfte. 

 

I den kvalitativa förstudien i form av intervjuer är målet att ta fram relevanta för- och nackdelar 

samt viktiga faktorer vid val av utvecklingsteknik. Vi har intervjuat tre professionella utvecklare 

för att få ut dessa värden. Detta kommer att ge oss en stabil grund att stå på när vi efter analysen 

av intervjuerna påbörjar den huvudsakliga kvantitativa studien i form av en enkätstudie. I 

enkätstudien är målet att svara på vår frågeställning. Alltså att få ut relevanta för- och nackdelar 

för respektive utvecklingsteknik (Native, Cross-Platform, Hybrid och Web) samt för vilken typ 

av utveckling respektive teknik lämpar sig för. 

 

När vi har analyserat resultatet av enkäterna kommer vi att jämföra resultatet med tidigare 

forskning inom ämnet. Vi kommer försöka att komma fram till nya aspekter och faktorer som 

bör tas hänsyn till när utvecklare väljer utvecklingsteknik med projektet i åtanke. Samt 

sammanställa dem med faktorer som redan finns för att ge en så nyanserad bild som möjligt. 

Detta bör enligt oss uppnå syftet med att slutgiltigen kunna hjälpa läsaren avgöra vilken 

utvecklingsteknik som är att föredra utifrån dess specifika situation. 

 

3.3 Val av respondenter 
 

Eftersom syftet med denna studie är att jämföra de olika utvecklingsteknikernas för- och 

nackdelar för mobil apputveckling, samt att avgöra vilken utvecklingsteknik som lämpar sig för 

olika typer av projekt var valet av respondenter självklart för oss. En demografisk 

yrkesavgränsning till mobila applikationsutvecklare och IT-arkitekter.  

 

3.3.1 Kvalitativ förstudie 

 

Syftet med den kvalitativa förstudien var att ta fram nya faktorer för enkätstudien som inte 

framkom i tidigare forskning Detta innebär att förstudien inte användes för att dra slutsatser 

eller hade direkt påverkan på resultatet. Den utfördes för att nyansera urvalet av frågor i 

enkätstudien. I valet av respondenter till förstudien avgränsade vi demografin till professionella, 

mobila apputvecklare. För att kunna få ut relevant information till enkäten var det nödvändigt 

att göra en avgränsning till just den gruppen som det berör och som arbetar med detta. Den 

geografiska avgränsningen är specifikt till ett företag i Örebro som delvis arbetar med mobil 

apputveckling. Vi intervjuade tre av deras utvecklare. Grunden till den demografiska samt 

geografiska avgränsningen var av s.k. bekvämlighetsskäl.  Mer specifikt eftersom vi hade god 

tillgång till dessa utvecklare. Bryman (2012) menar att urval med grund i bekvämlighetsskäl 

kan leda till mindre trovärdighet när resultatet generaliseras i studien. Men eftersom den data vi 

samlade in under intervjuerna inte kommer ligga till grund för resultatet i studien så menar vi 
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att urvalet ej kommer påverka vårt slutresultat. Förstudien borde ses mer som en kompletterande 

faktor till den kvantitativa enkätstudien.  

 

Förstudien har en strikt demografisk avgränsning till professionella, mobila apputvecklare. För 

att få ut det underlag vi behövde för den kvantitativa enkätstudien så var det nödvändigt att göra 

en avgränsning till just den gruppen som arbetar med detta.  

 

 

3.3.2 Kvantitativ enkätstudie 

 

Enkäten baserades främst på tidigare forskning men för att få ytterligare perspektiv och idéer 

om relevanta frågor ville vi även ha input direkt från utvecklare. Därför utförde vi den 

kvalitativa förstudien för att nyansera urvalet av frågor i enkätstudien. 

Valet av respondenter i den kvantitativa enkätstudien har en identisk demografisk avgränsning 

som den kvalitativa förstudien. Alltså riktad till personer som arbetar med mobil apputveckling 

(Professionella, mobila apputvecklare samt IT-arkitekter). Anledningen till detta är för att få ut 

åsikter om de olika utvecklingsteknikerna från personer som arbetar med dem dagligen.  

 

Det som skiljer sig i avgränsningen från förstudien är egentligen den geografiska delen. 

Eftersom syftet är att försöka ta reda på vad utvecklare tycker om de olika utvecklingsteknikerna 

och motiveringar till varför de bör användas i vissa sammanhang, så kändes det inte nödvändigt 

att ha en specifik geografisk avgränsning för studien. Anledningen till detta är att de olika 

utvecklingsteknikerna används internationellt och vi ville nå så många utvecklare som möjligt. 

 

Med de demografiska och geografiska avgränsningarna i åtanke valde vi att nå ut till företag 

runt om i Sverige som arbetar med mobil apputveckling. Vi efterlyste specifikt svar från 

apputvecklare och IT-arkitekter på företagen. 

 

 

3.4 Datainsamlingsmetod 
 

 

3.4.1 Utformning av kvalitativ intervju 

Den kvalitativa förstudiens syfte var att se om det fanns några faktorer utöver det som tagits 

fram i tidigare forskning vad gäller vilka viktiga egenskaper utvecklare ser hos en 

utvecklingsteknik. 

 

 Därefter utformningen av intervjufrågorna. För att utforma frågorna till intervjun fokuserade vi 

därför på att inte nämna faktorerna som vi tog ut ur tidigare forskning. Utan istället låta 

respondenterna få tala fritt om vad de tycker är viktiga egenskaper och faktorer som påverkar 

valet av utvecklingsteknik.  

För att få ut så nyanserade svar som möjligt valde vi att endast ställa öppna frågor. Detta ger 

respondenterna möjlighet att utveckla sina svar och ge oss sina tankar kring frågorna. Öppet 

formulerade frågor ger även enligt Oates (2006) goda förutsättningar för att få nyanserade svar 

i en kvalitativ förstudie. I studien finns bifogat en intervjumall som innefattar alla de 

grundfrågor som vi ställde i intervjuerna. För att skapa dessa utgick vi delvis från tidigare 

forskning men för att få ut faktorer utöver de som redan hittades i tidigare forskning så låg våra 

egna tankar till grund för frågorna för att öppna respondenternas tankebanor. Därefter tillkom 
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diverse följdfrågor hos de olika respondenterna som i vissa fall gav svar som vi fann nödvändiga 

för utformningen av enkätfrågorna.  

 

 

3.4.2 Utformning av enkätfrågor 

 
Vi valde att samla in data genom en webbaserad enkät då det är ett alternativ som hjälpte oss få 

svar från så många respondenter som möjligt under en kort tidsram. Fördelarna med 

webbaserade enkäter var för oss övervägande. Då enkelheten att nå ut till respondenter på 

internet och hanteringen av den insamlade data gav oss mer tid till att fokusera på att analysera 

resultatet och det fortsatta arbetet på studien. Nackdelen med webbaserade enkäter är främst 

dess låga svarsfrekvens.  

Enkäten i vår studie ligger till grunden för en stor del av dess resultat, och därför har vi lagt stor 

vikt på utformningen av dess frågor. Frågorna är övervägande formulerade för att få ut direkta 

svar till frågeställningen. Men det finns även frågor som genererar indirekta svar såsom Oates 

(2006) beskriver det. Alltså, frågor som ger oss information om respondenten. De indirekta 

frågorna ber respondenten att beskriva sin erfarenhet med respektive utvecklingsteknik.  

För att öka svarsfrekvensen och minska bortfallet i enkätstudien gav vi en kort introduktion om 

oss själva, vad syftet med enkäten var och vad vi vill uppnå med dess resultat. Oates (2006) 

menar att detta gynnar svarsfrekvensen.  

Enligt Oates (2006) behövs minst 30 svar för att kunna göra en statistisk analys på svaren. Vi 

siktade på ungefär 40 respondenter men p.g.a. den låga svarsfrekvensen och svårigheten att nå 

ut till målgruppen som vi var ute efter så fick vi in 31 stycken svar.  

 

Enkäten är uppdelad i två sektioner. I den första sektionen svarar respondenten först på om den 

är en professionell mjukvaruutvecklare eller IT-arkitekt samt nivån av erfarenhet denne har av 

respektive utvecklingsteknik. Därefter bes respondenten att sätta ut betyg på en skala 1-5 enligt 

det som Oates (2006) beskriver som Likertskalan. Det som betygsätts är fyra olika attribut för 

varje utvecklingsteknik - Slutprodukt, tidseffektivitet, kostnadseffektivitet och hållbarhet. Dessa 

fyra attribut är de som vi anser är återkommande och läggs mest fokus på i valet av 

utvecklingstekniker under tidigare forskning.  

I den andra sektionen ges respondenten en utgångspunkt som lyder: Du är del av ett litet 

utvecklingsteam som ska utveckla en enklare mobilapplikation för flera plattformar. Därefter 

skall man välja vilken utvecklingsteknik som skulle lämpa sig bäst för att utveckla applikationen 

utifrån tre olika scenarion. Scenario ett - hög budget och en generös tidsram. Scenario två - 

medelmåttig budget och medellång tidsram. Scenario tre - låg budget och en kort tidsram. Dessa 

mått lämnar vi åt respondenten att tolka eftersom exakta siffror för tid och budget kan uppfattas 

på olika sätt och ger inte nödvändigtvis ett mer precist resultat. 

 

Vi valde även att ha med tre öppna frågor i slutet av enkäten - för att uppmuntra respondenterna 

till att utveckla svar och ge oss nya perspektiv.  

 

1. Tycker du att vissa utvecklingstekniker är att föredra för vissa typer av projekt? 

2. Vad är huvudanledningen till att du använder en viss utvecklingsteknik idag? 

3. Vad anser du är den viktigaste aspekten vid utveckling? 
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Dessa öppna frågor utformades med grund i att låta respondenterna få skriva sina egna tankar 

om de olika utvecklingsteknikerna. Med hjälp av dessa kan vi få en mer nyanserad bild än endast 

svaren på de slutna frågorna.  

 

 

3.5 Forskningsetik 
 

Under studien har vi utgått från de fyra etiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) beskriver 

för att skydda respondenternas integritet. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Enligt informationskravet är det viktigt att respondenterna vet vad studien handlar om, vad de 

deltar i och deras villkor i sammanhanget. Därför informerades respondenterna under 

intervjuerna och i enkäten om studiens syfte, och vad vi ville få ut av frågorna. 

 

För att uppnå samtyckeskravet har vi under intervjuerna varit tydliga och fått samtycke från 

samtliga respondenter. Enkätstudien rörde inget av privat eller etisk natur.  

 

Enligt konfidentialitetskravet skall personuppgifter hanteras och bevaras så de ej kan nås av 

obehöriga. För att uppnå detta lagrade vi information enligt lagarna kring GDPR. Informationen 

lagrades endast på våra datorer och på Örebro Universitets molntjänst under tiden som vi gjorde 

studien. 

 

Den insamlade data under studien har endast använts till forskningsändamålet enligt 

nyttjandekravet. Vi har inte samlat in information som inte har något värde för att uppnå syftet 

och svara på forskningsfrågorna. Informationen har inte blivit utgiven till någon annan än 

studiens författare. 

 

 

3.6 Metodkritik 
 

Faktorer som kan påverka studiens resultat: 

 

● Respondenternas erfarenhet av de olika utvecklingsteknikerna 

 

Respondenternas erfarenhet om de olika utvecklingsteknikerna kan såklart påverka enkätstudien 

resultat. Om en utvecklingsteknik till exempel är underrepresenterad gällande erfarenhet kan 

resultatet från frågorna om den specifika utvecklingstekniken bli mindre trovärdig som följd av 

att respondenternas kunskap är otillräcklig.  

 

● Antal respondenters deltagande i enkätstudie 

 

Eftersom vi endast fick 31 stycken respondenter i enkätstudien så är det svårt att dra slutsatser 

och generaliseringar för vad "utvecklare" faktiskt anser om de olika utvecklingsteknikerna. 

Dock står inte resultatet för enkäten som svar på vår frågeställning. Utan jämförs med tidigare 

forskning om ämnet, vilket ger oss en nyanserad bild och mer trovärdiga svar i resultatet. 
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3.7 Analysmetod 
  

För den kvalitativa förstudien valde vi att börja med en selektiv transkribering. Där 

sammanfattade vi delarna som var intressanta för studien och som kompletterade 

frågeställningen i enkätstudien. Målet med den kvalitativa förstudien var som sagt att ta ut 

faktorer som kunde komplettera frågorna i enkätstudien. För att göra detta tog vi utvalda svar 

från transkriberingen och omvandlade/inkluderade som faktorer i frågorna till enkäten. 

 

Analysen av enkätstudien har gjorts genom att multiplicera antalet svar för varje värde, t.ex: 5 

personer har svarat 2 så värdet blir då 10 och så vidare. Sedan har summan dividerats med det 

totala antalet personer som svarat på frågan. Genom den här metoden fick vi ut medelvärden om 

hur respondenterna förhåller sig till de olika utvecklingsteknikerna. Vi utgick från grundpelarna 

i enkätstudien som var följande: Tidseffektivitet, kostnadseffektivitet, hållbarhet och 

slutprodukt. Utifrån svaren gjordes en slutgiltig tabell som representerar hur utvecklarna 

förhåller sig till utvecklingsteknikerna utifrån dessa fyra faktorer. I analysen av enkätdelen där 

vi ställer frågor utifrån olika scenarion fick respondenterna svara vilken utvecklingsteknik som 

var att föredra utifrån olika förutsättningar.  Vi gick igenom resultatet av de tre scenarion och 

analyserade sedan dessa genom att utgå från de procentuella svarsresultaten och försökte att 

hitta likheter och samband till övriga enkätsvar och tidigare forskning. För att sedan dra 

slutsatser utifrån dessa.  

För att analysera enkätens öppna frågor listade vi frågorna och svaren i Bilaga 4. Därefter 

jämfördes de olika utvecklingsteknikerna utifrån de varierande svaren från de öppna frågorna, 

där vi kunde hitta samband, likheter och nya perspektiv för att hjälpa oss svara på våra 

forskningsfrågor.  
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4. Resultat  
 

4.1 Resultat av förstudie: Kvalitativ förstudie  

 
 

Respondenterna har jobbat med Native, Cross-Platform och Hybrid, men har även kännedom 

om Web.  

Generellt sett föredrar de Hybrid men menar att det alltid är förutsättningarna för projektet som 

avgör vilken utvecklingsteknik de väljer. 

När vi gick in på faktorer som avgör vilken utvecklingsteknik som skall användas är 

respondenterna eniga om att framförallt kunskap om tekniken, tidsbegränsningar och resurser 

är faktorer som väger tyngre. Om man måste producera en app snabbt, som ska användas på 

t.ex. både iOS och Android får man se över vilken teknik som passar in under just de faktorerna. 

Native kan i princip uteslutas direkt då det är tidskrävande och kräver kodning i olika språk för 

att kunna användas i ex. både iOS och Android. Fördelaktighet av att använda ex. Cross-

Platform, Hybrid eller Web är främst p.g.a. att det går snabbt och man behöver bara koda i ett 

språk för att det ska fungera på flera plattformar.  

Teknikerna skiljer sig på många olika sätt men för att få det mest likvärdiga till Native 

prestandamässigt, är t.ex. Xamarin (Cross-Platform) ett bra alternativ. Applikationer som 

utvecklas genom Hybrid och Web skiljer sig fortfarande väldigt mycket gällande prestanda och 

gränssnitt, men webbappar är på uppgång och blir bättre och bättre hela tiden.  

 

När vi frågade Respondent 2 om vilken typ av utvecklingsteknik den föredrog vid utveckling, 

fick vi det här svaret:  

 

“Det beror mycket på projektet och vilken slags app man ska utveckla. Om man ska göra 

ex. en rapporteringsapp kan man göra det med Hybrid, Web eller Cross-platform då det 

inte kräver mycket prestanda. Då sparar man väldigt mycket tid och pengar. Om man 

har mycket tid och resurser är det oftast fördelaktigt att utveckla i Native pga. 

slutproduktens kvalitet men trenden är att utveckla snabbt och då kommer även Web, 

Hybrid och Cross-Platform in i urvalet. 

Generellt är den tyngsta faktorn i valet av utvecklingsteknik, budget och tidsram. Men 

ibland kan det vara beställaren som har krav om vilken utvecklingsteknik som ska 

användas.” (Respondent 2). 

 

Time-to-market är en väldigt viktig faktor som ofta överses påpekar (Respondent 3). Så länge 

applikationen fungerar och uppfyller sitt syfte spelar inte prestandan lika stor roll. Det handlar 

ofta om små marginaler gällande prestanda.  

 

“Det var superviktigt att synas när vi skulle lansera vår app. Vi hade en väldigt tight 

tidsram för lansering av appen från och med att den började trenda och synas i nyheterna. 

Det är ofta bra att få ut den på marknaden så fort som möjligt och uppdatera den i 

efterhand istället för att ta längre tid i utvecklingen och lansera den senare” (Respondent 

3). 
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Ännu en viktig faktor som ofta överses är utvecklingsteknikens mognad. Utvecklingstekniken 

måste förhålla sig i tiden. Det är viktigt att använda en teknik som är mogen och som man vet 

kommer användas, utvecklas och underhållas under en överblickbar framtid. Alltså teknikens 

mogenhet.  I den första intervjun berättar respondenten mer om vikten av teknikens mognad:  

 

“Ett exempel på detta är om man utvecklade en applikation i Native Objective C. När 

Swift 1.0 släpptes så fungerade båda dessa med varandra. Därefter släpptes andra 

versioner av Swift och när de lanserade Swift 3.0 fungerade den inte med de tidigare 

versionerna. Detta krävde då att man var tvungen att uppdatera projektet till Swift 3.0 

och det var en väldigt tidskrävande process. Alltså är utvecklingsteknikens mogenhet en 

viktig faktor. 

Eller ett mer generellt exempel - Web. För fem år sedan visste vi inte om Web skulle 

vara något som hade sådan genomslagskraft som det har idag. Det var då inte helt säkert 

att utveckla en webbapp då webbappars framtid var oklar. Det är alltid säkrare att välja 

en utvecklingsteknik som har varit med länge och som man vet kommer underhållas, 

användas och uppdateras i framtiden, men även viktigt att använda relevant teknik som 

potentiellt är på uppgång.” (Respondent 1). 

 

I framtiden tror de att Web, Hybrid och Cross-Platform kommer bli väldigt nära Native 

prestandamässigt. Detta för att man vill ha någonting som går snabbt och fungerar med alla 

plattformar och det är något som driver att dessa utvecklingstekniker utvecklas i hög takt. Kollar 

man på webbaserade appar för fem år sedan hade de en väldigt bristfällig prestanda men idag är 

det svårt att se någon märkbar skillnad på en webbapp och en native app. 

 

Slutligen är det viktigt att veta hur mycket resurser och tid som man vill spendera. Det är 

egentligen det som avgör vilken utvecklingsteknik man väljer. Även mogenhet och vetskap om 

tekniker kommer utvecklas och förbättras i samma takt som tidigare för att inte behöva 

uppdatera/byta ut koden i ett tidigt stadium. 
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4.2 Resultat av enkätstudien 
 

4.2.1 Erfarenhet 

 

Experience 1 

Bad 

2 3 4 

 

5 

Very good 

Native 1(3%) 8(28%) 7 (23%) 10 (33%) 4 (13%) 

Cross-plattform 1(3%) 9 (31%) 13 (45%) 4 (14%) 2 (7%) 

Hybrid 1 (3%) 6 (20%) 10 (33%) 12 (40%) 1 (3%) 

Web 1 (3%) 1(3%) 7 (22%) 13 (42%) 9 (29%) 

Tabell 3. 

Från resultatet ovan kan vi se hur utvecklarna svarat angående deras erfarenhet hos respektive 

utvecklingsteknik. Där 46% (14) av utvecklarna har svarat ett värde högre än 3 för erfarenhet 

på Native, för cross-plattform har 21% (6) svarat högre än 3, Hybrid 43% (13) och för Web 

73% (22). 

 

4.2.2 Slutprodukt 

 

End product 1 

Bad 

2 3 4 5 

Very good 

Native 1 (3%) 8 (26%) 

  

7(23%) 

  

10(33%) 

  

4(13%) 

  

Cross-plattform 0 3(10%) 19(65%) 5(17%) 2(6%) 

Hybrid 2 (7%) 3(10%) 11(38%) 13 (44%) 0 

Web 1 (3%) 6(19%) 14 (45%) 9(29%) 1(3%) 

Tabell. 4. 

Från resultaten ovan kan vi se vad utvecklare anser om slutprodukten hos respektive 

utvecklingsteknik. 46% (14) anser att slutprodukten för native är högre än 3 vilket är det resultat 

som får högst värde. Jämförelsevis har Cross-plattform 23% (7) högre än 3, Hybrid 44% (13). 

Web 32% (10).  



18 

 

  

4.2.3 Tidseffektivitet 

 

Time efficiency 1 

Bad 

2 3 4 5 

Very good 

Native 3(10%) 7 (24%) 12 (41%) 4 (14%) 3 (10%) 

Cross-plattform 0 2 (7%) 12 (42%) 11 (39%) 3 (10%) 

Hybrid 1 (3%) 3 (10%) 7 (23%) 14 (46%) 5 (16%) 

Web 1 (3%) 2 (6%) 4 (13%) 16 (51%) 8 (25%) 

Tabell 5. 

Från resultaten ovan kan vi se vad utvecklare anser om tid effektiviteten hos respektive 

utvecklingsteknik. 24% (7) ger ett svar högre än 3 för native, för cross-plattform 49% (14) , för 

Hybrid 62% (19) och för Web som får högst resultat svarar 76% (24) ett värde högre än 3.  

 

4.2.4 Kostnadseffektivitet 

 

Cost efficiency 1 

Bad 

2 3 4 

 

5 

Very good 

Native 3 (10%) 4 (14%) 14 (48%) 6 (20%) 2 (7%) 

Cross-plattform 0 2 (7%) 13 (53%) 9 (32%) 2 (7%) 

Hybrid 1 (3%) 1 (3%) 8 (26%) 16 (53%) 4 (13%) 

Web 1 (3%) 0 4 (13%) 19 (61%) 7 (22%) 

 Tabell 6. 

Från resultatet ovan kan vi se att för Native svarade 27% (8) ett värde högre än 3, för cross-

plattform 39% (11), för Hybrid 66% (20) och för Web som fick det högsta resultaten svarade 

83% (26) ett värde högre än 3. 
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4.2.5 Hållbarhet 

 

Sustainability 1 

Bad 

2 3 4 5 

Very good 

Native 1 (3,4%) 9 (31%) 5 (17%) 10(34%) 4(13%) 

Cross-plattform 2 (7%) 5 (17%) 10 (35%) 8 (28%) 3 (10%) 

Hybrid 1 (3%) 5 (16%) 8 (26%) 9 (30%) 7 (23%) 

Web 1 (3%) 0 9 (29%) 12 (38%) 9 (29%) 

Tabell 7. 

För hållbarheten hos respektive teknik svarade 47% (14) ett värde högre än 3 för Native, för 

cross-plattform 38% (11), för Hybrid 53% (16) och för Web svarade 67% (21) ett värde högre 

än 3. 

 

 

4.2.6 Scenarion 

 

Hög budget och lång tidsram 

 

 

Fig 4. 

 

 I de scenarion där utvecklarna blev tillfrågade vilken teknik de skulle välja för ett projekt som 

hade en hög budget och lång tidsram valde majoriteten 58% (18st) att använda sig utav Native.  

19% (6) Valde att använda Cross-platform, 13% (4) Hybrid och slutligen 10% (3) valde att 

använda Web. 
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Medel budget och medel tidsram 

Fig 5. 

 

Tittar man däremot på scenarion där projektet har en medelbudget och en medel tidsram valde 

49% (15) av utvecklarna att använda Hybrid för projektet, 19% (6) valde cross-plattform, för 

Web valde 19% (6) och slutligen 13% (4) valde att använda Native. 

 

 

 

 

Låg budget och kort tidsram 

 

 

 

Fig. 6. 
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Slutligen för projekt där det är en låg budget och en kort tidsram valde 45% (14) av utvecklarna 

att använda Web som utvecklingsteknik, 39% (12) valde Hybrid och slutligen 16% (5) valde 

cross-plattform. 

4.2.7 Öppna frågor med exempelsvar 

 

Vi fick in totalt 12 svar från utvecklarna på de öppna frågorna, svaren vi fick tyder på att det 

finns väldigt skilda åsikter om vad som är avgörande för valet av teknik. Deras nuvarande 

arbetssätt och vad de anser är viktiga aspekter för utveckling har också väldigt skildrade åsikter. 

Vi har tagit med några exempelsvar från de öppna frågorna för att visa på de olikheter som finns 

i deras åsikter, vi har även med hela resultatet av de öppna frågorna under bilaga 3. 

 

 Fråga 1: Do you think some practices are better for different types of projects? 

1. If an app can be easily implemented as a web application, I prefer that option rather than 

using cross platform or hybrid solution. If the application is more complicated, my 

experience is that it's usually better to go with native. 

2. I believe that native is the best way to go if you know from the start that you're only 

going to develop for a specific platform (e.g. iOS). Considering how web technologies 

get more and more attention and development (javascript was kind of a joke back in the 

days, but look at it today), the frameworks that are being optimized for different 

scenarios/needs I believe it's the future. More and more components/technologies 

become standard as of today and i firmly believe web technologies (HTML, Javascript, 

CSS) will lead the way. Regarding the back end you see different trends, not to mention 

how big NodeJS has become (javascript server side). 

3. Potentially unique products or functionality is almost impossible to get quality in without 

native development. 

4. Yes, if there is no plan for longevity, then a cross-platform, fast-to-market might work. 

But if you build something to maintain native is in the long run easier. More knowledge 

& resources are available. 

Tabell. 8. 

 

 Fråga 2: What is the main reason for your current practice of developing? 

 

1. Quality and maintainability. And also, today it's much easier to find experienced native 

developer than experienced React Native or Xamarin developers.  

2. Experience and customer demands. 

3. The company I work at specializes in building responsive web apps. Therefore there is 

very much competence/skills in the different teams as well as our own best practices 

(based on mistakes made in the past). 

4. A company is transforming their Native app to Web. 

Tabell 9. 
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 Fråga 3: What do you consider to be the most important aspect when developing? 

1. Consider what the application should be used for. Do not overcomplicate things. 

2. Good user experience. Happy user/customer = budget to iterate more versions. 

3. To always have the end user in mind and to what purpose the 

design/functionality/performance requirements are. I suggest you always think twice 

and question the requirements. 

4. The objective of the project, budget, sustainability, security and time. 

Tabell 10. 
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5. Analys 
 

 

5.1 Kvalitativ förstudie 
 

Fokus på analysen av intervjuerna var främst att ta fram faktorer som skulle komplettera den 

tidigare forskningen till framtagningen av enkätfrågorna. Respondenternas erfarenhet av de 

olika utvecklingsteknikerna var varierande men de hade främst kunskap om Native, Cross-

Platform och Hybrid från arbete. Men även generella kunskaper om Webbappar. De talade bland 

annat om faktorer som är avgörande i valet av utvecklingsteknik. De främsta faktorerna var 

sammanfattat: kunskap om tekniken, tidsbegränsningar och resurser. Vilken utvecklingsteknik 

som bör användas är högst situationellt, och beror i största del på projektet. Om en app ska 

utvecklas under en pressad tidsram, och appen ska vara kompatibel med flera olika plattformar 

- så utesluts Native direkt. Istället står Cross-Platform, Hybrid och Webbappar i framkant just 

på grund av kompabiliteten med flera plattformar. Men slutprodukten tar smällen i slutändan då 

givna utvecklingstekniker inte kan mäta sig med Native gällande prestanda, kvalitet och 

funktionalitet. Respondent 2 talar vidare om svårigheterna i valet av utvecklingsteknik:  

 

“Det beror mycket på projektet och vilken slags app man ska utveckla. Om man ska göra 

ex. en rapporteringsapp kan man göra det med Hybrid, Web eller Cross-platform då det 

inte kräver mycket prestanda. Då sparar man väldigt mycket tid och pengar. Om man 

har mycket tid och resurser är det oftast fördelaktigt att utveckla i Native pga 

slutproduktens kvalitet men trenden är att utveckla snabbt och då kommer även Web, 

Hybrid och Cross-Platform in i urvalet. 

Generellt är den tyngsta faktorn i valet av utvecklingsteknik, budget och tidsram. Men 

ibland kan det vara beställaren som har krav om vilken utvecklingsteknik som ska 

användas.” (Respondent 2). 

 

Respondent 3 lägger tyngd på time-to-market och konstaterar huvudsaken är att appen gör det 

den ska, och tidsramen är ofta ett större bekymmer:  

 

“Det var superviktigt att synas när vi skulle lansera vår app. Vi hade en väldigt tight 

tidsram för lansering av appen från och med att den började trenda och synas i nyheterna. 

Det är ofta bra att få ut den på marknaden så fort som möjligt och uppdatera den i 

efterhand istället för att ta längre tid i utvecklingen och lansera den senare” (Respondent 

3). 

 

Utvecklingsteknikens mognad anses även av respondenten som en överliggande faktor. Dess 

användning och popularitet formar utvecklingsteknikens framtid gällande utveckling och 

underhåll. Respondent ger oss ett exempel på detta:  

 

“Ett exempel på detta är om man utvecklade en applikation i Native Objective C. När 

Swift 1.0 släpptes fungerade båda dessa med varandra. Därefter släpptes andra versioner 

av Swift och när de lanserade Swift 3.0 fungerade det inte med de tidigare versionerna. 



24 

 

Detta krävde då att man var tvungen att uppdatera projektet till Swift 3.0 och det var en 

väldigt tidskrävande process. Alltså är utvecklingsteknikens mogenhet en viktig faktor. 

Eller ett mer generellt exempel - Web. För fem år sedan visste vi inte om webbappar 

skulle vara något som hade sådan genomslagskraft som det har idag. Det var då inte helt 

säkert att utveckla en webbapp då webbappars framtid var oklar. Det är alltid säkrare att 

välja en utvecklingsteknik som har varit med länge och som man vet kommer 

underhållas, användas och uppdateras i framtiden, men även viktigt att använda relevant 

teknik som potentiellt är på uppgång.” (Respondent 1). 

 

Det som vi slutligen fick fram ur intervjuerna var att det som dikterar valet av  

utvecklingsteknik beror på tid, resurser, erfarenhet och teknikens mogenhet.  

 

5.2 Enkätfrågor 
 

Enkätanalysen hjälpte oss att från den kvantitativa data vi får ut av frågorna, dvs. frågorna med 

likertskalan - se om det stämmer överens med tidigare forskning och om vi kan relatera dess 

data till våra frågeställningar. Men också om vi genom de öppna frågorna kan hitta några nya 

aspekter till val av utvecklingsteknik eller någon fördel/nackdel som inte nämnts i  den tidigare 

forskning vi tittat på.  De scenarion vi tagit med är tänkt att ge en indikation på vilken teknik 

som bör användas utifrån vissa förutsättningar som budget, tidsram och att nå ut till flera 

användare. 

 

 

 Tidseffektivi

tet 

Kostnadseffektivitet Hållbarhe

t 

Slutprodukt 

Native 2,9 3,0 3,24 4,41 

Cross-p.. 3,54 3,39 3,18 3,21 

Hybrid 3,63 3,7 3,53 3,21 

Web 3,9 4,0 3,9 3,1 

Tabell 11. 

 

Resultatet från enkäten visar på att det finns stora skillnader mellan teknikerna, 

i tabellen ovan har vi tagit fram medelvärdet från svarsresultaten för respektive teknik. Detta 

kan användas som en indikation på hur utvecklarna har svarat. Vi kan med hjälp av detta se att 

utvecklarna anser att Web är den mest tidseffektiva utveckling tekniken med ett resultat på 

3.9 till skillnad från Native som fick minsta värdet 2.9. Med tidseffektiv menar vi då den mängd 

tid som används till att utveckla en applikation. Hybrid och Cross-plattform har också ett högt 

värde för tidseffektivitet där Hybrid ligger högre utav dem båda med en liten marginal.  
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För kostnadseffektivitet - med vilket vi menar värdet av produkten med avseende för 

kostnaden av utvecklingen av applikationen. Finns det högsta värdet återigen hos Web som fick 

4.0 och det lägsta värdet för Native med 3.0. Hybrid är återigen den teknik som har näst-högst 

värde och cross-plattform på tredje plats. För hållbarhet med vilket vi menar hur aktuell 

utvecklingstekniken är idag och i framtiden med avseende för konkurrenskraft, användning och 

vidareutveckling utav dess teknologier. Svarade utvecklarna att Web har högst grad av 

hållbarhet med 3.9 och Cross-plattform lägst med 3.18, Hybrid ligger på andra plats med 3.53 

och Native på tredje med 3.24.  

För slutprodukt kan vi se att utvecklare upplever att Native genererar en slutprodukt som är 

bättre än de andra alternativen med 4.41. I enkäten ställde vi frågan utifrån att slutprodukt 

innebar funktionalitet, användarupplevelse och prestanda. Den teknik som fick lägst poäng är 

när det kommer till slutprodukt är Web med 3.1. Kollar man däremot på tidseffektivitet, 

kostnadseffektivitet och hållbarhet är Web den som har högst resultat. Vad det innebär är att 

utvecklarna upplever enligt data att web tekniken är den som är mest tidseffektiv, 

kostnadseffektiv och mest hållbar dvs. hur aktuell den är nu och kommer vara i framtiden. 

Nackdelen med Web gentemot den högt betygsatta utvecklingsprocessen påvisar att 

slutprodukten blir av lägre kvalité. Native å andra sidan får betydligt lägre resultat i när det 

kommer till egenskaper i utvecklingsprocessen men ett högt betyg för slutprodukt.   

 

5.3 Scenarion 
 

De scenarion vi tagit med är tänkt att ge en indikation på vilken teknik som bör användas utifrån 

vissa förutsättningar som budget och tidsram. 

 

Det vi kan se utifrån enkätresultatet är att för varje scenario finns det en större andel av 

utvecklarna som anser att vissa tekniker är mer lämpade då vissa förutsättningar ges.  

Exempelvis kan vi se i det fall då utvecklarna ges scenariot att utveckla en applikation för flera 

plattformar, med ett litet utvecklingsteam, hög budget och en lång tidsram - väljer majoriteten 

(58%) att utveckla i Native. 19% av utvecklarna anser att cross-plattform bör användas och 

(13%) Hybrid.  Endast 10% av utvecklarna väljer att utveckla en webbapp. Detta pekar på att 

det scenario då man har en hög budget och lång tidsram kan man använda en utvecklingsteknik 

som ger ett bättre slutresultat men som inte är lika kostnadseffektivt och tidseffektivt. Om vi 

tittar på tabellen ovan som visar medelvärde kan vi se att t.ex Native har den överlägset bästa 

slutprodukten men att utvecklingsaspekter såsom kostnad och tidseffektivitet har ett lägre värde. 

Eftersom majoriteten av utvecklarna väljer att använda Native kan vi dra slutsatsen att vid hög 

budget och lång tidsram föredras denna teknik. 

 

För ett projekt med en medelbudget och medeltidsram väljer större delen av utvecklarna att 

utveckla applikationen med Hybrid som utvecklingsteknik med 48% av svaren.  Cross-plattform 

och Web hamnar på delad andraplats med 19% och sist för detta scenario är Native med 13%.  

Det vi kan se är att utvecklarna anser att en Hybrid lösning bör användas utifrån 

förutsättningarna. Tittar vi återigen på tabellen över medelvärden är Hybrid en teknik som är 

gynnsam vad gäller kostnadseffektivitet och tidseffektivitet och genererar en slutprodukt som 

är förhållandevis hög men inte i samma klass som Native. 
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För ett projekt med låg budget och en kort tidsram valde större delen av utvecklarna (45%) en 

Web. På andra plats hamnar Hybrid med (39%) och tredje plats Cross-plattform med 16%. Ingen 

av utvecklarna valde Native som teknik för detta scenario. 

Det vi kan se  utifrån detta är att i ett projekt där man har en låg budget och kort tidsram är 

kostnadseffektivitet och tidseffektivitet de faktorerna som är av största vikt och slutprodukt 

mindre viktig.  

 

 

5.4 Öppna frågor 
 

När vi ställde den första frågan - om vissa utvecklingstekniker är bättre för vissa typer av projekt, 

var resultatet av svaren mycket varierande. Till att börja med tar vi upp fördelarna kring 

användningen av Native av respondenterna. Fördelar med Native som tas upp är exempelvis om 

det är förutsatt att en applikation endast skall utvecklas till en plattform,  utveckling av 

prestandakrävande applikationer och det långsiktiga underhållet av en applikation eftersom det 

finns mer kunskap och resurser tillhanda för utveckling i Native.  

“PWA apps is going to be the next big thing.” (Bilaga 3, Fråga 1, Svar 11). 

 

Andra menar att utveckling genom Web är framtiden, eftersom den tillväxt den har haft de 

senaste åren, samt utvecklingen och optimeringen av dess ramverk som kommer med den ökade 

populariteten. Även att applikationerna blir kompatibla med flera olika plattformar väger tungt 

hos respondenterna.  

En av respondenterna går in lite djupare på valet av utvecklingsteknik och lägger vikten på 

utvecklarens erfarenhet inom den specifika utvecklingstekniken. Även om det generellt går 

snabbare att utveckla en applikation genom Web gentemot Native, går det nästan definitivt 

snabbare att utveckla appen i Native om utvecklaren har mer erfarenhet i det än i Web.  

När frågan ställdes om anledningar till respondenterna nuvarande användning av 

utvecklingsteknik var svaren kortfattade. Sammanfattat var faktorerna som togs upp bland annat 

budget, tid, stabilitet, personlig kompetens, kvalitet, kontroll, time-to-market, 

kostnadseffektivitet, underhåll, erfarenhet, kundkrav. Men även enkelheten i att hitta erfarna 

utvecklare i Native gentemot i Cross-Platform, Hybrid, och Web som en av respondenterna 

beskriver.  

“[...]And also today it's much easier to find experienced native developer than 

experienced React Native or Xamarin developers.” (Bilaga 3, Fråga 2, Svar 11). 

 

Som viktiga aspekter i utveckling beskriver respondenterna att det finns väldigt många faktorer 

att ha i åtanke, bland annat tid. 

 

“More than one but Time is important, shouldn't draw back on important stuff just 

because of time.” (Bilaga 3, Fråga 3, Svar 1). 

 

Det är viktigt att inte låta tidsramen för ett projekt tvinga utvecklaren att producera en 

applikation av dålig kvalité. Därför bör applikationens omfattning vara noga anpassat efter 

tidsramen.  



27 

 

 

Generellt sett är utvecklarnas åsikter polariserade om vilken utvecklingsteknik som är att 

föredra. Dock är de flesta enade om de olika utvecklingsteknikernas för- och nackdelar. Bland 

svaren så talas huvudsakligen om Native och Webbappar - Cross-Platform och Hybrid har 

generellt tagits upp som ett sämre alternativ. Det som avgör vilken utvecklingsteknik som 

används är i de flesta fall utvecklarens arbetssituation, krav från beställare, tid och budget. 

Återkommande fördelar som tas upp med Native är kvaliteten på slutprodukten och enklare 

underhåll. Detta inkluderar dess funktionalitet, prestanda och användarupplevelsen i sin helhet. 

Nackdelar för Native är enligt respondenterna främst dess tidseffektivitet och kostnad. Detta 

innefattar att en Native app endast är kompatibel med en plattform. Vilket har en stor påverkan 

på ovanstående faktorer om appen önskas användas på fler än en plattform. Motpolen till detta 

är webbappar. Fördelar med webbappar är främst att de är kompatibla med flera plattformar, 

vilket leder till tids- och kostnadseffektiv utveckling. Nackdelen är att slutprodukten inte får 

samma kvalitet som om den ex. var utvecklad i Native. 

 

 

6. Slutsatser, diskussion och forskningsbidrag  
 

6.1 Diskussion   
  

 

Resultatet från analysen visar på att det finns övervägande skillnader mellan teknikerna som är 

både till dess för- och nackdel. Exempelvis är kostnadseffektiviteten och tidseffektiviteten hos 

Web och Hybrid högre än Native, vilket är i enlighet med det Khanparkar et al. (2015) lyfter 

fram då de poängterar att web och hybrid kan utveckla mot flera plattformar samtidigt. Men 

resultatet visar också att slutprodukten hos de mer kostnads- och tidseffektiva teknikerna är 

avsevärt lägre. Något som även Jergefelt (2015) tar upp då han skriver om hur prestandafaktorer 

och tillfälligheter som berör användarupplevelsen är övervägande för Native. 

 

Vi kan också se att erfarenheten som utvecklarna har skiljer sig jämfört med vad Jergefelt (2015) 

skriver om, att native har blivit normen för hur applikationer utvecklas. Eftersom resultatet pekar 

på utvecklarna har mer erfarenhet inom utveckling av web än native. Från resultatet hamnar 

hybrid som ett mellanting av web och native där utvecklingsprocessen är förhållandevis hög 

jämfört med native och slutprodukten är högre än web. Detta är något som Gakhaleo & Singh 

(2014) tar upp när de beskriver hybrid som en brygga mellan webbteknik och native genom att 

den kan använda sig utav fördelar från de båda teknikerna. Vi kan också se en medvetenhet 

bland utvecklarna att Hybrid inte kan uppnå samma resultat för slutprodukten vilket Rahul & 

Seshu (2012) antyder då de kritiserar Hybrid - trots att den kan använda sig av fördelarna från 

de båda teknikerna kommer den fortfarande vara underlägsen native prestandamässigt av 

tekniska orsaker.   

 

Trots detta uttrycker utvecklarna i de öppna frågorna att i många fall är inte applikationen 

tillräckligt komplex för att behöva utvecklas i native, många gånger är det ingen märkbar 

skillnad för användarna med vilken teknik den utvecklats och därför kan ett cross-plattform 

alternativ vara att föredra. Detta tyder på att det finns tekniker som är mer lämpade än andra för 

vissa typer av projekt. Vilket även lyfts fram av IBM (2012) där de visar på olika scenarion där 
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vissa av teknikerna är mer lämpade än andra. Enligt resultatet kan vi se att Native lämpar sig 

vid projekt där applikationens prestanda och funktionalitet ligger i fokus, samt när tid och 

resurser i hög grad är tillgängliga. Vid projekt med en stramare tidsram och resurser så är det 

webbappar som står ut - med nackdelen av slutprodukten. Något som även tas upp av Jobe 

(2013) - Där han prövar utfallet av att utveckla en applikation i både Native och Web och 

kommer fram till att tids- och kostnadsfaktorer inom utvecklingsprocessen för web var betydligt 

lägre i jämförelse med native.  Cross-Platform och Hybrid är alternativ som kan vara att föredra 

vid en kompromiss av tid, resurser och prestanda. Vilket Khandeparkar et al. (2015) också pekar 

på i sin jämförelse av Native och Hybrid. 

 

Det framkommer även i resultatet att synen på hållbarhet hos de olika teknikerna skiljer sig 

någorlunda där utvecklarna i större utsträckning anser att web och hybrid har en större hållbarhet 

än exempelvis cross-plattform och native. Vilket är något Malavolta (2016) berör i sin artikel 

när han skriver om hur individuella utvecklare och stora globala företag investerar resurser i 

utvecklingen av dessa tekniker.  I de öppna frågorna skriver en utvecklare om hur tidigare en 

webbteknik som ansågs mer eller mindre vara ett “skämt” numera används väldigt utbrett. Det 

som från resultatet är mest anmärkningsvärt är egentligen att inte finns en teknik som är 

överlägsen de andra på alla sätt och vis. Utan de olika skillnader mellan dem gör att de är 

lämpade för olika förhållanden. (IBM 2012). 
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6.2 Slutsats 
 

Syftet med studien var att undersöka olika utvecklingsteknikers för- och nackdelar och väga 

dessa mot varandra, för att sedan försöka vägleda utvecklare när de står inför valet av teknik vid 

framtagningen av en mobilapplikation. Vi har också undersökt vad utvecklare överväger när de 

väljer teknik och försökt leta nya faktorer som spelar in vid valet och att försöka fastställa om 

olika projekt bör ha olika tekniker. 

  

Studien visar på en utbredd kunskap av de olika teknikerna hos utvecklarna och att det trots 

finns oenigheter inom individuella val av teknik finns ett tydligt mönster av synen på de olika 

teknikerna. Baserat på de olika faktorerna som vi gav utvecklarna finns det stora skillnader 

mellan teknikerna med avseende på hur kostnadseffektiv, tidseffektiv, hållbar och hur 

slutprodukten blir. Utvecklarna ansåg att den utvecklingsteknik som var mest kostnadseffektiv, 

tidseffektiv och var mest hållbar, hade den slutprodukt som uppfattades som minst komplett av 

de olika utvecklingsteknikerna - med avseende för användarupplevelse och prestanda. Samtidigt 

anser de att den teknik som är minst kostnadseffektiv, tidseffektiv och minst hållbar hade den 

slutprodukt som uppfattas som mest komplett - med avseende för användarupplevelse och 

prestanda. När utvecklarna frågades om de olika scenarion kan man se väldigt klart att beroende 

på olika förutsättningar som berör utvecklingskontexten finns det vissa tekniker som är mer 

lämpade än andra. Där exempelvis själva utvecklingsprocessen är av stor vikt. Dvs. att när tid 

och kostnad ligger i fokus kan en cross-plattform lösning vara att föredra, givet att utvecklarna 

avser att rikta sig mot fler än en plattform. Är däremot slutprodukten prioriterad före tid och 

kostnad kan en lösning i Native vara att föredra. Från de öppna frågorna ombads utvecklarna 

berätta om olika orsaker bakom deras nuvarande val av teknik och man kan egentligen säga att 

från det utvecklarna svarar är det oftast relaterat till kunden eller arbetsgivare. 

 

Slutsatsen blir således att Native har övervägande fördelar vad gäller prestanda, men faller kort 

när det kommer till att nå ut till flera enheter, Cross-plattform bemöter problemet med att nå ut 

till flera enheter till viss mån men måste fortfarande lägga en betydande mängd tid på det och 

prestandan kan inte matcha Native. Hybrid är plattformsoberoende och använder 

webbteknologier vilket ger den övervägande fördelar med utvecklingsprocessen i åtanke 

och när det kommer till att nå ut till flera enheter, men kan inte uppnå samma prestanda som 

Native. Web har överlägset mest fördelar när det kommer till utvecklingsprocessen men har 

också det slutresultat som får flest nackdelar vad gäller användarupplevelse och prestanda. Man 

kan också se att för de tekniker som har övervägande fördelar gällande utvecklingsprocessen 

som t.ex Hybrid och Web. Så lämpar sig dessa för projekt där man vill nå ut till fler användare 

och tids- och kostnadseffektivitet är viktigare än slutprodukten. I projekt som kräver hög 

prestanda och en rik användarupplevelse där utvecklingsprocessen, tids- och 

kostnadseffektivitet inte är avgörande för projektet så bör man använda Native. 

 

Cross-plattform kan ses som ett alternativ för att mötas halvvägs mellan utvecklingsprocessen 

och slutprodukten. Men enligt studien så har cross-plattform fått ett resultat som gör den 

underlägsen Hybrid på de olika faktorerna vi använde för att jämföra utvecklingsteknikerna. På 

grund av detta så har vi valt att utelämna cross-plattform i slutsatsens del där vi visar på vilka 

projekt de olika teknikerna lämpar sig för. I och med att i de fall där man vill använda cross-

plattform så är Hybrid ett bättre alternativ. 
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6.3 Bidrag och vidare forskning  
 

Studiens bidrag är främst att funktionera som vägledande kunskap till mobila apputvecklare. 

Att hjälpa dem i valet av utvecklingsteknik genom de för- och nackdelar samt situationella 

överväganden för förutsättningar för projekt som studien visar. Vi känner att vi har besvarat 

våra frågeställningar genom att förtydliga de för- och nackdelar som finns hos de olika 

teknikerna och att ge en klarare bild av vilken teknik som bör tillämpas för olika projekt. studien 

har därmed uppfyllt sitt syfte att fungera som vägledning för utvecklare i valet av 

utvecklingsteknik. 

 

Vidare forskning inom ämnet bör fokusera på de mer tekniska delar för utvecklingsteknikerna 

som vi inte har inkluderat i studien.  
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Bilaga 1: Intervjuguide - Kvalitativ förstudie 

 
Informerar vi om GDPR och förklarar att vi behöver deras godkännande om att få 

använda det inspelade innehållet. 

 

● Har du kunskap/erfarenhet om vad Native, Cross platform, Hybrid eller 

Webbappar? 

● Har du någon personlig preferens av dessa tekniker, eller den teknik du utvecklar 

med mest?.  

○ Vad är det som gör att du använder den här tekniken mer än de andra? 

 

● Skulle det vara möjligt att få samma resultat med någon utav de andra 

teknikerna? 

● Hur påverkas projektet av valet av teknik? (Utvecklingsprocessen, ekonomi, tid). 

● Vilken är enligt dig den avgörande faktorn för att välja någon av dessa tekniker? 

● Även om du har en tydlig preferens av någon av dessa tekniker, skulle någon av 

de andra vara att föredra i andra typer av projekt? 

○ Vad är det som är attraktivt från den specifika tekniken till ex. projektet 

som du nämnde? 

 

● Vilken aspekt tycker du är viktigast vid utveckling?, t.ex slutresultatet, hur 

snabbt det är möjligt få ut applikationen i användning, att minska kostnaden för 

utveckling? 

● I tidigare forskning om det här ämnet tas framförallt tid, ekonomi, erfarenhet och 

prestanda upp som avgörande i valet av utvecklingsteknik. Finns det enligt dig 

fler faktorer som behöver upplysas? (Marketing? Är det lika enkelt att 

marknadsföra en webbapp som en Native app? Appstore etc.) 

● Anser du möjligheterna för marknadsföring som en viktig roll i varför du skulle 

välja utvecklingsteknik?  

● Att utveckla inom Native anses vara det sätt som genererar mest prestanda och 

kan utnyttja enhetens nativa resurser och funktioner i högst grad. På senare tid 

har andra tekniker såsom Hybrid och Web börjat närma sig native vad gäller 

prestanda och utnyttjande av enhetens resurser, hur ser du på framtiden vad gäller 

dessa tekniker? 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2: Enkätfrågor - Kvantitativ enkätstudie 

 



34 

 

 
Greetings! We are two students from Örebro University in Sweden, studying a bachelor in 

information systems. We are conducting this survey for our bachelor thesis. The purpose of this 

survey is to gather information about developers perception of the different practices of 

developing mobile applications, and the underlying reasons for their choice of practice.   

We would be very grateful if you participated in this survey! 

. 

Estimated time to complete the survey is approximately 5-10 minutes. 

 

Sincerely, Andreas & Carl Axel 

 

* The information retrieved in this survey will be treated according to GDPR, which means we 

will not store any personal information about you and participation is completely anonymous. 

The information you provide will only be used during the time of this project * 

 

Questions: 

 

Are you a professional software developer or an IT-architect? 

❏ Yes 

❏ No 

 

Rate Native development based on the following attributes: 

 

Your experience with Native development: 

1 = none - 5 = very experienced 

 

In terms of the end product: 

1 = bad - 5 = very good 

 

In terms of time efficiency: 

1 = bad - 5 = very good 

 

In terms of cost efficiency: 

1 = bad - 5 = very good 

 

In terms of sustainability: 

1 = bad - 5 = very good 

 

Rate Cross-Platform development based on the following attributes: 

 

Your experience with cross-platform development: 

1 = none - 5 = very experienced 

 

In terms of the end product: 
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1 = bad - 5 = very good 

 

In terms of time efficiency: 

1 = bad - 5 = very good 

 

In terms of cost efficiency: 

1 = bad - 5 = very good 

 

In terms of sustainability: 

1 = bad - 5 = very good 

 

Rate Hybrid development based on the following attributes: 

 

Your experience with Hybrid development: 

1 = none - 5 = very experienced 

 

In terms of the end product: 

1 = bad - 5 = very good 

 

In terms of time efficiency: 

1 = bad - 5 = very good 

 

In terms of cost efficiency: 

1 = bad - 5 = very good 

 

In terms of sustainability: 

1 = bad - 5 = very good 

 

Rate Web development based on the following attributes: 

 

Your experience with web app development: 

1 = none - 5 = very experienced 

 

In terms of the end product: 

1 = bad - 5 = very good 

 

In terms of time efficiency: 

1 = bad - 5 = very good 

 

In terms of cost efficiency: 

1 = bad - 5 = very good 

 

In terms of sustainability: 

1 = bad - 5 = very good 
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Case questions - You are part of a small team that are going to develop a basic mobile 

application for multiple platforms.  

 

Based on the following conditions - which development practice would you choose? 

 

-High-end budget and long time frame 

 

❏ Native 

❏ Cross-Platform 

❏ Hybrid 

❏ Web 

 

-Mid-range budget and medium time frame 

 

❏ Native 

❏ Cross-Platform 

❏ Hybrid 

❏ Web 

 

-Low-range budget short time frame 

 

❏ Native 

❏ Cross-Platform 

❏ Hybrid 

❏ Web 
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Bilaga 3: Öppna frågor från enkätstudien 

 
Öppna frågor och svar: 

 

 Do you think some practices are better for different types of projects? 

1. Yes 

2. Depends on the Customers and end-users needs. 

3. I believe that native is the best way to go if you know from the start that you're only 

going to develop for a specific platform (e.g. ios). Considering how web technologies 

get more and more attention and development (javascript was kind of a joke back in the 

days, but look at it today), the frameworks that are being optimized for different 

scenarios/needs I believe it's the future. More and more components/technologies 

become standard as of today and i firmly believe web technologies (HTML, Javascript, 

CSS) will lead the way. Regarding the back end you see different trends, not to mention 

how big NodeJS has become (javascript server side). 

4. Yes it is, always try to think ahead and choose relevant technology.  

5. Potentially unique products or functionality is almost impossible to get quality in 

without native development. 

6. Absolutely. But to be honest, most practices should be left on the idea table. This survey 

was about Apps, so I'm gonna use apps as an example. The biggest reason to choose an 

app-development-platform should never be judged only on budget or timeframe. Of 

course, it COULD, but my opinion is that it shouldn't. There are way too many other 

factors to consider, like developer experience, stability, maintainability etc. I'm gonna 

give you two example projects here and what way I would have gone with it. These 

examples are based on that the developer knows every platform equally well. Project 1. 

Medium to big budget, the customer wants the app to be as good as possible. For this 

project, I would have chosen native, every day. Native is the only real way to go if you 

want to make a good app with as few bugs as possible. Hybrid (and especially web-

based apps, live Cordova and ionic) have a very "cheap" feel to them. You can almost 

always see that they are hybrids in the first couple of seconds you spend with the app, 

and if the developer wants to make it look more "native", they have to spend a lot of 

time fixing and polishing it up, almost as much time as it would have taken to make two 

native apps... Project 2. Small budget, the customer only talks about the price of the app. 

For this project, I would give the customer two options. Either go hybrid or build a native 

app with less functionality. Most apps made today are made to somehow generate 

money, and to make a smaller, more stable app from the beginning would mean that the 

app would look great and function great but maybe have just some of the functionality 

in the beginning, and as soon as the app keeps generating money, that money would be 

used to keep developing the app. This is what we in the business call "MVP", minimum 

viable product. The smallest possible product, but to still have its core functionality. And 

to always keep in mind is developer experience. One hour for one person is 10 hours for 

another person, and time is money. A developer I worked with recently had to make a 

small React native app, and he had only been working with react native a couple of 
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months. For him, it took about 200 hours to get to 90% of finishing the app. At that 

point, we decided to go another way and to go Native instead. Me (an iOS developer 

with around 4-5 years experience) and my college (an Android developer with 3 years 

experience) got the project on our table and... the next day we were done. Combined it 

took us about 18 hours to build the whole app. I know, this sounds extreme, but it's true. 

And the developer that made the React Native app is actually a very talented .NET 

developer, but low experience in React native and also... React Native... Made it take 

forever. So going hybrid is not always the way to go, even on a small budget. A small 

and not very accurate time-table to build a super small but stable and good-looking app 

depending on development-platform based on my experience in different dev-teams: 

iOS Native - 10 hours Android Native - 13 hours Web-Hybrid (Cordova etc) - 20 hours 

Cross-platform (Xamarin, React) - 30+ hours And, of course, this depends on the 

developer experience. But as you can see, most of the time you would be better of with 

two experienced native developers. 

7. Each framework has his patterns 

8. Native excels at cross-app integrations and performance-heavy functionality. Web 

applications excel at being cross-platform - so unless you for some reason have to go 

native... Don't. 

9. Common web lib + Web app + PWA support covers most use cases and are now 

supported enough by browsers. 

10. Yes. Also why the last question was very difficult to answer. I do not choose technology 

with regards to budget or time frame. If an app can be easily implemented as a web 

application, I prefer that option rather than using cross platform or hybrid solution. If 

the application is more complicated, my experience is that it's usually better to go with 

native. 

11. PWA apps is going to be the next big thing. 

12. Yes, if there is no plan for longevity, then a cross-platform, fast-to-market might work. 

But if you build something to maintain native is in the long run easier. More knowledge 

& resources are available. 

 

 

 

 What is the main reason for your current practice of developing? 

1. A company is transforming their Native app to Web 

2, Budget, and Time 

3. The company I work at specializes in building responsive web apps. Therefore there is 

very much competence/skills in the different teams as well as our own best practices 

(based on mistakes made in the past). 

4. Stability, this is a embedded development on Linux 
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5. Quality, control and independence of (potentially obscure) 3:rd party software. 

6. I'm hired as the lead (and only) iOS developer at the firm I'm employed at. First, why i 

decided to primarily be an iOS developer was based on some very simple facts: I liked 

apps and I owned an iPhone and a mac. So when I decided to focus on learning 

programming it was the natural way to go for me. I already knew some basic syntax of 

the C-programming-language, and iOS is written in Objective-C (which is based on C) 

so the basics were already there. I ordered some books on Objective-C and iOS 

development and read through them one summer when I had some time off. I made some 

small apps, nothing special, but to just keep learning. I then got hired at a small firm 

which was the main reason that i am the developer I am today. At a small firm, your not 

an iOS developer. You're an EVERYTHING developer! In the first year, I learned the 

basics in HTML, CSS, PHP, C#, MySQL, MSSQL, Pearl, Apache, Javascript etc... This 

gave me a good standing stone to be a better developer, and even sometimes full stack! 

After that, I moved on to my current employment where I could focus more on iOS and 

go over to the programming language Swift. And here I am today, very happy with my 

choices, even if I'm only at the beginning of my IT-career. Or wait, was this question 

more about "why i chose native over hybrid"? Well, the above explanation explains a 

lot but based on research, looking at colleges developing for Cordova, React Native, 

Xamarin etc I know that's not the way for me. I'm way too concerned about great design 

and stability, which is why I only do native development. 

7. Not caring about mobile, so fully web development is fine 

8. Internal IT in most organizations suck, which means you want to deliver cloud solutions 

in order to get rid of their incompetence. Web applications work well with this. 

9. Time to market, cost efficency, keeping developing fun. 

10. Main reason is that i believe the gap between "apps" in a conventional sense and web 

application is getting smaller all the time, which is why i believe cross platform/hybrid 

solutions in the future might become obsolete. 

11. Quality and maintainability. And also today it's much easier to find experienced native 

developer than experienced React Native or Xamarin developers.  

12. Experience and customer demands. 

 

 

 

 What do you consider to be the most important aspect when developing? 

1. More than one but Time is important, shouldn't draw back on important stuff just 

because of time. 

2. The objective of the project, budget, sustainability, security and time 

3. 

 

To always have the end user in mind and to what purpose the 

design/functionality/performance requirements are. I suggest you always think twice 

and question the requirements. 
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4. Clean code, if not , it does not matter what technology you use, project will be a mess. 

5. Quality, control and ease of refactoring 

6. Okay, for me it's not "the most important", there are several important aspects to take 

into consideration, so heres some: - Learn the basics and give it time. It takes a while to 

learn the SDKs, and that's okay. - Take your time to write clean code. Everyone should 

be able to read it. - Threading! Always keep track on what part of your code is executing 

where. - Keep subclassing. Both for reuse of classes between projects but also for easier 

maintainability. You don't wanna end up with a 1000+ line file... - Did you push it? 

Don't forget version handling (lite git), and don't forget to commit and push! - We all 

make mistakes, so take some time to test and fix everything. - etc etc.... 

7. Motivation 

8. Competence. Otherwise you will end up spending your time doing all the wrong things, 

and any other choice becomes irrelevant. 

9. User experience. 

10. Consider what the application should be used for. Do not overcomplicate things. 

11. Good user experience. Happy user/customer = budget to iterate more versions. 

 

12. Good architecture, both in the App and on the backend. Build for maintainability, it 

always pays in the long run... 

13. End product 

 

 

 

 


