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Sammanfattning 

Sedan smarta mobiltelefoner introducerades har användningen och likaså behovet av 

mobilapplikationer ökat exponentiellt. När utvecklingsprocessen för en mobilapplikation 

påbörjas måste en utvecklare utvärdera ett antal faktorer som kan påverka mobilapplikationens 

användning eller prestanda, till exempel utvecklingsplattform som denna studie fokuserar på. 

Syftet med denna studie är att fastställa prestandaskillnaderna för native Android och Xamarin 

cross-compile med hjälp av en experimentell studie. Tesen för denna studie är baserad på 

tidigare forskning som tyder på att cross-platform och Xamarin cross-compile har sämre 

prestanda än native Android, resultatet av denna studie kan bidra till valet av 

utvecklingsplattform för utvecklare. Avgränsningar har valts i form av Android som plattform, 

exekveringstid, CPU-användning samt RAM-användning för prestandamätning. Beräkningar 

som utförs är iterativ bubble sort i form av best case, worst case och random case med 

varierande antal nummer och en rekursiv Fibonaccisekvens med olika utgångspunkter. 

Resultatet av denna studie stämmer överens med tesen, Xamarin har i dagsläget sämre prestanda 

än native Android. 

 

Nyckelord: Mobilapplikation, Native Android, Xamarin, Cross-platform, Cross-compile, 

Utvecklingsplattform 
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Abstract 

Throughout the last decade the mobile phone market has grown rapidly and with it, the need 

for mobile applications has grown as well. When the development process for a mobile 

application starts, a developer must review various factors that can affect the mobile 

applications usage or performance, for example the development platform to use which is the 

focus of this study. The purpose of this study is to determine the difference in performance 

between native Android and Xamarin cross-compile with the use of an experimental study. The 

hypothesis of this study is based on previous research which shows that cross-platform and 

Xamarin cross-compile have worse performance than native Android, the result of this study 

can contribute can help a developer make the decision on what development platform to choose. 

The delimitations have been chosen as Android as platform, execution time, CPU-usage and 

RAM-usage for performance testing. The algorithms that were chosen were an iterative bubble 

sort, in form of best case, worst case and random case with varying numbers, and a recursive 

Fibonacci sequence with different starting points. The result of this study is consistent with the 

hypothesis, Xamarin shows worse performance than native Android. 

 

Keywords: Mobile application, Native Android, Xamarin, Cross-platform, Cross-compile, 

Development platform 
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Begrepp 

.NET Ramverk för programmeringsspråk, till exempel C# 

ADB Android Debug Bridge. Kommandotolk för mobila enheter 

Algoritm Instruktioner för program med definierad start och slut 

Android, iOS, Windows 

Phone 
Mobilplattformar skapade av olika företag 

API Application Programming Interface, gränssnitt för utvecklarna som bland annat ger tillgång 

till enhetens hårdvara 

CPU Centralprocessor (Central Processing Unit) som utför beräkningar, eller kör applikationer 

Cross-compile Utvecklingsplattform som skrivs i ett gemensamt språk och kompileras till det språk som 

plattformen är byggt på 

Cross-platform Paraplyterm för utvecklingsplattformar av applikation för flera plattformar 

Emulator Mjukvara för att efterlikna en fysisk mobiltelefon 

Exekvering Körning av applikation 

GUI Graphical User Interface, gränssnitt som underlättar interaktion mellan maskin och 

människa 

Hybrid Utvecklingsplattform för att skapa en mindre native mobilapplikation som körs på en 

webbläsare 

IDE Integrerad utvecklingsmiljö (Integrated Development Environment) 

Java, C, C++, C# Programmeringsspråk som används till utveckling av applikationer 

Kompilera Konvertera läsbar kod till maskinkod 

Linux Ett open-source operativsystem 

MB Megabyte - en miljon byte, används för att lagra information 

ms Millisekund - 1/1000 sekund 

Native Utvecklingsplattform för en specifik plattform 

Open Handset Alliance Kollektiv av 87 företag för samarbete inom mobilmarknaden 

PhoneGap Ramverk för utveckling av cross-platform mobilapplikationer 

PropertyCross Färdigutvecklad men utdaterad mobilapplikation gjord på många olika ramverk för cross-

platform 

 RAM Fysiskt minne (Random Access Memory), kortvarig information samlas i detta snabba 

minne 

 User Experience Användarupplevelse 

 Virtuell Maskin Virtuell miljö som tillåter körning av olika hårdvara som att det var samma system 

 Xamarin Ramverk för utveckling av cross-platform mobilapplikationer 
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1 Introduktion 

Detta kapitel presenterar bakgrund för ämnet samt problembeskrivning, avgränsningsar samt 

motivation till varför denna undersökning utförs. 

 

1.1 Bakgrund 

Sedan smarta mobiltelefoner introducerades och blev allt mer populära runt om i världen, 

skapades ett exponentiellt växande behov av mobilapplikationer för att underlätta och förbättra 

vardagen för människor. Olika typer av applikationer som idag finns tillgängliga kan hjälpa 

människor med till exempel ekonomi, utbildning, resmål, livsstil eller underhållning. 

 

2016 laddades det ner totalt 149.3 miljarder applikationer (Statista, 2018), samma år var 

intäkterna från mobilapplikationer ca 715 miljarder svenska kronor (Statista, 2018). Ett år 

senare ökade antal nerladdningar till 197 miljarder, vilket är en avsevärd ökning. Sedan Google 

lanserade Google Play år 2008 (dåvarande Android Market) har utveckling av 

mobilapplikationer ökat drastiskt. I oktober år 2010 fanns det 100 000 tillgängliga applikationer 

att hämta på Google Play, redan juli 2013 ökade antalet till 1 000 000, fyra år senare fanns det 

i december 3 500 000 tillgängliga applikationer. (Statista, 2018) 

 

När det kommer till utvecklingen av mobilapplikationer finns det två huvudsakliga 

tillvägagångssätt; native och cross-platform. Native fungerar endast på den avsedda plattform 

som utvecklingen sker på, det vill säga att applikationen måste utvecklas samt underhållas för 

varje specifik plattform som vill stödjas. Cross-platform är en paraplyterm för flera olika 

utvecklingsplattformar som används för skapandet av en applikation som kan köras på flera 

olika plattformar. En cross-platform applikation bara behöver utvecklas och underhållas en 

gång (Hermes, 2015). Vilček & Jakopec (2017) nämner att prestanda och begränsning av 

funktioner är ett hett samtalsämne inom utveckling med cross-platform. Inom cross-platform 

finns det ett antal olika tillvägagångssätt att välja mellan; cross-compile, web och hybrid är 

några exempel, denna studies fokus ligger på cross-compile. Att utveckla flera versioner av 

samma applikation för olika plattformar tar tid och är kostsamt, därför har cross-platform 

uppstått. (Vilček & Jakopec, 2017) 
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1.2 Problembeskrivning 

Punchoojit and Hongwarittorrn (2017) berättar att användarupplevelse är avgörande för 

applikationer, ifall en användare upplever att applikationen inte är tillräckligt responsiv eller 

inte hjälper användaren uppnå målen tillräckligt effektivt kan det leda till att användarna letar 

alternativa applikationer för deras ändamål. Genom att mäta och förbättra “end-to-end” 

prestanda, förbättras även användarens upplevelse till applikationen, när alla funktioner 

fungerar snabbt och smidigt ökar tillfredsställelsen för applikationen (Barish, 2001). Dålig 

prestanda är något som kan märkas på flera olika håll inom applikationer, det kan orsaka 

krascher för applikationen, försämra batteritiden på hårdvaran eller vara frustrerande att 

använda. Prestandarelaterade nackdelar påverkar användarupplevelsen, när en applikation är 

långsam eller icke responsiv till användningen orsakar det irritation bland användarna. (Barish, 

2001) 

 

Enligt Gausby (2015) har genomsnittet av människors koncentrationsförmåga minskat genom 

åren, från 12 sekunder år 2000 till 8 sekunder år 2013, för utvecklare är denna information 

viktig då det kan hjälpa att fånga användarens uppmärksamhet och då få användaren att fortsätta 

nyttja applikationen. Garrett (2011) nämner att utvecklare oftast lägger majoriteten av sin fokus 

på funktioner och förbiser användarupplevelsen nästan helt och hållet, användarupplevelsen 

kan vara skillnaden på en framgångsrik applikation och en misslyckad sådan. Garrett (2011) 

berättar även att det är detaljerna i en tjänst som räknas, när det kommer till applikationer 

betyder det till exempel att när en knapp klickas genomförs den önskade funktionen, ifall 

knapptrycket inte utför den önskade funktionen tillräckligt snabbt eller inte alls orsakar det 

missnöje för användaren och leder till dålig användarupplevelse. Detta innebär att prestanda är 

en vital del i user experience eller användarupplevelse och viktig att utvärdera vid val av 

utvecklingsplattform för mobilapplikationer. 

 

Konceptet med cross-platform är fortfarande nytt inom mobilbranschen. I en studie av 

Charkaoui, Adraoui och Benlahmar (2014) jämförs cross-platform teknologin med native och 

det visar sig att native presterar bättre när det kommer till prestanda överlag. I en studie av Raj 

och Tolety (2012) rekommenderar de att native används över cross-platform när det kommer 

till mer sofistikerade applikationer, de menar att cross-platform är ett bra alternativ för enkla 

applikationer. I en undersökning av Palmieri, Singh och Cicchetti (2012) anser de att en stor 

nackdel med cross-platform är att det inte håller samma prestanda som native, de 
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rekommenderar att undvika cross-platform om det kommer till applikationer med komplex 

funktionalitet eller bakgrundstjänster. 

 

I en studie av Willocx, Vossaert och Naessens (2015) jämförs native Android och iOS med 

PhoneGap och Xamarin cross-compile genom PropertyCross, vilket är en färdig applikation 

utvecklad med flertalet cross-platform teknologier och respektive native implementation. 

Resultatet och slutsatsen är likt de tidigare undersökningar, utveckling med cross-platform 

medför sämre prestanda, även när det handlar om cross-compile. Armgren (2015) utförde en 

liknande studie med applikationer skapade i Xamarin cross-compile där prestanda för GUI, 

beräkningar och nätverk undersöktes, resultaten visade att native var betydligt bättre vid 

beräkningar men att cross-compile var likvärdigt eller till och med bättre vid GUI och nätverk.  

Xamarin nämner att applikationer skapade med ramverket bör hålla likvärdig prestanda med 

native, vilket har motbevisats i tidigare studier. (Xamarin, n.d.) 

 

1.3 Syfte 

När processen startar för utvecklingen av en applikation ställs utvecklaren inför ett val mellan 

olika utvecklingsplattformar som tidigare diskuterats. Olika faktorer måste utvärderas innan 

beslut av utvecklingsplattform tas, denna studie fokuserar på hur prestanda som faktor påverkar 

val av utvecklingsplattform. 

 

Syftet med denna undersökning är att jämföra native Android och Xamarin.Forms cross-

compile för att förstå skillnaden i prestanda mellan de två utvecklingsplattformarna. Detta 

resultat kan sedan bidra till utvecklarens perspektiv, för att underlätta val av metod och därmed 

förbättra utvecklingsprocessen. 

 

1.4 Forskningsfråga 

För att undersöka problemet har det formulerats till en forskningsfråga:  

Med kännedom av tidigare forskning, är Xamarin i år 2018 fortfarande ett sämre 

alternativ till native Android vid prestandakrävande beräkningar? 

 

Med resultat av denna undersökning bör det vara lättare att fastställa om Xamarin cross-compile 

utveckling är lämplig för en mobilapplikation. 
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1.5 Avgränsningar 

Detta arbete kommer avgränsas till cross-compile teknologin med Xamarin.Forms och Java för 

Android. Testerna kommer avgränsas till prestandakrävande beräkningar i form av iterativ 

bubble sort och en rekursiv metod för Fibonaccisekvensen. Anledningen till att testerna 

avgränsas till dessa algoritmer beror på att de är relativt enkla och lätta att förstå men samtidigt 

prestandakrävande nog för att vara lämpliga till testerna som ska utföras, en utvecklare kan 

bryta ut logiken i algoritmerna och applicera till sin egen applikation för jämförelse. 

Algoritmerna behöver inte optimeras av kompilatorn på grund av deras simplicitet, vilket 

eliminerar osäkerhet vid resultat. Datan som samlas avgränsas till exekveringstid, RAM-

användning samt CPU-användning eftersom dessa är relevanta för de valda algoritmerna. 

2 Teoretiskt ramverk 

Detta kapitel redogör den relevanta teorin inom ämnet. 

 

2.1 Android plattform 

Android är en open-source mobil mjukvaruplattform för mobila enheter som är baserad på 

operativsystemet Linux. Android ligger under open source Apache licens och är fri att använda 

för alla, dessutom går det att bygga ut operativsystemet efter sitt tycke, vilket många 

telefonleverantörer nyttjar. Med Android inkluderas en hel del funktioner som till exempel 

kodbibliotek, applikationsramverk och multimedia support. Plattformen Android är skriven i C 

och C++, men applikationer som utvecklas till Android är oftast skrivna i Java (Ableson, 

Collins & Sen, 2009). En klar fördel med Android är att applikationsutvecklare endast behöver 

utveckla en app som kan köras på alla enheter med Android operativsystem (DiMarzio, 2017). 

Alla Android-applikationer körs på en egen instans av Dalvik, vilket är en virtuell maskin 

baserad på Javas virtuella maskin men anpassad för mobila enheter (Anuzzi, Darcey & Conder, 

2013). Android ägs huvudsakligen av Google, men i större del av Open Handset Alliance, vilket 

är ett kollektiv av ungefär 84 företag, inklusive Google. Open Handset Alliance’s mål är att 

tillbringa en stadig och transparent plattform till mobilmarknaden (Ableson, Collins & Sen, 

2009) 

 

2.2 Native 

Applikationer skapade för en specifik plattform som till exempel Android eller iOS kallas 

native, det innebär att de endast fungerar på dem tänkta plattformarna. Utveckling för native 
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ger utvecklaren mer kontroll över applikationen och kan då lättare utnyttja systemet till full 

förmåga. API, eller Application Programming Interface används för att få tillgång till mobilens 

funktioner som till exempel kamera, GPS och mikrofon. För native är API:er anpassade för den 

specifika plattformen och är då lättare att utnyttja till största förmåga. (White, 2013) 

 

2.3 Cross-platform 

Cross-platform är en samlingsterm som används för utveckling av applikationer som kan 

användas på flera olika plattformar. När det kommer till cross-platform finns det olika 

metodologier att använda sig av till exempel web, hybrid eller cross-compile. Den metodologin 

som fokuseras i detta projekt är av cross-compile. Cross-compile funktionssätt är att utvecklas 

i ett centralt programmeringsspråk och sedan omvandlas till den relevanta native-koden för en 

plattform, det medför bättre prestanda än web och hybrid. (Raj & Tolety, 2012) 

 

En fördel med utveckling av cross-platform är att applikationen endast behöver göras på en 

kodbas istället för flera olika kodbaser för respektive plattform som i native utveckling, detta 

gör underhållningen av applikation mycket smidigare och utvecklarna sparar tid (Hermes, 

2015). White (2013) nämner att något utvecklare bör tänka på med cross-platform utveckling 

är att API:er inte går att använda på samma optimala sätt som native. 

 

2.3.1 Xamarin 

Xamarin är ett ramverk för cross-compile som tillåter utvecklare att skapa applikationer för 

åtskilliga plattformar. Applikationer för Xamarin skrivs i C# och kompileras sedan till den 

specifika plattformens språk för native, det betyder att prestandan bör vara lik native, vilket 

Xamarin också nämner på deras hemsida (Xamarin, 2018). Xamarin är baserad på en open 

source .NET version som heter Mono (Price, 2016). Utvecklare kan använda sig av Xamarin i 

Visual Studio eller använda Xamarin Studio. Xamarin kan förbättra användarupplevelse för de 

användare som aktivt byter mellan plattformar eftersom applikationer utvecklade med Xamarin 

kan ha en konsekvent design och utförande samtidigt som de använder sig av native GUI-

komponenter, vilket ger en distinkt men familjär design som i sin tur förbättrar upplevelsen 

ytterligare (Barish 2001). Xamarin 2.0 släpptes 2013 med Xamarin.iOS och Xamarin.Android 

som tillåter utvecklare att skriva plattformsspecifik kod för iOS, Android och Windows Phone 

i C#, en nackdel med detta är att GUI behöver skrivas och underhållas för varje plattform med 

plattformsspecifik kod. 2015 släpptes Xamarin.Forms och det innebär att det går att göra 
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kontroller eller GUI-delar en gång som sedan konverteras till native för varje plattform, vilket 

leder till mindre plattformsspecifik kod. (Hermes, 2015). 

 

2.4 Prestanda 

Prestanda inom system är ett mått på hur väl en applikation utför en uppgift, det vill säga hur 

effektiv applikationen är. Prestanda kan utformas och mätas på olika sätt, responstid, 

resurshantering, tillgänglighet eller förväntade funktioner är några exempel på prestanda. 

Prestanda kopplas även ofta till användarvänlighet, om ett knapptryck inte utför en önskad 

funktion eller applikationen och dess komponenter inte är responsiva vid användning leder det 

till en negativ uppfattning och minskad användning av en applikation (Barish, 2001). 

 

2.5 Prestandakrävande beräkningar 

Inom programmering är prestandakrävande beräkningar lite mer komplicerade och frekventa i 

en applikation, till exempel sortering i realtid för applikationer såsom kalender eller en to do 

reminder. Vad som exakt kvalificerar som prestandakrävande beräkningar kan vara en oklar 

gräns och kan variera med olika faktorer som till exempel hårdvaruspecifikationer. En 

utvecklare kan använda sig av Gausby’s (2015) studie av människors koncentrationsförmåga 

som bas för att öka möjligheten till fortsatt användning av en applikation. 

 

För att förenkla testning av applikationer används en rekursiv och en iterativ algoritm. 

Rekursion inom programmeringsspråk handlar om återuppkallning, mer specifikt att en metod 

anropar sig själv i sin egen kod till önskat resultat uppnås. Iteration innebär att exekvera en 

avsedd kod med ett definierat antal upprepningar. För att mäta prestanda för algoritmer jämförs 

i detta fall exekveringstid, RAM-användning och CPU-användning. 

 

2.5.1 Bubble Sort 

Astrachan (2003) förklarar att bubble sort är en algoritm för att sortera föremål i en lista från 

minsta värde till största värde. Algoritmen fungerar genom att jämföra ett element med 

nästkommande och byta plats på dessa ifall de är på fel position och sedan fortsätta stega 

igenom listan (se figur 1). Vad fel position innebär är upp till utvecklaren, det kan till exempel 

vara storleksordning eller bokstavsordning. Bästa möjliga prestanda för algoritmen är O(n) 

antal körningar, värsta fall blir O(n²), vilket inte är optimalt och på grund av detta är 

användningen av bubble sort inte särskilt stor men passar därför även bra för mätning av 

prestanda för olika utvecklingsplattformar. Anledningen till att exekveringstiden blir stor vid 
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bubble sort är för att listan itereras en gång för varje element i listan. (Astrachan, 2003) 

 

 

Figur 1: Bubble sort visualiserad 

 

2.5.2 Fibonaccisekvensen 

Fibonaccisekvensen är en av de mesta kända matematiska sekvenserna av tal som hittas i 

naturen. Sekvensen beräknas som algoritm genom att sätta en term till summan av de två 

föregående termerna (Ball, 2003). På grund av hur algoritmen är uppbyggd kan ett stort antal 

beräkningar och rekursiva anrop uppnås, vilket innebär att exekveringstiden ökar exponentiellt 

(se figur 3). 

 

f(n) = f(n-1) + f(n-2) 

Figur 2: Fibonaccisekvensen 
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Figur 3: Fibonaccisekvensen visualiserad 

 

2.6 Hårdvara 

Samtidigt som tiden går framåt förbättras teknologin och det innebär bättre och effektivare 

hårdvara. Hårdvara kan definieras som fysiska delar av en produkt, i fallet för datorer och 

mobiltelefoner klassas det till exempel som processor, fysiskt minne, strömkälla men även yttre 

hårdvara som skärm, högtalare eller hölje. 

 

2.6.1 Processor 

CPU (Central Processing Unit) är en central komponent i en dator eller mobil enhet. CPU 

hanterar alla interna beräkningar som skickas av applikationer eller användaren vilket sedan 

producerar resultat till en applikation eller system. CPU består av processorer, ett chip eller 

“kärna” som utför beräkningar. Tidigare hade CPU oftast endast en kärna men när teknologin 

har förbättrats med tiden har det uppkommit fler kärnor i CPU. I dagens läge finns det olika 

alternativ, till exempel tvåkärniga “dual-core”, fyrkärniga “quad-core” eller åttakärniga “octo-

core”. (Techterms, 2014) 

 

2.6.2 Fysiskt minne 

RAM (Random Access Memory) är fysiskt minne i en dator eller mobil enhet som skriver och 

läser data med hög hastighet, som sedan ska hanteras av CPU. RAM kan ses som temporär 

lagring för att snabbt hantera beräkningar eller annan input från applikationer eller användaren. 

(Indiana University, 2018) 
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3 Metod 

Detta kapitel redogör metodologin som valts att användas i detta arbete, motivering till varför 

det valts samt tillvägagångssätt. 

 

3.1 Metodologi 

Metodologin som vi valt att använda är within-subjects design inom experimentell forskning, 

Leedy & Ormrod (2014) nämner att denna metodologi är utmärkt för att ta reda på förhållanden 

mellan orsak och verkan. I experimentell design övervägs en mängd olika faktorer som kan 

påverka olika tillstånd, samt en tes för det förväntade resultatet. Inom experimentell forskning 

används oberoende och beroende variabler. En oberoende variabel ses som orsak av 

huvudpunkten för forskningen och den beroende variabel är påverkad av den oberoende 

variabeln (Leedy & Ormrod, 2014). I detta fall är prestandan för applikationen den beroende 

variabeln och utvecklingsplattformen oberoende variabel som ska varieras. Tesen är baserad på 

tidigare forskning som tyder på att cross-platform och cross-compile presterar sämre än native 

Android vid beräkningar. 

 

Leedy & Ormrod (2014) skriver att intern validitet är en vital del av experimentell forskning, 

utan intern validitet kan inte konkreta slutsater dras om orsak och verkan. För att maximera 

validiteten behöver undersökaren kontrollera variabler för att kunna utesluta dem, två vanliga 

tekniker är att antingen ha en kontrollgrupp eller att ha ett antal konstanta variabler (Leedy & 

Ormrod, 2014). 

 

Metoden within-subjects design innebär att effekterna av olika behandlingar eller tekniker för 

samma deltagare undersöks, detta är i grund och botten utvecklat för psykologiska studier men 

går även att anpassas till IT (Leedy & Ormrod, 2014). Teknikerna är i detta fall 

utvecklingsplattformarna native Android och cross-compile samtidigt som de olika mobila 

enheterna är deltagare, effekten som undersöks är prestandan för applikationerna. 

 

För att svara på forskningsfrågan har två applikationer utvecklats, en i native Android med Java 

och en cross-compile i Xamarin.Forms med C#. Applikationerna utför ett antal beräkningar 

baserade på två olika konstanta algoritmer för att styrka validiteten. Prestandan analyseras i 

form av totala exekveringstiden, RAM-användning samt CPU-användning. Resultaten har 

ställts upp visuellt i grafer mot varandra och analyserats för att fastställa vilken 
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utvecklingsplattform som är mer lämplig i detta sammanhang. Leedy & Ormrod (2014) nämner 

att undersökningsprocess bör upprepas flera gånger för att öka förtroendet för undersökningen 

och dess resultat, vi har därför utfört varje variation av test tio gånger per enhet. 

 

3.2 Litteraturstudie 

För att hitta relevant litteratur för vårt projekt har vi sökt efter akademiska artiklar på databaser 

som Google Scholar, IEEE Xplore, Springer Link och biblioteket på Luleå Tekniska 

Universitet. För att hitta tidigare lämplig forskning har vi letat med hjälp av nyckelord som 

“Cross-platform or Native”, “Cross-platform development”, “Multi platform”, “Cross-

compile”, “User Experience”, “Android”, “Xamarin”, “Mobile application benchmark”, 

“Experimental Design” och “Mobile application statistics”. Vi har varit källkritiska och läst 

igenom den litteratur vi anser varit relevant till vårt projekt. 

 

3.3 Utvecklingsprocess 

Utvecklingen av applikationer utfördes i Android Studio med språket Java för native Android 

och Xamarin i Visual Studio med språket C# för cross-compile, applikationerna är för övrigt 

identiska till utseende och utförande. För att bestämma prestandan har vi valt att utveckla två 

olika algoritmer som ska implementeras i applikationerna, den totala exekveringstiden ska 

analyseras för att senare kunna fastställa resultat. Exekveringstid mäts med hjälp av inbyggda 

metoder i programmeringsspråken. Valet av två olika algoritmer hjälper eliminera eventuella 

osäkerheter som kan uppstå vid användningen av en, till exempel ifall native eller cross-compile 

är effektiv vid en särskild sorts algoritm. Vid utvecklingen av algoritmerna har ett antal olika 

utgångspunkter valts ut för att öka precisionen för resultaten.  

 

3.3.1 Fibonaccisekvensen 

Algoritmen med Fibonaccisekvensen använder sig av ett värde i applikationen som väljs av 

användaren från en lista. Med vår implementation ökar antal beräkningar exponentiellt med 

högre ursprungsvärde (se figur 4). 
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Figur 4: Implementerad Fibonaccisekvens 

 

3.3.2 Bubble Sort 

Tre olika kategorier av listor användes för bubble sort, en färdigsorterad lista för “best case”, 

en lista med störst till minst för “worst case” samt en lista med slumpmässiga nummer. De 

första två kategorierna skapas i applikationerna och den slumpmässiga listan hämtas från en 

webbserver för att kunna använda identiska värden för att öka den interna validiteten. 

 

 

Figur 5: Implementerad bubble sort 

 

För att ytterligare förbättra precisionen på testerna utfördes variationer av kategorierna i form 

av 10 000, 30 000 och 50 000 nummer i listorna. 

 

3.4 Testprocess 

Ett antal enheter har valts ut (se figur 6) eftersom olika mobila enheter inte har samma hårdvara, 

vilket bör innebära varierande resultat, två olika enheter av samma modell har även testats för 

att ytterligare säkerställa överensstämmande resultat. Varje test har genomförts tio gånger på 

varje enhet för att få fram ett konsistent resultat och minimera fall med avvikande värden.  
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Enhetsnamn OnePlus 3T (2x) Honor 9 Xperia Z3+ OnePlus 5 

Operativsystem OxygenOS 5.0.1  

(Android 8.0) 

Android 7.1.1 Android 7.1.1 OxygenOS 5.0 .4 

(Android 8.1) 

CPU Qualcomm Snapdragon 

821 2.35 GHz Quad 

Core 

Kirin 960 Octa Core 

(Quad core 2.4 GHz + 

Quad core 1.8 GHz) 

Qualcomm Snapdragon 810 Octa 

Core (Quad core 2.0 GHz + Quad 

core 1.5 GHz) 

Qualcomm 

Snapdragon 835 octa-

core 2.45GHz 

RAM 6 GB 4 GB 3 GB 6 GB 

 Figur 6: Mobila enheter som användes till testning 

 

De olika utgångspunkterna för testerna var fyra fall för fibonaccisekvensen i form av 36, 38, 40 

och 42 som utgångspunkter. I testerna för bubble sort var listorna uppdelade i tre kategorier 

bestående av best case, worst case och random case med 10 000, 30 000 och 50 000 olika 

nummer att sortera. Best case beskriver en lista som redan är sorterad från lägsta till högsta 

värde. Worst case är motsatsen till best case, vilket betyder att det startar med högsta värdet och 

avslutar med det minsta. Random case är en färdigskapad lista med slumpmässiga nummer som 

hämtas från en server. För att mäta RAM-användning och CPU-användning har TOP-

kommandot i ADB eller Android Debug Bridge använts för både Xamarin cross-compile och 

native Android. 

4 Resultat 

Det här kapitlet presenterar resultatet visuellt i form av grafer och tabeller för samtliga tester. 

 

4.1 Fibonacci 

Tester för Fibonaccisekvensen utfördes med 36, 38, 40 och 42 som utgångspunkter, varje test 

genomfördes tio gånger per enhet för att säkerställa resultat. Först visas exekveringstid för 

algoritmen i millisekunder sedan två tabeller som visar den genomsnittliga CPU- och RAM 

användningen under exekveringen. 
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Figur 7: Fibonaccisekvensen med 36 som utgångspunkt 

 

Testerna visar att exekveringstiden för Xamarin är långsammare redan vid Fibonacci 36 som 

utgångspunkt. I bästa fall är Xamarin endast 10.4% långsammare för OnePlus 3T (1) och i 

värsta fall är Xamarin 61.7% långsammare med Xperia Z3+. 

 

Figur 8: Fibonaccisekvensen med 38 som utgångspunkt 
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För Fibonacci 38 är resultaten av samma utseende som föregående test. Native Android 

presterar fortfarande bättre för alla enheter. Den lägsta skillnaden var för OnePlus 3T (1) där 

Xamarin hade 22.5% längre exekveringstid och den största skillnaden var Xamarin 77.9% 

långsammare för Xperia Z3+. 

 

Figur 9: Fibonaccisekvensen med 40 som utgångspunkt 

 

Fibonacci 40 följer mönstret ytterligare, Xamarin hänger inte med när det kommer till 

exekveringstid. OnePlus 3T (1) hade återigen den minsta olikheten i exekveringstid där 

Xamarin var 16.5% långsammare, Xperia Z3+ hade dessutom den största skillnaden med 86.7% 

långsammare exekvering för Xamarin. 
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Figur 10: Fibonaccisekvensen med 42 som utgångspunkt 

 

Fibonacci 42 avslutar testerna för Fibonaccisekvensen och resultatet förblir likvärdiga med de 

föregående. OnePlus 3T (1) visar den minsta olikheten i exekveringstid med 22,7% och Xperia 

Z3+ har en avsevärd skillnad på 97.6%. Det är tydligt att Xamarin har sämre prestanda vid 

rekursiv Fibonaccisekvens efter dessa tester. 

 

 

RAM-användning Fibonacci (36) Fibonacci (38) Fibonacci (40) Fibonacci (42) 

OnePlus 3T (1) Native: 68 MB 

Xamarin: 79 MB 

Native: 68 MB 

Xamarin: 80 MB 

Native: 68 MB 

Xamarin: 76 MB 

 Native: 69 MB 

Xamarin: 77 MB 

OnePlus 3T (2) Native: 67 MB 

Xamarin: 78 MB 

Native: 68 MB 

Xamarin: 80 MB 

Native: 69 MB 

Xamarin: 80 MB 

 Native: 70 MB 

Xamarin: 80 MB 

OnePlus 5 Native: 71 MB 

Xamarin: 77 MB 

Native: 72 MB 

Xamarin: 78 MB 

Native: 73 MB 

Xamarin: 78 MB 

 Native: 73 MB 

Xamarin: 78 MB 

Xperia Z3+ Native: 61 MB 

Xamarin: 70 MB 

Native: 62 MB 

Xamarin: 71 MB 

Native: 62 MB 

Xamarin: 71 MB 

 Native: 63 MB 

Xamarin: 72 MB 

Honor 9  Native: 89 MB  Native:89 MB  Native: 90 MB  Native: 90 MB 
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Xamarin: 99 MB Xamarin: 99 MB Xamarin: 100 MB Xamarin: 100 MB 

 Figur 11: RAM-användning för respektive Fibonaccisekvens 

 

Resultaten för RAM-användningen är tydliga, Xamarin använder mer RAM-minne men 

skillnaden är endast mellan 11% och 17.6% mer. 

 

CPU-användning Fibonacci (36) Fibonacci (38) Fibonacci (40) Fibonacci (42) 

OnePlus 3T (1) Native: 36% 

Xamarin: 55 % 

Native: 36% 

Xamarin: 81% 

Native: 76% 

Xamarin: 88% 

Native: 91% 

Xamarin: 99% 

OnePlus 3T (2) Native: 41% 

Xamarin: 66% 

Native: 46% 

Xamarin: 86 % 

Native: 83% 

Xamarin: 90% 

Native: 95% 

Xamarin: 99% 

OnePlus 5 Native: 24 % 

Xamarin: 31% 

Native: 46% 

Xamarin: 35% 

Native: 55% 

Xamarin: 56% 

Native: 68% 

Xamarin: 95% 

Xperia Z3+ Native: 72 % 

Xamarin: 64% 

Native: 99% 

Xamarin: 99% 

Native: 99% 

Xamarin: 99% 

Native: 99% 

Xamarin: 99% 

Honor 9  Native: 40% 

Xamarin: 32% 

 Native: 48% 

Xamarin: 40% 

 Native: 64% 

Xamarin: 56% 

 Native: 99% 

Xamarin: 90% 

 Figur 12: CPU-användning för respektive Fibonaccisekvens 

 

Resultatet för CPU-användningen under körning visar att native Android generellt medför 

mindre CPU-belastning jämfört med Xamarin, synnerlig på Fibonaccisekvenser med lägre 

utgångspunkter men skillnaden visas även vid högre utgångspunkter vid tester av nya enheter. 

Samtliga resultat från Fibonaccitesterna tyder på att Xamarin har alltid sämre prestanda än 

native Android. 

 

4.2 Bubble sort 

Tester för bubble sort utfördes med listor av tre olika kategorier, best case, worst case och 

random case. Varje kategori upprepas tio gånger med 10 000, 30 000 och 50 000 nummer i 

varje lista. 
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Figur 13: Bubble sort med 10 000 nummer 

 

Resultaten tyder på att Xamarin har avsevärd sämre prestanda för bubble sort vid varje case, 

med enheten OnePlus 3T (1) var Xamarin i bästa fall 43.6% långsammare än native Android 

och i värsta fall var Xamarin 194.2% långsammare med enheten Xperia Z3+. 

 

  



18 
 

 

RAM-användning Best case (10 000) Worst case (10 000) Random case (10 000) 

OnePlus 3T (1) Native: 71 MB 

Xamarin: 78 MB 

Native: 61 MB 

Xamarin: 80 MB 

Native: 73 MB 

Xamarin: 91 MB 

OnePlus 3T (2) Native: 72 MB 

Xamarin: 79 MB 

Native: 70 MB 

Xamarin: 82 MB 

Native: 75 MB 

Xamarin: 86 MB 

OnePlus 5 Native: 73 MB 

Xamarin: 77 MB 

Native: 73 MB 

Xamarin: 80 MB 

Native: 73 MB 

Xamarin: 90 MB 

Xperia Z3+ Native: 61 MB 

Xamarin: 70 MB 

Native: 62 MB 

Xamarin: 73 MB 

Native: 65 MB 

Xamarin: 83 MB 

Honor 9  Native: 90 MB 

Xamarin: 99 MB 

 Native: 91 MB 

Xamarin: 94 MB 

 Native: 94 MB 

Xamarin: 100 MB 

 Figur 14: RAM-användning för bubble sort 10 000 för respektive case 

 

Resultaten visar även att Xamarin har högre RAM-användning jämfört med native Android. 

Native Android förbrukar i snitt ungefär 8 MB mindre RAM i jämförelse med Xamarin. 

 

CPU-användning Best case (10 000) Worst case (10 000) Random case (10 000) 

OnePlus 3T (1) Native: 34% 

Xamarin: 46% 

Native: 36% 

Xamarin: 71% 

Native: 57% 

Xamarin: 67% 

OnePlus 3T (2) Native: 56% 

Xamarin: 75% 

Native: 60% 

Xamarin: 86% 

Native: 74% 

Xamarin: 69% 

OnePlus 5 Native: 36 % 

Xamarin: 39% 

Native: 21% 

Xamarin: 49% 

Native: 34% 

Xamarin: 51% 

Xperia Z3+ Native: 64% 

Xamarin:40% 

Native: 64% 

Xamarin: 56% 

Native: 80% 

Xamarin: 64% 

Honor 9  Native: 48 % 

Xamarin: 48% 

Native: 48% 

Xamarin: 56% 

Native: 56% 

Xamarin: 32% 

 Figur 15: CPU-användning för bubble sort 10 000 för respektive case 
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Resultatet för CPU-användningen under körningen är tvetydigt, i vissa fall belastar native 

Android processorn mer och i vissa fall gör Xamarin det. 

 

 

Figur 16: Bubble sort med 30 000 nummer 

 

Resultatet för tester med bubble sort för 30 000 nummer visar sig vara likartade till de av 10 

000. Xamarin håller fortfarande en avsevärd sämre prestanda för varje case. I bästa fall var 

Xamarin 78% långsammare med enheten OnePlus 3T (1) och i det värsta fallet var Xamarin 

273% långsammare med enheten Xperia Z3+. 
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RAM-användning Best case (30 000) Worst case (30 000) Random case (30 000) 

OnePlus 3T (1) Native: 67 MB 

Xamarin: 79 MB 

Native: 67 MB 

Xamarin: 82 MB 

Native: 74 MB 

Xamarin: 93 MB 

OnePlus 3T (2) Native: 72 MB 

Xamarin: 80 MB 

Native: 73 MB 

Xamarin: 84 MB 

Native: 79 MB 

Xamarin: 90 MB 

OnePlus 5 Native: 73 MB 

Xamarin: 80 MB 

Native: 73 MB 

Xamarin: 82 MB 

Native: 73 MB 

Xamarin: 93 MB 

Xperia Z3+ Native: 62 MB 

Xamarin: 72 MB 

Native: 64 MB 

Xamarin: 73 MB 

Native: 66 MB 

Xamarin: 90 MB 

Honor 9  Native: 91 MB 

Xamarin: 101 MB 

 Native: 92 MB 

Xamarin: 97 MB 

 Native: 95 MB 

Xamarin: 107 MB 

 Figur 17: RAM-användning för bubble sort 30 000 för respektive case 

 

Resultaten visar igen att Xamarin har högre RAM-användning jämfört med native Android. 

Skillnaderna varierar mellan enheterna men Xamarin förbrukar alltid mer RAM i detta 

sammanhang. 

 

CPU-användning Best case (30 000) Worst case (30 000) Random case (30 000) 

OnePlus 3T (1) Native: 65% 

Xamarin: 86% 

Native: 78% 

Xamarin: 95% 

Native: 93% 

Xamarin: 93% 

OnePlus 3T (2) Native: 75% 

Xamarin: 99% 

Native: 95% 

Xamarin: 99% 

Native: 99% 

Xamarin: 89% 

OnePlus 5 Native: 70% 

Xamarin: 90% 

Native: 68% 

Xamarin: 99% 

Native: 77% 

Xamarin: 99% 

Xperia Z3+ Native: 99% 

Xamarin: 80% 

Native: 99% 

Xamarin: 99% 

Native: 99% 

Xamarin: 99% 

Honor 9  Native: 80% 

Xamarin: 99% 

 Native: 99% 

Xamarin: 99% 

 Native: 92% 

Xamarin: 99% 

 Figur 18: CPU-användning för bubble sort 30 000 för respektive case 
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Bubble sort tester med 30 000 nummer visar ett mer tydligt resultat på CPU-användning än 

tester med 10 000 nummer fast är fortfarande någorlunda otydliga. Testerna visar att native 

Android presterar bättre vid de flesta testerna men vid ett fåtal tester presterar Xamarin bättre 

som till exempel random case (30 000) för OnePlus 3T (2) och best case (30 000) för Xperia 

Z3+. 

 

 

Figur 19: Bubble sort med 50 000 nummer 

 

Bubble sort med 50 000 nummer i listorna avslutade testerna och resultatet motsvarar samtliga 

tidigare tester, Xamarin har en avsevärt sämre prestanda vid iterativ bubble sort, skillnaderna 

är stora vid varje kategori. Worst case med Xperia Z3+ tog drygt 5.7 sekunder i snitt vid native 

Android och 24.8 sekunder i snitt med Xamarin, vilket är en ökning med 334%. 
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RAM-användning Best case (50 000) Worst case (50 000) Random case (50 000) 

OnePlus 3T (1) Native: 71 MB 

Xamarin: 81 MB 

Native: 69 MB 

Xamarin: 78 MB 

Native: 74 MB 

Xamarin: 93 MB 

OnePlus 3T (2) Native: 73 MB 

Xamarin: 80 MB 

Native: 75 MB 

Xamarin: 84 MB 

Native: 80 MB 

Xamarin: 99 MB 

OnePlus 5 Native: 73 MB 

Xamarin: 80 MB 

Native: 73 MB 

Xamarin: 82 MB 

Native: 73 MB 

Xamarin: 97 MB 

Xperia Z3+ Native: 62 MB 

Xamarin: 73 MB 

Native: 65 MB 

Xamarin: 73 MB 

Native: 67 MB 

Xamarin: 92 MB 

Honor 9  Native: 91 MB 

Xamarin: 104 MB 

 Native: 94 MB 

Xamarin: 101 MB 

 Native: 99 MB 

Xamarin: 110 MB 

 Figur 20: RAM-användning för bubble sort 50 000 för respektive case 

 

Återigen tyder resultaten på att Xamarin använder mer RAM-minne än native Android. 

 

CPU-användning Best case (50 000) Worst case (50 000) Random case (50 000) 

OnePlus 3T (1) Native: 91% 

Xamarin: 99 % 

Native: 99% 

Xamarin: 99% 

Native: 99% 

Xamarin: 99% 

OnePlus 3T (2) Native: 95% 

Xamarin: 99% 

Native: 99% 

Xamarin: 99% 

Native: 99% 

Xamarin: 99 % 

OnePlus 5 Native: 88% 

Xamarin: 99% 

Native: 99% 

Xamarin: 99% 

Native: 99% 

Xamarin: 99% 

Xperia Z3+ Native: 99 % 

Xamarin: 99% 

Native: 99% 

Xamarin: 99% 

Native: 99% 

Xamarin: 99% 

Honor 9  Native: 99% 

Xamarin: 99% 

 Native: 99% 

Xamarin: 99% 

 Native: 99% 

Xamarin: 99% 

 Figur 21: CPU-användning för bubble sort 50 000 för respektive case 

 

Processorerna användes i stort sett till full kapacitet i varje körning, undantag för best case i 

native Android på de tre nyare enhteterna. 
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5 Analys 

Det här kapitlet behandlar analys och diskussion av resultat samt diskussion om studien i sin 

helhet. 

 

Syftet med denna studie var att förstå skillnaderna i prestanda mellan native Android och 

Xamarin cross-compile för att underlätta val av utvecklingsplattform. Forskningsfrågan skulle 

svara på om Xamarin fortfarande har sämre prestanda än native Android, som har bevisats med 

tidigare undersökningar. Till denna fas har en litteraturstudie, en experimentell studie och en 

dataanalys gjorts. Resultatet av vår undersökning stämmer med tesen, Xamarin har sämre 

prestanda än native Android för beräkningar. Under alla tester som har utförts var 

exekveringstiden kortare för native Android med samtliga modeller, RAM-användning har 

liknande resultat då Xamarin vid varje fall använde mer minne. Testerna för CPU-användning 

har däremot blandade resultat, 17 % av fallen visar att Xamarin medför mindre belastning på 

CPU, generellt sett var resultaten för CPU likvärdiga. 

 

Within-subjects design inom experimentell forskning var den valda metoden för denna 

undersökning. Genom att utsätta samma deltagare (se figur 4) för två olika tekniker kunde 

effekterna av de olika utvecklingsplattformarna tydligt märkas. Val av metod innebar även att 

interna validiteten för vår undersökning kunde maximeras genom att behålla specifika variabler 

konstanta och samtidigt utesluta andra variabler vilket då stärker trovärdigheten av det 

slutgiltiga resultatet. 

 

Vid mätning av exekveringstid användes inbyggda metoder som noterade enhetens nuvarande 

tid och sparade värdet innan körning, efter testet noterades ännu en gång nuvarande tid och 

jämfördes med föregående värde för att fastställa exekveringstid. Vi ansåg att vår lösning för 

mätning av exekveringstid var det bästa sättet för att kunna eliminera andra faktorer som kunde 

påverka exekveringstid samtidigt som vi får exakta resultat. Top-kommando för Android 

Debug Bridge användes vid mätning av RAM och CPU, ett problem med det kommandot är att 

information uppdateras med intervall. Eftersom det inte gick att se exakt användning vid realtid 

kan resultaten från CPU-användning vara osäkra då användningen varierar kraftigt vid de 

kortare exekveringstiderna. RAM-användningen var jämn under testerna och det leder till att 

resultaten stämmer med stor sannolikhet. 
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Vi undersökte olika metoder för att mäta användning av CPU och RAM, de bästa metoderna 

var Android Profiler för native Android och Xamarin Profiler för Xamarin, de är båda verktyg 

som används vid utveckling av mobilapplikationer. Android Profiler kan användas gratis med 

Android Studio men Xamarin Profiler kräver en licens till Visual Studio Enterprise, vilket vi 

inte hade tillgång till och kunde då inte använda dessa. Android Profiler och Xamarin Profiler 

hade varit mer optimala verktyg för mätningen av testerna på grund av den utökade 

funktionalitet som profiler-verktygen erbjuder som till exempel att mätningar utförs i real-time 

och inte i intervaller. Mer noggranna värden av CPU-användning kan framställas på detta sätt 

med hjälp av profiler verktygen. 

 

Exekveringstid för Fibonaccisekvensen med 36 som utgångspunkt var i bästa individuella fall 

endast 10% långsammare för Xamarin jämfört med native Android då exekveringstiden var 393 

ms respektive 356 ms. Vid samma utgångspunkt visade sig den största skillnaden vara 62% 

långsammare med exekveringstider 311 ms och 192 ms. Värsta individuella fall var med 42 

som utgångspunkt, Xamarin var 98% långsammare med en exekveringstid på 4468 ms samt 

2261 ms för native Android. Vid 42 som utgångspunkt var det bästa fallet för Xamarin 23% 

långsammare med 6922 ms för Xamarin och 5640 ms för native Android. Vid 36 som 

utgångspunkt var Xamarin i snitt 30% långsammare än native Android, vilket ofta kan vara 

försumbart. När utgångspunkten var 42 visade sig Xamarin vara 43% långsammare i 

genomsnitt. Dessa resultat visar att prestandaskillnaden är tydlig vid rekursiva 

Fibonaccisekvenser. 

 

Testerna med bubble sort random case med 10 000 värden visar att Xamarin är genomsnittligt 

långsammare med 74%, däremot är exekveringstiderna i detta test väldigt låga för att visa någon 

märkbar skillnad mellan native Android och Xamarin. Den största skillnaden visar att Xamarin 

är långsammare med 97% med exekveringstiden 417 ms för native Android samt 882 ms för 

Xamarin. I det bästa fallet var Xamarin 43% långsammare med exekveringstiden 549 ms för 

native Android samt 789 ms för Xamarin. Resultatet till de första testerna med bubble sort visar 

redan att Xamarin inte håller samma prestanda som native Android.  

 

Testerna med bubble sort random case med 30 000 värden börjar visa exekveringstider som är 

väldigt märkbara vid testning och användning av applikationen. En stor variation på 

exekveringstider visas också på enheterna med åttakärninga processorer i detta test, där 

fyrkärniga är genomsnittligt 40% långsammare än åttakärniga processorer. När det kommer till 
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utvecklingsplattformarna är Xamarins exekveringstid genomsnittligt 95% långsammare. Det 

värsta fallet visar exekveringstiden 3373 ms för native Android samt 9271 ms för Xamarin, 

vilket ungefär är 174% långsammare och det bästa fallet visar att Xamarin är 55% långsammare 

med exekveringstiden 4565 ms för native Android samt 7093 ms för Xamarin. Testerna med 

30 000 nummer visar samma mönster som testerna med 10 000 nummer. 

 

Testerna med bubble sort random case med 50 000 värden visar återigen stora skillnader mellan 

utvecklingsplattformarna, Xamarin är genomsnittligt 92% långsammare än native Android. I 

värsta fall var Xamarin 154% långsammare med exekveringstiden på 9519 ms för native 

Android och 24204 ms för Xamarin och i bästa fall visar exekveringstiden 12603 ms för native 

Android och 19774 ms för Xamarin, vilket är 57% längre. Dessa tester i bubble sort random 

case med 50 000 värden visar enligt oss orealistiska siffror då vardagliga applikationer inte 

utför samma höga mängd av beräkningar, trots detta visar resultaten ett stort gap i prestanda i 

exekveringstid mellan native Android och Xamarin. 

 

Resultaten visade intressanta skillnader mellan fyrkärniga och åttakärniga processorer. Vid 

tester av exekveringstiden för Fibonaccisekvensen blev skillnaden upp till 303% mellan 

fyrkärniga och åttakärniga processorer medans skillnaden i CPU-användning blev försumbar. 

Testerna för exekveringstiden på den iterativa algoritmen, bubble sort, visade även intressanta 

resultat. För native Android presterade åttakärniga processorer bättre med en skillnaden upp till 

54% jämfört med fyrkärniga processorer. I kontrast till detta presterade fyrkärniga processorer 

bättre för Xamarin med en skillnad upp till 75% jämfört med åttakärniga processorer. 

Skillnaden i CPU-användning blev försumbar. Med dessa tester för exekveringstid är det tydligt 

att åttakärniga processorer presterar bättre överlag med rekursiva algoritmer på native Android 

och Xamarin, däremot presterar åttakärniga processor endast bättre på native Android och 

försämras på Xamarin. Något som är värt att notera är att båda algoritmerna endast verkar köras 

på en kärna men åttakärniga processorer presterar trots allt bättre. 

 

Android, Xamarin och mobiltelefoner utvecklas snabbt med åren men våra resultat tyder på att 

Xamarin fortfarande har sämre prestanda än native Android vid dessa typ av beräkningar. 

Eftersom Xamarin omvandlar den skrivna koden till native-kod för respektive plattform bör 

prestandan vara likvärdig med native men detta är inte fallet för Android i vår undersökning. 

Varför Xamarin ligger sämre till är fortfarande oklart, anledningen kan vara att Xamarin inte är 

lika bra på att optimera kod vid kompilering som Java och Android. Det är även tydligt att 
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Xamarin presterar sämre än native Android vid iterativ bubble sort jämfört med rekursiv 

Fibonaccisekvens. 

6 Diskussion och Slutsats 

Det här kapitlet presenterar slutsatser vi dragit baserat på bakgrund, teori och resultat. 

 

Vår undersökning stämmer överens med tidigare forskning i tester av exekveringstid, CPU-

användning och RAM-användning. Marc Armgren (2015) jämförde bland annat skillnader i 

exekveringstid för native Android och Xamarin. I testerna använder Armgren (2015) sig av en 

algoritm han beskriver som tree traversal designad för att undvika eventuella optimeringar vid 

kompilering. Armgren (2015) testade endast med hjälp av en emulator för Android och 

resultatet visar att Xamarin har en betydligt längre exekveringstid, detta resultat stämmer 

överens med resultatet från vår studie. Willocx, Vossaert och Naessens (2015) har utfört tester 

och jämfört CPU-användning, RAM-använding, responstid och diskanvänding på iOS (iPhone 

4, iPhone 6) och Android (Acer Liquid E330, Motorola Nexus 6) enheter. Resultatet av deras 

tester uppnår samma resultat som våra tester, att Xamarin har sämre prestanda jämfört med 

native Android i fallet av CPU -och RAM-användning. 

 

Prestanda är en vital del av en applikation, det är dock endast en av flera olika faktorer en 

utvecklare måste tänka på. Andra faktorer som kan ha en stor påverkan av utvecklingsplattform 

kan till exempel vara deadlines, resurser och riktade målgrupper eller plattformar. Prestanda 

innefattar även fler faktorer än det som undersöks i den här studient, en utvecklare behöver se 

över prestanda för till exempel GUI, nätverk och disk beroende på applikationens syfte. 

 

Gausby (2015) nämner att människor koncentrationsförmåga minskat, det medför att prestanda 

definitivt är viktigt att ha i åtanke vid utveckling. Garrett (2011) nämner att det är viktigt att 

lägga tid och fokus på att små detaljer i en applikation fungerar på ett bra sätt, det är lätt att 

glömma bort det. Barish (2001) menar att prestandarelaterade problem som att applikationen är 

långsam och inte reagerar tillräckligt snabbt på input kan skapa irritation hos användarna. 

Punchoojit and Hongwarittorrn (2017) nämner att användare ofta söker alternativa 

applikationer om de tycker att applikationens prestanda inte är tillräckligt bra. En utvecklare 

bör utvärdera förlusten i prestanda med applikationens komplexitet. 
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Enligt vårt resultat visar Xamarin ha avsevärda nackdelar i prestandarelaterat syfte jämfört med 

native Android. En tydlig fördel med Xamarin är att utvecklare sparar tid och resurser vid 

utveckling av endast en applikation än en för varje plattform. Vi anser att Xamarin är en lämplig 

utvecklingsplattform för mindre och enklare applikationer, när applikationen blir alltmer större 

och komplex bör utvecklaren utvärdera den valda utvecklingsplattformen gentemot de 

faktorerna som har tidigare diskuterats. En utvecklare bör granska den totala tiden från start av 

applikation till uppnått mål utfört gentemot studien av Gausby (2015) gällande människors 

koncentrationsförmåga, vi anser det är viktigt att inte överskrida de åtta sekunder hon nämnde. 

Något att ha i åtanke vid utveckling är även att skillnaden mellan exekveringstiderna för 

rekursiva Fibonaccisekvensen inte skiljer sig lika mycket som iterativ bubble sort, det innebär 

att Xamarin kan vara ett alternativ när det rör sig om rekursiva beräkningar. Överlag hanterar 

native Android beräkningar betydligt bättre än Xamarin, varför är vi osäkra på men vi tror att 

detta beror på att Xamarin inte optimerar kod lika effektivt vid kompilering. 

7 Framtida forskning 

Det här kapitlet presenterar studiens förslag på forskning inom samma område. 

 

Sedan introduceringen av smarta mobiltelefoner har marknaden för mobilapplikationer växt 

exponentiellt och behoven för nya applikationer ökar i högt tempo. Med hjälp av denna studie 

kan en utvecklare lättare förstå skillnaderna i prestanda vid beräkningar, det kommer i sin tur 

underlätta inför val av utvecklingsplattform, vilket även kan leda till tidsbesparing och framför 

allt billigare utvecklingsprocesser. 

 

Denna studie presenterade skillnader i prestanda i form av exekveringstid, RAM-användning 

och CPU-användning mellan Xamarin och native Android med en rekursiv Fibonaccisekvens 

och en iterativ bubble sort. Vidare forskning under samma område kan bygga vidare på detta 

genom att till exempel använda andra algoritmer, multitrådning, fler enheter, undersöka 

skillnaderna mellan fyrkärniga och åttakärninga processorer eller testa på iOS samt Windows 

Phone. För att vidare fastställa skillnaden i prestanda kan andra områden undersökas, exempel 

på detta är GUI, web, starttider samt läsa och skriva från disk. Kvalitativ studie med fokus på 

utvecklingsprocessen för de olika metoderna skulle komplettera studier om prestanda och 

underlätta val av utvecklingsplattform för utvecklare. 



28 
 

8 Referenser 

Artiklar 

Armgren, M. (2015). “Mobile Cross-platform development versus native development A look 

at Xamarin Platform”. Examensarbete, Umeå Universitet, Institutionen för datavetenskap. 

 

Astrachan, O. (2003) Bubble sort: An archaeological algorithmic analysis. ACM SIGCSE 

Bulletin, 35(1):1–5. 

 

Charkaoui, S. Adraoui, Z and Benlahmar, E. H. (2014). "Cross-platform mobile development 

approaches". 2014 Third IEEE International Colloquium in Information Science and 

Technology (CIST), Tetouan, 2014, pp. 188-191. 

 

Palmieri, M. Singh, I. and Cicchetti, A. (2012). "Comparison of cross-platform mobile 

development tools". 2012 16th International Conference on Intelligence in Next Generation 

Networks, Berlin, pp. 179-186. 

 

Punchoojit, L and Hongwarittorrn, N. (2017). “Usability Studies on Mobile User Interface 

Design Patterns: A Systematic Literature Review”. Advances in Human-Computer 

Interaction, vol. 2017, Article ID 6787504, 22 pages. doi:10.1155/2017/6787504. 

 

Raj, C. P. Rahul and Tolety, Seshu Babu, (2012). "A study on approaches to build cross-

platform mobile applications and criteria to select appropriate approach". 2012 Annual IEEE 

India Conference (INDICON), Kochi, 2012, pp. 625-629. 

 

Vilček, T. and Jakopec, T. (2017). "Comparative analysis of tools for development of native 

and hybrid mobile applications". 2017 40th International Convention on Information and 

Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatija, pp. 1516-

1521. 

 

White, J. (2013). “Going native (or not): Five questions to ask mobile application 

developers”. Australasian Medical Journal, Volume 6, Number 1, 2013, pp. 7-14(8). 

http//dx.doi.org/10.4066/AMJ.2013.1576. 

 



29 
 

Willocx, M. Vossaert, J and Naessens, V. (2015). "A Quantitative Assessment of Performance 

in Mobile App Development Tools," 2015 IEEE International Conference on Mobile 

Services, New York, NY, pp. 454-461. 

 

Böcker 

Ableson, Collins & Sen. (2009). “Unlocking Android; A developer's guide”. 

 

Anuzzi, Darcey & Conder. (2013). “Introduction to Android Application Development 

Android. 

 

Ball K.M. (2003). “Strange Curves, Counting Rabbits, and Other Mathematical 

Explorations”.Essentials”. 

 

Barish, G. (2001). “Building Scalable and High-Performance Java Web Applications Using 

J2EE Technology” 

 

DiMarzio, J.F. (2017). “Beginning Android Programming with Android Studio”. 

 

Garrett, J. J. (2011). “The elements of user experience: User-centered design for the Web and 

beyond. Berkeley, CA: New Riders”. 

 

Ghatol, R & Patel, Y. (2012). “Beginning PhoneGap: Mobile Web Framework for 

JavaScript and HTML5”. 

 

Hermes, D. (2015). “Xamarin Mobile Application Development: Cross-Platform C# and 

Xamarin.Forms Fundamentals”. 

 

Leedy, P.D. Ormrod, J.E. (2013). “Practical Research: Pearson New International Edition: 

Planning and Design”. 

 

Price, M.J. (2016). “C#6 and .NET Core 1.0 Modern cross-platform development”. 

 

 



30 
 

 

 

 

Hemsidor 

A. Gausby. (2015). “Attention spans”. hämtad från 

https://www.scribd.com/document/265348695/Microsoft-Attention-Spans-Research-Report 

[2018-02-15]. 

 

Indiana University. (2018). “What is RAM?” hämtad från Indiana University knowledge base 

https://kb.iu.edu/d/ahty [2018-04-23]. 

 

Tech terms. (2014). “CPU Definition” hämtad från Tech terms 

https://techterms.com/definition/cpu [2018-04-23]. 

 

The statistics portal. (2018). “Number of Google play store applications” (2018) hämtad från 

https://www.statista.com/statistics/266210/number-of-available-applicatios-in-the-google-

play-store/ [2018-02-19]. 

 

The statistics portal. (2018).“Number of mobile app downloads worldwide 2016, 2017”(2018) 

hämtad från https://www.statista.com/statistics/271644/worldwide-free-and-paid-mobile-app-

store-downloads/ [2018-02-19]. 

 

The statistics portal. (2018).“Worldwide mobile app revenues in 2015, 2016 and 2020 (in 

billion U.S. dollars)” (2018) hämtad från 

https://www.statista.com/statistics/269025/worldwide-mobile-app-revenue-forecast/ [2018-

02-19]. 

 

Xamarin. (2018). “Mobile application development” (2018) hämtad från 

https://www.xamarin.com/platform [2018-03-08]. 

 

  

https://www.scribd.com/document/265348695/Microsoft-Attention-Spans-Research-Report
https://kb.iu.edu/d/ahty
https://techterms.com/definition/cpu
https://www.statista.com/statistics/266210/number-of-available-applications-in-the-google-play-store/
https://www.statista.com/statistics/266210/number-of-available-applications-in-the-google-play-store/
https://www.statista.com/statistics/271644/worldwide-free-and-paid-mobile-app-store-downloads/
https://www.statista.com/statistics/271644/worldwide-free-and-paid-mobile-app-store-downloads/
https://www.statista.com/statistics/269025/worldwide-mobile-app-revenue-forecast/
https://www.xamarin.com/platform


31 
 

9 Bilaga 

Kompletta testresultat för samtliga enheter  

 

 

Figur 22: Kompletta testresultat för OnePlus 3T (1) 
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Figur 23: Kompletta testresultat för OnePlus 3T (2) 
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Figur 24: Kompletta testresultat för OnePlus 5 
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Figur 25: Kompletta testresultat för Xperia Z3+ 
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Figur 26: Kompletta testresultat för Honor 9 

 


