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Sammanfattning 
I dagsläget är marknaden för mobilapplikationer stor och de förväntas att öka 

kontinuerligt. Detta tyder på att användningen av smartphones också har ökat, vilket i sin tur 

leder till att bruket för mobilapplikationer ökar. Syftet med denna studie är att jämföra 

konstruktionsprocessen av tre applikationstyper, vilka är Cross-plattform, Native- och 

webbapplikationer. Vad som tas hänsyn till vid val av applikationstyp och eventuella för- och 

nackdelar med de typerna av mobila applikationer. Vi kommer även att titta på för- och 

nackdelar med att utveckla till de tre största plattformar som består av iOS, Android och 

Windows Phone. För att syftet med studien skall uppnås gjordes en intervjuundersökning och 

en litteraturstudie. Studien visar att konstruktionsprocessen för applikationer i litteraturen ser 

delvis annorlunda ut jämfört med praktiken, även aspekter som tas hänsyn till av utvecklaren 

vid konstruktionsprocessen skiljer sig ifrån litteraturen. Däremot för- och nackdelar som 

beskrivs i litteraturen stämmer överens med hur dessa beskrivs av utvecklarna.  
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Abstract 
Today the market for mobile applications is large and it is expected to increase 

continuously. This suggests that the usage of smart phones also has increased which in turn 

leads to the use of mobile application is increasing. The purpose of this study is to compare 

the construction process of three application types, which are cross-platform, native- and web 

application. What is taken into consideration when selecting the type of application and any 

pros and cons of the application type. We will also look at the pros and cons of developing 

into three main platforms consisting of iOS, Android and Windows Phone. Interviews and a 

literature review was used to achieve the purpose of the study. The study shows that the 

construction process for applications in literature looks partially different compared to how its 

practiced, although aspects taken into account by the developer differs from the literature, but 

the advantages and disadvantages described in the literature is consistent with those described 

by developers.
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Begreppslista 
 

Begrepp Förklaring 

Nativeapplikation En mobilapplikation som är utvecklad för en 

specifik plattform. 

 

Webbapplikation En mobilapplikation som körs i webbläsaren. 

 

Cross-plattform En mobilapplikation som är en hybrid och kan 

köras på flera olika plattformar. 

 

Systemutvecklingsprocess Hur man planerar och implementerar, från 

planeringsfasen till slutfasen. 

 

Utvecklingsmiljö Program där man skriver koden för 

mobilapplikationer. 

 

Android Ett mobilt operativsystem utvecklat av Google, 

kan köras på olika enheter. 

 

iOS Ett mobilt operativsystem utvecklat av Apple, körs 

endast på iPhone. 

 

Windows Phone Ett mobilt operativsystem utvecklat av Microsoft, 

kan köras på olika enheter. 

 

Responsiv webbdesign Webbsida där designen tillåts att ändra storlek 

beroende på skärmupplösning. 

 

Applikationstyp Olika typer av mobilapplikation. Native, Cross-

plattform och webbapplikation. 

 

Simulator En enklare återspegling för en enhet, hårdvara 

ingår inte i återspeglingen och man kan inte simulera 

hårdvarufunktioner som Kamera, GPS. 

 

Visualiseringsverktyg  Visualiseringsverktyg används för att optimera 

och förhandsgranska slutprodukten. 

 

Emulator  En exakt ersättare för en riktig enhet.  

Konstruktionsprocess och 

implementation 

Fasen där krav och mål är definierade och 

implementationen påbörjad. 

 

Plattformsmigrering Plattformsmigrering innebär att flytta över en 

redan existerande och fungerande applikation från en 

plattform till ett annan. 



v 
 

 

Visual Basic, C++, C#, 

JavaScript, C, Objective-C och 

Java 

Programmeringsspråk som används för att 

utveckla mobilapplikationer. 

 

Plug-in Insticksprogram. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras ämnet och varför detta ämne har valts. Vi kommer även att 

presentera syfte och frågeställningar samt beskriva vad vi vill ta reda på med vår studie. 

1.1. Ämnesområde 

I dagsläget är marknaden för mobilapplikationer stor och de förväntas att öka 

kontinuerligt. Mobildatatrafiken har fördubblats under 2012 och det verkar fortsätta växa 

kraftigt under kommande år (figur 1). Detta tyder på att användningen av smartphones har 

ökat, vilket i sin tur leder till att bruket för mobilapplikationer ökar. 

 

En mobilapplikation är mjukvara som antingen installeras på telefonens operativsystem eller 

körs på telefonens webbläsare, beroende på vad det är för typ av applikation. 

Mobilapplikationer formas olika beroende på vilket syfte de har. Det finns ett flertal typer av 

applikationer för mobiltelefoner och vi har valt att fokusera på utveckling av Native-, Cross-

plattform- och webbapplikationer. Native- och Cross-plattformsapplikation installeras på 

telefonen och hämtas ifrån operativsystemets applikationsmarknad. Webbapplikationer är 

responsiva hemsidor som utformar sig efter enhetens skärmstorlek. (Hessel, 2010, 25 april) 

 

Eftersom efterfrågan för mobilapplikationer ökas så ställs det större krav på utvecklare. 

Utvecklare har ett antal valmöjligheter för applikationstyper och forskningsgapet blir att 

undersöka hur utvecklare väljer applikationstyp i praktiken. Hur fungerar val och 

utvecklingen av Native-, Cross-plattform och webbapplikationer? Val av applikationstyp 

beror givetvis på vilken situation man befinner sig i. Vi har valt att undersöka hur utvecklaren 

väljer att gå tillväga för att välja applikationstyp dvs. konstruktions- och 

implementationsprocessen samt för- och nackdelar med respektive applikationstyp för att 

sedan göra en jämförelse med teorin. Vi har valt att begränsa oss till att undersöka 

applikationsutvecklingen för de tre största operativsystemen för smartphones, Android, iOS 

och Windows Phone. Vi har även studerat val av utvecklingsspråk och utvecklingsmiljö till 

respektive applikationstyp.  
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Figur 1. Diagrammet visar ökningen av mobiltrafiken från år 2010-2014 och om denna ökning fortgår 

ser prognosen ut på detta vis ända tills 2018 som visar en fyra gånger så stor ökning från 

2014.(Ericsson, 2012)  
 

 
Figur 2. Diagrammet visar hur många procent som använder en mobiltelefon(och hur många av dessa 

har en smarttelefon) i åldrarna 12-76+ (år 2013 i Sverige). (Svenskarna och Internet, 2013) 

 

1.2. Syfte 

Syftet är att jämföra konstruktionsprocess och implementation av tre applikationstyper, 

vilka är Cross-plattform, Native- och webbapplikationer. Vad som tas hänsyn till vid val av 

applikationstyp och eventuella för- och nackdelar med de tre typerna av mobila applikationer. 

Vi kommer även att titta på för- och nackdelar med de tre största utvecklings plattformarna 

som består av iOS, Android och Windows Phone. 

1.3. Frågeställningar 

 Hur ser konstruktionsprocess och implementation ut i praktiken? 

 Vilka för- och nackdelar finns det med respektive applikationstyp? 

 Vilka aspekter tar utvecklarna hänsyn till vid val av applikationstyp? 

1.4. Analys av frågeställning 
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I och med att marknaden för mobilapplikationer ökar kontinuerligt blir det allt mer 

intressant att studera hur utvecklingen av mobilapplikationer går till. 

Mobilapplikationsutvecklingen skiljer sig från traditionell mjukvaruutveckling bland annat 

när det gäller utvecklingsmiljön, operativsystemet samt tillvägagångssättet. Med denna 

uppsats vill vi bidra med en mer djupgående kunskap om mobilapplikationer som kan vara till 

hjälp för systemutvecklaren som vill få en mer djupgående förståelse för applikationstyperna 

eller börja utveckla en mobilapplikation. Uppsatsen handlar om vilka typer av applikationer 

som finns med i respektive utvecklingsverktyg, operativsystem och utvecklingsspråk. Vi ska 

undersöka hur konstruktionsprocess och implementation ser ut i praktiken och hur det 

förhåller sig till teorin. Det vill säga hur man ska gå tillväga enligt teori vid utveckling av 

mobilapplikationer och hur systemutvecklare egentligen går tillväga vid val av 

applikationstyp i praktiken. Med konstruktionsprocess och implementation menar vi bland 

annat vad som bör beaktas vid uppstart av projekt och under genomförande. Vilka aspekter 

som bör prioriteras? Studien tar även upp för- och nackdelar med respektive applikationstyp 

både ur teori och systemutvecklaren perspektiv. D.v.s. nyttan och bristerna som finns med 

respektive applikationstyp.  

1.5. Avgränsning 

Vi kommer att förhålla oss till de existerande applikationstyperna för mobila enheter. 

Dessa tre är Native-, Cross-plattform- och webbapplikationer. Vi kommer även att avgränsa 

oss till de tre största mobiloperativsystemen som enligt International Data Corporation (2014) 

är Android, iOS och Windows Phone. 

1.6. Intressenter 

Det finns ett flertal intressenter inom detta område bland annat systemutvecklare som 

jobbar med att utveckla mobilapplikationer och verksamheter som är i behov av att införa en 

mobilanpassad lösning. Denna kunskap är även riktad till de som är intresserade av den här 

typen av en jämförelse mellan praktik och litteratur när det gäller 

mobilapplikationsutveckling. 

1.7. Perspektivanalys 

Marknaden för mobilapplikationer har växt snabbt den senaste tiden då allt fler individer 

är uppkopplade till internet med sina smartphones (figur 2). Syftet med vår studie är att göra 

en jämförelse mellan litteraturen och hur utvecklare går tillväga vid konstruktion av de tre 

olika typerna av mobila applikationer(Cross-plattform, Native- och webbapplikation). Vi 

kommer att ta upp dess för- och nackdelar och hur litteraturen skiljer sig ifrån utvecklarens 

perspektiv. Genom en kvalitativ undersökning i form av intervjuer har vi studerat ämnet ur 

utvecklarens syn. Vi har även studerat vilka faktorer som påverkar valet av applikationstyp. 

Dessa aspekter påverkar även hur utvecklaren väljer att gå tillväga under konstruktionsprocess 

och implementation. Resultatet av undersökningen kommer att besvara ovanstående och 

hjälpa oss att göra en tydlig jämförelse.  

Vår uppfattning innan denna studie påbörjades var att Cross-plattform är billigast samt 

utvecklas mest. Vi trodde inte att webbapplikationer utvecklades i lika stor utsträckning utan 

trodde att fokus låg på mobilapplikationer som laddas ner på mobilen. Samtidigt insåg vi att 

Nativeapplikationer kan vara tidskrävande att anpassa till olika operativsystem.  

1.8. Tidigare forskning 

Vi har hittat ett antal tidigare forskningsstudier som är relevanta inom ämnet. En 

jämförelsestudie mellan olika applikationstyper som är skriven av Alexandersson (2011) och 
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handlar om mobilapplikationsutveckling till smartphones. Dock är hans fokus att förbättra 

utvecklingsprocessen för de tre olika applikationstyperna. En annan rapport som handlar om 

en jämförelse mellan olika plattformar är skriven av Lundgren & Numé (2012) som beskriver 

hur man på ett effektivt sätt går tillväga för att utveckla en mobilapplikation till olika 

plattformar. Vi har även hittat ett antal rapporter som till exempel artikeln som är skriven av 

Amazon Web Services (u.å.) som fungerar som en guide på hur utvecklare ska gå tillväga och 

vad som bör beaktas vid val av applikationstyp. Vidare har vi studerat ett antal relevanta 

artiklar som innehåller en tydlig beskrivning av vad mobilapplikation innebär samt vilka olika 

utvecklingsplattformar som finns för att skapa en mobilapplikation.  

 

Nedan följer några faktorer som har undersökts av tidigare studier: 

 arbetsgång för plattformsmigrering 

 utvecklingsprocessen för generell applikationsutveckling 

 vilka aspekter som finns och bör tas hänsyn till vid utveckling av en applikation  

 för -och nackdelar med valet av applikationstyp. 

 

Vi anser att dessa tidigare studier, rapporter och vår grundläggande kunskap inom ämnet 

systemutveckling utgör en bra vetenskaplig grund för vår studie.  
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2. Teori 
I detta kapitel kommer vi att gå genom tre olika applikationstyper som används för att 

utveckla en mobilapplikation. Vi kommer även ta upp de tre största operativsystemen för 

smartphones. Samt följa konstruktionsprocess och implementation och nämna några 

plattformar som används för att utveckla applikationer för respektive operativsystem. 

2.1. Operativsystem 

Ett operativsystem är en mjukvara som låter användaren via en dators gränssnitt 

kommunicera med hårdvaran. Operativsystem tolkar data och översätter den till läsbar och 

användarvänlig information för användaren. Alla installerade program som körs 

kommunicerar med hårdvaran via operativsystem. Operativsystem använder hårdvarans 

kapacitet på ett effektivt sätt. (Silberschatz & Galvin, 1994) 

2.1.1. Mobil operativsystem 

På samma sätt som en dators operativsystem sköter kommunikation mellan hårdvaran och 

slutanvändaren så behöver en telefon också operativsystem för att sköta kommunikation 

mellan hårdvaran och slutanvändaren. De tre största mobila operativsystem enligt 

International Data Corporatio (2011) är Android, iOS och Windows Phone. 

 

 
Figur 3. Diagrammet visar ökning av olika plattformar de senaste 3 åren. Data är hämtad från 

International Data Corporation (2014). 

2.1.1.1. Android 

Android är en av de ledande operativsystemet för mobilenheter i världen idag (figur 3). 

Android finns i hundratalsmiljoner enheter i världen och i omkring 190 länder.  Android är 

byggt av Open-source Linux Community. Android anser sig själva vara väldigt öppna och är 

därför en favorit för kunder och utvecklare. Android har fler än 1.5 miljarder nedladdningar 

av spel och applikationer varje månad. Android har en gemensam marknad för sina 

applikationer som heter Google Play Store. Även om Google Play är den ledande marknaden 

för Android så finns det andra applikationsaffärer tillgängliga för just Androidanvändarna. Ett 
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Android 57,4 74,9 81,2 84,4

iOS 13,8 14,4 18,8 11,7

Windwos Phone 1,2 2 3,6 2,9

Annat 26,6 8,6 2,3 1,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

M
ar

kn
ad

 i 
p

ro
ce

n
t 

Smartphone OS Market Share 2011-2014 

Android iOS Windwos Phone Annat



6 
 

exempel är t.ex. GetJar (2013). Eftersom Android är Open-source finns det även möjligheten 

att ladda ner och installera applikationer utanför dessa ”officiella” affärer. 

Androidapplikationer skapas med hjälp av Android SDK och är skrivna i 

programmeringsspråket Java. (Android, u.å; Felker & Burton, 2012) 

2.1.1.2. iOS 

iOS är det näst största operativsystemet på marknaden idag (figur 3). 

iOS (iPhone Operating System) är ett mobilt operativsystem från Apple för användning i 

Apples mobila enheter så som Iphone, Ipad och Ipod touch och även till Apple TV. 

iOS finns i hundramiljontals enheter i världen och i omkring 160 länder (Apple, 2014: 

Ingraham, 2014, 2 jun). 

 

Första Iphonen kom ut i slutet av 2007 och hade ett antal nativa applikationer som kontakter, 

kartor, börs, GPS, safari osv. Men problemet var att endast Apples utvecklare kunde utveckla 

applikationer. Andra utvecklare fick nöja sig med att skapa webbapplikationer och nöja sig 

med dess fram till mitten av 2008 då Apple släppte beta versionen av iOS SDK och Xcode 

IDE. (Goldstein & Wilson, 2012)  

Tillsammans med iOS SDK och Xcode IDE gör det enkelt för utvecklare att skapa 

mobilapplikationer (Apple Inc, u.å). 

 

2.1.1.3. Windows Phone 

Windows phone är den tredje största operativsystemet på marknaden idag (figur 3). 

Windows Phone har utvecklats av Microsoft och det första kompletta mobila operativsystemet 

lanserades år 2010, Windows Phone 7. Innan hette det Windows Mobile och var ett 

operativsystem för handdatorer. (McWherter & Gowell, 2009) 

 

Windows Phone 8 är den senare version av Windows Phone och är annorlunda än sin 

föregångare Windows Phone 7. Ett nytt gränssnitt presenteras och koden bakom gränssnittet 

skrivs annorlunda men enheten erbjuder fortfarande samma funktioner och är lika snabb. 

(Yosifovich, 2013) 

 

Windows Phone har endast en liten del av marknaden (figur 3) vilket leder till att allt färre 

företag satsar på Windows Phone. Ett exempel är Nordea som la ner utvecklingen för 

Windows Phone då de ansåg att efterfrågan inte var så stor.  

Ett annat exempel är att två populära spel Candy Crush Saga och Minecraft har utvecklats för 

Windows Phone efter tre respektive fem år. Detta tyder på att Windows Phone efterfrågas 

mindre jämfört med de andra operativsystemen och prioriteras inte lika mycket som de två 

stora giganterna. (Nordling, 2014: Jenselius, 2014, 10 juni) 

 

För att utveckla applikationer för Windows Phone krävs Visual Studio som är Microsofts 

egen utvecklingsmiljö och Windows Phone 7 SDK som är ett tillägg för utveckling av 

applikationer. Windows Phone är baserat på .NET-ramverk vilket innebär att bland annat 

språk som C#, C++ JavaScript och  HTML/CSS kan användas för utveckling av 

applikationer. Windows har också sin egen applikationsmarknad som kallas för Windows 

Store. (McWherter & Gowell, 2009) 
 

2.2. Webbapplikationer 
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En webbapplikation är en applikation som presenteras i webbläsaren. Front-end är den 

delen av systemet som representerar användargränssnittet och är uppbyggd med 

HTML(HyperText Markup Language), CSS(Cascading Style Sheets) och JavaScript. 

Webbapplikation kan ses som en hemsida med responsiv design för mobil- och läsplattaläge 

(McWherte & Gowell, 2009). 

 

Fördelarna med webbapplikationer är att det är billigare och snabbare att producera denna typ 

av applikationer. När individer vill ha information snabbt som t.ex. öppettider och dylikt om 

diverse verksamhet är webbapplikation ett smidigt sätt att tillgå detta. Ingen form av 

applikation behöver installeras på telefonen utan användarna använder sig av webbläsaren och 

internet för att få information från en mobilanpassad hemsida (McWherte & Gowell, 2009). 

 

Eftersom webbapplikationer laddas via internet får användare automatiskt tillgång till den 

senaste versionen av applikationen utan att behöva göra godkännandeprocesser gällande 

uppdateringar. Dessa applikationer är även sökbara via sökmotorer så som Google och Bing, 

vilket gör applikationen mer användbar. Det finns även nackdelar med webbapplikationer 

som exempelvis att det inte finns en officiell marknadsplats för distribution och måste 

marknadsföras via egna kanaler. En annan nackdel med webbapplikationer är att användaren 

inte kan ha tillgång till applikationen om denne inte är uppkopplad till internet. 

Webbapplikationer får heller inte full ut funktionalitet som enheten erbjuder t.ex. kamera och 

kontakter. (MobiForge, 2010) 

2.2.1. Utvecklingsverktyg för webbapplikationer 

Bootstrap är ett exempel på ramverk för webbutveckling. Man använder HTML, CSS och 

JavaScript för att utveckla responsiva projekt för webben. (Bootstrap, u.å).  

2.2.2. Utvecklingsprocess för webbapplikation anpassad för mobil 

Enligt MobiForge (2011) finns två olika sätt att utveckla webbapplikationer för mobiler. 

Det första sättet är att försöka mobilanpassa en redan existerande webbsida och det andra 

sättet är att utveckla en webbsida som är byggd för att användas på mobila enheter denna 

teknik kallas för Mobile-First. Något av dessa två alternativ blir valt efter vissa 

omständigheter. Första alternativet är om det redan finns en existerande webbsida och 

utvecklaren vill få webbsidan tillgänglig för mobiler. Då anpassas webbsidans innehåll 

beroende på skärmupplösningen på enheten som användaren har. Det andra tillvägagångsättet 

är att utveckla en applikation som är utvecklad efter vad användarna har för behov av en 

webbaserad mobilapplikation. 

 

För att kunna visa webbsidor på mobiler finns det responsiv webbdesign som gör att dessa 

kan visas på olika upplösningar. En responsiv design har tre centrala tekniker: 

 

- Designa ett flexibelt Grid-system för applikationen. D.v.s. Applikationen 

anpassas efter skärmupplösningen.  

- Bilder som anpassar sig efter Grid-systemet.  

- CSS media queries - Detta innebär att CSS ändras beroende på 

skärmupplösningen och vilken typ av enhet man kör applikationen på.  

 

Detta tillvägagångsätt innebär att en redan existerande webbsida anpassas till mobilen. 

 

Om fokus ligger främst på mobilanvändning av denna applikation, d.v.s. hur applikationen ser 

ut och används i mobilen finns även Mobile-First responsiv design. Det finns vissa problem 
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med att utveckla med responsiv design som inte är Mobile-First. Då bilder behöver t.ex. 

skalas ner till mobilanpassning och på så sätt gör det att webbsidan laddar slöare. Om 

utvecklaren har en Mobile-First approach elimineras detta problem och anpassas allting efter 

mobila enheterna för att sedan skala upp till desktopversionen av applikationen. Även detta 

tillvägagångsätt har sina problem som kräver att desktopversionen av applikationen måste 

designas från början. 

2.3. Cross-plattformapplikationer 

Cross-plattformapplikationer är då webbaserade applikationer som är implementerade 

som Nativeapplikationer för att få ut de bästa ur båda (Native- och webbapplikationer). 

PhoneGap och Xamarin är två verktyg som används för att implementera applikationer och 

utvecklingsspråket som används är CSS, HTML5 och JavaScript. (Christ, 2011) 

 

En Cross-plattformsapplikation implementeras och testas endast en gång vilket är till en 

ekonomisk fördel. Fördelen med Cross-plattformsapplikationer är att utvecklaren har kontroll 

över designen samtidigt som det går att utnyttja vissa av enhetens egenskaper. En annan 

fördel med plattformsoberoende applikationer är att den kan distribueras i respektive 

operativsystems marknad och få fler användare jämfört med webbapplikation. 

Applikationerna är även enkla att uppdatera eftersom förändringar görs oftast på den 

webbaserade delen. (Christ, 2011) 

 

Applikationer som utvecklas för Cross-plattform i webbspråken har den fördelen att det inte 

alltid krävs den senaste tekniken som bara finns tillgänglig i den senaste telefonen eller 

läsplattan. Detta för att tekniken för webbspråken inte ändras lika ofta utan följer standarder 

för webbutveckling. Det medför att många applikationer utvecklade som Cross-plattform är 

bakåtkompatibla till tidigare operativsystem. Utvecklingen av operativsystem kräver ständigt 

bättre prestanda i enheterna. Det gör att en telefon eller läsplatta som bara är något år gammal 

inte stödjs av det nyaste operativsystemet. Om en applikation är utvecklad som en Cross-

plattformapplikation så är sannolikheten stor att den inte kräver det senaste operativsystemet 

för att kunna installeras. Detta tillför att det inte är nödvändigt att alltid använda den senaste 

modellen av en enhet, vilket kan bidra till färre enheter i omlopp och en hållbar utveckling. 

(Berglund & Johansson, 2014) 

 

Enligt Cognizant (2014) finns det en del nackdelar med Cross-plattformapplikationer. 

Cognizant (2014) har även gjort en studie där de jämför Native- Cross-plattformapplikationer 

och utifrån det kan vi läsa nackdelar som finns med plattformsoberoende applikationer. En av 

dem är att den webbaserade delen behöver internetuppkoppling, vilket påverkar prestandan av 

denna typ av applikationer. En annan nackdel är även att dessa applikationer inte kan ta del av 

alla mobilens inbyggda funktioner, vilket gör att den ”Nativekänslan” försvinner. 

2.3.1. Utvecklingsverktyg för Cross-plattformsapplikationer 

Exempel på utvecklingsverktyg för Cross-plattformsapplikationer är Appcelerator 

Titanium som använder sig av HTML, CSS och JavaScript (McWherte & Gowell, 2009). 

PhoneGap är ett annat verktyg som använder sig av HTML, CSS och JavaScript för att 

utveckla Cross-plattformsapplikationer (McWherte & Gowell, 2009). Xamarin är ett lite 

annorlunda verktyg som använder sig av C# för att skapa en kodbas till de olika 

operativsystemen (Xamarin, 2014). 

2.3.2. Utveckla med en Cross-plattformapplikation 
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Enligt Thomas (2013, 26 nov) finns det tre olika steg för att utveckla en Cross-

plattformapplikation med best practices. I första steget väljs ett utvecklingsverktyg och ett 

utvecklingsspråk för att utveckla en applikation. Detta är en stor utmaning då varje plattform 

har sitt eget programmeringsspråk som nämnts tidigare i vår studie. Det finns även lösningar 

som använder sig av HTML5 eller C++ och kan köras på alla tre plattformar. 

 

Som tidigare nämnts går det att använda sig av HTML5 för att utveckla till de olika 

plattformarna. Det ger möjlighet att uppdatera applikationens funktionalitet genom att 

uppdatera webbsidan. Detta är inte optimalt för alla applikationer men kan fungera för vissa. 

Även C++ kan användas för att utveckla gemensamma delar av en applikation. 

 

Att få tillgång till plattformarnas funktionalitet och utveckla dess design blir svårt. Därför bör 

utvecklaren kombinera dessa med Nativeplattformarnas SDK för att kunna ha den unika 

funktionalitet som dessa tillger. 

 

I det andra steget definieras användarupplevelsen. I vissa fall krävs det inte att utveckla olika 

funktionalitet för de olika plattformarna utan det går att använda sig av samma för alla tre.  

Men användarna förväntar sig att applikationens designelement ska se likadant ut som 

plattformens designelement. Givetvis ska applikationen ha en egen känsla. Med detta menas 

att man ska ha liknande designelement så som färg, placeringar av element och dylikt för alla 

plattformar. Även om en användare byter plattform bör denne känna igen sig i applikationen 

sedan tidigare plattformar. Interaktionerna för användarna bör vara likadana för alla olika 

plattformarna så att användarna lätt kan lära sig oberoende för vilken plattform de använder. 

T.ex. ikoner kan vara placerade på samma ställe för att underlätta navigationen om man byter 

mellan plattformar. 

 
Figur 4. Här visas att designen för iOS, Android och Windows Phone är väldigt lik och därför kan 

användaren byta plattform men ändå känna igen sig i applikationen (Thomas, 2013, 26 nov). 

 

Tredje steget blir att applikationen utvecklas effektivt och lanseras. Det finns konkurrens 

inom applikationsmarknaden och användarna förväntar sig kontinuerliga uppdateringar och 

förbättringar. Traditionell utvecklingsprocess innefattar långa planeringar, utveckling och 

testfaser som kan ta månader och i vissa fall år.  

Ett bättre angreppssätt är att använda sig av någon metod som ger snabba leveranser och dela 

upp utvecklingen i perioder. Efter varje period bör funktionalitet färdigställas och perioden 

rekommenderas sträcka sig över några veckor eller färre. 
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Innan utvecklingen är klar för perioden bör utvecklaren börja planera inför nästkommande 

period. För att underlätta utvecklingen och underhåll bör applikationerna ha liknande 

arkitektur på koden som inte är beroende av plattform. En stor del till att få kvalité i sina 

applikationer är att göra kontinuerliga användartester under utvecklingsprocessen för att få 

feedback. 

2.4. Nativeapplikationer 

En Nativeapplikation är ett program som utvecklas för en speciell plattform. Dessa typer 

av applikationer utvecklas i ett visst programmeringsspråk, till exempel Objective C/Swift för 

iOS applikationer, C#, Visual Basic, C++ och JavaScript för Windows Phone och Java för 

Android applikationer. Nativeapplikationer ger snabb prestanda och har även tillgång till 

telefonens inbyggda funktionalitet, såsom dess kamera, GPS och adressbok. Det är även 

möjligt för användaren att använda vissa av dessa applikationer utan att behöva ansluta sig till 

internet. Men det är dyrt att utveckla dessa typer av applikation eftersom den är knuten till en 

typ av operativsystem, vilket gör att företag är tvungen att skapa applikationen med dubbla 

versioner som fungerar på andra plattformar. (McWerther & Gowel, 2009: Viswanathan, u.å) 

 

I McWerther & Gowel (2009) tar författarna upp fördelar med Nativeapplikationer och när 

man ska välja denna typ av applikation. 

 

“ 
If you require graphics and processing power 
If you require the use of the device’s camera 
If you need to use the device’s microphone 
If you require access to the device’s address book 
If you require access to the device’s media library 
If you will be using the market for payment 
If you require use push of notifications 
If you need to run as a background service 
If you want to design a game 

” 
Nackdelen är att dessa typer av applikationer måste utvecklas och anpassas för specifika 

plattformar som exempelvis Android, iOS och Windows Phone. Det tar längre tid att utveckla 

och lansera då man bygger en applikation för varje operativsystem. Nativeapplikationer kan 

även vara versionsberoende, vilket betyder att alla applikationer på marknaden inte funkar för 

alla versioner av operativsystem. Oftast stöter användarna på detta problem om de inte har 

uppdaterat sitt operativsystem och använder en äldre version. En annan nackdel är att 

programmeringen av Nativeapplikationer är mer kostsamma än webb- och Cross-

plattformapplikationer. (ClickZ 2011) 

2.4.1. Utvecklingsverktyg för Nativeapplikationer 

För att utveckla applikationer för iOS krävs utvecklingsmiljön XCode som är endast 

körbar med MAC-datorer. För att utveckla Android applikationer finns det bland annat 

Eclipse som kräver plug-ins för att kunna stödja Android applikationer. Java är språket som 

används i Eclipse. (Goadrich & Rogers, 2011) 

För utveckling av Windows Phone applikationer används Visual studio med Windows Phone 

SDK plug-in. Utvecklingsspråk som stödjs av Visual Studio vid utveckling av Windows 

Phone applikationer är .NET ramverket. .NET “DotNet" ramverket innefattar C#, Visual 

Basic, JavaScript och C++. (Microsoft, u.å). 

http://dl.acm.org.db.ub.oru.se/author_page.cfm?id=81331493217&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=460594443&cftoken=82819458
http://dl.acm.org.db.ub.oru.se/author_page.cfm?id=81406593648&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=460594443&cftoken=82819458
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2.4.2. Utvecklingsprocess för iOS Nativeapplikationer 

Enligt App Development Process (u.å.) beskrivs utvecklingsprocessen med följande steg: 

definiera ett koncept, alla applikationer börjar med ett koncept. Att skapa ett koncept är inte 

lätt. Här är några nyckelfrågor som hjälper utvecklaren att skapa ett stabilt koncept. 

Vem utvecklar jag för? Vad har applikationen för uppgift? Vilket problem försöker 

applikationen lösa? Vad tillför denna applikation? 

 

Definiera användargränssnittet är det mest utmanade momentet. Att bygga ett 

användargränssnitt är att översätta ett koncept till en design och sedan implementera. En 

användare måste kunna interagera med applikationens gränssnitt på enklaste möjliga sätt. För 

att förenkla denna process finns det storyboards som låter utvecklaren utforma gränssnitt i ett 

enda steg med hjälp av en grafisk miljö. 

 

Definiera Interaktion, ett användargränssnitt gör inte mycket utan någon logik som utökar 

den. Efter att utvecklaren har skapat ett gränssnitt definierar denne hur användare ska kunna 

interagera med koden bakom gränssnittet. iOS är händelsestyrd programmering, vilket 

betyder att användaren utför åtgärder genom att klicka på en knapp och då utlöser det en 

händelse som leder till att genomföra någon typ av logiskt anrop. 

 

Implementera beteende, när en händelse utlöses och leder till att genomföra någon typ av 

logiskt anrop sker mot kodbasen. Med hjälp av klasser och objekt utförs logiska beräkningar 

och användaren får oftast någon respons tillbaka. 

2.4.3. Utvecklingsprocess för Androidapplikationer 

Enligt Traeg (2014) beskrivs utvecklingsprocessen enligt följande steg: det finns två sätt 

att utveckla en Android applikation. Den ena är att skapa layout och vidare börja koda. Den 

andra är att börja skriva koden och sedan skapa layouten. Första sättet som är att skapa layout 

och sedan skriva koden innefattar fyra följande steg.  

 

Definiera användargränssnittet: Användargränssnittet för ett program definieras allmänt som 

en serie av layoutfiler. Användargränssnittet kan designas i Eclipse eller tilläggsprogram som 

DrawDroid. Dessa är XML-baserade filer som beskriver kontrollerna på en skärm och 

förhållandet mellan deras layouter i förhållande till varandra. 

 

Lägg till resurser: All icke - kod tillgångar i ett projekt som avses som resurser bland annat 

bild tillgångar, översättningar och andra källor. Dessa är placerade i projektet i en 

katalogstruktur som definieras av Android SDK (Software Development Kit). Vid körning 

laddar Android dynamiskt innehåll från denna katalogstruktur. 

 

Metoder: I nästa steg är det dags att skriva Java -kod som ska reagera på olika händelser som 

inträffar från kontrollerna på ett givet skärm och av förändringar i livscykeln för 

applikationen. Java-koden är även ansvarig för att ladda layout och meny filer som tillhör till 

varje skärm. Det vill säga plocka fram resurs filerna till rätt plats. Den används för att 

kontrollera flödet från en skärm till nästa. 

 

Exportera: Avslutningsvis exportera Android applikationen som en fil som kan laddas upp till 

Google Play eller delas med andra och installeras på Android telefoner direkt. 

 

2.4.4. Utvecklingsprocess för Windows Phone applikationer 
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Enligt Microsoft (u.å) beskrivs utvecklingsprocessen enligt följande steg: utvecklaren kan 

gå tillväga på två olika sätt vid utveckling av en Windows Phone applikation. Det går att 

utveckla en applikation med XAML och med HTML. I XAML väljer utvecklaren ett av 

programmeringsspråken C#, Visual Basic eller C++ och HTML i vilket ingår 

programmeringsspråket JavaScript. Processen kan delas upp i flera steg. Från att skapa 

användargränssnittet till att felsöka och testa applikationen. 

 

Processen börjar med att utvecklaren använder sig av Windows fördefinierade designelement 

för att få en konsistent design för applikationen. Vidare läggs kontroller och innehåll för 

applikationen. Sedan definieras applikationens resurser. Under detta steg får utvecklaren veta 

hur denne ska gå tillväga vid tillämpning av resurser. Vidare hantering av interaktioner som 

exempelvis rörelse av skärm, penna, mus(för datorn) och tangentbord sker som ett nästa steg.  

 

Arbeta med data och filer: under detta moment lär utvecklaren sig hur denne ska arbeta och 

manipulera data. Det vill säga dataåtkomst, nerladdning, uppladdning, datadelning och 

kryptering av data. Nästa steg är anslutning till nätverk och webservices. Där utvecklaren lär 

sig hur en applikation anslutas till ett nätverk eller webservice av någon form t.ex. en RSS-

feed, spel eller andra enheter. Sedan ska användarinformation hanteras, vilket betyder 

autentisering av användare med hjälp av Windows Live services och även hur enhetens 

kontakter används. 

 

Uppstart och nedstängning av applikationen: När en användare stänger av en applikation och 

startar den igen förväntar denne sig att applikationen återupptas där den avslutades. Det vill 

säga att det ska gå att spara applikationens status i minnet. 

 

Lägg till media: vidare arbetas med media filer exempelvis ljud, video och bildfiler. Därefter 

kommer nästa steg med integrering av enheter, skrivare och sensorer. Under detta moment 

sker hantering av integration med andra enheter, kameror, skrivare och GPS.  

 

Trial-period: I detta steg publiceras applikationen för en provperiod. Under denna period 

testas hantering av betalningar om applikationen innehåller vissa betalda funktioner. 

 

Lokalisera/Globalisera applikationen: Applikationen kommer att kunna vara tillgänglig på 

flera olika språk och länder. I detta steg anpassas applikationer efter regioner, kulturer eller 

språk. 

 

Slutför applikationen: Hur applikationen bör slutföras och paketeras för distribution i Visual 

Studio. Som ett sista steg bör en felsökning och testning av applikationen genomföras innan 

den lanseras på marknaden.  
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3. Metod 
I detta kapitel går vi genom vår tillvägagångssätt och klargör för hur vi har genomfört 

vår studie steg för steg. 

3.1. Metodval 

Efter val av ämne började vi med att söka fram relevant litteratur för att bygga en 

tillräckligt stor kunskapsbas inom ämnet. Med hjälp av ett antal sökord (3.1.1.) har vi fått 

fram ett antal intressanta artiklar kring ämnet. Genom studier har vi byggt tillräckligt 

kunskapsbas för att sedan kunna använda teorin och se hur det skiljer sig från praktiken.  

 

Utvecklarnas perspektiv har vi fångat med hjälp av ett antal intervjuundersökningar. Metoden 

som vi har använt är ett passande sätt för inhämtning av en rik och kvalitativ förståelse för 

utvecklarens perspektiv.  

3.1.1. Litteraturstudie 

Litteraturstudien har varit grunden för bakgrund och teori i arbetet. Med litteratur syftar vi 

på artiklar från olika databaser så som DIVA, Summon, Scopus, Google Scholar och böcker 

om ämnet. För att kunna hitta lämpliga böcker och forskningsartiklar som relaterar till 

mobilapplikationer och skapandet av mobilapplikationer har vi sökt med följande nyckelord: 

“Utveckling av mobilapplikationer”, “Mobilapplikationer”, Mobilapplikationsutveckling”, 

“Mobile development application”, “Jämförelsestudie i mobilapplikationer” och mm. När vi 

väl hittade litteratur så läste vi igenom det och använde oss av det vi ansåg vara relevant för 

studien. 

 

Vi har dessutom sökt relevant information med samma nyckelord även i böcker, hemsidor, e-

tidningar. Vi har varit källkritiska till exempel genom att använda påståenden eller fakta som 

förekommer i flera källor till en viss del i teorin. Vi har även valt att använda oss av källor 

med senaste utgivningsdatum. Vi har valt att inte använda oss av otillförlitliga källor som t.ex. 

bloggar. 

3.1.2. Genomförande av intervjuer 

För att besvara våra frågeställningar har vi använt oss av kvalitativ intervjuundersökning 

och har intervjuat systemutvecklare som jobbar eller har jobbat med 

mobilapplikationsutveckling. Vi har haft som krav att ha minst en respondent per 

applikationstyp. Vidare har vi valt att blanda erfarna systemutvecklare med mindre erfarna 

systemutvecklare. Vi har totalt haft sju respondenter varav fyra har vi intervjuat fysisk och 

resterande via E-post. Detta bedömde vi som tillräckligt underlag för en studie av den här 

omfattningen och för att kunna dra slutsatser. 

 

Våra intervjuer har genomförts enligt semistrukturerade intervjuform. En semistrukturerad 

intervju går ut på att man ställer frågor med öppna svarsmöjligheter. Respondenten får då 

chansen att säga sin åsikt samt tankar och funderingar om de olika frågorna (Oates 2006). 

 

Fördelen med en fysisk intervju med respondenterna är att intresset riktas mot den 

intervjuades ståndpunkter. Tanken bakom val av metoden intervjuundersökning var att låta 

respondenten fritt beskriva vad denne upplever vara relevant och viktigt för en specifik fråga. 

Dessutom hade vi möjlighet att ställa följdfrågor och säkerställa att få svar på våra 

frågeställningar. Detta får vi stöd från Bryman (2011) som menar att intervjuaren har 
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möjlighet att ställa en följdfråga och har även möjligheten att styra intervjun åt en riktning 

(semistrukturerad) eller låta respondenten att valfritt (ostrukturerad) svara på frågorna. En 

nackdel med en fysisk intervjuundersökning kan vara att respondenterna skulle kunna känna 

sig oroliga inför att prata och bli inspelade. Vi märkte inga sådana tendenser under våra 

intervjuer. 

 

Fördelen med E-postintervju är att respondenterna har lättare att medverka då de kan besvara 

frågorna när de har tid. För att ge respondenterna ökat förståelse för intervjufrågornas 

skickade vi även syfte och våra frågeställningar tillsammans med intervjufrågorna. Detta 

minskar risken för missförstånd och ökar chansen för att få mer tydliga och detaljerade svar 

från respondenterna. Risken med den här metoden är att respondenterna skulle ha kunnat läsa 

alla frågor på en gång och sedan besvara dem som är av intresse eller anses viktiga av 

respondenten istället för att få en fråga i taget. (Bryman, 2011) 

 

Genomförandet för intervjuer kommer att gå till på detta sätt: 

 
Figur 4. Visar genomförandet av intervjuundersökning med antingen mailintervju eller fysisk intervju 

med inspelning. 

 

Under val av respondenter så skickade vi ut massmail till företag som vi visste arbetade med 

mobilapplikationer. Om de eventuella respondenterna bodde i Örebro så bokade vi möte med 

dessa annars så skedde en E-postintervju. Varje fysisk intervju pågick i 15-30 minuter och 

spelades in med mobiltelefon. Alla respondenter var utvecklare hos ett företag förutom två 

studerande som arbetade med mobilapplikationer på frilans.  

3.1.2.1. Val av intervjufrågor 

Intervjufrågorna som vi har tagit fram är baserade på våra frågeställningar. Vi har 

detaljerad och varit mer specifika med vad vi vill åstadkomma med våra frågeställningar. 

Utifrån vår teori har vi fått fram relevanta frågor. På detta sätt har vi säkerställt att vi har 

frågor som kommer att besvara våra frågeställningar och att vi uppfyller syftet med studien. 

 

Frågorna kom till efter teorin då vi visste vad vi vill få ut ur utvecklarna för att sedan kunna se 

hur det förhåller sig till teorin. Själva frågorna skrevs ner då vi Brainstormade med frågor 

sedan valde vi ut de som var lämpligast och korrigerade ännu mer för att kvalitetssäkra 

intervjufrågan.  

3.1.2.2. Reflektion kring intervjufrågor 

Följande frågeställningar besvaras med följande intervju frågor: 

 

 Hur ser konstruktionsprocessen ut enligt litteratur jämfört med praktiken? 
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Fråga ett, två och fyra kommer att besvara denna fråge ställning (se bilaga 8.1).  

 

 Vilka för- och nackdelar finns det med respektive applikationstyp? 

Fråga fem och sex kommer att besvara denna fråge ställning (se bilaga 8.1).  

 
 Vilka aspekter tar utvecklarna hänsyn till vid val av applikationstyp? 
Fråga tre, fyra och sju kommer att besvara denna fråge ställning (se bilaga 8.1).  

 

Med första frågan vill vi veta hur länge de har jobbat med mobilapplikationsutveckling? Vad 

har de åstadkommit? Svårigheter och utmaningar? Respondenten kan uppfatta erfarenhet 

något som associeras med tid(hur länge dem har arbetat med applikationsutveckling) men vi 

är ute efter utvecklarens erfarenheter kring applikationsutveckling. 

 

Fråga två ska besvara hur en utvecklingsprocess ser ut. Vi vill veta aspekter som tas hänsyn 

till i början av utvecklingsprocessen till den färdiga produkten. Vi tycker inte att respondenten 

kan missuppfatta frågan eftersom frågan tydligt beskriver att vi vill ta reda på hur 

utvecklingsprocessen av mobilapplikation ser ut. 

 

Fråga tre ska besvara när och hur beslut fattas kring val av tillvägagångssätt vid utveckling av 

mobilapplikationer. Vilka aspekter som tas hänsyn till vid val av en applikationstyp och vad 

kan detta bero på enligt våra respondenter. 

 

Fråga fyra ska besvara vad det är som bestämmer vilka plattformar utvecklaren väljer att 

utveckla mobilapplikationen för. Frågan kommer även att besvara om utvecklaren gör någon 

form av marknadsundersökning innan man väljer plattformar. 

 

Fråga fem ska besvara de stora skillnaderna mellan att utveckla till de olika plattformarna, 

svårigheter och resurser som behövs för respektive plattform. Detta för att vi ska kunna 

jämföra svar från respondenter med det teori som vi har nämnt i vår rapport. 

 

Fråga sex ska besvara för- och nackdelar med de olika applikationstyperna. Svar från 

respondenter kommer att hjälpa oss att göra en jämförelse med litteraturen. Svaret kan även 

hjälpa oss att ta reda på ifall respondenterna är medvetna om vilka för- och nackdelar som 

finns vid val av respektive applikationstyp.  

 

Fråga sju ska besvara vad utvecklaren har för preferenser kring mobilapplikationstyper. Vi 

vill om utvecklaren fick välja mellan de tre olika typerna vad den skulle ha valt och varför. 

Svaret kommer att besvara vad utvecklaren skulle föredra om den hade möjlighet att välja. 

3.1.3. Alternativa metoder 

Det fanns möjlighet att använda en enkätundersökning, dock övervägde intervjuundersökning 

mer än detta. Dem fördelarna med enkätundersökning är att man kan nå ut till fler 

respondenter och att man kan få en större överblick kring svaren och sammanställa statistiken 

lättare. Nackdelar med enkäter jämfört med intervjuer var att man inte skulle kunna hjälpa 

respondenterna samtidigt som intervjuaren inte heller kan ställa följdfrågor. Våra frågor 

passar inte i enkätform då vi inte skulle kunna ställa öppna frågor till respondenterna. Genom 

enkätundersökning skulle respondenterna välja svarsalternativ då tilläggsinformation som 

t.ex. vart enkäten utfördes skulle vi inte kunna ställa respondenterna. Det finns även risk att 

respondenterna skulle tröttna på grund av enkäten innehåller för många frågor. 
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3.1.4. Vidare studie 

Vidare studier inom detta ämne skulle kunna vara en rapport som jämför applikationstypers 

kod. Det vill säga hur det är uppbyggt och vilka för- och nackdelar det finns med respektive 

applikationstyp.  

 

En annan vidare studie skulle kunna vara att jämföra dessa applikationstypers utveckling. Hur 

det såg ut då de första applikationer av respektive typ utvecklades och hur utvecklingen ser ut 

idag. Hur har applikationer påverkat individens vardag? Hur har evolutionen för utveckling av 

mobilapplikationer sett ut? 

3.2. Analysmetod 

Vid analys av data har vi studerat hur ofta händelser, ord och fraser uppkommer i 

resultatet. Efter att ha transkriberat intervjuerna samt samlat in de mailsvar från 

respondenterna har vi letat efter liknande begrepp i respondenternas svar och utifrån detta har 

vi sammanställt vårt data. För att minska risk för otydlighet vid analys av data har vi letat 

efter ofta förekommande repetitioner. Vi har markerat ofta förekommande repetitioner i 

respondenternas svar som vi ansåg att vara relevanta för vår studie. Genom att analysera en 

fråga i taget med respektive respondenternas svar, har vi letat efter liknande begrepp och 

därefter skrivit en gemensam analys av respektive fråga. Detta för att dra en slutsats med hur 

det ser ut i praktiken och göra en jämförelse med teorin.  

3.3. Validitet och reliabilitet 

Fördelen med en kvalitativ undersökning är att det ger oss möjlighet att höra 

respondenterna berätta och beskriva hur de uppfattar konstruktionsprocess och 

implementation och hur de går tillväga för att utveckla mobilapplikationer. Vi anser att vår 

frågeställning kan vara svårt att besvara med ett svarsalternativ (kvantitativ metod). Därför 

har vi valt att använda intervjuundersökning, fördelen med planerade intervjuer är att det 

minimerar risk för missförstånd och systematiska fel och därmed ökar validiteteten i vår 

studie (Bryman, 2011). Genom att vi ställde samma uppsättning av frågor till flera 

respondenter så minskade vi risken för systematiska fel och samtidigt ökat validiteten i vår 

studie. Möjligheten att kunna ställa följdfrågor under och efter intervjuerna är ytterligare ett 

skäl att vi valde intervjuundersökning.  Direkt efter intervjutillfället påbörjades noggrann 

renskrivning och transkribering av intervjuerna och därefter analyserades transkriberingen. 

3.4. Etiska aspekter 

Etiska aspekter är viktiga i alla undersökningar, speciellt kvalitativa undersökningar 

eftersom det måste försäkras att informanterna inte kan identifieras eller inte riskerar att ta 

skada av studien. Varje person som deltar i en forskningsstudie har rätt att dra tillbaka sin 

medverkan, rätt till att ge informerat samtycke, rätt till att vara anonym och konfidentiell 

(Oates, 2006). Vi har tagit hänsyn till etiska aspekter genom att bland annat låta 

respondenterna vara anonyma. Respondenterna fick information i förväg om vilka vi är, vad 

syftet är med vårt arbete samt att resultatet skulle behandlas förtroligt. Vi har också klargjort 

för respondenterna att det är frivilligt deltagande och deltagarna ska frivilligt ge sitt samtycke 

efter att de har fått tillräckligt information från oss. Deltagarna har fått information om att de 

har möjligheten att avbryta intervjun och avbryta sin medverkan.  
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4. Resultat 
I detta kapitel presenterar vi svar från alla respondenter. 

4.1. Vilka applikationer utvecklar ni? 

Vilka erfarenheter har ni på <FÖRETAGETSNAMN> kring 

mobilapplikationsutveckling och vilka typer av applikationer utvecklar ni? 

Respondent A:  

Utvecklar både Cross och Native. 

Respondent B:  

Utvecklar både Cross och Native. 

Respondent C:  

Utvecklar Webb, Cross och Native. 

Respondent D:  

Utvecklar Webb, Cross och Native. 

Respondent E:  

Utvecklar Native och Webb. 

Respondent F: 

Utvecklar Native 

Respondent G: 

Utvecklar Native och Webb. 

4.2. Hur ser utvecklingsprocessen ut? 

Hur ser en vanlig utvecklingsprocess för mobilapplikationer ut, flödet från idé till 

färdiga produkten? 

 
“Kravet påverkar utvecklingsprocessen, beroende på vad man vill utveckla.” svarar respondent A. 
 

“Efter att jag har fått en ide, börjar jag att fundera ut målet med appen. Sen brainstormar jag 

om vilka funktioner appen ska innehålla och varför. Därefter börjar jag skissa på appen. 

Efter jag har en fullständig bild av vad jag vill göra, börjar jag att koda. Tillsist testar jag så 

att allt fungerar som det ska.” svarar respondent B. 

“Om applikation ska läggas ut på en app-marknad så prioriteras användbarhet framför 

funktionalitet. Och i andra fall så prioriteras funktionalitet fram för användbarhet, till 

exempel om det är en intern app. ” svarar respondent C. 

“Processen bröjar med att krav och mål klargörs. Efter det tas en prototyp fram och en 

överenskommelse mellan kunden och utvecklaren sker. Tillslut bestäms typen av applikation 

som ska utvecklas och implementation påbörjas.” svarar respondent D. 

“Arbetssättet kan se olika ut i olika projekt, men ett vanligt arbetssätt är att beställaren har 

ett antal krav som denne vill ha implementerat. Sedan träffas beställare, projektledare och 

utvecklare för att diskutera pris, möjligheter och tidsåtgång. När sedan projektet är igång och 

utvecklingsmiljöer är uppsatta så brukar man börja med skisser för att sedan bryta ner 

projektet i mindre delar så att flera utvecklare kan jobba med det. Avstämningar med 
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beställare sker iterativt under hela processen tills det att produkten är klar och beställaren 

nöjd.” svarar respondent E. 

“Först arbetas appens krav fram med ett antal workshops innan utvecklingen påbörjas. 

Kravspecifikationen har sedan legat som underlag för en prototyp. Kunden har fått ”klämma 

o känna” på protoypen. Efter justeringar så sätts utveckligen igång. 

Under utveckligsfasen så arbetas designen fram parallelt med hjälp av en 

interaktionsdesigner. Kunden har med jämna mellanrum fått demoversioner.” svarar 

respondent F. 

“Vår beställare levererar vanligtvis en färdig funktionsbeskrivning tillsammans med 

wireframes och design. Vi går igenom dokumenten och gör en tids- och kostnads-

uppskattning. Om beställaren godkänner vårt pris så utvecklar vi appen/webbplatsen.” svarar 

respondent G. 

4.3. Val av applikationstyp 

Vilket tillvägagångssätt går ni igenom för att välja applikationstyp(Native, Cross-

platform och webbapplikation)? 

“Beror på vad man vill få ut ur applikationen, vill man få till gång till enhetens fullständiga 

funktionalitet så väljer man Native. I annat fall Cross-platform, då en kodbas räcker för 

samtliga plattformar.” svarar respondent A. 

“För att välja applikationstyp funderar jag på vilken målgrupp appen riktar sig till och valet 

av applikationstyp påverkas även av vilken grad av säkerhet appen behöver. För högre 

säkerhet väljer jag nativa appar.” svarar respondent B. 

“Väljer alltid Cross-platform för att det är samma kodbas till samtliga applikationer vilket 

underlättar. Försöker hålla mig borta från native för att det är svårt.” svarar respondent C. 

“Föredrar hellre Cross-platform och webb applikationer för att det är smidigare och vi är 

vana med det.” svarar respondent D. 

“Beroende på projektets storlek, behov och prisbild så väljs plattformen. Men även 

utvecklaren/utvecklarnas kunskaper som är involverade i projektet kan vara en faktor.” svarar 

respondent E. 

“Utvecklingsmiljön valdes pga systemutvecklare hos kundens företag redan användade en 

befintlig utvecklingsmiljö så utvecklaren valde detta (Xamarin). Fördelen med Xamarin är att 

man får en native app skriven i C# men med en kodbas som kan delas mellan de tre vanligaste 

plattformarna(ios,android,wp8). 

Utvecklaren väljer att utveckla Native appar eftersom de ansåg att hybridlösningar täcker 

bara 85% av apparna. De resterande 15% måste specialanpassas för varje plattform. Och det 

är ett mycket tidskrävande arbete.  

Utvecklarna försöker få kunden att välja Native eftersom det är mycket enklare.” svarar 

respondent F. 

“Vi producerar inte Cross-platform-appar av anledningen att de vanligtvis inte blir lika bra 

som native-appar eller webb-appar. Eftersom Cross-platform-appar vanligtvis renderas via 

mobilens browsers renderingsmotor så är det ofta bättre att bygga appen som en webb-app 

då det ökar projektets tillgänglighet. I det fall som projektet behöver anropa funktioner i 

mobilen som ej kan anropas via browsern så är det vanligtvis bättre att bygga projektet som 

en native-app. Vi utgår ifrån den funktionalitet som krävs i projektet och ger därefter en 

rekommendation till beställaren angående valet av native- eller webb-app. Förmodligen 
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kommer tekniker för att bygga Cross-platform att förbättras i framtiden och när de är 

tillräckligt bra så kommer vi också att använda dem. Vi anser dock inte att dessa tekniker är 

tillräckligt bra i nuläget. Om vår beställare insisterar på en lösning som vi vet är dålig så 

tackar vi ödmjukt nej till uppdraget.” svarar respondent G. 

4.4. Val av plattform 

Hur går det till för att välja den plattform som applikationen ska utvecklas till? 

- Varför prioriteras denna/dessa plattformar? 
- Görs det någon analys av den befintliga marknaden? 

 

Vi anser respondent C och D har missförstått frågan och därför räknas deras svar till denna 

fråga som bortfall framöver i studiet. 

“Eftersom jag utvecklar för mig själv så vill jag utveckla till fler än en plattform, därför 

väljer jag Cross-platform och verktyget PhoneGap. 

ja, absolut vi gör det. vi testar med att ladda ner existerande applikationerna och ser vad som 

är bra med det, vad man kan förbättra och vad som saknas.” svarar respondent A. 

“Det beror på vilken målgrupp appen riktar sig och så för den platform som mest används av 

målgruppen. 

vi testar med att ladda ner existerande applikationerna och ser vad som är bra med det, vad 

man kan förbättra och vad som saknas.” svarar respondent B. 

“Men min känsla är att många företag har som IT-bubblan va på nitti-talet när alla skulle ha 

en webbsida utan att komma på varför så tänker företag till lite nu innan dem säger att dem 

bara vill ha en app alltså dem verkligen funderar på varför dem ska ha en app och nyttan med 

de så jag tror att det är svårare och sälja nu än vad det var att sälja en webbsida på nitti-talet 

kanske. 

Beror på vad kunden vill ha och vilka funktionalitet som applikationen ska innehålla. Målet 

med applikationen, Ekonomin gör att vi tävlar mot konkurrenter och erbjuder Cross-platform. 

Den får känslan av en nativeapplikation till ett bra pris. Har kunden tajt budget är 

webbapplikation som är lösningen.” svarar respondent C. 

“Först och främst så säger kunden va den vill ha men oftast kommer vi med förslag på vilken 

typ av applikation som bör utvecklas. Vill de ha mer funktionalitet och utnyttja mer av 

enheten så gör vi native. Och eftersom de flesta kunder som vi har kommer från kommunen 

och oftast ha de egna jobb-telefoner då är det bättre med native applikationer vilket de också 

föredrar.” svarar respondent D.  

“Vid mobilutveckling prioriteras nästan alltid de plattformana som når ut till flest användare. 

Så länge inte beställaren har specifika krav. Dom 2 stora i sammanhanget är iOS och 

Android. Men man tar alltid fram statistik för plattformsanvändning för varje projekt.” svarar 

respondent E. 

“iOS prioriteras nästan alltid som nummer 1. Sen kommer Android. Varför det är så är svårt 

att svara på. Android är större på pappret men man vill hellre ut på App Store före man når 

ut på Google Play. 

- Kostnad är en viktig del. Men det är inte alltid att hybrid är billigast (se tidigare svar). 

Xamarin har väldigt dyra licenskostnader(10 000 kr per utvecklare per plattform /år om jag 

inte minns fel). iOS kostar bara 800 kr per år. Android är i princip gratis. 

- Kompetens är en enormt viktig liten detalj. Har man en tex en IOS-utvecklare så prioriteras 
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självklart iOS. Kan man bara C# så kan Xamarin vara ett bättre val. 

-Vi tittar på målgruppen och gör analys av befntliga marknaden.” svarar respondent F. 

“Vi försöker alltid att välja den teknik som passar bäst för projektet, med passar bäst så avser 

vi den teknik som ger användaren det enklaste, effektivaste och attraktivaste sättet att utföra 

den handling som projektet ska hjälpa dem att utföra. 

Våra beställare har vanligtvis gjort den förundersökningen själva. I de fall då beställaren 

köper en förundersökning av oss i vilken en analys av marknaden ingår så utför vi även det 

arbetet.” svarar respondent G. 

4.5. Skillnader mellan olika plattformar 

Hur skiljer sig utvecklingen mellan de olika plattformarna? 

- Vilka resurser krävs för respektive plattform? 

- Vilka för- och nackdelar finns för de operativsystem som ni utvecklar för 

och varför? 

“Har erfarenhet kring iOS och Android. Det är billigare att utveckla för Android. Nackdelen 

för android är att marknaden för iOS är mycket större än för android men världen över är 

Android större.  

Till iOS det kräver en MAC, annars det går inte och sen så måste skapa en konto till Apple 

som kostar 80 euro per år. I jämförelse med Android som kostar 15 euro för hela livet och du 

utveckla android appar på MAC.  

Här i sverige man måste utveckla till iOS annars annars förlorar man kunder.” svarar 

respondent A. 

“För att utveckla i iOS behöver man lite mer verktyg såsom mac-dator och apple-konto även 

bara för att testa grejer. Fördelar med iOS är att verktygen har högre prestanda.  

Nackdelarna är att det enbart går att programmera på mac-datorer och att det är ganska 

krångligt när det gäller burokrati på apple. För android är lite enklare med burokrati och det 

är även billigare men verktygen är lite långsammare.” svarar respondent B. 

“För att utveckla till iOs krävs, en mac dator, en licens på developer.apple.com. 

Till Android krävs ett google play konto för att publicera sin app. 

 Nackdel med iOS att man måste lära sig Objective-C för att kunna utveckla. 

Krångligare att lära sig utvecklingsspråket. 

 Fördelar med Native är att man inte behöver tänka på alla olika webbläsare som 

applikationen ska anpassas för. Och mer för iOS då man vet exakt vilka upplösnings 

begränsningar som finns. 

 Det är dock lite annorlunda för android. Visa webbläsare kanske inte läser proxy eller 

inte läsa ska läsa CSS och javascript. 

 Designstruktur i  iOS 

 Och android är väl lite värre för det finns så jäkla många olika varianter och 

telefoner och storlekar och grejer men jag tycker nog iphone är bättre än android ju 

när det gäller de. 

” svarar respondent C. 

“ 

 För iOS krävs en person som har kunskap inom Objective-C,  
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 Android en person med kunskap inom Java. Webbapp så bör man ha koll på HTML, 

CSS och JavaScript. I det som vi utvecklar genom så är det främst JavaScript som 

krävs. 

 Det går för snyggare till iOS enheter än Android som är lite krångligare i ju med att 

det finns sex hundra olika modeller liksom, så att det ska vara rätt storlekar och 

liksom på knappar... Det finns inte heller i det här ramverket jättebra utvecklat alla 

funktioner i telefonen. Så därför funkar det bättre iOS för oss eller vi upplever i alla 

fall. 

” svarar respondent D. 

“För iOS-utveckling används Mac och utvecklingsverktyget X-Code. Och för iOs kodar vi i 

språket Objective-C eller Apples nylanserade språk Swift. För Androidutveckling används 

Windows och valfritt Javautvecklingsverktyg. 

Finner inga direkta för och nackdelar med själva OS:et då utvecklingsverktyget är det 

viktiga.” svarar respondent E. 

“iOS – En utvecklarlicens krävs för att kunna köra appen på en riktig enhet. Och så krävs en 

Mac att utveckla på. 

 Android – PC eller Mac. En licens för att kunna deploya på Google Play 
 Xamarin – En mac, en virtuell pc + licenskostnader för både Xamarin och iOS. 
 Fördelar iOS, ett bättre gränsnitt. Lättare att få det att se snyggt ut med 

standardelement. Färre upplösningar och modeller att utveckla för. 
 Nackdelar, måste ha en Mac.” 

svarar respondent F. 

“Oavsett om applikation ska byggas för iOS, Android, Windows Phone eller som en 

webbplats så behövs det vanligtvis ett backendsystem vilket de olika frontend-plattformarna 

delar på. Vi väljer teknik för utveckling av projektets backend beroende på projektets 

kravställning. 

 För native iOS använder vi Objective C eller Swift. 
 För native Android så använder vi Java. 
 För native Windows Phone så använder vi C++. 
 För webbplatsers frontend så använder vi HTML5, CSS3 och JavaScript. 

Det är lite som att fråga hur långt ett snöre är, eller hur snabb en bil är. För- och nack-

delar beror helt enkelt på projektets målsättning och kravställning.” svarar respondent G. 

4.6. För- och nackdelar med applikationstyperna 

Vilka för- och nackdelar finner du med de typerna av mobilapplikationer(Native, Cross-

platform och webbapplikation) ni utvecklar eller har utvecklat? 

“ 

 Till exempel till Cross-platform, det finns inte så mycket resurser, till exempel om du 

vill utveckla en app som känner till en person som rör sig så går det typ inte, finns inte 

så mycket resurser för Cross-platform. Men till iOS och Android  där finns massa 

framework som man kan använda så det var en exmepel så det var ganska begränsad 

att använda cross platformer.” 

svarar respondent A. 
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“ 

 Med nativa har man flera verktyg och dokumentation och appen blir mer robust. 

Nackdelarna är att man måste kunna flera olika språk och man behöver koda igen för 

att utveckla samma app på en annan platform. 

 Med Cross-platform kan man utveckla på olika platformer utan att kunna flera språk 

men appen blir inte så trovärdig och robust.” 

svarar respondent B. 

“ 

 Jo men då var jag ju inne på pris ju och om man använder Cross-platform, plattform 

så skriver du ju samma kod för både IOS och android som är dem flesta som vi gör det 

till iallafall när vi kör Cross-platform och då ja, då kan man vinna på att det blir 

billigare och det ja, det man behöver göra är att ändra koden ganska lite mellan 

plattformarna och att ändå fungera till båda. Så det ser jag som en jättefördel.” 

svarar respondent C. 

“ 

 Det är i så fall telefonberoende komponenter. Säg att du vill göra en responsiv 

webbsida så är det lite svårare med vissa enheter i telefonen, men det går säkert med 

HTML5. Jag är lite dåligt påläst, men förr då kanske var det svårt att nå kameran, du 

kanske inte kunde använda inbyggda GPS-n, såna här grejer. Sen att du har alltid den 

här att du måste ha uppkoppling mot nät om du kör en webbapp. Då är det fördelen 

native då, du kan göra vad du vill ofline, du kan göra saker i appen och använda 

mycket mycket trots att du inte har uppkoppling. Så det är väl en fördel och nackdel 

för båda.  

 Det här Cross-platform, det är ju en fördel för oss att vi kan skriva en kod och få flera 

appar till olika enheter och de som gör det här är jävligt duktiga på det så att :) det är 

en konkret fördel för oss.” 

svarar respondent D. 

“ 

 Cross-platform: Dyrt, slö uppstartsprocess, eventuellt effektivt om man har många 

stora liknande projekt som kräver applikationer för flera plattformar. 
 Webbapplikation: Ingen igenkännings-faktor i de olika plattformarna. Ex var man 

placerar tillbaka-knapp skiljer sig i de olika plattformarna. Enkelt att komma igång, 

många som kan hantera webbutveckling. Svårt/Omöjligt att använda vissa funktioner 

på enheterna, så som push notifications och delningsmöjligheter till andra appar. 
 Native: Måste ha bred programmeringsspråk-kunskap, och olika utvecklingsmiljöer. 

Bra slutresultat, men eventuellt svårare att underhålla då man måste ha flera 

kodbaser.” 

svarar respondent E. 

“ 

 Native, ”allt” funkar. Man behöver inte bygga speciallösningar utan det är bara 

använda hela SDK’n som man vill. Finns inga begränsningar. Gränssnittet blir snabbt 

och känns äkta. Nackdelen kan vara att det anpassas till ett operativsystem och att det 

är svårare/tar tid att deploya nya versioner till tex App Store 
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 Cross-platform tycker jag bara har en fördel och det är just att de blir till flera 

plattformar. Det här funkar bra för enklare appar. Men betydligt sämre när de blir 

mer komplext. 
 Webbapplikationer är smidiga att uppdatera. Funkar till de flesta enheter. Men det är 

svårt att få till ett gränssnitt som är lika snabbt som snyggt som native. Går att byggar 

riktigt fina HTML5-appar men då är utvecklingstiden längre och man kan då 

överväga native ist.” 

svarar respondent F. 

“För- och nack-delar beror helt enkelt på projektets målsättning och kravställning.” svarar 

respondent G. 

4.7. Vilken applikationstyp hade respondenten valt 

Om du hade fria händer att välja applikationstyp för ett projekt, vilket hade du valt 

och varför? 

 

Vi anser att respondent G har missförstått frågan och därför räknas som bortfall framöver. 

 

“Cross-platform, därför att man utvecklar hela appen och sen är det bara några rader av kod 

som man måste använda sig av för att  tarnsformera till exempel till iOS eller till Android.” 

svarar respondent A. 

“Jag skulle välja att köra nativa appar för att appen blir säkrare och en bättre produkt.” 

svarar respondent B. 

“Jag hade fortsatt med Cross-platform för att jag det är det ja kan bäst jag tycker att, jag tror 

inte att man... eller ja just den Cross-platform som vi använder så ser man ju inte skillnad på 

apparna det finns ju sån här fan heter dem då, jag vet inte ens om dem lever, jquery mobile 

och vad heter det sencha, sencha touch eller nåt jag kommer inte ihåg om det hette så. Men 

det blir så ju, då kan man både göra mobil, mobilwebbplatser och sen bygga det i nåt 

program som jag inte kommer ihåg vad det hette just nu för att göra nativeappar men det blir, 

man känner med en gång att det inte är en riktig app typ.” svarar respondent C. 

“Jag hade valt native alla dar i veckan. Och det är väl för att det är ju det man ska, alla 

andra är på nåt sätt jänvägar. Det är superbra med webbapp men det kräver uppkoppling för 

att du ska göra saker och det har sina begränsningar i vad du kan göra också. Så native är, 

för att göra just en app, är det bästa.” svarar respondent D. 

“Jag förespråkar Nativeutveckling då jag tycker att igenkännings-faktorn är viktig. Och att 

det tar längre tid att lära sig ex. Xamarin bra, än vad det tar att lära sig varje enskild språk 

för de olika plattformarna.” svarar respondent E. 

“Får jag bestämma kör jag native iOS. Andra plats Xamarin. Xamarin hade kunnat vara på 

förstaplats om det hade varit enklare att sätta upp miljön samt att det tar längre tid att 

deploya appen till en enhet vid debug. Xamarin har fördelen att man kan använda Visual 

Studio som i mitt tycke är överlägset XCode.” svarar respondent F. 

“Det beror på projektets förutsättningar och kravställning.” svarar respondent G. 
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5. Analys 

5.1. Hur ser konstruktionsprocess och implementation ut i praktiken 

Samtliga utvecklare som har deltagit i undersökningen utvecklar Nativeapplikationer. 

Studien visar även att fyra av sju respondenter utvecklar Cross-plattform och fyra av sju 

utvecklar även webbapplikationer. Det finns större behov av Nativeapplikationer jämfört med 

Cross-plattform och webbapplikationer. Enligt ClickZ (2011) är det en ekonomisk fördel att 

utveckla Cross-plattform och webbapplikationer. 

 

Respondent C säger: 

“Men min känsla är att många företag har som IT-bubblan va på nitti-talet när 

alla skulle ha en webbsida utan att komma på varför så tänker företag till lite nu 

innan dem säger att dem bara vill ha en app alltså dem verkligen funderar på 

varför dem ska ha en app och nyttan med de så jag tror att det är svårare och 

sälja nu än vad det var att sälja en webbsida på nitti-talet kanske.” 

 

Vi tolkar hans svar som att beställarna är väl medvetna och vill säkerställa nyttan med 

applikationen och ställer höga krav. Mål och krav som ställs av beställarna som till exempel 

tillgång till fullständig funktionalitet tillgänglig i telefonen samt snabbt prestanda kan endast 

uppnås i Nativeapplikationer.  

 

Respondent F beskriver processen påföljande sätt:  

“Först arbetas appens krav fram med ett antal workshops innan utvecklingen 

påbörjas. Kravspecifikationen har sedan legat som underlag för en prototyp. 

Kunden har fått ”klämma o känna” på protoypen. Efter justeringar så sätts 

utveckligen igång. 

Under utveckligsfasen så arbetas designen fram parallelt med hjälp av en 

interaktionsdesigner. Kunden har med jämna mellanrum fått demoversioner.”  

Vilket är den process som majoriteten av respondenterna efterföljer.  

Utvecklingsprocessen börjar med att fastställa krav och samtidigt klargör målet med 

applikationen. Nästa steg i processen enligt 4 av 7 respondenter är att ha en överenskommelse 

med kunden samt att ta fram ett koncept i form av prototyper, skisser eller wireframes. 

Därefter anser 5 av 7 respondenter att implementationsfasen kan påbörjas. 

Resultatet av vår studie visar även att kunden är i fokus hos utvecklarna. I teorin som vi 

använt oss av (App Development Process, u.å; Traeg, 2014 & Microsoft, u.å) upplever vi ett 

större tekniskt fokus så som på utvecklingsmiljö, plattformar och utvecklingsspråk. 

Prioritering av ett första utkast av applikationen i form av prototyper och 

implementationsfasen är lika prioriterade både i praktiken och i teorin. 

 

Respondenterna är överens om att de prioriterar de största plattformarna för att applikationen 

ska nå ut till fler användare och även analys av marknaden görs av dessa 5 respondenter. I 

litteraturen visar figur3 (International Data Corporation(IDC), 2014) att ungefär 95 % av 

enheterna har operativsystemet Android (ca 84 %) och iOS (ca 11 %). Resultatet av vår studie 

visar att praktiken följer litteraturen genom att prioritera operativsystem som dominerar 

marknaden. Enligt vår studie Windows Phone utesluts helt då betydligt färre antal enheter 

använder Windows Phone i telefonmarknaden (Figur 3). 
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5.1.1. Sammanfattning: hur ser konstruktionsprocess och implementation ut i praktiken 

Processen börjar med att krav och mål fastställs och en överenskommelse sker mellan 

kund och utvecklare. Därefter tas ett koncept fram och implementationsfasen Inleds. Fokus på 

kund finns kontinuerligt hos utvecklarna och de plattformar som prioriteras högst är de 

plattformar som når ut till flest användare. Det populäraste hos våra respondenter är 

Nativeapplikationer då dess funktionalitet och fördelar överväger dess nackdelar. 
 

5.2. Vilka för- och nackdelar finns det med respektive applikationstyp? 

Vad respondenter finner gemensamt fördel med iOS är att det inte finns många 

upplösningar och modeller att utveckla jämfört med Androidplattformen som har många olika 

modeller och upplösningar. Nackdelen med iOS är att licensen är dyrare jämfört med 

Androids. Dessutom måste man ha en MAC dator för att kunna utveckla till denna plattform, 

vilket respondenterna anser som en nackdel med iOS. 

 

Fördelar som respondenterna tar upp med denna plattform är den kan utvecklas på alla 

operativsystem bland annat Windows, OS X och Linux. Dessutom licensen är billigare och 

behöver bara köpas en gång för hela livet per utvecklare. Däremot är nackdelen med Android 

enligt respondenter att det finns många olika modeller och upplösningar som man måste 

kunna anpassa applikationen för. 

 

Undersökning visar att för- och nackdelar för iOS plattform som nämns av respondenterna 

överensstämmer med den teori som vi använt (Backlin, 2011: Tracy, 2012). Vidare visar vår 

studie att utvecklingsmiljö samt utvecklingsspråk som nämns i teorin (Apple Developer, 

2014: Tracy, 2012) används av våra respondenter för utveckling där bland annat Xcode och 

Eclipse nämns. 

 

Det som nämns gemensamt som en nackdel av samtliga respondenter när det gäller 

Androidplattform är att det finns hundratals olika Android skärmupplösningar världen över 

som gör att utvecklingen av dessa typer av applikationer blir svårare då det skall anpassas till 

olika upplösningar. Respondent C säger: 

”Och android är väl lite värre för det finns så jäkla många olika varianter och 

telefoner och storlekar och grejer men jag tycker nog iphone är bättre än 

android ju när det gäller de.” 

Respondenterna anser att webbapplikationer är enkelt att komma igång och utveckla och 

smidigt att uppdatera samt att det funkar till de flesta enheter. Dessa fördelar nämns även i 

teorin. Enligt McWherte & Gowell (2009) är webbapplikationer det billigaste och snabbaste 

sättet när det gäller utvecklingen. Webbapplikationer laddas via internet och medför att 

användare får automatiskt tillgång till den senaste versionen av applikationen utan att behöva 

göra godkännandeprocesser gällande uppdateringar”( McWherte & Gowell, 2009). Enligt 

teorin är webbapplikationer mer användbar. Däremot är inte respondenterna av samma 

uppfattning. Det finns ett antal nackdelar med webbapplikationer bland annat att det inte går 

att dra nytta av mobilens inbyggda funktioner så som kamera, GPS, notifikationer och även 

delningsmöjligheter. Största nackdelen som respondenter nämner är att man måste ha en 

internet uppkoppling för att kunna använda applikationen. Respondent D säger: 

 

”Det är i så fall telefonberoende komponenter. Säg att du vill göra en responsiv 

webbsida så är det lite svårare med vissa enheter i telefonen, men det går säkert med 
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HTML5. Jag är lite dåligt påläst, men förr då kanske var det svårt att nå kameran, du 

kanske inte kunde använda inbyggda GPS-n, såna här grejer. Sen att du har alltid den 

här att du måste ha uppkoppling mot nät om du kör en webbapp. Då är det fördelen 

native då, du kan göra vad du vill ofline, du kan göra saker i appen och använda 

mycket mycket trots att du inte har uppkoppling. Så det är väl en fördel och nackdel 

för båda.” 

 

 Denna nackdel nämns även av MobiForge (2010). En annan nackdel som MobiForge (2010) 

tar upp men inte nämns av respondenterna är att webbapplikationer har ingen officiell 

marknadsplats för distribution och detta påverkar deras marknadsföring.  

 

Cross-plattform: majoriteten av respondenterna nämner två fördelar med Cross-

plattformapplikationer, vilka är att de har samma kodbas och samma utvecklingsspråk kan 

användas för flera plattformar. Enligt Christ (2011) är ett av dem mest lönsamma fördelarna 

med att utveckla för applikationstypen Cross-plattform att man inte behöver göra flera olika 

applikationer för varje plattform. I detta avseende stämmer litteraturen överens med 

respondenternas uppfattning. En annan fördel för Cross-plattform är att man oftast använder 

sig av webbutvecklingsspråk som är konsistent. Det har sina standarder men detta tas inte upp 

som en fördel för respondenterna. (Christ, 2011) 

 

En nackdel som nämns av respondenterna är att alla funktioner som erbjuds av enheten inte 

går att utnyttja. Detta stöds även i litteraturen (Cognizant, 2014). Eftersom Cross-plattform är 

webbaserad så behövs en internetuppkoppling för att applikationen skall fungera som det ska 

och detta påverkar användningen negativt men denna nackdel tas inte upp av respondenterna 

(Cognizant, 2014). Vidare tar enskilda respondenter upp följande nackdelar: att det är en 

kostsam och slö uppstartsprocess när det gäller utvecklingen av Cross-plattformapplikationer, 

dessa passar mindre bra för komplexa applikationer samt att det inte blir trovärdigt och robust. 

Dessa nackdelar har inte vi funnit stöd för i litteraturen. 

 

Native: enligt respondenterna är fördelarna med Nativeapplikationer bland annat att det finns 

ett antal ramverk som utvecklare kan använda sig av vid utveckling för iOS och Android. 

Vidare menar de att det finns tillgång till diverse verktyg och detaljerad dokumentation kring 

plattformarna. En annan fördel enligt respondenterna är att användaren inte behöver vara 

uppkopplad till internet för att använda sig av applikationen. Respondenterna menar att 

utvecklaren inte behöver bygga speciallösningar utan använder sig av dess SDK vid behov. 

Enligt ClickZ (2011) är Nativeapplikationer de mest kostsamma och tar längst tid att utveckla 

då man utvecklar en specifik applikation per plattform. En jämförelse i detta avseende visar 

att respondenterna är mycket mer positiva till Nativeapplikationer och menar att det är 

billigare, enklare och snabbare att utveckla medan litteraturen menar det motsatta. Däremot 

Nativeapplikationer beskrivs som den mest funktionella och ger snabb prestanda enligt 

litteratur (McWerther & Gowel, 2009), vilket även nämns av samtliga respondenter.  

 

Nackdelar med Native enligt respondenterna är att det krävs kunskap om diverse 

utvecklingsmiljö och utvecklingsverktyg för respektive plattform. 

 

5.2.1.  Sammanfattning: Vilka för- och nackdelar finns det med respektive 
applikationstyp 

Fördelar med iOS är att det finns begränsat antal upplösningar att arbeta med därav blir 

det lättare att utveckla till iOS. Nackdel med iOS är att man är i behov av en MAC för att 
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kunna utveckla till plattformen och licensen är dyr jämfört med Android. Android har ett antal 

fördelar där, utveckling för Androidenheter kan ske på flera olika operativsystem som 

Windows, OSX och Linux. Licens för Androidutveckling är billig i jämfört med iOS-

utveckling. Den stora nackdelen med Android är att man måste kunna anpassa utveckling till 

många olika upplösningar för olika enheter.  

 

Webbapplikationer är enkelt att börja utveckla och uppdateras smidigt, går även att använda 

till dem flesta enheter. Webbapplikationer är även det billigaste och snabbaste alternativet för 

utveckling. Nackdelar med webbapplikationer är att man inte kan dra nytta av enhetens 

funktionalitet så som GPS, kontakter och dylikt. Den största nackdelen med 

webbapplikationer är att man måste ha en ständig uppkoppling till internet.  

 

Cross-plattform har två stora fördelar, man kan använda sig av samma kodbas och samma 

utvecklingsspråk för att utveckla till flera plattformar. En annan fördel är att man ofta 

använder sig av webbutvecklingsspråk. Nackdelar är att all funktionalitet inte är tillgänglig 

med utveckling av cross-plattformapplikationer. Cross-plattformapplikationer är webbaserad 

och därför behövs en uppkoppling vilket påverkar användandet negativt. Det blir en slö och 

kostsam process och passar mindre bra för komplexa applikationer.  

 

Native kommer med ett antal fördelar, det finns ett antal ramverk som stöd för utveckling av 

Nativeapplikationer. Man behöver inte vara uppkopplad till internet för att använda sig av 

applikationen. Native är billigare, enklare och snabbare att utveckla enligt våra respondenter 

som däremot inte stämmer överens med den teori som vi använt oss av. Nackdelar som finns 

är att det krävs en viss kunskap inom dess ramverk och utvecklingsmiljö för respektive 

plattform. 

 

5.3. Vilka aspekter tar utvecklarna hänsyn till vid val av applikationstyp 

Respondent A, B, E och G utgår ifrån den funktionalitet som krävs i projektet och därefter 

tar fram förslag på applikationstyp till beställaren. Respondent C, D och F utgår ifrån sin egen 

kompetens. De försöker få kunden att välja applikationstyp som de är vana vid att utveckla. 

Enligt teorin skall applikationstyp väljas utifrån applikationens mål (Mc Wherte & Gowell, 

2009: Christ, 2011: Berglund & Johansson, 2014: ClickZ, 2011). Respondent A, B, E och G 

agerar enligt teori då de väljer applikationstyp beroende på krav och applikationsmål som tas 

fram tillsammans med kunden. Däremot väljer respondenterna C, D och F applikationstyp 

utifrån sin egen kompetens som inte är i linje med vad teorin förespråkar. 

 

Samtliga respondenter är överens om att de prioriterar de största plattformarna för att 

applikationen ska nå ut till fler användare och även analys av marknaden görs av dessa 5 

respondenter. Respondent E säger: 

 

“Vid mobilutveckling prioriteras nästan alltid de plattformana som når ut till 

flest användare. Så länge inte beställaren har specifika krav. Dom 2 stora i 

sammanhanget är iOS och Android. Men man tar alltid fram statistik för 

plattformsanvändning för varje projekt.”  

I litteraturen visar figur3 (International Data Corporation(IDC), 2014) att ungefär 95 % av 

enheterna har operativsystemet Android (ca 84 %) och iOS (ca 11 %). Resultatet av vår studie 

visar att praktiken följer litteraturen genom att prioritera operativsystem som dominerar 
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marknaden. I vår studie så utesluts Windows Phone helt då betydligt färre antal enheter 

använder Windows Phone i telefonmarknaden (Figur 3). 

 

4 av 6 respondenter föredrar att utveckla en Nativeapplikation just för att det är högre krav på 

säkerhet, kräver ingen internetanslutning och att enhetens funktioner kan utnyttjas. Resterande 

2 föredrar Cross-plattformapplikation för att samma kodbas används i flera plattformar och 

tidigare kunskap och erfarenheter förenklar utvecklingen av Cross-plattformapplikationer.  

Resultatet av studien visar att majoriteten av respondenterna föredrar att utveckla 

Nativeapplikationer. 

5.3.1. Sammanfattning: Vilka aspekter tar utvecklarna hänsyn till vid val av 
applikationstyp 

Funktionaliteten avgör vad det ska bli för typ av applikation, samtliga respondenter 

prioriterar de största plattformarna vilka är iOS och Android och Nativeapplikationer är 

populäraste applikationstypen bland våra respondenter.   
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6. Slutsats 
I detta kapitel kommer vi besvara våra frågeställningar. 

 

6.1. Hur ser konstruktionsprocess och implementation ut i praktiken? 

I praktiken är kunden i högre grad i fokus hos respondenterna och mål och krav utformas 

efter kundens behov. Men teorin har inte samma kundfokus som respondenterna beskriver 

praktiken. I litteraturen (App Development Process, u.å; Traeg, 2014 & Microsoft, u.å) 

upplever vi ett större tekniskt fokus så som på utvecklingsmiljö, plattformar och språk. 

Däremot prioritering av ett första utkast av applikationen i form av prototyp är lika 

prioriterade både i praktiken och i litteraturen. 

6.2. Vilka för- och nackdelar finns det med respektive applikationstyp? 

Det vi har kommit fram utifrån vår studie är respondenterna och teorin är i de flesta 

avseenden överens när det gäller för- och nackdelar med respektive applikationstyp. 

Webbapplikationer är enkelt att komma igång med men kräver ständigt internetuppkoppling 

däremot när det gäller Nativeapplikationer krävs det oftast ingen internetuppkoppling men 

utvecklingsprocessen tar längre tid jämfört med de andra typerna av applikationer man kan 

även använda sig av ramverk som hjälpmedel för utveckling av Nativeapplikationer. 

Nackdelar med Nativeapplikationer är att det krävs kunskap om utvecklingsmiljö, 

utvecklingsspråk och utvecklingsverktyg för respektive plattform. När det gäller utveckling av 

Cross-plattformapplikationer, vilket är en kombination av de ovannämnda applikationstyperna 

anser vi att respondenterna nämner det vi har stött på i vår teori. Fördelar med denna typ av 

applikation är att det kan användas samma kodbas till flera plattformar och man kan använda 

samma utvecklingsspråk för utveckling. Nackdelen är att det inte går att använda vissa 

funktioner som enheten erbjuder. 

6.3. Vilka aspekter tar utvecklarna hänsyn till vid val av applikationstyp? 

Funktionalitet för applikation och tidigare kunskap påverkar valet av applikationstyp men 

även vilka krav och mål det finns för applikationen påverkar valet. Under valet av 

applikationstyp så görs en analys av marknaden och man utvecklar till den applikationstyp 

som når ut till flest användare.  

6.4. Studiens bidrag 

Applikationsutveckling för mobiler ökar hela tiden. Människor utan insikt i IT vet oftast 

inte att det finns olika applikationstyper som påverkar hur applikationen presterar och ser ut. 

Denna studie är främst för applikationsutvecklingsintresserade och utvecklare då bidraget är 

att ge en större inblick över hur man bör välja applikationstyp och vilka för- och nackdelar 

som finns med dessa. Arbetet är skrivet ur utvecklarperspektiv så vi fokuserar på information 

som utvecklare kan anse vara intressant. 
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8. Bilagor 

8.1. Intervjufrågor 

1. Vilka erfarenheter har ni på <FÖRETAGETSNAMN> kring 

mobilapplikationsutveckling och vilka typer av applikationer utvecklar ni? 

 

2. Hur ser en vanlig utvecklingsprocess för mobilapplikationer ut, flödet från idé till 

färdiga produkten? 

 

3. Vilket tillvägagångssätt går ni igenom för att välja applikationstyp(Native, Cross-

plattform och webbapplikation)? 

 

4. Hur går det till för att välja den plattform som applikationen ska utvecklas till? 

- Varför prioriteras denna/dessa plattformar? 
- Görs det någon analys av den befintliga marknaden? 

 
5. Hur skiljer sig utvecklingen mellan de olika plattformarna? 

- Vilka resurser krävs för respektive plattform? 
- Vilka för- och nackdelar finns för de operativsystem som ni utvecklar för och 

varför? 

 

6. Vilka för- och nackdelar finner du med de typerna av mobilapplikationer(Native, 

Cross-plattform och webbapplikation) ni utvecklar eller har utvecklat? 

 

7. Om du hade fria händer att välja applikationstyp för ett projekt, vilket hade du valt och 

varför? 

8.2. Översikt av respondenter 

 Respondent A jobbar som applikationsutvecklare för IT-företag 1 och har ca 1 års 

erfarenhet inom applikationsutveckling.  
 Respondent B jobbar som applikationsutvecklare för IT-företag 2 och 3. Har ca 1 års 

erfarenhet inom applikationsutveckling.  
 Respondent C jobbar som applikationsutvecklare och projektledare för IT-företag 4 

och har ca 5 års erfarenhet inom applikationsutveckling.  
 Respondent D jobbar som applikationsutvecklare och projektledare för IT-företag 4 

och har ca 3 års erfarenhet inom applikationsutveckling.  
 Respondent E: jobbar som applikationsutvecklare för IT-företag 5 och har ca 5 års 

erfarenhet inom applikationsutveckling. 
 Respondent F: jobbar som applikationsutvecklare för IT-företag 6 och har ca 4 års 

erfarenhet inom applikationsutveckling. 
 Respondent G: jobbar som applikationsutvecklare för IT-företag 7 och har ca 5,5 års 

erfarenhet inom applikationsutveckling. 
 


