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Sammanfattning 

Mobilindustrin är under ständig förändring vilket har lett till en fragmenterad marknad som 

småföretag har haft svårt att etablera sig i. Småföretag har haft problem med att utveckla 

kvalitativa applikationer till olika mobila plattformar. Anledningen är att det varit 

resurskrävande att utveckla native applikationer till flera plattformar och underhålla flera 

kodbaser. Till följd av detta har mindre företag oftast valt att utveckla webbapplikationer för att 

leverera tjänster som når ut till många konsumenter. Hybrida ramverk har på senare år etablerat 

sig som en potentiell lösning för att utveckla mobila applikationer med högre prestanda och 

funktionalitet än webbapplikationer och samtidigt möjliggjort för utvecklare att dela kod mellan 

olika plattformar. I denna studie intervjuades anställda på tre mindre företag för att identifiera 

krav som småföretag anser vara viktiga vid val av ramverk för applikationsutveckling. Utifrån 

kraven jämfördes tre hybrida ramverk för att ta reda på vilket som passar småföretag. Resultaten 

visade att småföretag är olika med varierande behov och att det inte finns ett specifikt ramverk 

som passar alla. Däremot konstaterades det att alla tre hybrida ramverk som jämfördes i studien 

var tillräckligt sofistikerade att implementeras som potentiella lösningar. Med det sagt är 

hybrida ramverken inte kompromisslösa. Applikationer som utvecklas med hybrida ramverk 

uppnår ännu inte samma prestanda som native applikationer och är inte plattformsoberoende i 

samma grad som webbapplikationer.  
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Abstract 

The mobile industry is constantly changing, which has led to a fragmented market that small 

businesses have difficulties to successfully establish in. Small businesses have had problems 

with developing qualitative applications for different mobile devices. The main reason is the 

resource intensive process to develop native applications for multiple platforms and 

maintaining the different codebases. Thus, smaller companies have usually chosen to develop 

web applications to deliver services to a more widespread target audience. Hybrid frameworks 

have established themselves as a potential solution for developing mobile applications with 

higher performance and functionality than web applications, while allowing developers to share 

code between platforms. In this study, employees of three smaller companies were interviewed 

to identify shared requirements held by small businesses to select a framework for application 

development. Based on the requirements, three hybrid frameworks were compared with the 

purpose to identify which one was most suitable for small businesses. The results showed that 

small businesses are different with varying needs and that there is no specific framework that 

suits all companies. On the other hand, it was found that all three hybrid frameworks compared 

in the study were sufficiently developed to be implemented as potential solutions. With that 

said, hybrid frameworks are not without flaws. Applications developed with hybrid frameworks 

does not yet achieve the same level of performance as native applications and is not platform 

independent to the same extent as web applications. 
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1. Inledning 

Under denna rubrik beskrivs en introduktion till uppsatsen samt syftet, frågeställningarna och 

avgränsningar 

 

1.1 Bakgrund 

Med den framgång som smartphones och applikationer har är det många företag och enskilda 

utvecklare som väljer att utveckla mobila applikationer. Den snabbt växande industrin för 

teknisk innovation och portabel elektronik utvecklas kontinuerligt och skapar en fragmenterad 

marknad med flera olika lösningar och produkter (Al-Subaihin & Al-Khalifa, 2013). Det har 

vidare fått en viktig betydelse för ett lands ekonomiska utveckling på grund av den ökade 

användningen av handhållna enheter, som smartphones (Santos et al., 2016). 

  

Enligt statistik från år 2012 till och med år 2016 ökade antalet användare av smartphones från 

51% till 85% av befolkningen i Sverige (Statista, 2016a). Hinman (2012) poängterar att det 

höga antalet användare och en snabbt förändrande marknad lockar allt fler företag att etablera 

sig för att tjäna pengar genom att utveckla olika produkter och tjänster. Vidare jämför hon den 

mobila marknaden med vilda västern i den mån att olika aktörer försöker ta en sådan stor 

marknadsandel som möjligt vilket frodar konkurrens och innovation (Hinman, 2012). 

 

Idag domineras den mobila industrin av två företag med deras digitala plattformar: Google’s 

Android och Apple’s iOS (Net Applications, 2017). Många andra plattformar existerar men 

däremot inte i samma utsträckning. Oavsett plattformens popularitet eller storlek på den mobila 

marknaden bidrar de till den mångfald och fragmentering som företag och utvecklare måste 

anpassa sig efter (Ghazawneh, 2016). Kombinationen av flera olika plattformar och 

kontinuerlig utveckling av hårdvara som kamera, GPS och sensorer bidrar till möjligheter att 

skapa ett brett sortiment av mobila applikationer för olika syften(Santos et al., 2016). 

 

För majoriteten av de företag som arbetar med applikationsutveckling ställs krav på korta 

utvecklingscykler och fördelning av resurser. Applikationer som levereras förväntas hålla en 

hög kvalitet, användarvänlighet och kunna levereras till marknaden på en kort tid. För att 

uppfylla kraven är det nödvändigt att företagen arbetar agilt och iterativt (Santos et al. 2016).  
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Fragmenteringen av de digitala plattformar och de krav som ställs för utveckling av 

applikationer har lett till att småföretag drabbas hårt när de skall utveckla applikationer till flera 

plattformar (Hinman, 2012; Al-Subaihin & Al-Khalifa, 2013). Anledningen att småföretag 

påverkas hårdare är för att de generellt har begränsade resurser, både ekonomiskt och med antal 

anställda, jämfört med större företag (Basri & O´Connor, 2010). 

 

När applikationer utvecklas kategoriseras de som en utav tre olika typer: native applikationer, 

webbapplikationer och hybrid eller cross-platform applikationer (Mounaim et al., 2016). En 

native applikation definieras som en plattformsspecifik applikation utvecklad i den digitala 

plattformens egna programmeringsspråk (Charland & LeRoux, 2011). I den fragmenterade 

marknaden har utvecklare inget annat val än att utveckla en separat applikation för varje 

plattform om en native applikation ska utvecklas (Al-Subaihin & Al-Khalifa, 2013). 

Webbapplikationer är i motsats till native applikationer plattformsoberoende, dock finns det en 

förlust av webbapplikationers prestanda, möjlighet till distribution och applikationens känsla i 

helhet (Charland & LeRoux, 2011). Hybrida applikationer, som även benämns som cross-

platform applikationer, är en kombination av både native och webbapplikationer. Hybrida 

applikationer är framtaget för att tillfredsställa den fragmenterade marknaden av flera olika 

digitala plattformar och programmeringsspråk genom att slå samman plattformsspecifik 

källkod med webbkod (Korf & Oksman, 2016). Oberoende av vilken typ av applikation som 

utvecklas så används ett specifikt ramverk. Ramverken gör det möjligt för utvecklare att 

implementera olika API:er och funktioner som applikationerna ska använda (Heitkötter, 2013). 

 

Flera studier har tidigare undersökt skillnaderna mellan de olika de olika typer av applikationer 

och ramverk som existerar. Dock har lite studerats kring skillnader om hybrida ramverk och 

hur småföretag ställer sig mot dessa. Denna studie ska undersöka vad småföretag generellt 

eftersöker vid val av ett ramverk.  Studien analyserar även skillnaderna mellan de tre hybrida 

ramverken PhoneGap, Xamarin och React Native för att öka förståelsen inom området. 
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1.2 Problemformulering 

Idag använder en person i genomsnitt 7,4 applikationer per dag enligt en genomförd 

undersökning av Statista (2016b). Det är däremot osannolikt att användaren vet vilken typ av 

applikation som används. Detta berör sällan slutanvändare, däremot är applikationens 

funktionalitet och syfte det viktiga för att applikationen ska brukas (Tiongson, 2015). 

Konsumenter är snabba på att avgöra om en applikation är bra, baserat på bland annat 

applikationen laddningstider och responsivitet. Om en applikation inte uppfyller användarens 

önskemål gällande prestanda är risken stor att tjänsten inte används (Wac et al., 2011). Utöver 

prestanda så är tillgänglighet en viktig aspekt vid applikationsutveckling. Om en potentiell kund 

vill köpa en tjänst men den inte är tillgänglig till användarens specifika enhet så har utvecklaren 

gått miste om en potentiell kund. Med native och webb har utvecklarna generellt fått välja 

mellan hög prestanda eller hög tillgänglighet. Detta har varit en fin lina för utvecklare att 

balansera (Sharma, 2012). För stora företag har detta inte varit ett lika stort bekymmer som för 

småföretag, anledningen är att de generellt sätt kunnat utveckla separata native applikationer 

till de stora plattformarna och på så sätt uppnått en hög prestanda och samtidigt leverera 

tillgänglighet på de viktigaste plattformarna. Småföretag har inte haft det lika enkelt. 

Kostnaderna för att utveckla flera applikationer och underhålla de olika kodbaserna har gjort 

det kostsamt och svårt för mindre företag att utveckla applikationer till en bred skara användare. 

Resultatet har blivit att många småföretag utvecklat webbapplikationer för att uppnå en hög 

tillgänglighet. Nackdelen blir att applikationens prestanda blir lidande vilket riskerar att 

avskräcka användare från att använda applikationen kontinuerligt (Christ, 2011; Charlander & 

Leroux, 2011). 

 

Hybrida ramverk har på senare år blivit mer aktuella för utvecklare då ramverken blivit mer 

sofistikerade. Flera hybrida ramverk hävdar att leverera det bästa av både native och webb, de 

påstår sig kunna leverera hög prestanda och möjliggöra för återanvändning av kod mellan flera 

plattformar (Christ, 2011). Forskningsområdet är komplext då det ständigt sker förändringar. 

Flera hybrida ramverk har lanserats de senaste åren och äldre ramverk uppdateras kontinuerligt 

detta har lett till att mycket av forskningen som existerar har blivit utraderad. Som följd har det 

lett till en kunskapsbrist på marknaden (Fling, 2009).  

 

Trots att det finns många olika tekniker och tillvägagångssätt för utveckla applikationer kan det 

vara svårt att hitta den rätta lösningen för utvecklare och företag. Om det saknas förståelse om 
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fördelar och nackdelar kring teknologier och ramverk kan det bli svårt att göra rätt investering, 

vare sig det är i ett företag, eller av en enskild utvecklare (Fling, 2009). En stor del av mobil 

utvecklingsmarknaden består av småföretag med begränsade resurser. För dessa verksamheter 

viktigt att investeringar blir rätt. Om inte tillräcklig eller korrekt information finns tillgänglig 

är risken stor att investeringen kan leda till negativa konsekvenser för företag. Företag kan 

också gå miste om innovativ teknik som skulle kunna resultera i tillväxt och expansion av 

företaget (Eito-Brun & Sicilia, 2016; Basri & O´Connor, 2010). 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera krav som småföretag ställer vid beslutsfattande val av 

ramverk när de ska utveckla mobilapplikationer. 

Syftet med studien är att identifiera krav som småföretag inom applikationsutvecklings-

branschen tycker är viktiga vid beslutsfattande kring val av utvecklingsramverk. Tre hybrida 

ramverk analyseras och diskuteras genom att jämföra de mot identifierade krav som småföretag 

ställer i under applikationsutvecklings. Detta för att öka förståelsen inom området och 

underlätta vid beslutsfattande kring implementation av ramverk för småföretag med begränsade 

resurser. Från detta syfte har två forskningsfrågor utformats. 

 

1. Hur skiljer sig de olika hybrida ramverken från varandra och när är de lämpliga att 

använda? 

 

2. Vilka faktorer är avgörande för mindre företags val av ramverk för mobil 

applikationsutveckling? 

 

1.4 Avgränsning 

Studien är koncentrerad till att undersöka hybrida ramverk för mobil applikationsutveckling för 

mindre utvecklingsföretag. Då området är omfattande har vi preciserat oss till ramverken, 

PhoneGap, React Native och Xamarin. Undersökningen genomförs genom att analysera 

ramverken utifrån 13 utvärderingskriterier baserade på tidigare forskning. Småföretag 

intervjuas för att hitta generella krav som ställs på utvecklingsramverk.  Inom ramen för arbetet 

avgränsas intervjuerna till att endast hantera personer som har domänkunskap i området för små 

utvecklingsföretag. Kraven som identifieras avgränsas till icke-funktionella krav då 
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funktionella krav oftast är specifika och inte tillräckligt generella. Slutligen kommer en 

komparativ analys sammanställas för att visuellt redogöra för skillnader och likheter som 

identifierats mellan ramverken. För att producera ett relevant och uppdaterat resultatet har vi 

strävat efter att använda moderna källor i den utsträckning det är möjligt. Teoretiska 

referensramen är avgränsad till att redovisa tidigare forskning och teorier inom området för 

mobil applikationsutveckling.  
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2. Teori 

I detta kapitel beskrivs tidigare forskning och teorier inom området för 

mobilapplikationsutveckling 

 

2.1 Små mjukvaruutvecklingsföretag 

På dagens arbetsmarknad anses företags IT-kapacitet som en viktig aspekt för företagens 

förmåga att växa och utvecklas. Detta gäller för alla företag oberoende av dess storlek och 

omfattning men framför allt för småföretag. Samtidigt outsourcas mer och mer av 

mjukvaruutvecklingen till mindre mjukvaruutvecklingsföretag för att hantera denna del av 

verksamheten (Basri & O´Connor, 2010).  Mjukvaruutvecklingsföretag är däremot inte alla 

likadana, företagen varierar i storlek, hur länge de existerat på marknaden, produktutbud och 

på många andra sätt. Laporte (2006, s.3) beskriver småföretag som “any IT services, 

organizations and projects with between 1 and 25 employees”, vilket är definition studien utgår 

ifrån. Mindre företag som anlitas för att utveckla en applikation skall kunna leverera en produkt 

i tid och med godkänd kvalitét. Uppfylls ej dessa krav finns det alltid möjligheten att företaget 

blir ersatt av ett annat konkurrerande företag. Detta medför att dessa små utvecklingsföretag 

har ett stort behov av att utveckla produkter effektivt, snabbt och till en hög kvalité. Dessa krav 

är självklart inte unika för småföretag, däremot är de oftast mer utsatta på grund av deras 

begränsade resurser (Eito-Brun & Sicilia, 2016; Basri & O´Connor, 2010).  

 

Det som generellt sett karaktäriserar småföretag är deras begränsade resurser, framförallt när 

det kommer till tillgängligt manskap och finansiella resurser. För att bedriva verksamheterna 

med dessa utmaningar måste småföretag effektivisera sina utvecklingsrutiner och välja rätt 

utvecklingsverktyg för att förbli konkurrenskraftiga på marknaden (Sapovadia, 2006). Dessa 

principer gäller även för företag som ägnar sig åt mobilapplikationsutveckling. 
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2.2 Utvecklingsmetoder 

Den mobila marknaden är en fragmenterad miljö med en stor mängd olika enheter och 

operativsystem. Det medför att utvecklingsmiljöer och utvecklingsprocesserna behöver vara 

flexibla för att tillfredsställa marknadens alla behov (Amatya, 2013). Den mobila 

utvecklingsmiljön är fylld med konkurrens, krav på snabba leveranser och svårigheter att 

identifiera krav. Utmaningen utvecklare står inför är att leverera produkter som uppfyller 

ständigt förändrade krav från intressenter och kunder. (Korkala & Abrahamsson, 2007). Det 

finns många olika mobila utvecklingsprocesser och att välja rätt process är viktigt då det har en 

direkt inverkan på verksamhetens förmåga att utveckla applikationer som är flexibla och skapar 

värde för kunden. Tillsammans med applikationers korta livscykler har resulterat i att mobila 

utvecklingsprocesserna blivit mer iterativa och anpassade för att hantera det dynamiska 

landskapet (Spataru, 2010). 

 

Det traditionella tillvägagångssättet för att utveckla applikationer är att man arbetar sekventiellt, 

det vill säga man avslutar ett steg i processen innan man går vidare. Denna metod innehåller 

stegen, kravidentifiering, skriva kod, testa och slutligen implementera kod innan en lansering 

(Bennett et al., 2010). I en snabbt förändrade marknaden blir den traditionella metoden lätt 

otillräcklig och då det tar lång tid att uppnå önskat resultat och slutligen nå användarna med en 

tjänst eller produkt. Risken blir att applikationen som levereras inte uppfyller kundens krav eller 

behov (Mahmud et al., 2015). Av denna anledning har utvecklare och företag börjat använda 

sig av agila utvecklingsmetoder. Agil utveckling fokuserar på att arbeta i korta iterationer och 

att sätta kundens behov i fokus (Spataru, 2010). Det viktigaste kriteriet för agil utveckling är 

att kontinuerligt utveckla och leverera produkt eller tjänst till kund. Genom ett tätt samarbete 

mellan parterna minskar riskerna för att slutprodukten inte uppfyller kundens behov eller att 

projektet betraktas som misslyckat (Agile Alliance, 2001).  Agil utveckling är endast 

grundfilosofin och utifrån den har flera olika metoder utvecklats. Några av metoderna är bland 

annat Mobile-D, Masam, SCRUM, Masef och Lean (Mahmud et al., 2015). De nämnda 

metoderna har alla ett fokus på individer och interaktion, fungerande programvara, 

kundsamarbete samt anpassning till förändring, vilket definierar agil utveckling (Agile 

Alliance, 2001). De nämnda utvecklingsmetoderna används i flera mjukvaruutvecklingsprojekt 

och är alltså inte unika för applikationsutveckling till mobila enheter.  
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2.3 Mobila Applikationer  

Mobila applikationer är tjänster designade för mobila enheter som uppfyller någon 

funktionalitet användarna vill utnyttja. Applikationer kommer både förinstallerat på enheterna 

men de finns också tillgängliga på olika distributionskanaler som Apples AppStore och Google 

Play. Enligt Statista (2014c) förväntas antal totalt nedladdade applikationer uppgå till 268,69 

miljarder under perioden 2009–2017. Majoriteten av applikationerna distribueras via AppStore 

och Google Play (Statista 2017d).  

 

Som resultat av den höga efterfrågan på applikationer har utvecklingen ökat explosionsartat och 

applikationer utvecklas för de flesta områden, professionella som nöje. En av anledningarna till 

ökningen kan, enligt Wheeler (2015), bero på open-source lösningar som finns tillgängliga på 

marknaden för utvecklare. IBM (2006) beskriver några punkter som har lett till varför open-

source har blivit populärt:  

• Låga kostnader: kostnaderna av open-source lösningar är låga, om inte helt fria att 

använda. 

• Lätt att få tag på: open-source mjukvara finns ofta tillgängliga att ladda ned från internet 

utan att behöva genomgå registrerings- eller betalningsprocesser. 

• Stort användarcommunity: open-source lösningar har ofta många webbplatser 

dedikerade åt just den specifika lösningar där användare diskuterar och hjälper varandra. 

Användarna driver utvecklingen framåt tillsammans. 

• Hög kvalité på kod: på grund av det stora community som finns är det lätt att söka sig 

till hjälp och hitta lösningar på problem och buggar under utvecklingen. 

Wheeler (2015) nämner även hur open-source lösningar har påverkat Androids tillväxt genom 

åren. 
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2.3.1 Native och webbapplikationer 

En native applikation är kodad i ett specifikt språk för ett bestämt operativsystem, som Java för 

Android eller Objective-C för iOS. Native applikationer distribueras vanligtvis via respektives 

applikationsbutik som Google Play för Android och AppStore för iOS (Rieger & Majchrzak, 

2016). Då applikationerna är kodade för ett specifikt operativsystem och lagras på enhetens 

hårddisk resulterar det ofta i applikationer med hög prestanda och ett responsivt 

användargränssnitt. Native applikationer har tillgång till alla plattformsspecifika funktioner 

som exempelvis kamera och kan generellt sett exekveras utan en internetuppkoppling. 

Nackdelarna med native applikationer är att dem är dyra att utveckla då dem är knutna till ett 

specifikt operativsystem (Lionbridge, 2012). Native applikationer kan inte köras på någon 

annan plattform än den applikationen specifikt är skriven till. Om utvecklaren vill lansera 

applikationen på mer än ett operativsystem måste en helt ny applikation utvecklas i det andra 

språket, detta är tidskrävande och dyrt då flera kodbaser måste utvecklas och underhållas 

(Kimihira, 2012). 

 

Webbapplikationer kan beskrivas som motsatsen till native applikationer. Webbapplikationer 

körs i enhetens webbläsare som hemsidor anpassade för mobila enheter. Utvecklingen av 

webbapplikationer sker vanligtvis i HTML5, CSS och JavaScript (Charland & LeRoux, 2011). 

Resultatet blir att applikationerna är plattformsoberoende samt tillgänglig utan att installeras på 

en enhet. Ett krav är dock att smartphonens webbläsare stödjer HTML5 (vilket majoriteten gör). 

Prestandan hos en webbapplikation är däremot inte densamma som hos native applikationer då 

webbläsares processeringskraft är begränsad.  En annan nackdel med webbapplikationer är det 

begränsade antalet tillgängliga API:er (Lionbridge, 2012). Webbapplikationer distribueras inte 

via applikationsbutiker som native applikationer, utan existerar enbart på webbservrar 

(hemsidor som renderas i användarens webbläsare). Distributionen sker när en användare 

ansluter till en webbserver, då anpassas användargränssnittet efter den enhet som begär 

anslutning. Av denna anledning finns det få restriktioner på hur en webbapplikation utvecklas, 

vare sig det är med HTML5, JavaScript, PHP eller Java så känner webbserver av vad det är för 

enhet som ansluter och anpassar vad som visas därefter (Kimihira, 2012). 
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2.3.2 Hybrida applikationer 

Hybrida applikationer kombinerar utveckling av native- och webbapplikationer i ett. Idén är att 

en hybrid applikation skall bestå av en kodbas som kan implementeras på flera plattformar med 

hjälp av en native container. Native container, eller native wrapper, gör det möjligt för 

applikationen att utnyttja enhetens inbyggda native-funktioner (API) som exempelvis kamera, 

telefon och notifikationer (Korf & Oksman, 2016), se figur 1. 

 

 

Figur 1: Skillnader mellan native, hybrid och webbapplikation [Illustration].(Myshadesofgray, 

2014) 

 

Likt en webbapplikation är majoriteten av hybrida applikationer uppbyggt med webbkod, 

exempelvis HTML5-, CSS- och JavaScript-filer, som utgör kodbasen. För att rendera en hybrid 

applikation används oftast ett API som heter WebView. WebView tillåter native applikationer, 

eller native wrappers att köra webbkod och, som ett resultat, rendera en webbapplikation inom 

den nativa miljön (Adinugroho et al., 2015). För att WebView ska fungera korrekt i hybrid 

applikationer måste native kod implementeras som är anpassad efter enheten. Exempelvis 

behövs Java- eller Objective-C kod implementeras för att få WebView att fungera på Android 

eller iPhone. Med hjälp av native wrappers kan detta delvis uteslutas genom att använda diverse 

hybrida ramverk som finns tillgängligt på marknaden. PhoneGap är ett sådant ramverk som är 

ett de mest populära (Korf & Oksman, 2016 ). 
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Figur 2: Hur applikationen lagras på enheten [Illustration]. (Milligan, 2015)  

 

En hybrid applikation kan fungera på två olika sätt. Likt en native applikation kan en hybrid 

applikation installeras så att all webbkod lagras direkt på enheten. Att kod lagras direkt på 

enheter är till fördel genom exempelvis att applikationen fungerar utan internetuppkoppling 

samt att applikationen laddar snabbare. Det andra alternativet för hybrida applikationer är att 

endast en native wrapper installeras på enheten med en WebView som läser webbkod från en 

webbserver. Figur 2 och 3 illustrerar de två sätten en hybrid applikation kan lagras på en enhet 

(Milligan, 2015). 

 

Figur 3: Hur en applikation lagras på en webbserver [Illustration]. (Milligan, 2015) 

 

Genom att skapa en hybrid applikation som läser data från webbserver kan applikationens 

installationsstorlek hållas minimal då inga större filer behöver installeras på enheten. 

Uppdatering av applikationen blir enklare för utvecklaren då alla ändringar läses in direkt i 
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enheten som har koppling till webbservern. Detta sker utan att användaren behöver uppdatera 

applikationen via en applikationsbutik (Milligan, 2015). Eftersom hybrida applikationer 

installeras med en native Wrapper distribueras dessa på samma sätt som en native applikation 

via olika applikations butiker, som Google Play och AppStore (Korf, Oksman, 2016). 

 

2.4 Digitala plattformar 

Med smartphones ökande användning och med hur viktiga de blivit för både privatpersoners 

och företags vardag har det resulterat i en hård konkurrens på marknaden för dessa teknologier 

(Hinman, 2012). Operativsystem är idag för mobiler jämförbara med operativsystem på datorer, 

det är mjukvara som avgör vilken funktionalitet och kvaliteter som är tillgängliga på enheter. 

Konkurrensen på mobilmarknaden har varit så hård att flera tidigare stora tillverkare har 

försvunnit helt. Exempelvis Nokia med Symbian och BlackBerry med RIM som tidigare haft 

stora marknadsandelar. Microsoft har fortfarande en liten marknadsandel men de två största 

leverantörerna av operativsystem idag är Google med Android och Apple med iOS (Sheikh et 

al., 2013). 

 

Android är ett operativsystem grundat av Andy Rubin och senare köpte Google upp och vidare 

utvecklade systemet. Generellt sett så utvecklas Android applikationer med 

programmeringsspråket Java med hjälp av Android Software Development Kit, (SDK). Det går 

även att utveckla Android applikationer med andra programmeringsspråk och 

utvecklingsverktyg. Android används inte bara på smartphones utan på allt från surfplattor till 

tv apparater och smartklockor (Rogers et al., 2009). Apples vanligaste operativsystem heter iOS 

och är vidareutvecklat från Mac OS X. Operativsystemet används huvudsakligen på iPhones, 

iWatch, Apple TV och iPads. Applikationer som utvecklas till iOS skrivs generellt sett i 

programmeringsspråket Swift eller Objective-C med Apples SDK. För att ladda över och köra 

en applikation på en enhet måste utvecklaren betala en utvecklings avgift (Sheikh et al., 2013). 
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2.5 Krav 

Mobila applikationer utvecklas generellt sett med en av följande tre tekniker, native-, hybrid- 

eller webb-utveckling. Teknikerna skiljer sig åt väsentligt, både filosofiskt och på en teknisk 

nivå. Vilken teknik som används baseras vanligtvis på vilken typ av funktionalitet som 

eftersträvas och till vilken målgrupp som applikation ska nå ut till (Kimihira, 2012). Dessa 

aspekter benämns ofta som krav, ett krav kan vara bland annat funktioner, egenskaper, kriterier 

kring funktionalitet eller andra aspekter en kund efterfrågar. Alla beståndsdelar tillsammans 

beskriver en komplett tjänst eller en produkt. Ett av de första stegen i ett utvecklingsprojekt är 

att skapa en kravspecifikation (Eriksson, 2008). En väl genomförd kravspecifikation är grunden 

för att genomföra ett lyckat utvecklingsprojekt oberoende av projektets storlek. Målet med en 

kravspecifikation är att identifiera vad det nya systemet ska kunna genomföra baserat på 

klientens behov. Kravinsamlingen är nyckeln för att utforma en specifikation som möjliggör ett 

lyckat projekt och slutligen nöjda intressenter (Christiansson & Christiansson, 2006). Några av 

de vanligaste metoderna för att samla in krav är intervjuer, observationer av verksamheten och 

granskning av dokument. Kraven i en kravspecifikation deklareras inom två huvudkategorier 

och funktionella icke funktionella krav (Bennett et al., 2010).  

 

Funktionella krav specificerar vad ett system ska uppnå när det kommer till funktionalitet och 

hur systemet ska bete sig under specifika händelser. Funktionella krav är generellt sett krav som 

slutanvändaren kan se. För att beskriva funktionella krav används vanligtvis indata och 

förväntad utdata. Ett exempel på funktionella krav kan vara att användaren ska kunna spara, 

ändra och ta bort kunder ur ett system (Eriksson, 2008; Christiansson & Christiansson, 2006).  

Icke-funktionella krav beskriver hur de funktionella kraven är tänkta att fungera. Trots att ett 

system uppfyller alla funktionella krav är det möjligt att systemet upplevs som att det har dålig 

respons och är långsamt. Icke funktionella krav består av fyra subkategorier, dessa kategorier 

är användbarhet, tillförlitlighet, prestanda och underhållbarhet (Eriksson, 2008).  
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2.6 Utvärdering  

För att kunna ta rätt beslut är det viktigt att ha tillgång till korrekt data. Utan rätt data är 

beslutsfattande mer en gissning till skillnad från ett genomtänkt och balanserat val. Rätt beslut 

kan möjliggöra för ett företag att förbättras, däremot kan fel beslut vara direkt skadligt för 

verksamheten (Kahaner, 1997). Identifiering av data kan ske på många olika sätt beroende på 

vilken information man eftersöker. Exempel på vanliga metoder för datainsamling är intervjuer, 

observationer och dokumentgranskning (University of Minnesota, 2017). Rå och obearbetad 

data kan å andra sidan vara svår att tolka, därför utvärderas data för att generera ett tydligare 

beslutsunderlag (Kahaner, 1997). 

När flera entiteter ska utvärderas kan man utföra en jämförelse för att bearbeta data, exempelvis 

kan olika produkter jämförs genom att undersöka hur lösningarna skiljer sig från varandra på 

olika punkter. Sedan analyseras skillnader för att förstå hur aspekter påverkas av produkternas 

variationer (Terry, 1969). Genom att förstå effekterna av skillnader kan verksamheten ta ett 

beslut baserat på vilken produkt som levererar mest värde för konsumenten (Stufflebeam & 

Coryn, 2014). 

Vid utvärderingsarbete finns det två vägar att gå, kvantitativ utvärdering eller kvalitativ 

utvärdering. En kvantitativ utvärdering genomförs genom att undersöka kvantitativ data från 

exempelvis en statistisk undersökning där numerisk data är insamlat från svar av en 

enkätundersökning. Kvantitativa arbeten ska innehålla precision, korrekthet och riktighet med 

den data som används (Leavy, 2014). När ett utvärderingsarbete utförs kvalitativt kan samma 

precision, korrekthet och riktighet inte uppnås då precisa siffror inte behandlas. Istället 

undersöks ofta data utifrån specifierade kriterier för att identifiera värdefull information och 

hur relevant den är för kriterierna (Leavy, 2014; Stufflebeam & Coryn, 2014). 

2.6.1 Utvärderingskriterier 

Genom att utvärdera en kravspecifikation kan rätt ramverk identifieras för 

utvecklingsprocessen. Det är viktigt att förstå vad ett ramverk kan utföra och framförallt bidra 

med till ett utvecklingsprojekt. Därför utvecklade Heitkötter et al. (2013) utvärderingskriterier 

för att utvärdera hybrida ramverk. Kriterierna är framtagna med hjälp av domänexperter inom 

området för applikationsutveckling åt små till medelstora företag. Kriterierna är indelade i två 

subkategorier, infrastrukturella kriterier och kriterier från ett utvecklingsperspektiv. Nedanför 
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beskrivs innebörden av utvalda utvärderingskriterium och vad som analyseras. (Heitkötter et 

al., 2013) 

 

2.6.1a Kriterier från ett infrastrukturellt perspektiv 

De infrastrukturella kriterierna behandlar hur ramverk ställer sig mot verksamheten och vad 

som eftersträvas att uppnås med applikationen. 

Kostnader och licenser 

När det kommer till mjukvara för utveckling av mobila applikationer så finns det idag stor 

variation på vad som används på marknaden. Vilket ramverk som en utvecklare väljer att 

använda dikteras ofta av vilken typ av applikation som ska utvecklas och vilken funktionalitet 

som eftersträvas. Utvecklingsmiljöer varier också i pris då många är gratis medan andra kräver 

licenser eller prenumerationer för att få tillgång till alla funktioner och tillstånd för att utveckla 

för kommersiellt bruk. Under denna punkt analyseras kostnaderna för de olika ramverken. 

(Heitkötter et al., 2013) 

 

Stöd för plattformar 

Beroende på vilken typ av ramverk som används finns varierande stöd för integrering med olika 

plattformar. Ett ramverks stöd för olika plattformar avgör hur bred skara människor en 

applikation kan nå ut till. Detta kriterium är tänkt att undersöka vilka plattformar ett specifikt 

ramverk stödjer. (Heitkötter et al., 2013) 

 

Utseende och känsla 

Utseende på en applikation kan ändras och modifieras under utveckling, däremot finns det 

begränsningar i hur mycket stöd som finns för specifika ramverk att få en applikation att kännas 

native. Ett av målen med hybrid applikationer är att uppnå en native känsla eller så nära native 

som möjligt. Hybrid ramverk gör detta med varierande resultat. Under detta kriterium 

utvärderas hur väl en applikation presterar när det kommer till utseende och känsla. (Heitkötter 

et al., 2013) 

 

Stöd för API:er och plattformsspecifika funktioner 

Applikationsprogrammeringsgränssnitt eller API används för att tillåta applikationer att 

kommunicera med specifik hårdvara som exempelvis kameran eller en smartphones 

notifikations funktion. API:er agerar som gränssnitt mellan applikationen och det kodbibliotek 
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som möjliggör att kalla på och använda redan existerande funktioner. Antalet tillgängliga 

API:er varierar mellan olika ramverk och det undersöks under detta utvärderingskriterium. 

(Heitkötter et al., 2013)  

 

Livslängd 

För både den individuella utvecklaren och företag är valet av att lära sig och implementera ett 

nytt ramverk en stor och tidskrävande investering. För att försäkra sig om att investeringen blir 

sund är det viktigt att ramverket har möjligheter att användas långsiktigt. Indikationer på att ett 

ramverk har långsiktighet är bland annat, antalet användare, tid mellan uppdateringar och om 

det finns utökat stöd för nya plattformar. Om stora företag står bakom ramverket eller om 

ramverket är open-source är också goda indikationer. Ett ramverks uppskattade långsiktighet 

utvärderas under detta kriterium. (Heitkötter et al. 2013; Rieger & Majchrzak, 2016) 

 

Prestanda 

En av de viktigaste parametrarna när det kommer till att välja vilket ramverk som ska användas 

vid utveckling av mobilapplikationer är prestanda. Generellt sett så ses native applikationer som 

de bäst optimerade och det bästa alternativet om prestanda är väldigt viktigt. Det är däremot 

inte alltid nödvändigt att gå för det snabbaste alternativet då det finns fler aspekter att fundera 

över. Kommer applikationen i fråga vara grafiskt krävande som exempelvis ett spel så är 

prestandan viktigare än om man tar en enkel kalenderapplikation. Prestanda kan mätas på 

många olika sätt, bland annat batteriförbrukning, minneshantering och starttider men även som 

upplevd prestanda av slutanvändaren. (Heitkötter et al., 2013; Rieger & Majchrzak, 2016) 
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Distributionskanaler 

Det finns flera olika distributionskanaler för mobilapplikationer, Apple store och Google play 

är de två kanske mest kända och efterfrågade av användare. Vissa ramverk stödjer även andra 

former av distribution som ger utvecklarna större kontroll på distributionen. Dessa 

distributionskanaler kan underlätta vid uppdateringar genom att inte nödvändigtvis behöva gå 

igenom den långa processen som är kopplad till dem stora applikations butikerna. (Rieger & 

Majchrzak, 2016) 

 

2.6.2b Kriterier från ett utvecklingsperspektiv 

Kriterier från ett utvecklingsperspektiv handlar om utvecklingsprocessen och underhållet av 

applikationer i det ramverk som den utvecklas med.  

Utvecklingsmiljö 

En utvecklingsmiljö, eller IDE (Integrated Development Environment) är mjukvaran som är 

associerad med ett ramverk. Utvecklingsverktyg är uppbyggda av ett flertal beståndsdelar som 

anpassas mot det ramverk utvecklingen sker i. Exempel på beståndsdelar i en utvecklingsmiljö 

är olika stödverktyg som debugger (felsökningsverktyg) och funktioner som automatiserad 

korrigering. Denna punkt sammanställs genom att titta på hur installationen och användandet 

sker i utvecklingsmiljön, samt vilka stöd som finns för ramverket. (Heitkötter et al., 2013) 

 

Grafiskt användargränssnitt i utvecklingsmiljön 

GUI (Graphical User Interface) kriteriet sammanställs genom att undersöka möjligheten att i 

utvecklingsmiljön designa en applikation. Stöd för att testa en applikation direkt i 

utvecklingsmiljön utan att behöva kompilera och köra applikationen på enheten inför varje test 

är ett exempel på en fördel som utvärderas. (Heitkötter et al., 2013) 

 

Komplexitet och utbildningsunderlag 

Att utvärdera komplexitet och möjligt utbildningsunderlag är svårt då utvecklare har olika 

förkunskaper inom applikationsutveckling. Tanken är att utvärdera hur komplicerat ett 

ramverks struktur är och vilken mängd utbildningsresurser som finns tillgängliga. Det är också 

stor skillnad på olika programmeringsspråk, framförallt mellan webbutveckling och 

objektorienterade utvecklingsspråk. Detta kan påverka möjligheterna till snabb utveckling i 

miljön och underlätta vid upplärning av nya utvecklare. (Heitkötter et al., 2013) 
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Underhållning av kod 

Underhåll av kod i utvecklingsmiljön sammanställs genom att bland annat kontrollera hur 

många rader kod som skrivs (LOC/Line Of Code). Antaget är att färre rader kod gör det enklare 

att underhålla i utvecklingsmiljön och gör det enklare för nya utvecklare att sätta sig in i redan 

existerande kod (Heitkötter et al., 2013). Utöver LOC så undersöks möjligheterna att uppdatera 

kod med hjälp av funktioner i ramverket. Funktioner kan göra det möjligt att uppdatera delar 

av applikationer utan att gå igenom hela uppdateringsprocessen kopplad till applikations butiker 

(Rieger & Majchrzak, 2016).  

 

Återanvändning 

Ramverk är återanvändbara principer av delar eller hela mjukvarusystem som tillåter klasser 

och objekt att kommunicera. Ett väl designat ramverk låter utvecklaren återanvända design och 

kod och kan på så sätt reducera kostnaderna för utveckling. En annan aspekt att undersöka är 

om delar av hybrid applikationen kan återanvändas på flera plattformar. (Land, 2002; Rieger & 

Majchrzak, 2016)  

 

Kompetens på marknaden 

Ett ramverk kan vara mycket effektivt och innovativt men om det inte finns några utvecklare 

som kan använda ramverket hjälper inte det. En betydelsefull aspekt att undersöka är ifall det 

finns utvecklare som kan använda ramverket och vilken kompetens som finns på 

arbetsmarknaden. Bland annat kan underliggande programmeringsspråk undersökas för att se 

hur många utvecklare som är bekanta med språket. Utvecklare med erfarenhet av ett 

programmeringsspråk förkortar ofta inlärningskurvan och kostnaderna för upplärningen av nya 

utvecklare. (Heitkötter et al. 2013; Rieger & Majchrzak, 2016) 
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3. Metod 

Kapitlet presenterar de metoder som användes för att genomföra studien 

 

3.1 Forskningsansats 

I denna studie genomfördes en komparativ analys av tre hybrida ramverk för att öka förståelsen 

om skillnader och vad detta innebär för småföretag i praktiken. Utifrån detta utformades 

rekommendationer som kan användas vid beslutfattande vad gäller aspekter vid val av ramverk. 

För komparativa analysen tillämpades en kvalitativ ansats då undersökningen utforskade 

området på djupet och analyserade komplexiteten kring val av ramverk för mobil 

applikationsutveckling hos mindre företag (Bryman & Bell, 2013). Det innebar att relevant data 

från tidigare forskning, produktspecifikationer och sekundära källor analyserades. Arbetet 

baseras på en kvalitativ dataanalys samt semi-strukturerade intervjuer. Studien har en abduktiv 

ansats då forskningen baserades på redan existerande teorier och information. Deduktionen 

kommer framförallt från de teorier om utvärderingskriterier som användes för dataanalysen av 

ramverken och resulterade i en komparativ analys av de hybrida ramverken. Induktionen 

uppstår genom resultat av intervjuer där vi tittade på verkligheten för att identifiera krav, se 

figur 4. Resultaten diskuterades för att tydliggöra vilka skillnader som finns mellan hybrida 

ramverk och vad det innebär för småföretag i praktiken. Samt att undersöka hur ramverken 

skiljer sig från varandra för att öka förståelsen inom ämnet. 

 

Figur 4: En visualisering av studiens forskningsansats och dess olika steg (egen bild)  
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3.2 Metodval 

För att besvara en frågeställning finns det olika sätt att samla information. Vilken metod man 

väljer beror på vad som ska studeras och hur ett relevant resultat kan uppnås (Patel & Davidson, 

2011). I denna studie benämns det samlade tillvägagångssättet som undersökningsmetod. 

Undersökningsmetoden är sammansatt av flera olika metoder som användes för att uppnå 

studiens syfte (Rienecker & Jörgensen, 2014). Arbetet tillämpade en komparativ studie med 

kvalitativa intervjuer och dataanalyser för att jämföra tre hybrida ramverk, samt att analysera 

de utifrån mindre företags krav. Metoden inleddes med att samla in teorier för att skapa 

förståelse kring ämnet. Teorin i studien presenterar områden inom mobil applikationsutveckling 

och de olika aspekter som ramverken analyserades med. 

 

För att analysera ramverken i studien utfördes en dataanalys där tabeller fylldes med relevant 

information som beskriver ramverket från redan existerande kriterier. Då tekniker inom 

applikationsbranschen kontinuerligt förändras och förnyas användes mestadels sekundära 

källor för att söka information. Anledningen till att sekundära källor användes var för att 

säkerställa att informationen var uppdaterad och relevant. För att utvärdera ramverken mot de 

krav som samlades in med hjälp av intervjuerna utfördes en komparativ analys. Syftet med den 

komparativa analysen var att ställa upp ramverken mot de insamlade kraven och visuellt 

redovisa skillnaderna utifrån företagens krav. Inför intervjuerna förbereddes en intervjuguide 

baserat på de kriterier som användes i första utvärderingsmodellen, se bilaga I. Intervjuerna 

genomfördes med förutsättningen att respondenterna hade erfarenhet av mobil 

applikationsutveckling. 

 

3.3 Urval av ramverk 

För att utföra och uppnå målet med studien valdes tre hybrida ramverk som analyserades. 

Genom granskning av webbplatser identifierades flera tänkbara hybrida ramverk utifrån fyra 

faktorer, antal användare, programmeringsspråk, livslängd och innovation. Ramverken 

PhoneGap, React Native och Xamarin valdes utifrån skillnader som visade sig under dessa 

faktorer. Målet var att hitta tre ramverk med märkbara skillnader utifrån de nämnda faktorerna 

för att få ett brett spektrum av hybrida ramverk. Xamarin valdes huvudsakligen för att 

ramverket är väl etablerat och används av många utvecklare och stora företag, samt att de 

bygger på C# och .NET vilket skiljer sig från de andra valda ramverken (Guthrie, 2016). Det 



21 

 

andra ramverket som valdes var PhoneGap då det bygger på HTML5 principer (PhoneGap, 

2017). React Native var det sista ramverket som inkluderades i studien. Till skillnad från de 

tidigare nämnda ramverken så är React Native relativt nytt då det lanserades 2015 samt att det 

bygger på JavaScript, har en innovativ teknik och en intressant filosofi (Occhino, 2015).  

 

3.4 Datainsamling 

Insamlad data till en undersökning kan delas in i två kategorier, primär- och sekundärdata. 

Primärdata är data som en eller flera författare själva samlar in, sekundärdata är redan 

existerande data som någon annan person sammanställt (Akademin för ekonomi, samhälle och 

teknik, 2016). 

 

Denna studie består både av primär- och sekundärdata. Den insamlade data hämtades från 

litteratur, publicerade artiklar och sekundära källor som hemsidor. Främst har sökverktygen 

IEEE Xplore, LIBRIS och Google Scholar använts för att hitta relevant litteratur med hjälp av 

sökord som: hybrid application, mobile frameworks, hybrid application development, mobile 

innovation, VSE, SME, development process och small business challenges. Sökningarna 

gjordes även med motsvarande ord på svenska för att öka sannolikheten att hitta relevanta 

källor. Den identifierade sekundärdata i studien består av icke-numerisk kvalitativ data som 

utgör teorin i arbetet, men även den del av resultatet som består av insamlad data om de hybrida 

ramverken som studien syftar till att undersöka.  

 

Primärdata i studien samlades in med hjälp av fyra personliga intervjuer där respondenterna är 

anställda på tre mindre företag som arbetar med applikationsutveckling. Antalet anställda på 

företagen varierade mellan 2–10 heltidsanställda. Anledningen till att dessa företag valdes ut är 

för att alla har stått eller troligtvis kommer att stå inför utmaningen att välja vilket ramverk som 

ska användas vid utvecklingen av mobila applikationer. Respondenterna meddelades före 

intervjuerna att de kommer vara konfidentiella genom studien om inget annat meddelas från 

deras sida. Alla företag och respondenter förblev anonyma i studien enligt deras önskemål. 

 

Intervjuerna genomfördes för att identifiera krav som mindre företag har på applikationer och 

utvecklingsfasen med ramverk. Detta genomfördes för att få en djupare förståelse om 

verksamheten och deras behov vid utveckling av applikationer. Kraven som identifierades med 

hjälp av de tre företagen togs fram för att spegla mindre företags krav generellt (Oates, 2006). 
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Intervjuerna resulterade i krav som användes för att utvärdera vilket hybrid ramverk som kan 

passa ett mindre företag. Telefon och videokonferenser valdes som metod för intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes semi-strukturellt för att samla in kvalitativ data. Ett antal öppna 

frågor ställdes för att inleda en diskussion med respondenten om det relevanta området inom 

applikationsutveckling med möjlighet till följdfrågor. I vilken ordning frågor ställs i en semi-

strukturerad intervju är mindre relevant och följdfrågor ställs när ytterligare förståelse behövs i 

en fråga (Oates, 2006).  

 

3.5 Dataanalys 

Den största delen av dataanalysen dedikerades till att identifiera information om ramverken för 

mobil applikationsutveckling. För att avgöra vilken information som var viktig att inkludera 

användes tabeller vi utvecklat baserade på kriterier framtagna av Heitkötter et al. (2013). 

Kriterierna är uppdelade i två kategorier, infrastrukturella kriterier, se tabell 1 och kriterier från 

ett utvecklingsperspektiv, se tabell 2. Nedan visas hur varje ramverk ställdes upp och vilka 

aspekter av ramverken som data samlades in om. En tabell kommer skapas för varje specifikt 

ramverk som undersöks, sammanlagt kommer sex tabeller skapas och innehålla sammanställd 

information om ramverken. Tabellerna kommer inkluderas i bilagor för att öka validiteten 

genom att visa vart informationen är hämtad och redovisa vad den komparativa analysen 

resultat är baserat på. Utifrån tabellerna har en kort sammanfattning av den inkluderade 

informationen sammanställts i flytande text och redovisas i resultatet. 

 

Tabell 1: Infrastrukturella kriterier kopplat till resultatet. 

Infrastrukturella 

kriterier 

Ramverk 

K1. Kostnader och 

licenser 

Sammanställning av kostnader kopplade till licenser och 

utveckling med ramverket 

K2. Stöd för plattform Vilka plattformar som ramverket stödjer 

K3. Utseende och känsla Hur väl ramverket efterliknar native applikationer 

K4. API-stöd och 

funktioner 

Vilka API:er som finns tillgängliga och vad det innebär 

K5. Livslängd Ramverkets uppskattade framtidsutsikt 
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K6. Prestanda Hur applikationer utvecklade med ramverket presterar 

K7. Distributions- 

kanaler 

Vilka tillgängliga distributionskanaler applikationerna kan 

distribueras på 

 

 Tabell 2: Utvecklingskriterierna kopplat till resultatet. 

Kriterier från ett 

utvecklingsperspektiv 

Ramverk 

K8. Utvecklingsmiljö  Vilka utvecklingsmiljöer är tillgängliga för ramverket 

K9. Grafiskt 

användargränssnitt 

Funktioner i utvecklingsmiljön och möjligheter till tillägg 

K10. Komplexitet och 

förkunskap 

Tillgängliga resurser och vilket språk ramverket baseras på 

K11. Underhåll av kod Möjlighet att underhålla kod med ramverket 

K12. Återanvändning Kan kod delas mellan plattformar 

K13. Marknads-

kompetens 

Mängden utvecklare inom ramverket  

 

3.6 Komparativ analys 

En komparativ analys skapades för att visuellt redovisa skillnader mellan ramverken (tabell 3 

visar upplägget av den komparativa analysen). Med hjälp av de insamlade kraven från 

intervjuerna samt med analysen av ramverken utifrån utvärderingskriterierna har tabellen 

nedanför fyllts. Den komparativa analysen utfördes genom att jämföra ramverken horisontellt 

mot kraven, den analyserad data från tabellerna motiverar resultatet. Resultaten presenteras med 

olika färger, grön för “uppfyller helt”, gul för “uppfyller delvis” och röd för “uppfyller ej”. 

Resultatet diskuteras och reflekteras i diskussionen för att ge svar på studien syfte och 

forskningsfrågor.  

 

 

 

 

Tabell 3: Visuell illustration av den komparativa analysen. 
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Framtagna Krav Ramverk 1 Ramverk 2 Ramverk 3 

Krav 1. Uppfyller ej Uppfyller helt Uppfyller helt 

Krav 2. Uppfyller delvis Uppfyller ej Uppfyller delvis 

Krav 3. Uppfyller helt Uppfyller ej Uppfyller helt 

Krav 4. Uppfyller helt Uppfyller helt Uppfyller delvis 

 

3.7 Metodkritik  

3.7.1 Etik 

I forskningsarbetet var det viktigt att inte skada personer eller företags rykten, därför strävade 

vi efter att genomföra arbetet utan att ta några risker. Då första fasen i arbetet inte inkluderade 

intervjuer eller andra former av insamlad data från människor, så var de etiska riskerna små. 

Däremot intervjuade vi anställda från företag för att ta fram krav och önskemål på vad 

småföretagare ansåg vara viktiga aspekter vid val av hybrida ramverk för 

applikationsutveckling. Alla namn på de anställda och företagen valdes att inte användas för 

att behålla deras rätt till anonymitet.  

3.7.2 Validitet 

Den främsta utmaningen i arbetet var att validera det resultat vi kommer fram till i den 

komparativa analysen. Problematiken var att ramen på arbetet inte inkluderade att genomföra 

tester själva på alla tre ramverken. För att besvara utvärderingskriterierna och sammanställa 

den komparativa analysen användes tidigare forskning och sekundära källor. För att öka 

validiteten så presenteras den insamlade informationen om ramverken i resultatet. För att 

ytterligare skapa trovärdighet används befintliga teorier kring utvärderingskriterier av 

ramverk framtagna av domänexperter inom avgränsningen för småföretag.  

3.7.3 Objektivitet 

Ingen av författarna i projektet har arbetat med hybrida ramverk tidigare och hade väldigt lite 

förutfattade meningar om ramverken (om vi hade några alls). Samt att problemet i studien 

grundas i de verkliga utmaningar småföretag ställs inför vilket gjorde att vi strävade efter att 

leverera ett ärligt och trovärdigt resultat. Det som motiverade oss var främst att resultatet 
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skulle fungera som ett beslutsunderlag åt företaget som arbetar med applikationsutveckling. 

Det resulterade i att vi utvärderade de tre ramverken utifrån en neutral synvinkel.  
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4. Empiri 

Kapitlet presenterar resultatet av dataanalysen, intervjuer och den komparativa analysen 

 

4.1 Sammanställning av PhoneGap 

PhoneGap finns idag som ett gratis open-source ramverk under Apache License 2.0 och 

förenklar utvecklingen till många olika plattformar, bland annat för Android, iOS och Windows 

Phone (bilaga I, K1, K2). Tekniskt sett är PhoneGap en “native wrapper” som bakar in HTML5, 

CSS, JavaScript och annan webbkod i en nativ funktion som heter WebView. På detta sätt tillåts 

det att applikationer utvecklade i PhoneGap får tillgång till API:er och andra funktioner samt 

att de kan distribueras via, i princip, alla kanaler, vare sig applikationsbutiker eller webbsidor 

(bilaga I, K4, K7). Då PhoneGap har existerat en längre tid på marknaden har många utvecklare 

tillkommit, och tillsammans skapar de ett stort användarcommunity där de hjälper, diskuterar 

och delar data med varandra. Att företaget Adobe står bakom ramverket är även en av orsakerna 

till att det är väl känt idag (bilaga I, K13, K5). Likt utvecklingen av webbapplikationer kan 

utvecklare i PhoneGap fritt välja vilken utvecklingsmiljö de använder sig av. Detta gör det 

möjligt för utvecklare att använda sig av tidigare kunskaper för att utveckla applikationer mot 

flera olika plattformar. Det finns även en skräddarsydd utvecklingsmiljö direkt skapad för 

utveckling med PhoneGap (bilaga I, K8, K10, K12). Användningen av CSS medför att 

utvecklare kan designa och utveckla mycket stilfulla och inbjudande applikationer i webbkod. 

För att testa en applikation under utveckling kan bland annat WYSIWYG-verktyg (What You 

See Is What You Get) användas för att rendera gränssnittet. Används PhoneGaps egna 

utvecklingsmiljö kan applikationer renderas och testas i det (bilaga I, K3, K9). Eftersom 

utveckling med webbkod ofta resulterar i färre rader kod jämfört med andra objektorienterade 

språk så finns det goda möjligheter att skapa välstrukturerad kod. Detta leder även till att 

underhållningen av kod kan utföras på ett bra sätt för att hålla applikationer uppdaterade (bilaga 

I, K13, K11). Trots att applikationer utvecklade i PhoneGap kan efterlikna native applikationer 

designmässigt kan de inte få samma prestanda och funktioner som native applikationer. Detta 

är på grund av att WebView används, WebView begränsar applikationer att utnyttja enheters 

kapacitet fullt ut (bilaga I, K3, K6). 
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4.2 Sammanställning av React Native 

React Native lanserades år 2015 av Facebook för att underlätta applikationsutvecklingen till 

plattformarna Android och iOS. Facebook skapade React Native som ett open-source ramverk 

under en BSD licens (Berkeley Software Distribution). Detta innebär att vem som helst kan helt 

kostnadsfritt använda React Native för att utveckla applikationer i, det bidrar även till ett öppet 

användarcommunity att driva React Native vidare (bilaga II, K1, K2). React Native utnyttjar 

inte WebView för rendering av applikationer, istället implementeras native UI komponenter 

som får applikationer att efterlikna native lösningar, både i utseende och känsla, men även i 

prestanda. Detta gör det möjligt för applikationerna att lanseras i både AppStore och Google 

Play utan större komplikationer (bilaga II, K3, K7, K6). De nativa UI komponenter som 

används i React Native gör det möjligt för utvecklare att skapa näst intill nativa lösningar med 

JavaScript. Som följd av detta har React Native blivit populärt bland utvecklare, detta visade 

sig bland annat i Stackoverflow (2016a), trotts ramverkets korta existens på marknaden (bilaga 

II, K13, K5). Likt PhoneGap kan utvecklare själv välja föredragen utvecklingsmiljö och det 

möjliggör användning av tidigare erfarenheter. Eftersom React Native är ett nytt ramverk kan 

det vara problematiskt att hitta utvecklare med erfarenhet av ramverket. Har en utvecklare 

kunskaper inom JavaScript är detta en fördel för att utveckla med React Native (bilaga II, K8, 

K10, K13). Idag har React Native stöd för de flesta API:er och funktioner för Android och iOS. 

Då React Native blivit populärt finns det stora möjligheter att ramverket får ytterligare stöd för 

API:er och funktioner i framtiden (bilaga II, K4). För att testa en färdig applikation, eller en 

under utveckling så finns det många olika verktyg som kan användas, ett populärt sådant är 

React Native Playground som kan köra och rendera en hel applikation i webbläsare (bilaga II, 

K3, K9). Kod kan underhållas och uppdateras effektivt då större delen av all kod skrivs i ett 

och samma språk med inslag av native kod. Detta leder även till att en del av applikationens 

kod kan återanvändas (bilaga II, K11, K12). 
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4.3 Sammanställning av Xamarin 

Xamarin är ett av de största ramverken idag med över 1 miljon användare världen över och 

många fortune 500 företag utvecklar applikationer med ramverket. Microsoft köpte nyligen upp 

Xamarin, det indikerar att ramverket kommer förbli ett ramverk som kommer att finnas kvar 

länge på marknaden (bilaga III, K5, K13). Xamarin grundades år 2011 som ett komplement till 

marknaden då det inte fanns alltför många tekniker att använda för applikationsutveckling mot 

flera plattformar. I och med att källkoden översätts till native kod är möjligheterna att utveckla 

applikationer med hög prestanda större än i många andra hybrida ramverk. Detta gör även att 

applikationerna får bättre känsla och utseende när man jämför med hybrida ramverk som 

använder WebView (bilaga III, K6, K3), samt att applikationerna får fullt stöd för funktioner 

och API:er (bilaga III, K4). När applikationer utvecklas i Xamarin skrivs källkoden i 

programmeringsspråket C#. En nackdel med detta är att det lätt kan resultera i betydligt fler 

rader kod jämfört med en applikation utvecklat i exempelvis HTML5 och JavaScript. Däremot 

så gör utvecklingsverktygen Visual Studio och Xamarin Studio det enkelt att underhålla koden 

då de är väl utvecklade (bilaga III, K11, K8, K9). För att applikationerna skall uppnå optimal 

prestanda krävs det att utvecklarna inte bara har kunskaper C#. Kunskap krävs i bland annat 

Swift för iOS och Java för Android då en del native kod behöver implementeras för att skapa 

nativa gränssnitt. Detta medför att del av koden inte kan återanvändas, endast den del som är 

skriven i C# kan delas mellan plattformar (bilaga III, K10, K12). Idag har Xamarin stöd för 

plattformarna Windows Phone, iOS och Android. Då applikationerna anses vara full Native 

måste de lanseras som sådana via de distributionskanaler som finns tillgängliga för respektive 

plattform, vilket innebär att exempelvis Apples riktlinjer och restriktioner måste följas (bilaga 

III, K2, K7). Xamarin licensieras som ett open-source ramverk och är fritt för alla utvecklare 

att använda under MIT (Massachusetts Institute of Technology) licens, dock kan det tillkomma 

kostnader för användning för kommersiellt bruk. Betallicenser erbjuder exempelvis support och 

andra premiumfunktioner om utvecklare är i behov av det (bilaga III, K1). 
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4.4 Intervjuer 

Vid intervjuerna som utförts med anställda på tre företag hade alla en liknande uppfattning om 

ramverk för mobil applikationsutveckling. Totalt intervjuades fyra personer hos företagen, 

varav två respondenter är anställda hos företag 1. Respondenterna är alla utvecklare av mobila 

applikationer, samt två av respondenterna var verkställande direktörer hos respektive företag. 

Företagen är alla i ett skede där hybrida ramverk blivit mer intressant för att kunna leverera 

önskvärda lösningar till sina kunder. Under intervjuerna framgick det att alla tre företag arbetar 

med applikationsutveckling, varav ett företag utvecklar kompletta lösningar åt kunders IT-

infrastruktur. Det första företaget utvecklar framförallt webbapplikationer i form av 

ärendehanteringssystem åt sina kunder. Företag 2 är ett relativt nystartat företag som utvecklar 

mobila applikationer i ramverket React Native. Till skillnad mot företag 1 har företag 2 

kunskaper inom hybrida ramverk och utvecklar applikationer för nöje- och reseändamål. Det 

tredje företaget som intervjuades berättade att de inte enbart arbetar med 

applikationsutveckling. De bearbetar och utvecklar kompletta lösningar för kunders IT-

infrastruktur, och att utvecklingen av mobila applikationer endast är en del av verksamheten. 

 

Företagen förklarade hur deras kunder inte tänker på hur en applikation utvecklas, utan snarare 

förväntar sig att applikationerna alltid ska fungera oavsett vilken plattform de använder, samt 

att de helst vill att applikationerna är tillgängliga på de distributionskanaler som finns till 

respektive plattform. Respondenterna delade en gemensam syn om att plattformarna iOS och 

Android är de viktigaste att utveckla mot då de är de vanligaste plattformarna. Företag 3 

påpekade även att Windows Phone är en viktig plattform att utveckla till, trots att plattformen 

har en relativt liten marknadsandel. Respondenten hos företag 1 beskrev det som:  

 

“Våra kunder finns på flera plattformar så vi kan inte rikta in oss på ett system, som 

iPhone. Vi måste se till att existerande kunder och nya kunder kan använda 

applikationen oavsett vad för smartphone dem har.”  

 

Enligt respondenterna skiljer sig utvecklingen av en mobilapplikation åt beroende på vilken 

plattform de utvecklar till. Respondenten från företag 3 berättade om ett tillfälle när de 

utvecklade en applikation till iOS och Android. Fördelningen och dokumentationen av arbetet 

blev komplicerat då det var som att utveckla två applikationer, en till iPhone iOS samt en till 
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Android. På grund av detta blev applikationen mycket kostsam att utveckla och underhålla med 

de begränsade resurser företaget hade till förfogande.  

 

Flera av företagens kunder har hemsidor eller tjänster de vill komplettera med en applikation 

vilket har lett till att två av företagen har utvecklat webbapplikationer. Dock anser samtliga 

respondenter att webbapplikationer inte är tillräckliga då alla funktioner inte kan användas fullt 

ut i olika enheter, vilket ett fåtal kunder har påpekat, exempelvis saknat stöd för ett offlineläge. 

Respondenterna beskriver att applikationer bör kunna utnyttja majoriteten av de funktioner som 

finns tillgängliga. 

 

Med native, menar respondenterna att applikationer oftast får bättre känsla, utseende och 

prestanda men är mer krävande att utveckla. Om en applikation behöver täcka de tre kriterier 

är det svårare att lyckas med det i en hybrid- eller webbapplikation. Fördelen med hybrid- och 

webbapplikationer är att de går relativt snabbt att utveckla samt med dagens tekniker kan de 

flesta API:er och funktioner användas i hybrida applikationer. 

 

Vid frågan om vad som är viktigt när företagen utvecklar applikationer var alla respondenter 

enade. Applikationerna ska levereras i tid och uppfylla de krav som kunderna ställer, både 

funktionella och icke funktionella. Det ramverket som applikationerna utvecklas i ska stödja de 

kriterier på funktionalitet som finns och återanvändning av kod mellan plattformar var att 

föredra. Angående kostnader för licenser var den delade uppfattningen att “desto billigare, desto 

bättre”, däremot så var det inte den mest avgörande faktorn. Respondenterna anser att ramverket 

måste uppfylla viktigare kriterier. Ett av företagen tog upp sin rädsla för att investera tid och 

resurser i implementeringen av ett nytt ramverk, för att sedan inse att ramverket inte är 

tillräckligt utvecklat eller att det slutats uppdateras. Synen på vilket programmeringsspråk som 

var att föredra var däremot delad, kriteriet varierade mycket på vilken typ av utveckling 

företaget ägnat sig åt tidigare. Möjligheten att hitta kompetenta utvecklare var däremot något 

alla företag tog upp som en viktig aspekt. 
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4.5 Kravspecifikation 

Baserat på den insamlade data från intervjuerna har en lista med krav tagits fram som 

representerar vad mindre företag inom applikationsutveckling anser är viktigt vid valet av ett 

ramverk. Kraven samlades in från tre olika företag och inte ett specifikt för att hitta de generella 

krav som ställs mot ramverken. Från intervjuerna identifierades 12 icke-funktionella krav som 

småföretag reflekterar över när de väljer ramverk för applikationsutveckling (se tabell 4). 

Funktionella krav som identifierades i intervjuerna uteslöts från kravspecifikationen då de inte 

var inom ramen för arbetet.  

 

Tabell 4: Tabell över de identifierade krav småföretag har. 

Generella krav ställda av småföretag 

1. Stöd för utveckling till Android enheter 

2. Stöd för utveckling till iOS enheter 

3. Stöd för utveckling till Windows enheter 

4. Låga kostnader för licenser 

5. Delad kod mellan plattformar 

6. Grafisk prestanda / prestanda 

7. Underhåll av kod 

8. Kompetens på arbetsmarknaden 

9. Stöd för plattformsspecifika funktioner 

10. Användning av tidigare webbutveckling kunskaper 

11. Användning av tidigare C# och .NET kunskaper 

12. Ramverkets långsiktighet 
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4.6 Komparativ analys 

Från de insamlade kraven om vad småföretag vill att hybrida ramverk ska stödja och med 

analysen av ramverken utifrån utvärderingskriterierna har tabellen nedanför skapats. Varje 

ramverk presterat mot kraven, en grön markering visar att kravet är uppfyllt, en gul markering 

visar att kravet är delvis uppfyllt och en röd markering visar att kravet inte är uppfyllt. 

Tabell 5: Visuell jämförelse av ramverken PhoneGap, React Native och Xamarin 

Framtagna Krav PhoneGap React Native Xamarin 

1. Stöd för Andriod Uppfyller helt Uppfyller helt Uppfyller helt 

2. Stöd för iOS Uppfyller helt Uppfyller helt Uppfyller helt 

3. Stöd för Windows Uppfyller helt Uppfyller ej Uppfyller helt 

4. Låga licenskostnader Uppfyller helt Uppfyller helt Uppfyller 

delvis 

5. Delad kod mellan plattformar Uppfyller helt Uppfyller 

delvis 

Uppfyller 

delvis 

6. Grafisk prestanda / prestanda Uppfyller 

delvis 

Uppfyller helt Uppfyller helt 

7.Underhåll av kod Uppfyller helt Uppfyller 

delvis 

Uppfyller 

delvis 

8. Kompetens på arbetsmarknaden Uppfyller helt Uppfyller 

delvis 

Uppfyller helt 

9. Stöd plattformsspecifika funktioner Uppfyller 

delvis 

Uppfyller 

delvis 

Uppfyller 

delvis 

10. Användning av tidigare 

webbutvecklings kunskaper 

Uppfyller helt Uppfyller 

delvis 

Uppfyller ej 

11. Användning av tidigare C# och .NET 

kunskaper 

Uppfyller ej Uppfyller ej Uppfyller helt 

12. Ramverkets långsiktighet Uppfyller helt Uppfyller helt Uppfyller helt 
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5. Analys och diskussion  

Kapitlet redovisar analys och diskussion kring empiri och metoden 

 

Resultatet pekar på att den finns tydliga likheter mellan de hybrida ramverkens funktionalitet 

samtidigt som det finns stora skillnader i både filosofin bakom dem och hur de fungerar på en 

teknisk nivå. För att besvara frågan om vilket ramverk som lämpar sig bäst för småföretag måste 

man inse att småföretag är väldigt olika och att det inte finns ett ramverk som tillfredsställer 

alla företags behov. Med det sagt så tycks alla hybrida ramverk i studien vara tillräckligt 

sofistikerade för att implementeras som potentiella lösningar. Hybrida ramverken tillåter 

utveckling av applikationer med en högre grad av effektivitet än native applikationer, och 

samtidigt leverera mer funktionalitet och prestanda än webbapplikationer. Det går däremot inte 

att förneka att native applikationer fortfarande levererar den högsta prestandan av alla olika 

typer av applikationer. Likväl som att webbapplikationer erbjuder det mest effektiva 

utvecklingsplattformen för att skapa plattformsoberoende applikationer. Företag som kan tänka 

sig att kompromissa gällande prestandan för att öka tillgängligheten, effektivisera utvecklingen 

och underhållandet av en applikation så är hybrida ramverk en möjlig lösning. Vår tolkning av 

resultaten indikerar på att dem olika hybrida ramverken inriktar sig mot olika segment av 

utvecklare och företag inom applikationsutvecklingssektorn.  

 

PhoneGap som är ett HTML5 ramverk med stort fokus på återanvändning av kod inriktar sig 

främst på att möjliggöra för webbutvecklare att utveckla mobilapplikationer. Till skillnad från 

webbapplikationer kan PhoneGap applikationer distribueras flera distributionskanaler och 

utöka funktionaliteten med hjälp av ytterligare tillgängliga API:er. PhoneGap gör underhåll och 

utveckling av applikationer effektivt då en stor mängd av koden delas mellan plattformar och 

även mellan webbapplikationer. Däremot är prestandan den största nackdelen hos applikationer 

utvecklade med PhoneGap då den blir begränsad som ett resultat av att WebView används. 

 

I kontrast mot PhoneGap så är det högst sannolikt att Xamarin inriktar sig mot utvecklare och 

företag som tidigare ägnat sig åt de mer traditionell native utveckling. Det grundar sig i att 

utveckling språket C# är ett objektorienterat utvecklingsspråk. Xamarin påstår sig leverera en 

riktig native känsla då gränssnitt och funktioner genereras till enheten. Detta är sant men samma 

prestanda som riktigt native uppnås inte då det uppstår en viss förlust vid översättningen av 

koden. Xamarin bedöms vara ett bra alternativ om ett företag vill producera applikationer med 
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god prestanda och med möjligheter att dela en del av kodbasen. Nackdelen är däremot att 

inlärningskurvan kan betraktas som brant för nya utvecklare då Xamarin kräver en del 

kunskaper i native språk. 

 

React Native har adopterat ett nytt synsätt kring applikationsutveckling, tanken med ramverket 

är “Learn once, write anywhere”. Denna filosofi innebär att utvecklare ska kunna koda till olika 

plattformar utan att lära sig fundamentalt nya språk och principer för varje unik plattform, 

snarare än att fokusera på återanvändning av kod mellan plattformar. Det gör att ramverket 

skiljer sig från både Xamarin och PhoneGap. Ramverket använder framförallt JavaScript för att 

skapa applikationer som uppnår en hög prestanda men med en mindre mängd återanvändbar 

kod som konsekvens. React Native är i dagsläget helt gratis att använda och det är en aspekt 

som kan göra det attraktivt för företag med begränsade ekonomiska resurser. Däremot är 

ramverket väldigt nytt och det gör att det kan bli svårare att hitta kompetent personal. Utifrån 

dessa aspekter så är det svårt att utgöra ett konkret scenario när ramverket bör tillämpas. Det 

betyder däremot inte att ramverket inte är tillräckligt välutvecklat för att användas, då ett flertal 

företag använder ramverket. React Native är fortfarande ett väldigt nytt ramverk med en 

intressant filosofi och stort stöd från både användarcommunity och Facebook, vilket gör 

framtiden för ramverket är ytterst intressant. 

 

I intervjuerna med småföretag som ägnar sig åt applikationsutveckling till mobila enheter blev 

det tydligt att dem delade ett flertal önskemål på vad hybrida ramverk ska uppfylla. Företagarna 

ansåg att det var viktigt att kunna återanvända kod mellan plattformar för att hålla 

utvecklingskostnaderna nere och öka effektiviteten. Det var också viktigt att ramverket stödde 

utveckling till dem större plattformarna (Android och iOS). Endast ett av företagen ansåg dock 

att Windows enheter var viktiga att utveckla till. Alla företag delade uppfattningen av att det är 

viktigt att kunna använda sig av tidigare programmeringskunskaper och att ramverket skulle 

vara stort nog för att hitta kompetent personal på arbetsmarknaden. Hög prestanda, tillgängliga 

API:er och låga licenskostnader föredrogs av alla företag, däremot var inte licenskostnader 

nödvändigtvis en avgörande faktor då flera av de andra aspekterna ansågs som viktigare. En av 

anledningarna till att kraven var så lika trots att företagens verksamheter varierade kan 

sannerligen bero på de delade utmaningar små utvecklingsföretag ställs inför, bland annat 

begränsade resurser och korta leveranstider. 
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Det är tydligt att det funnits ett behov av ramverk som fyller vakuumet mellan Native 

applikationer och webbapplikationer. Det är i detta utrymme det hybrida segmentet snabbt vuxit 

fram, och som följd av detta har denna del av marknad blivit lite som vilda västern. Utifrån 

resultatet kan vi notera att hybrida ramverk fyller en viktig funktion men att ingen av dem 

undersökta lösningarna är utan kompromiss. Troligtvis kommer antalet hybrida ramverk 

fortsätta att växa i framtiden, tills det kommer en lösning som tillåter utvecklare att utveckla 

plattformsoberoende applikationer utan kompromisser. Det denna studie kan bidra med är att 

underlätta för småföretag att välja mellan ramverken utifrån den komparativa analysen. 

Småföretag kan granska den komparativa analysen och undersöka om något av de undersökta 

ramverken i denna studie är lämpliga att använda i deras verksamhet. Rapporten har behandlat 

tre hybrida ramverk, där vi kan urskilja att det finns skillnader dem emellan. Baserat på denna 

observation kan vi anta att andra hybrida ramverk kommer påvisa liknande divergenser. 

Förhoppnings kan den här rapporten skildra lite ljus på dessa skillnader och hjälpa till att utreda 

lite av dem oklarheter som funnits kring olika hybrida ramverk och deras användningsområden.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Metoden som använts för att genomföra studien är inte utan begränsningar, den största 

svagheten i studien är det begränsade antalet genomförda intervjuer. Hade fler intervjuer 

genomförts med ett större urval av småföretag är det möjligt att vi hade identifierat flera 

aspekter och krav som företag ställer på utvecklingsramverk. Flera krav hade resulterat i en mer 

heltäckande komparativ analys och mer aspekter att diskutera. Däremot anser vi att företagen 

som intervjuats täcker ett brett och varierat spektrum av små utvecklingsföretag. Trots 

företagens varierade verksamheter så var kraven och målen på vad ramverken skulle uppnå 

liknande. Dem aspekter som varierade mest var vilket programmeringsspråk utvecklarna 

föredrog, det indikerar på att vi fångat upp dem mest generella och delade kraven. Utöver 

intervjuerna så har sekundära källor använts vilket vi anser vara en styrka då det visade sig vara 

otroligt svårt att endast använda vetenskapliga artiklar. Utbudet är relativt begränsat och det 

faktum att ramverken uppdateras frekvent gör att många av de artiklar vi undersökt har varit 

utdaterade. Risken att skriva arbetet utan sekundära källor hade varit att resultatet troligtvis inte 

hade varit lika sanningsenligt och trovärdigt då mycket information hade varit föråldrad. 

Den konstanta förändringen på mobil applikation marknaden har därför varit en utmaning. 

Studien var avgränsad till att endast undersöka hybrida ramverk och inte native eller 

webbramverk. Anledningen för den avgränsningen var att möjliggöra att undersöka dem 



36 

 

hybrida ramverken djupare. Nu i efterhand ser vi däremot att det hade varit bra att inkludera de 

då det hade gett ett tydligare resultat. Hade alla typer av ramverk redovisats i den komparativa 

analysen skulle skillnaderna blivit tydligare och enklare att förstå för en läsare utan 

domänkunskap. En annan risk med den här typen av arbete är att resultatet snabbt kan bli 

utdaterat som följd av ramverkens frekventa uppdateringar, vilket är svårt, om inte omöjligt, att 

förebygga. 

 

Det som skiljer denna studie från tidigare forskning är framförallt att vi undersöker tre olika 

hybrida ramverk kvalitativt. Tidigare forskning har huvudsakligen varit inriktad på att endast 

jämföra native och webbapplikationer. Den forskning som tidigare har valt att undersöka 

hybrida ramverk är oftast inriktade på ett ramverk och undersöker något specifikt område, 

exempelvis prestanda. Ett fåtal studier jämför hybrida ramverk mot native och 

webbapplikationer men behandlar hybrida ramverk generellt och inte som olika lösningar. En 

annan skillnad är att mycket av den tidigare forskning bygger på en kvantitativ ansats medans 

den här studien är kvalitativ. Denna studie undersöker bland annat React Native vilket få andra 

studier har gjort. Anledningen är troligtvis att React Native är ett nytt ramverk.  Resultaten av 

majoriteten av tidigare studierna pekar dock på att hybrida Ramverk är en bra lösning om inte 

prestandan av applikationen är den viktigaste aspekten. I enlighet med de tidigare resultaten 

påvisar denna studie det samma. Vår kontribution är en djupare förståelse av hybrida ramverk 

och varför de är så viktiga för framför allt små utvecklingsföretag med begränsade resurser.   
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6. Slutsatser 

Kapitlet redovisar slutsatser och förslag på vidare forskning 

 

Utbudet på hybrida ramverk ökar ständigt samtidigt som äldre ramverk fortsätter att utvecklas 

och förbättras. Idag används hybrida lösningar av många företag som en alternativ lösning för 

mer traditionell native och webbapplikationsutveckling. Vilket ramverk som är bäst för 

småföretag varierar på deras unika verksamheter och behov. Även fast det finns många 

småföretag som arbetar med mobil applikationsutveckling är det inte ofta två företag har exakt 

samma behov.  Däremot finns det flera faktorer som mindre företag delar och anser viktiga när 

det kommer till val av ramverk för mobil applikationsutveckling. I denna studie identifierades 

följande faktorer för att besvara forskningsfråga två. Småföretagen i studien betonade att det 

var viktigt att kunna dela kod mellan plattformar. Detta möjliggör för distribution till flera 

plattformar för att nå ut till en bred grupp konsumenter. Återanvändning innebär också snabbare 

utveckling vilket resulterar i lägre kostnader, både för utveckling och underhåll. Företagarna 

ansåg också att det var viktigt att kunna använda tidigare kunskaper och hitta kompetent 

personal på arbetsmarknaden, ramverk som använder väl etablerade programmeringsspråk 

möjliggör för bland annat snabbare utveckling, återanvändning av kunskap och bättre möjlighet 

att hitta kompetenta utvecklare. Då investeringen av ett nytt ramverk kräver mycket resurser så 

är det viktigt att det blir rätt, av den anledningen anser småföretag att ett ramverks långsikthet 

är en viktig aspekt. För att besvara den första forskningsfrågan om hur de hybrida ramverken 

skiljer sig och när de är lämpliga att använda så användes den komparativa analysen. Slutsatsen 

som drogs var att PhoneGap, React Native och Xamarin alla var sofistikerade nog att användas 

som potentiella lösningar för små utvecklingsföretag. Trots att alla ramverken i studien bedöms 

tillräckligt utvecklade för att använda finns det skillnader de emellan. De främsta skillnaderna 

som visade sig i utvärderingen var vilket programmeringsspråk som används vid utveckling, 

vilka plattformar ramverken stödjer och mängden kod som kan återanvändas. Däremot är det 

svårt att utvärdera hur framtiden kommer se ut då det ständigt sker förändringar i 

mobilindustrin. Nya innovationer inom gör framtiden oförutsägbar för applikationsutveckling 

då det påverkar för vilka plattformar och hur applikationer utvecklas. Trots att forskningen och 

informationen inom området blir mer omfattande behövs den ständigt revideras då ramverken 

frekvent uppdateras. Information om ramverken har blivit mer tillgänglig men ändå tycks 

många småföretag ha svårt när det kommer till att bestämma sig för vilket ramverk att välja. 
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7. Förslag för vidare forskning 
Baserat på ovanstående tycks det fortfarande finnas ett stort behov att undersöka ämnet kring 

hybrida ramverk djupare. Utifrån den genomförda studien har vi sammanställt några förslag på 

vidare forskning för att minska det kunskapsgap som finns inom området. Ett förslag är att 

vidareutveckla denna studie med native och webbramverk för att tydligare klargöra skillnaderna 

emellan. Utöver detta så hanterar denna studie endast tre hybrida ramverk och därför finns det 

även ett utrymme för att undersöka resterande ramverk på marknaden med ett liknande 

tillvägagångssätt.  Det hade också varit intressant att se en kvantitativ studie om upplevd 

prestanda mellan native och hybrida applikationer av slutanvändaren. Denna typ av studie går 

att genomföra genom att utveckla exempelvis två likadana applikationer med olika hybrida 

ramverk och sedan be slutanvändare testa applikationerna och svara på enkäter. Bristen på 

standarder kan anses vara en av anledningarna till att det hybrida segmentet existerar. Är en 

global standard för plattformsoberoende applikationsutveckling möjlig i framtiden?  
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9. Bilagor 
 

Bilaga I: Utvärdering av PhoneGap 

Infrastrukturella 

Kriterier 

PhoneGap 

 

K1. Kostnader och 

licenser 

PhoneGap är ett open-source ramverk som utvecklades av Nitobi 

och köptes sedan upp av Adobe 2011.1 PhoneGap distribueras 

under Apache License 2.0 och tillåter utvecklare att skapa 

applikationer kostnadsfritt.2 Adobe säljer funktioner, tillägg och 

support för PhoneGap från USD 10 till USD 80 per månad.3  

 

 

K2. Stöd för 

plattform 

PhoneGap har stöd för 7 olika plattformar (Android, 

Blackberry10, iOS, Ubuntu, Windows Phone8, Windows 8.1/10 

och OS X).4 Endast webbapplikationer har stöd för fler då det är 

plattformsoberoende som beskrivet under kapitel 2.3. Tillägg som 

ska användas med PhoneGap behöver även stödja den tänkta mål-

plattformen. 5 

 

  

K3. Utseende och 

känsla 

I kontrast mot native applikationer så använder PhoneGap inte 

native API:er för rendera användargränssnittet. Användningen av 

HTML5 och CSS låter utvecklarna skapa visuellt inbjudande 

applikationer som kan imitera native applikationer. CSS 

implementerat med WebView ger dock inte samma utseende eller 

känsla som en native applikation idag. 6 

                                                 
1http://phonegap.com/about/ 
2 http://phonegap.com/about/license/ 
3 https://build.phonegap.com/plans 
4 https://cordova.apache.org/docs/en/latest/guide/support/ 
5 Ibid 
6 Heitkötter, H., Hanschke, S., & Majchrzak, T. A. (2013) Evaluating Cross-Platform Development Approaches for Mobile 

Applications. WEBIST 2012. Springer Berlin Heidelberg. Münster 2013, ss. 120-138. DOI 10.1007/978-3-642-36608-6_8. 
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K4. API-stöd och 

funktioner 

PhoneGap har stöd för de flesta API:er och funktioner som finns 

tillgängliga till de olika plattformar. Till Android samt iPhone 

finns stöd för i princip alla API:er och funktioner. Dock kan det 

variera beroende på vilken version av plattform som applikationer 

utvecklas mot.7 Som exempel finns det generellt endast stöd för 

Android versioner som har en större marknadsandel än 5% av alla 

Android versioner.8 

 

 

 

K5. Livslängd 

PhoneGap har existerat en längre period och vuxit till att bli ett av 

de större och mer använda ramverk. Adobes förvärv av PhoneGap 

2011 var en början på det väl utvecklade ramverket som finns 

idag. Med Adobe som stöd bakom ramverket tillkommer det 

kontinuerliga uppdateringar och åtgärder av problem, detta har 

även skapat ett stort användarcommunity som använder och 

diskuterar ramverket.9 

 

 

K6. Prestanda 

I och med att PhoneGap utnyttjar WebView för att köra 

applikationer finns det alltid en nackdel prestandamässigt hos 

denna typ av applikationer. Applikationer som behöver utnyttja 

enheters fulla kapacitet, såsom spel, kommer inte uppnå samma 

prestanda som i native applikationer. Prestandan i hybrida 

applikationer påverkas av enhetens hantering av WebView.10 

 

 

K7. 

Distributionskanaler 

Eftersom applikationer utvecklade med PhoneGap har tillgång till 

API:er och plattform specifika funktioner kan de lanseras på de 

flesta typer av distributionskanaler, både applikationsbutiker och 

på hemsidor. Det som är avgörande var applikationerna får 

lanseras handlar slutligen om utvecklarens kapacitet att utveckla 

applikationer som efterliknar native så mycket som möjligt.11  

 

                                                 
7 https://cordova.apache.org/docs/en/latest/guide/support/ 
8 https://cordova.apache.org/docs/en/latest/guide/platforms/android/ 
9 http://phonegap.com/about/ 
10http://roadfiresoftware.com/2014/04/when-to-use-phonegap-versus-developing-a-native-ios-app/ 
11 Heitkötter, H., Hanschke, S., & Majchrzak, T. A. (2013) Evaluating Cross-Platform Development Approaches for Mobile 

Applications. WEBIST 2012. Springer Berlin Heidelberg. Münster 2013, ss. 120-138. DOI 10.1007/978-3-642-36608-6_8. 
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Kriterier från ett 

utvecklings- 

perspektiv 

 

 

 

 

 

K8. Utvecklingsmiljö 

Det finns ingen specifik utvecklingsmiljö som är förknippad till 

PhoneGap. Alla IDE (Integrated Development Enviroment) 

mjukvaror som kan hantera text och kod är möjliga att användas 

för utveckling. Mjukvaror som kan installera plugins är en stor 

fördel då utvecklaren själv kan välja att installera nödvändiga 

funktioner som behövs under utvecklingen.12 PhoneGap förser 

även utvecklare med en skräddarsydd utvecklingsmiljö att 

utveckla applikationer i. För att använda PhoneGaps 

utvecklingsmiljö behövs tre separata mjukvaror installeras, 

PhoneGap Mobile App, PhoneGap Desktop App och PhoneGap 

CLI.13 

 

 

K9. Grafiskt 

användargränssnitt 

Vid utvecklingen och design av användargränssnitt kan en vanlig 

webbläsare användas för att rendera och testa applikationer, men 

även verktyg som kallas WYSIWYG (What You See Is What You 

Get) kan användas i samband med olika utvecklingsmiljöer. 14 Om 

PhoneGaps egna utvecklingsmiljö används kan utvecklarna testa 

applikationer under utveckling direkt i PhoneGap Mobile App 

eller PhoneGap Desktop App.15 

 

 

K10. Komplexitet och 

förkunskap 

Utvecklare som har tidigare kunskaper inom webbutveckling kan 

använda dessa då de inte behöver lära sig ett nytt 

utvecklingsspråk. PhoneGap möjliggör applikationsutveckling, 

som annars kunnat kräva utvecklare för nativa applikationer, 

genom webbkod. Som resultat av detta, samt att PhoneGap 

existerat längre än många andra hybrida ramverk, finns det 

mycket resurser för utvecklare att använda sig av, exempelvis det 

användarcommunity som finns.16 

                                                 
12 http://www.tricedesigns.com/2013/01/18/my-workflow-for-developing-phonegap-applications/ 
13 http://docs.phonegap.com/getting-started/1-install-phonegap/cli/ 
14 Heitkötter, H., Hanschke, S., & Majchrzak, T. A. (2013) Evaluating Cross-Platform Development Approaches for Mobile 

Applications. WEBIST 2012. Springer Berlin Heidelberg. Münster 2013, ss. 120-138. DOI 10.1007/978-3-642-36608-6_8. 
15 http://docs.phonegap.com/getting-started/1-install-phonegap/cli/ 
16 http://phonegap.com/blog/2017/03/13/phonegap-2017-roadmap/ 
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K11. Underhåll av 

kod 

Likt all mjukvara som utvecklas kräver kod en god struktur och 

uppbyggnad på ett logiskt sätt för att mjukvaran skall kunna 

underhållas. Är kod ostrukturerad eller utvecklad på fel sätt kan 

det resultera i mjukvara som ej kan förändras eller helt enkelt inte 

släppas till användare. Med PhoneGap är det många gånger enkelt 

att underhålla och sköta kod eftersom det ofta är enklare att 

hantera webbkod. Dock krävs det även att utvecklare arbetar och 

skriver på ett strukturerat sätt.17 

Heitkötter beskriver att en bra skriven och strukturerad 

applikationskod i exempelvis JavaScript medför ofta korta och 

eleganta koder.18 

 

 

K12. Återanvändning 

Då majoriteten av en PhoneGap applikation är skriven i webbkod, 

vilket är plattformsoberoende, medför detta att mycket av koden 

är återanvändningsbar. Det som ej blir återanvändningsbart är om 

det skrivs i native kod som anpassats efter enheter, exempelvis 

plugins, vissa API:er eller funktioner.19 

  

 

 

K13. Marknads- 

kompetens 

Enligt Stackoverflows mätning av drygt 50,000 utvecklare är över 

55% av utvecklarna enade om att JavaScript är den mest populära 

teknologin samt att 46% av de som svarat arbetar med 

webbutveckling.20 I och med denna höga siffra finns det en stor 

kompetens på marknaden och många utvecklare med potential att 

arbeta med PhoneGap. Likt som i femte kriteriet, livslängd, har 

PhoneGaps nu, redan långa existens medfört att det finns många 

utvecklare.21 

 

  

                                                 
17 http://www.comentum.com/phonegap-vs-native-app-development.html 
18 Heitkötter, H., Hanschke, S., & Majchrzak, T. A. (2013) Evaluating Cross-Platform Development Approaches for Mobile 

Applications. WEBIST 2012. Springer Berlin Heidelberg. Münster 2013, ss. 120-138. DOI 10.1007/978-3-642-36608-6_8. 
19 https://www.upwork.com/hiring/mobile/xamarin-vs-phonegap-which-cross-platform-mobile-app-software-is-right-for-you/ 
20 http://stackoverflow.com/insights/survey/2016#technology 
21 http://stackoverflow.com/insights/survey/2016#developer-profile-developer-occupations 
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Bilaga II: Utvärdering av React Native 

 

Infrastrukturella 

Kriterier 

React Native 

 

 

 

K1. Kostnader och 

licenser 

React Native är ett nytt open-source ramverk som utvecklades och 

lanserades officiellt av Facebook år 2015.22 Applikationer 

utvecklade med React Native faller in under Facebook BSD 

License. BSD (Berkeley Software Distribution) licenser är 

framtagna för open-source kod som är gratis att använda. För React 

Native betyder BSD licensen att all kod som skrivs kan användas 

och distribueras fritt så länge programkoden inte bryter mot villkor 

under BSD licensen.23 

K2. Stöd för 

plattform 

React Native har idag stöd för de två största plattformarna på 

marknaden, Android och iOS. På grund av att React Native är nytt 

har det än inte tagits fram stöd för fler plattformar, men med fortsatt 

stöd från Facebook och det användarcommunity som finns är det 

inte en omöjlighet att React Native får stöd för fler plattformar i 

framtiden. I dagsläget har React Native stöd för Android 4.1 och 

senare samt IOS 8.0 och senare.24 

 

 

 

 

  

K3. Utseende och 

känsla 

React Native skiljer sig ifrån tidigare nämnda ramverket PhoneGap i 

och med att en WebView inte används. Istället har Facebook 

utvecklat ett ramverk som kan hantera och implementera nativa 

funktioner direkt utan en native wrapper och fortfarande använda 

stilmallar i HTML5 och CSS.25 På detta vis kan en applikation, 

utvecklat i React Native, behålla utseende och känsla av en native 

applikation samt möjlighet att behålla design och dynamik från 

webbkod. För att uppnå detta implementeras komponenter som 

heter Native UI i koden. Native UI är kodbibliotek uppbyggda av 

native kod som tillåter användningen av nativa komponenter, 

exempelvis en knapp i applikationen, utan att behöva skriva den i 

native kod.26 

                                                 
22 https://code.facebook.com/posts/597378980427792/react-native-a-year-in-review/ 
23 https://code.facebook.com/pages/850928938376556 
24 https://github.com/facebook/react-native#documentation 
25 https://facebook.github.io/react-native/docs/native-components-ios.html 
26 https://docs.nativebase.io/ 
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K4. API-stöd och 

funktioner 

React Native har ett stort stöd för olika API:er och dem täcker det 

flesta komponenterna för att skapa Android och iOS applikationer 

med JavaScript. Specifika komponenter som inte upptäcks eller 

hinner tas fram av Facebooks utvecklingsteam kan det 

användarcommunity som existerar hjälpa till att utveckla som 

tredjeparts moduler och plugin.27 

 

 

 

 

K5. Ramverkets 

Livslängd 

Att estimera ett ramverks livslängd är svårt då otroligt mycket 

händer på kring tekniker för mobilapplikationer. Då React Native 

utvecklades av Facebook samt är en open-source lösning har det 

stora möjligheter för att existera länge.28 Enligt Googles söktrender 

växer antal sökningar på React Native ständigt.29 Även 

Stackoverflows undersökning 2016 visar på att intresset för 

utveckling i React, vilket React Native är byggt med, ökade 311.2% 

i perioden mellan 2015–2016 vilket kan tolkas som ett växande 

intresse och möjlighet till att React Native skulle kunna existera 

länge.30  

 

 

 

 

K6. Prestanda 

En lockande anledning till att välja React Native är att uppnå 

prestandan av native applikationer men samtidigt behålla 

smidigheten i att utveckla i JavaScript. Facebook säger att de inte 

riktigt är där idag men att de närmar sig.31 React Native renderar 

native UI komponenter på enheten, medan JavaScript beskriver vad 

som ska renderas och hur. Informationen skickas via en brygga, i 

dagsläget är det denna brygga som påverkar prestandan negativt.32 

Trots detta så kan man förvänta sig bättre prestanda och animationer 

om goda kunskaper finns om ramverket, jämfört med de 

konkurrerande HTML5 ramverken.33  

 

 

K7. Distributions- 

kanaler 

Förutsatt att utvecklarna har utvecklat applikationer enligt Apples 

och Googles riktlinjer och efterliknar nativa applikationer kan 

AppStore och Google Play användas vid distribution. Eftersom 

React Native endast har stöd för Android och iOS kan inte, 

exempelvis Windows Store användas. React Native applikationer 

kan likt som PhoneGap och webbapplikationer distribueras via 

webbsidor.34 

 

                                                 
27 https://code.facebook.com/posts/597378980427792/react-native-a-year-in-review/ 
28 http://phonegap.com/about/ 
29 https://trends.google.com/trends/explore?q=react%20native 
30 http://stackoverflow.com/insights/survey/2016#technology-trending-tech-on-stack-overflow 
31 https://facebook.github.io/react-native/docs/performance.html 
32https://medium.com/@talkol/performance-limitations-of-react-native-and-how-to-overcome-them-947630d7f440 
33https://www.codementor.io/fmcorz/react-native-vs-ionic-du1087rsw  
34 Eisenman, Bonnie. (2016) “Learning React Native”. Första upplagan, O´Reilly Media, Kalifornien. 
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Utvecklings 

Kriterier 

 

 

 

 

K8. Utvecklingsmiljö 

React Native har inte en egen utvecklingsmiljö förknippad med 

ramverket, istället fungerar de flesta IDE’s, både gratis och 

licensprodukter. Utöver alla utvecklingsmiljöer finns det plugin 

utvecklaren själv kan lägga till det som behövs och på så sätt 

skapa en utvecklingsmiljö efter egna preferenser.35  

Enligt Facebook finns det fem miljöer som fungerar speciellt bra 

med React Native. Dessa är Nuclide, Ignite, CodePush, Exponent 

och Deco.36 

 

 

K9. Grafiskt 

användargränssnitt 

Med ett brett utbud av IDE’s och plugins för utveckling i React 

Native så finns det många verktyg att använda för att testa det 

grafiska användargränssnittet. Bland annat React Native 

Playground som kör kod direkt i en webbläsare för att rendera 

applikationer. Det finns även specifika applikationer som är 

utvecklade just för att testa kod och gränssnitt skapat med React 

Native.37 

 

  

K10. Komplexitet 

och förkunskap 

När det kommer till hur svårt ett ramverk är att lära sig så är det 

väldigt individuellt, det gäller för React Native också. Ramverket 

bygger framförallt på JavaScript så förkunskaper inom det 

underlättar. Trots att ramverket är nytt finns det ett relativt stort 

användarcommunity och god dokumentation om ramverket.38  

 

 

 

 

K11. Underhåll av 

kod 

React Natives kod är inte alltid den samma för iOS och Android, 

men applikationerna är skrivna i samma språk med endast små 

skillnader beroende på plattformen. Det innebär att samma 

utvecklare som skrivit iOS applikationen kan göra ändringar i 

Android applikationen, detta är i linje med deras koncept “Learn 

once, Write anywhere”.39 Den kanske största fördelen med React 

Native är möjligheten att uppdatera en lanserad applikation via 

Code-push. Code-Push gör det möjligt för utvecklare att skicka ut 

uppdateringar direkt till de berörda applikationerna utan att 

förändringarna behöver gå igenom lanseringsprocessen i 

applikationsbutiker. Likt en webbapplikation uppdateras React 

                                                 
35 https://facebook.github.io/react-native/docs/getting-started.html 
36 https://facebook.github.io/react-native/docs/more-resources.html 
37 https://code.facebook.com/posts/597378980427792/react-native-a-year-in-review/ 
38 https://code.facebook.com/posts/597378980427792/react-native-a-year-in-review/ 
39 https://code.facebook.com/posts/1014532261909640/react-native-bringing-modern-web-techniques-to-mobile/ 
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Nativen applikationen direkt när den skickar och hämtar data från 

en server.40 

 

 

 

 

K12. Återanvändning 

React Native bygger på konceptet “Learn once, write anywhere” 

istället för “Write once, run anywhere”. Det betyder att fokuset 

inte ligger på att dela kod mellan plattformar, utan snarare att med 

besittande kunskap kunna skriva till alla plattformar. Med kunskap 

om ramverket och språkets uppbyggnad kan mycket av koden 

återanvändas oavsett plattform.41 Större delen av den logiska 

koden i applikationerna går att dela mellan de olika plattformarna. 

Det krävs endast mindre förändringar i koden då JavaScript 

fungerar snarlikt på alla plattformar.42 

 

 

K13. Marknads-

kompetens 

Stackoverflows mätning av drygt 50,000 utvecklare visar att cirka 

55% av utvecklarna föredrar JavaScript som utvecklingsspråk. 

Detta talar att det finns många utvecklare som potentiellt kan 

skola om sig till React Native relativt snabbt.43 En nackdel med 

React är dock att det är så nytt på marknaden att det kan vara svårt 

att hitta utvecklare som har erfarenhet med att utveckla med 

ramverket.44 

 

  

                                                 
40 https://medium.com/@0xfa11dead/code-push-for-react-native-8031e702158c 
41 https://medium.com/@mikeshi/react-native-cross-platform-code-reuse-88856a875e3f 
42 https://arielelkin.github.io/articles/why-im-not-a-react-native-developer.html 
43 http://stackoverflow.com/insights/survey/2016#technology 
44 https://www.novoda.com/blog/is-it-the-end-of-native-development/ 
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Bilaga III: Utvärdering av Xamarin 

 

Infrastrukturella 

Kriterier 

Xamarin 

 

 

 

K1. Kostnader och 

licenser 

Xamarin är ett open-source ramverk som distribueras under MIT 

licens. 45 MIT licens utvecklades som en av de tidigare licenserna 

för open-source mjukvara av Massachusetts Institute of 

Technology. Likt BSD licensen är mjukvara för Xamarin gratis att 

använda och arbeta med. Licenser ger användare rätt att utnyttja, 

modifiera och publicera med Xamarin utan restriktioner.46  

Xamarin finns i flera olika versioner med varierande support och 

funktioner, från gratisversionen till framförallt studenter och 

enterprise versioner för företag i olika storlekar.47 

 

K2. Stöd för 

plattform 

Applikationer utvecklade i Xamarin är i grund och botten skapade 

i C# programmeringsspråk och därefter översatta till native kod 

för Android och iOS. I och med detta finns det endast stöd för tre 

plattformar, Windows Phone, Apple iOS och Google Android.48 

  

 

K3. Utseende och 

känsla 

Xamarin är annorlunda jämfört med tidigare nämnda ramverk i 

hur en applikation utvecklas. När en applikation skriven i C# 

översätts till native kod för Android och iOS tillåter det full 

användning av den specifika plattformens API:er. Som ett resultat 

av detta blir applikationerna full native med utseende och känsla 

som en sådan.49  

 

 

K4. API-stöd och 

funktioner 

Xamarin tillåter full användning av de stödda plattformars API:er 

och funktioner. När en applikation utvecklas i C# implementeras 

all nödvändig källkod som sedan översätts direkt till native kod. 

Skall man utveckla en full native applikation mot flera plattformar 

är Xamarin en stark kandidat då ingen specialkod eller funktioner 

behövs som det gör med PhoneGap eller React Native genom 

JavaScript.50 

                                                 
45 https://open.xamarin.com/ 
46https://opensource.org/licenses/MIT 
47 https://store.xamarin.com 
48 https://developer.xamarin.com/guides/cross-

platform/application_fundamentals/building_cross_platform_applications/part_1_-

_understanding_the_xamarin_mobile_platform/ 
49 Peppers, Jonathan (2014). “Xamarin Cross-platform Application Development”. Packt Publishing. 
50 Ibid 

https://open.xamarin.com/
https://opensource.org/licenses/MIT
https://store.xamarin.com/
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K5. Livslängd 

Xamarin köptes nyligen upp av Microsoft och efter detta har delar 

samt specifika funktioner för utveckling i ramverket har blivit 

gratis för bland annat studenter och enskilda utvecklare.51 Detta 

medför att flera utvecklare kan ta del av ramverket samt att 

uppköpet av Microsoft indikerar på att ramverket är här för att 

stanna.52 

 

 

K6. Prestanda 

Xamarin översätter källkoden från C# till plattformsspecifik kod 

genom att mappa kontroller och gränssnitt till enhetens nativa 

motsvarigheter. Översättningen av koden sker på olika sätt i iOS 

och Android, men resultatet blir att applikationen får högre 

prestanda och en mer native känsla än att använda exempelvis 

WebView.53 

 

 

K7. Distributions- 

kanaler 

Eftersom applikationer utvecklade med Xamarin är full native i 

slutändan behöver de lanseras på samma villkor som en sådan i 

plattformens motsvarande distributionskanal. Ofta krävs det att 

applikationen genomgår en undersökning innan den godkänts och 

släpps mot användarna. Denna undersökning kan ta några timmar 

till några månader beroende på applikationens omfattning.54 

 

Utvecklings 

Kriterier 

 

 

 

K8. Utvecklingsmiljö 

Xamarin använder huvudsakligen Visual Studio och Xamarin 

Studio som utvecklingsmiljöer, valet av vilken beror på vilket 

operativsystem utvecklaren arbetar i. Detta gör att valet av 

utvecklingsmiljöer för Xamarin är begränsat.55 

 

K9. Grafiskt 

användargränssnitt 

Trots att Visual Studio och Xamarin Studio är dem enda 

tillgängliga miljöerna för att utveckla Xamarin i så betyder det 

inte att de inte är tillräckliga. både utvecklingsmiljöer har 

inbyggda testfunktioner för att rendera en applikation. 

                                                 
51 https://store.xamarin.com 
52 https://www.quora.com/Does-Xamarin-have-a-future 
53 Willocx, M. Vossaert, J. Naessens, V. (2015), “A quantitative Assessment of Performance in Mobile App Development 

Tools”, IEEE International Conference on Mobile Services, DOI: 10.1109/MS.2015.68, Pp. 454-461 
54 Peppers, Jonathan (2014). “Xamarin Cross-platform Application Development”. Packt Publishing. 
55 https://www.quora.com/Which-IDE-is-recommended-for-Xamarin-development-Xamarin-Studio-or-Visual-Studio 
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Funktionen tillåter utvecklare att utföra tester mot alla delar i 

applikationen, oavsett om det är kod eller användargränssnitt.56  

 

 

K10. Komplexitet och 

förkunskap 

För utvecklare som besitter kunskap inom C# och .NET 

utveckling så är Xamarin ett naturligt steg in i mobil 

applikationsutveckling och minskar inlärningskurvan väsentligt. 

Däremot kan Xamarin betraktas som svårt då utvecklarna 

behöver insikter i både Swift och Java för att skapa nativa 

gränssnitt.57 

 

 

K11. Underhåll av kod 

All källkod som skrivs med Xamarin har inte samma möjligheter 

till underhåll. Applikationer skrivna i C# i grunden har en 

tendens att innehålla betydligt många fler rader kod än i 

exempelvis HTML5 och JavaScript. Däremot finns det väl 

utvecklade metoder och verktyg för att underhålla kod i Visual 

Studio och Xamarin Studio som underlättar arbetet.58 

 

 

 

K12. Återanvändning 

Applikationer utvecklade i Xamarin uppnår en hög prestanda och 

känsla genom att generera nativa gränssnitt, detta sker på olika 

sätt på iOS och Android applikationer. Trots att Xamarins 

prestanda är en av deras största fördelar är sättet det genomförs 

en av deras största nackdelar. Nackdelen blir att en stor del av 

koden för användargränssnittet är skriven i plattformsspecifik 

kod och det påverkar hur stor del av koden som är återanvändbar 

mellan olika plattformar.59  

 

 

K13. 

Marknadskompetens 

Xamarin har över en miljon användare, samt att över 100 stycken 

fortune 500 företag använder ramverket för att utveckla 

applikationer till mobila enheter.60 Detta samt att ramverket är 

baserat på C#, vilket är vanligt förekommande 

programmeringsspråk, indikerar att möjligheten till att hitta 

kompetenta utvecklare är stor.61 

 

                                                 
56 https://www.visualstudio.com/en-us/docs/test/developer-testing/getting-started/getting-started-with-developer-testing 
57 Danielsson, J. (2014) “Comparison study of cross-platform developing tools for iPhone devices”, Mälardalens Universitet, 

Systemvetenskap. 
58 https://developer.xamarin.com/guides/cross-

platform/application_fundamentals/building_cross_platform_applications/part_2_-_architecture/ 
59 https://www.msec.be/crossmos/onderzoeksresultaten/performancePaper1.pdf 
60 https://blogs.microsoft.com/blog/2016/02/24/microsoft-to-acquire-xamarin-and-empower-more-developers-to-build-apps-

on-any-device/#sm.0000srs9b4l1uctkpd41tgyadobh8 
61 Willocx, M. Vossaert, J. Naessens, V. (2015), “A quantitative Assessment of Performance in Mobile App Development 

Tools”, IEEE International Conference on Mobile Services, DOI: 10.1109/MS.2015.68, Pp. 454-461 
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Bilaga IV: Intervjuguide 
 

Inledning: 

Förklara syftet med studien och intervjuerna. Meddela om rätt till anonymitet. 

 

Inledande frågor 

1. Vad är ni för ett slags företag? 

2. Hur många anställda arbetar med utveckling hos er? 

3. Har ni utvecklat en applikation som är i bruk just nu? 

4. Vad har ni för erfarenheter i utveckling av native, hybrid och webbapplikationer?  

5. Vad är viktigt för dig/er när ni skall utveckla en applikation? 

6. Vilket/vilka programmeringsspråk arbetar ni i? 

7. Vad ser ni för för/nackdelar med hybrida ramverk? 

 

Diskussionsfrågor baserade på utvärderingskriterier 

Hur ser ni på följande aspekter vid val av ramverk och applikationsutveckling? 

1. Kostnader och licenser 

2. Stöd för plattform 

3. Utseende och känsla 

4. API-stöd och funktioner 

5. Livslängd 

6. Prestanda 

7. Distributionskanaler 

8. Utvecklingsmiljö 

9. Grafiskt användargränssnitt 

10. Komplexitet och förkunskap 

11. Underhåll av kod 

12. Återanvändning 

13. Marknadskompetens 

14. Känner ni att vi har missat något? 

 

 


