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Abstrakt 

Marknaden av smarta mobila enheter blir större och större och det kan vara ett bra sätt 

att nå ut med sin tjänst eller produkt till den breda massan genom att driftsätta en 

mobilapplikation. De applikationer som kan installeras på de mobila enheterna och som 

använder sig av enhetsspecifika funktioner kallas native-applikationer och är bundna till 

en plattform. De kan därför bara användas av de enheter som använder sig av den 

plattformen. De två största plattformanar är iOS(används av mobila enheter från Apple) 

och Android(används av en mängd olika enheter varav Samsung, LG och HTC är några 

av dem). Detta betyder att om målet är att nå ut till flera plattformar måste en separat 

applikation för varje plattform utvecklas. Det krävs också att utvecklaren/utvecklarna 

har en viss kunskap om de programmeringsspråk som används för varje plattform. 

Detta kan bli både tidskrävande och dyrt, speciellt om ett företsg  ska anställa utvecklare 

att utveckla sin app. 

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om det med hjälp utav Phongap går att 

utveckla en mobilapplikation som kan distribureras och installeras på flera mobila 

plattformar genom att använda webbtekniker som CSS, HTML och JavaScript. 

I denna undersökning ska en mobilapplikation skapas och utvärderas. Det kommer att 

undersökas  om någon speciell hänsyn behöver tas till de olika enheterna med olika 

egenskaper och funktioner. Användartester kommer dessutom genomföras för att 

bestämma hur nära en native-känsla denna teknik kan ge. 

Resultatet visar att Phonegap är ett utmärkt verktyg för åtkomst av enhetsspecifika 

funktioner och tillsammans med gränsnittsbibliotek som jQuery Mobile kan större delen 

av de nyare mobila enheterna som finns i dag nås. Analyser om applikationens 

omfattning kräver ett gränssnittsbibliotek  kan dock vara nödvändig att utföra då 

tillgängliga sådana kan prestera sämre på vissa mobila operativsystem. 



 
Abstract 

The market of smart mobile devices is getting bigger and bigger and it can be a great 

way to reach out with your service or product to the crowed by deploying a mobile 

application. The installable applications on the mobile devices that uses device-specific 

functions is called native applications, and are tied to one platform. They can therefore 

only be used by those devices that make use of that platform. The two largest platforms 

is iOS (used by mobile devices from Apple) and Android (used by a variety of devices 

including Samsung, LG and HTC). This means that if you want to reach out to multiple 

platforms you will have to create a separate application for each platform. It also 

requires the developer/developers to have the proper knowledge of the programming 

languages in which the platform is compatible to. This can be both time consuming and 

expensive, especially if you as a company is hiring developers to develop your app. 

The purpose of this study is to determine whether the open source library known as 

Phonegap can be used to develop a mobile application that ultimately can be distributed 

and installed on multiple mobile platforms, this by using Web technologies such as CSS, 

HTML and JavaScript. 

During this study a mobile application will be created and evaluated. Studies will be 

done on how to go about and if there is anything one might need to take in 

consideration when it comes to the variety of units with different properties and 

functions. Usability testing will also be performed to determine whether a near native 

performance can achieved with this technique. 

The results show that Phonegap is an excellent tool for access of device-specific 

functions and that you together with interface frameworks such as jQuery Mobile can 

reach out to most of the newer mobile devices available today. However, one would do 

well to analyze if the scope of the application requires an interface library, as those who 

are available may perform poorly on certain mobile operating system. 



 
Förord 

Vi som författat denna rapport är tre studenter som studerar på Webbprogrammerings-

programmet vid Linneuniversitetet i Kalmar. Efter nästan två års studier har ett intresse 

för mobilapplikationsprogrammering kommit mer och mer men eftersom webbtekniker 

är vår specialitet har det inte varit aktuellt att lära sig något plattformsspecifikt 

programspråk. Vi ville därför utforska möjligheterna att använda våra befintliga 

webbkunskaper för att, med hjälp av tillängliga hjälpmedel, skapa mobila applikationer 

som kan använda sig av de funktioner som native-applikationer erbjuder. Till 

undersökningen skapades en del av en applikation efter uppdrag från Lotusmodellen 

Sverige AB, som önskade en applikation som i slutändan kunde driftsättas på Google 

Play och Apple App Store.  

Vi vill tacka Lotusmodellen Sverige AB för samarbetet och ett stort tack till John 

Häggerud som handlett under projektets gång.
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1. Bakgrund 

Mobiltelefonernas utveckling har de senaste åren varit explotionsartad och ordet 

smartphone blir mer och mer vanligt i svensk folkmun. Mobilsurfandet i Sverige ökade 

under 2010 med hela 462% och antalet svenskar med smartphones uppskattades vara 

ca 2 miljoner [1]. Denna användning fortsätter att öka i samma takt[1] och enligt 

undersökningar [2] såldes det totalt fler smartphones än datorer under 2011 vilket 

medför en ökning på även utveckling och efterfrågan av mobilapplikationer. 

Att etablera sig på den mobila applikationsmarknaden kan vara ett sätt för företag att 

nå ut till befintliga och nya kunder. Enligt undersökningar kan bilden av ett företag 

helt klart stärkas genom att tillhandahålla en välgjord mobil applikation [3]. Ett bra 

exempel på detta är Arlas “Arla Kokbok”, utvecklad av Golden Gekko, som under 

2011 var Sveriges mest nedladdade mat-applikation [4] och har enligt Arla idag över 

170 000 användare [5]. Utvecklarna påstår själva att applikationen används var åttonde 

dag av en genomsnittlig användare. När det gäller spridning har den visats upp för i 

snitt 2,8 personer och 20 % av användarna har lyckats vidarebefordra den till andra. I 

och med detta stärks Arlas’ varumärke och kännedomen för företaget och dess 

mobilapplikation ökas markant [4]. 

1.1 Introduktion till problemområdet 

Utveckling utav mobilapplikationer kan ske på olika sätt. Tre kända metoder är  

plattformsspecifika mobilapplikationer(hädanefter kallat “native”), webbaserade och 

hybrida mobilapplikationer.  

1.1.1 Native-applikationer 

Native mobilapplikationer är utvecklade för att installeras på ett specifikt 

operativsystem eller en specifik plattform. Dessa applikationer utvecklas med 

programmeringsspråk som är olika beroende på de plattformar de körs på, se Tabell 1 

för detaljer. Detta medför att programmeringen sker nära enheternas hårdvara och  

enhetsspecifika funktioner som kamera, positionering, filsystem och kompass kan 

uttnytjas[6]. 

 



 2 

Mobilt Operativsystem “Plattform” Programmeringspråk 

Apple iOS Objective-C, C, C++ 

Google Android Java (C, C++) 

RIM BlackBerry Java 

Symbian C, C++, Python, html/css/javascript 

Windows Mobile C#, VB.NET 

Windows 7 Phone C#, VB.NET 

MeeGo C, C++, html/css/javascript 

Samsung Bada C++ 

Tabell 1: Visar de programmeringsspråk som används vid utveckling mot de olika operativsystemen 

 

För att distribuera en native-applikation publiceras den på en digital distributionsplats 

där möjligheten  att ta betalt för sin applikation finns. De mest populära 

distributionsplatserna är Apple App Store för iPhone och iPad-applikationer samt 

Google Play som tillhandahåller applikationer för Android-enheter. De innehåller idag 

omkring 500 000 tillängliga applikationer vardera [7], [8]. Blackberry App 

World(Blackberry) och Windows Phone market(Windows) är två andra distributörer 

som tillhandahåller applikationer för sina mobila enheter. 

Innan applikationerna publiceras måste de i vissa fall gå igenom en 

godkännandeprocess som är unika för varje distributionsplats. De har då vissa 

riktlinjer som skall följas innan de kan läggas ut på distributionsplatsformarna. Apple 

tillhandahåller två dokument; Human Interface Guidelines1 samt App Store Review 

Guidelines2, som innehåller riktlinjer för hur gränssnittet skall utformas på bästa sätt 

samt vad som kontrolleras innan en applikation godkänns för App Store. Google Play 

                                                      

1http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/UserExperience/Conceptual/Mobi
leHIG/Introduction/Introduction.html 
2 https://developer.apple.com/appstore/resources/approval/guidelines.html 
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är mindre noga med kontroll av applikationer innan distribuering, de kan däremot ta 

bort en applikation senare om den inte följer Googles användarvillkor3 [9]. 

Att distribuera sina native-applikationer till flera plattformar kan medföra problem för 

företag med begränsade resurser. Då varje plattform kräver ett specifikt 

programmeringsspråk måste en applikation skapas för varje plattform vilket kräver 

kunskaper inom de språk som plattformarna är byggda på. Detta medför också att 

varje version av applikationen måste distribueras och uppdateras separat, en 

tidskrävande faktor för företag med färre antal anställa. Idag står Android4 för ca 32% 

och Apple5 för ca 63% av smartphone-marknaden i Sverige enligt statistik [10]. 

1.1.2 Webbapplikationer 

Webbaserade mobilapplikationer är webbsidor som är anpassad för mobila enheter. 

De använder sig av vanliga webbtekniker som HTML(HyperText Markup Language), 

CSS(Cascading Style Sheet) och JavaScript6. Eftersom applikationerna är vanliga 

webbsidor och körs i enheternas webbläsare kan de nås av alla enheter som har en 

fungerande internetuppkoppling. De installeras alltså inte på enheten som är fallet med 

native-applikationer. Fördelarna med webbapplikationer ligger främst på utvecklarens 

och utgivarens sida. De är både billigare och snabbare att utveckla och underhålla 

jämfört med native, dessutom är det lättare att få tag på webbutvecklare än 

programmerare med kunskaper inom native-utveckling för flera plattformar [11]. 

Senare utveckling och uppdatering av en webbapplikation blir också smidigare då 

ingen godkännandeprocess behövs och användarna av applikationen får samma 

information samtidigt. Däremot bör man fortfarande tänka på att webbläsare tolkar 

webbsidorna olika vilket kan medföra att applikationen kan se olika ut beroende på 

vilken webbläsare som används. 

Det går inte att publicera eller sälja en webbapplikation via de stora 

plattformsberoende marknadsplatserna eftersom dessa just bara kan innehålla native-

applikationer. Istället får man förlita sig på andra kanaler så som social media, 

sökmotorträffar eller reklam. Webbapplikationer är beroende av att vara uppkopplad 

på webben vilket kan medföra komplikationer och fördröjningar vid de tillfällen då 

                                                      

3 http://www.android.com/us/developer-content-policy.html 
4 http://www.android.com/ 
5 http://www.apple.com/ 
6 https://developer.mozilla.org/en/JavaScript 
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enheten inte har någon stabil internetuppkoppling. De saknar även tillgång till de 

enhetsspecifika funktioner som kamera, GPS(Global Positioning System), adressbok 

och accelerometer7 då de inte går att kommunicera med från en webbläsare. Till andra 

funktioner som inte nås av webbapplikationer hör vissa grafiska element i 

användargränssnittet som är olika för varje platform [12]. Säkerheten kan också vara 

sämre än hos native-applikationer då de inte behöver skicka data via nätverket lika 

ofta, i vissa fall inte alls [11]. 

1.1.3 Hybrid-applikationer 

På senare tid har det skapats nya ramverk som lyfter fram fördelarna från de tidigare 

nämnda utvecklingssätten. Applikationer som skapas med dessa hjälpmedel kallas 

hybrid-applikationer. Principen bygger på att man med hjälp av webbtekniker kan 

skapa en applikation som är kompatibel med flera av de stora plattformarna. De kan 

vara lättare att underhålla och har samtidigt möjligheten att behålla 

användarupplevelsen och tillgång till enheternas inbyggda funktioner. Dessutom kan 

dessa även distribueras  genom de olika distributionsplatserna. Detta uppnås på olika 

sätt beroende på vilket ramverk som är aktuellt. 

Ett sätt att uppnå dessa krav är att som Phonegap8 fungera som en brygga mellan 

webbteknik och plattformsspecifik kod. En webbapplikation skapas och bäddas sedan 

med hjälp av Phonegap in i en native-applikation som i sin tur visar innehållet i ett 

webbläsarfönster utan adressfält och andra grafiska tillägg[13]. Fördelarna ligger i att 

ramverkets API(Application Programming Interface) med hjälp av javascript-kod 

erbjuder möjligheten att utnyttja enhetsspecifika funktioner som kamera, datalagring 

och adressbok för att nämna några. Eftersom applikationen beter sig som native kan 

den distruberas och i slutändan installeras på enheter. I kombination med 

gränssnittsbibliotek som jQuery Mobile9 eller jQTouch10 kan denna teknik kännas 

lockande när man som webbutvecklare funderar på att skapa mobilapplikationer.  

Ett annat sätt att gå till väga är att som Phonegaps främsta konkurrent [14] Titanium11, 

skapat av företaget Appcelerator. Där utvecklas applikationen i javascript för att sedan 

                                                      

7 http://sv.wikipedia.org/wiki/Accelerometer 
8 http://phonegap.com/ 
9 http://jquerymobile.com/ 
10 http://www.jqtouch.com/ 
11 http://www.appcelerator.com/ 



 5 

med hjälp av ramverket kompileras om till det programmeringsspråk som krävs för 

respektive plattform. Html och css används alltså inte för att strukturera upp 

gränsnittet utan all grafik positioneras ut med hjälp av javascript. Detta kan vara 

mindre intressant ur en webbutvecklares synpunkt då det inte fungerar på samma sätt 

som vid utveckling av webbsidor . I dagsläget finns denna lösning till iOS, Android 

och BlackBerrys platform [14]. 

Det finns alltså olika sätt att skapa hybrid-applikationer men målet är det samma; att få 

fram en applikation som kan säljas och installeras på flera olika plattformar men som 

ändå är lättare att underhålla och uppdatera, något som kan gynna företag. Jon Koon 

berättar på ett bra sätt hur man som företag kan förlora på att utveckla till bara en 

plattform: “It's not fun to realize that the native Blackberry app that you paid for a few 

years back is now unusable because the whole company has switched to iPhones. Web 

technologies are not going anywhere, and are a great bet to ensure your app has a long 

life.” [15]. Vad som bör finnas i åtanke är att det, som med webbapplikationer, är 

enheternas webbläsare som renderar sidorna och därför är en webblösning i dagsläget 

inte är att rekommendera vid utveckling av tunga 3d-spel eller andra 

prestandakrävande applikationer. Detta kan dock ändras i framtiden då många enheter 

börjar stödja WebGL12, ett javascript-api som kan rendera 3d-grafik på webben [16]. 

Hybrider kan dock kombinera webbsidor med nativefunktionalitet vid de tillfällen då 

webbteknikerna är otillräckliga. 

1.2 Lotusmodellen Sverige AB 

På uppdrag från Lotusmodellen Sverige AB13 kommer en mobilapplikation att skapas 

parallellt med denna rapport. Lotusmodellen Sverige AB är ett rehabiliteringsföretag 

som är verksamma över hela landet. Företaget rehabiliterar personer med alkohol och 

drogproblem och erbjuder både fysiska träffar och rehabilitering via deras webbsida. 

Där kan deras klienter logga in och följa sin rehabilitering, skriva reflektioner och få 

tillgång till föreläsningar och dokumentation som de kan använda i sin 

rehabiliteringsprocess. I sin mobilapplikation vill Lotusmodellen Sverige AB kunna 

erbjuda sina klienter att komma åt sin interaktiva rehabilitering även via en smartphone 

och att alltid få tillgång till viktiga dokument, föreläsningar och framförallt sina 

                                                      

12 http://www.chromeexperiments.com/webgl 
13 http://www.lotusmodellen.se/ 
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reflektioner. Det är på reflektionsdelen som fokus kommer att ligga under denna 

undersökning då den ska göra det möjligt att spela in ljud samt använda kameran för 

att ta bilder och sedan ladda upp dem på en webbserver. Detta är enhetsspecifika 

funktioner som vanligtvis erbjuds på nativapplikationer. Lotusmodellen Sverige AB ser 

det också som en möjlighet att marknadsföra sig på helt nya marknadsområden genom 

att publicera applikationen på både App Store och Google Play. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka om hybrida applikationer kan vara en bra 

lösning när målet är att nå ut till flera plattformar med sin mobilapplikation. Här 

kommer också undersökas om det är lättare att som webbutvecklare skapa 

mobilapplikationer på detta sätt. Detta arbete är intressant för webbutvecklare som vill 

prova på mobilapplikationsutveckling eller företag som vill ha en mobilapplikation för 

flera plattformar. 

1.4 Problemformulering 

Frågeställningen som denna rapport kommer att koncentrera sig på är vad man 

behöver ta hänsyn till och vilka problem som kan uppstå under utveckling av 

mobilapplikationer för flera plattformar. Undersökningen kommer att inrikta sig på de 

hjälpmedel som gör det möjligt att skapa hybrid-applikationer med hjälp av tekniker 

som vanligtvis används för att bygga webbsidor.  

Det kommer alltså att undersökas om denna relativt nya teknik kan leva upp till den 

användarupplevelsen och prestandan som ofta förknippas med native-applikationer. 

Även hinder som uppkommer under utvecklingen samt under driftsättningen på App 

Store och Google Play är intressanta detaljer att undersöka. Ur denna frågeställning 

har vissa underfrågor tagits fram för undersökningen.  

1.4.1 Enheter presenterar applikationer olika 

Eftersom fönstret som hybrid-applikationen körs i är ett slags webbläsarfönster, hur 

löses då hanteringen av de olika webbläsarna som tolkar t ex css-kod olika? Hur 

upplevs responsen jämfört med native-applikationer 



 7 

1.4.2 Skärmstorlekar och upplösning 

Vid många olika plattformar och enheter tillkommer även en stor variation av storlek 

och upplösning på bildskärmar. Måste applikationen anpassas till de olika enheternas 

skärmar eller skulle responsiva gränssnittsbibliotek som jQuery Mobile eller jQTouch 

vara ett alternativ, då dessa annars används vid utveckling av webbapplikationer? 

1.4.3 Skillnader under utveckling för iOS och Android 

Vilken mjukvara kan behövas vid utveckling av hybrid-applikationer för iOS och 

Android? Går det att utveckla en applikation för de båda plattformarna samtidigt? 

1.4.4 OS-beroende funktioner 

Går det att nå de relevanta enhetsspecifika funktionerna genom Phonegaps API? Hur 

är dokumentationen kring Phonegaps API, hittar man den information som kan 

behövas för att kalla på de enhetsspecifika funktionerna? 

1.4.5 Distribution 

Då App Store har fler krav på utförande och gränssnitt än Google Play, måste 

applikationen följa dessa krav även på de andra plattformarna? Om 

distributionsplaserna kräver olika saker vid till exempel granskning måste 

applikationen ändras för de olika plattformarna då? Vad skiljer sig de olika 

distributionsplatserna emellan? Är någon enklare att publicera till än någon annan? 

1.5 Avgränsningar 

I Sverige används Apples och Androids mobila operativsystem av sammanlagt ca 

96.45% av smartphone-användare enligt statistik från webbsidan Statcounter [17]. 

Därför kommer denna undersökning att inrikta sig på just dessa två distributörer. 

1.5.1 Phonegap 

Det finns som tidigare nämnts flera olika ramverk som behandlar utveckling av 

hybrid-applikationer för att kunna nå enhetsspecifika funktioner samt att driftsätta 

applikationen på de distributionsplatser som finns. Denna rapport kommer dock 
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inrikta sig på Phonegap då den kommer behandla frågor kring den brygga mellan 

webbapplikationer och native-applikationer som phonegap skapar. En annan 

anledning är att denna metod låter utvecklaren utnyttja de kunskaper och 

tillvägagångsätt som man som utvecklare av webbapplikationer och mobilanpassade 

webbsidor besitter och behärskar. 

1.5.2 jQuery Mobile 

Då skärmarnas storlek och upplösning varierar mellan de olika mobila enheterna idag 

kan det vara svårt att anpassa sin applikation till alla modeller. Det finns flera verktyg 

att använda sig av för att få hjälp med detta, och i många fall få tillgång till funktioner 

som kännetecknar native-applikation som swipe och animeringar. Några exempel på 

sådana är Sencha touch, jQuery Mobile, Xui14, jQtouch och Zepto.js15. Valet att 

utveckla utan sådana hjälpmedel och att istället förlita sig på responsiv design finns 

också[18]. I denna undersökning har jQuery Mobile valts att användas. Det är ett 

verktyg som bygger på de populära javascript-biblioteken jQuery16 och jQuery UI17. 

De har i samverkan med html5 och css3 ett brett stöd på mobila enheter idag[19][20]. 

Detta hjälper utvecklaren att bygga webbsidor som kan anpassas till mobila enheter 

genom att tillhandahålla många tacksamma funktioner såsom grafiska element som 

anpassar sig efter skärmens storlek och position, stöd för bland annat fingersveps-

funktioner och animeringar som kan hjälpa en utvecklare på vägen mot att skapa en 

mobilanpassad webbsida.  

                                                      

14 http://xuijs.com/ 
15 http://zeptojs.com/ 
16 http://www.jquery.com/ 
17 http://jqueryui.com/ 
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2. Metod 

Applikationen som skapas kommer som tidigare nämnts att användas som en 

experimentell metod i studiesyfte för att undersöka de frågor rapporten tar upp. 

Här tas också upp hur vanliga klientbaserade webbtekniker kan användas vid 

utveckling av en hybrid-applikation som integrerar med enhetens hårdvara, 

exempel kamera eller filsystem. 

För att undersöka skillnader i utveckling för iOS och Android kommer 

applikationen att skapas parallellt för båda. Under tiden kommer de problem som 

uppkommer vid installation och användning av utvecklingsverktygen att noteras 

och jämföras. 

Undersökningen på huruvida hybrid-applikationer har tillgång till enhetsspecifika 

funktioner sker i huvudsak vid utvecklingen av reflektionsdelen. Här ska 

användarna med sin enhet kunna behandla sina reflektioner - en form av dagbok 

som innehåller dagliga poster om sina tankar och åsikter. Dessa reflektioner 

kommer i två format; ett text-format som kan kompletteras med egna bilder som 

antingen finns på enheten eller som tas vid uppladdningstillfället, och ljudformat 

där användaren med applikationen kan spela in ljud på sin enhet. Dessa ljudfiler 

skall även kunna avlyssnas på enheten. Denna del kommer i allra högsta grad att 

vara relevant för denna undersökning då kamera och ljudinspelning är 

enhetsspecifika funktioner och det är där en hybridlösning krävs. 

Då Phonegap enligt deras framtidsplan18 planerar frekventa uppdateringar under 

den närmaste tiden kommer även dokumentationen på deras webbsida att 

undersökas närmare för att se om den reflekterar de ändringar som uppstår vid 

uppdateringarna. Lösningar på de problem som uppstår kommer också att i första 

hand sökas i Phonegaps dokumentationer.  

Applikationen bör ha begränsad användning även i “offline-läge” vilket betyder att 

viss information kommer att behövas sparas lokalt på enheten. Detta är ett område 

då Phonegap kommer att användas och därför kommer de funktioner för fil-

hantering och lagring av data att testas. Även vid hantering av bild- och ljudfiler 

kommer dessa funktioner att användas och testas. 

Undersökningen av distribution via App Store och Google Play kommer att 

                                                      

18 http://wiki.apache.org/cordova/RoadmapProjects 

http://wiki.apache.org/cordova/RoadmapProjects
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genomföras då applikationen som slutprodukt ska publiceras på just dessa. Denna 

undersökning kommer dock att göras med en separat applikation skapad enbart i 

detta syfte då Lotusmodellen Sverige AB vill bygga vidare på sin applikation 

ytterligare efter denna undersökning innan de vill publicera. Här kommer i första 

hand skillnader och begränsningar mellan de båda distributörerna att jämföras. En 

annan punkt som kommer att undersökas blir vilka problem som kan uppstå vid 

publiceringen. Denna del är dock väldigt beroende på hur distributörernas 

granskning av applikationen går. 

2.1 Utvecklingsmiljö 

Både Microsofts operativsystem Windows 7 och Apples OS X Lion kommer att 

användas. Vid utveckling och testning av iOS-applikationer krävs en dator med OS 

X som operativsystem och kodeditorn XCode19 installerat. För Android-versionen 

kommer Aptana Studio 320 att användas som kodeditor då det krävs stöd för 

Eclipse21 vid utveckling av java-applikationer. 

Både Apple och Google tillhandhåller SDK(Software Development Kit)22 för sina 

respektive plattformar och dessa måste först laddas ner för att utvecklingen skall 

kunna påbörjas. Det finns fler versioner av Android SDK vilket kan medföra 

problem och det kan även vara svårt att veta vad som ska användas. Phonegap 

tillhandahåller en introduktionsguide där det finns länkar och beskrivningar på hur 

de rekommenderar att man som utvecklare ska gå till väga. För Android-utveckling 

kommer även ADT(Android Development Tools)23 att laddas ner och användas. 

Det är en integrerad miljö för Eclipse som hjälper till att komma igång med 

Android-projekt samt att med Android SDK24 möjliggöra debuggning och 

felsökning i din applikation. Som plug-in till Eclipse finns Android SDK and ADT 

Manager och som hjälper till att installera och uppdatera dessa verktyg till Eclipse. 

                                                      

19 https://developer.apple.com/technologies/tools/ 
20 http://www.aptana.com/ 
21 http://www.eclipse.org/ 
22 http://sv.wikipedia.org/wiki/Software_Development_Kit 
23 http://developer.android.com/sdk/eclipse-adt.html 
24 http://developer.android.com/sdk/index.html 

https://developer.apple.com/technologies/tools/
http://www.aptana.com/
http://www.eclipse.org/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Software_Development_Kit
http://developer.android.com/sdk/eclipse-adt.html
http://developer.android.com/sdk/index.html
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Vid användandet av OS X och XCode finns redan iOS SDK installerad så ingen 

komplettering behövs. 

Testning av applikationen kommer sedan ske på ett antal fysiska enheter(se tabell 

2) och på virtuella simulatorer som finns inbyggda i respektive SDK. 

2.2 Användartest 

För att testa gränssnitt och prestanda kommer ett användartest att utföras på 

mellan tio och femton testpersoner, eller tills ett tydligt mönster har visat sig. För 

att undersökningen ska ge en mer rättvis bild av vad man som användare förväntar 

sig utav en mobilapplikation kommer testpersonerna att behöva tidigare 

erfarenheter av att använda mobilapplikationer. Testpersonerna kommer även i 

huvudsak att bestå av personer som studerar webbprogrammering och 

interaktionsdesign, då de kan ha en bättre insyn i applikationers beteenden. De kan 

även ha högre krav och ge kritik på delar som en användare utan dessa tekniska 

kunskaper inte skulle lägga märke till.  

Uppgifterna som ska utföras under testningen kommer handla om att navigera sig 

runt i applikationen men även ner- och uppladdning av data kommer att få fokus 

då dessa situationer ofta medför fördröjningar eller komplikationer vid tillfälliga 

problem vid internetuppkoppling.  

Det är i första hand hur testpersonerna upplever interaktionsflödet i applikationen 

som är det viktiga i dessa test. Av de enheter som finns tillgängliga (se tabell 2) har 

fyra stycken valts ut som testenheter. Dessa enheter har valts på grund av att 

variationen av egenskaper skiljer sig mest mellan dessa och detta kan påverka 

utkomsten av testen. Här kommer även olika versioner av operativsystemen att få 

testas då även detta skiljer sig mellan de valda enheterna. För varje enhet kommer 

frågor att ställas rörande upplevelsen jämfört med applikationer de vanligtvis 

använder i deras enheter. När hela testet är utfört kommer några korta frågor att 

ställas till testpersonen för att jämföra de olika enheterna. Här kommer även en del 

frågor om tidigare erfarenheter och prioriteringar gällande krav på 

mobilapplikationer att ställas. 
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2.2.1 Frågor till användartestet 

De frågor som kommer ställas är följande: 

Jämfört med andra applikationer du använt, hur upplevde du responstiden på knapptryckningar i 

applikationen på denna enhet?(Denna fråga kommer att ställas efter det att varje 

enhet har testats) 

Med denna fråga får vi svar på om testpersonerna upplever gränssnittets respons 

snabbare eller långsammare än applikationer de brukar använda i sina egna enheter. 

 

Jämfört med andra applikationer du använt, vad är din uppfattning om laddningstider vid hämtning 

av information?(Denna fråga kommer att ställas efter det att varje enhet har 

testats) 

Med denna fråga vill vi ha svar på om testpersonerna märker om hybridlösningen 

presterar sämre eller bättre på någon av enheterna eller plattformsversionerna. 

 

Är tidsfördröjningar något du brukar uppleva på applikationer du laddat ned ifrån App 

Store/Google Play? I sådana fall, stör det dig? 

Här vill vi veta om testpersonerna lägger märke till tidsfördröjningar i de applikationer 

som de använt och om det faktiskt har någon inverkan på uppfattningen av en 

applikation. Detta är viktigt att veta då tidsfördröjningar påverkar hur det uppfattas att 

en applikation flyter på. 

 

Var det tydligt att det var “samma” applikation som kördes på de olika enheterna, eller var det 

någon enhet som skilde sig på något sätt? 

Denna fråga är viktig för oss då den ger svar på om det går att nå ut till många enheter 

med samma applikation och behålla den design och gränssnitt som applikationen är 

menad att ha. Det är något som kan vara viktigt om man till exempel som företag vill 

hålla en genomgående grafisk profil oavsett vilken plattform som används. 
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Fanns det någon skillnad mellan laddningstider, byten av sidor och knapptryckningar mellan 

enheterna? 

Denna punkt är också viktig ur mångfalds synpunkt. Applikationen bör fungera lika 

bra på alla de enheter som den ska användas för. Detta är något man har en större 

kontroll på med en native-applikation då en sådan koncentrerar sig på en specifik 

plattform. 

 

Skulle du avinstallera en applikation från din enhet för att den inte når upp till dina krav på 

användarupplevelse? 

Vad är viktigt när det gäller användarnas krav på applikationer? Tar de bort en 

applikation som inte uppfyller kraven? Om detta var fallet frågade vi även specifikt 

varför och vad för aspekter i användarupplevelse som gjorde att de tog bort en 

applikation. Denna information kan visa vad användarna prioriterar och om detta 

påverkar hybrid-applikationernas svagheter gentemot native-applikationer. 

 

Upplevde du denna applikation som en vanlig webbsida eller en applikation som du kan installera på 

en enhet? 

Här vill vi veta om det märks att applikationen är byggt med ett webbgränssnitt och 

om det går att med webbteknik få vad en användare kallar ett applikationsutseende. 
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2.2.2 Test-enheter 

Här är de olika fysiska mobila enheter som kommer att användas vid testning av 

applikationen: 

Tabell 2: Visar de enheter som använts vid utveckling och användartester. 

Enhet Plattform Version Upplösning Skärmstorlek Testtillfälle* 

HTC 

Desire 

Android 2.2.2 480x800 3,7” U/A 

HTC One 

X 

Android 4.0.3 720x1280 4,7” U 

Samsung 

Galaxy 

Note 

Android 2.3.6 800x1280 5,3” U/A 

iPhone 3 iOS 5.1.1 320x480 3,5” U 

iPhone 4 iOS 5.1.0 640x960 3,5” U 

iPhone 4s iOS 5.1.1 640x960 3,5” U/A 

iPad 2 iOS 5.1.1 768x1024 9,7” U/A 

* U=Utveckling A=Användartestning 
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3. Resultat 

3.1 Resultat av experiment 

3.1.1 Enheter presenterar applikationer olika 

För att jämföra hur applikationen uppträde på olika skärmstorlekar fångades 

skärmdumpar vid två likadana tillstånd på samtliga telefoner; en vy där en lista 

presenteras, samt en där ett formulär samt ett nyligen taget fotografi presenteras. 

Resultatet visar enligt figur 1-6 i bilaga 1 att samtliga enheter renderar tabellvyn på ett 

tillfredande sätt. Trots enheternas skillnader i upplösning och skärmstorlek anpassar 

sig tabeller, knappar och annan grafik bra i förhållande till dessa, tack vare jQuery 

Mobiles stilmallar. Bilaga 2 figur 1-6 visar också att samma resultat instämmer på 

forumlärvyn. 

När applikationen var färdigställd upptäcktes en skillnad i prestandan mellan Apple 

och Android-enheter. Apples enheter renderade applikationen på ett mjukare och mer 

responsivt sätt när det gällde övergångarna mellan sidor samt scrollande av innehåll. 

Detta är något som användartesterna styrker och är ett problem som även andra 

utvecklare har upplevt [23]. I ett blogginlägg skriver tillverkarna av jQuery Mobile 

själva om dessa brister [24]. 

3.1.2 Skillnader under utveckling för iOS och Android 

Det finns vissa skillnader att ta hänsyn till vid utveckling mot dessa två operativsystem. 

Det som kanske tydligast utmärker sig är den licens som utvecklare av iOS-

applikationer är tvungen att införskaffa för att kunna testköra applikationer på en 

fysisk enhet samt att distribuera på App Store. Det är även ett krav att ha en dator med 

operativsystemet OS X och kodeditorn XCode installerat. SDK för att utveckla iOS-

applikationer ingår i XCode. 

Det enda kravet vid utveckling för Androidenheter är att en kodeditor som bygger på 

Eclipse är installerad på datorn. Dessutom behövs kompletteringar till sin kodeditor i 

form av SDK och ADT som är ett speciellt verktyg för Android-utvecklingen.  
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3.1.2.1 Komma igång med Phonegap 

Förrutom att ladda ned Phonegap bibliotek, som är obligatoriskt för samtliga 

plattformar, behöver inga ytterliga moment utföras för att komma igång med iOS-

projektet. Vid Androidutveckling behövs däremot några ytterliggare steg utföras. 

Dessa finns att läsa mer om på Phonegaps introduktionsguide25. 

3.1.2.2 Begränsningar i säkerheten 

Vid utveckling av iOS-applikationer med Phonegap och vill överföra filer med det API 

som tillhandahålls för just det ändamålet går det inte att använda sig av basic auth, en 

autentiseringsmetod där det sätts ett användarnamn och lösenord på HTTP-

förfrågningar[21]. Detta medför att säkerheten kan behövas sänkas vid utveckling mot 

iOS. Detta är en brist som är anmäld till Phonegaps skapare och kan komma att 

åtgärdas i framtiden [22] 

3.1.3 OS-beroende funktioner 

Att nå enhetsspecifika funktioner utfördes genom att göra anrop mot Phonegaps API 

enligt deras dokumentation. Resultatet visar att det genom att följa Phonegaps 

dokumentation under utveckling är fullt möjligt att implementera de funktioner som 

används med ett lyckat resultat . Dokumentationen är tydlig med flera kodexempel till 

alla funktioner samt beskrivning av returnerande datatyper. Om någon funktion är 

begränsad till vissa plattformar presenteras detta också. Funktionalitet som Phonegap 

bidrog till i utvecklingen var följande: 

 Kamera 

 Enhetens databas 

 Filöverföring 

 Ljudinspelning 

 Status på uppkopplingen 

                                                      

25 http://docs.phonegap.com/en/1.7.0/guide_getting-
started_android_index.md.html#Getting%20Started%20with%20Android 

http://docs.phonegap.com/en/1.7.0/guide_getting-started_android_index.md.html#Getting%20Started%20with%20Android
http://docs.phonegap.com/en/1.7.0/guide_getting-started_android_index.md.html#Getting%20Started%20with%20Android
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3.1.4 Distribution 

Den enkla testapplikationen som skickades ut till marknadsplatserna fick olika resultat. 

Efter bara några minuter var den publicerad på Google Play utan problem. Det blev 

dock bakslag på Apples App Store då de efter åtta dagar via e-post meddelade att 

applikationen inte var tillräckligt användbar. De hänvisar till deras riktlinjer:”Apps that 

are not very useful, are simply web sites bundled as apps, or do not provide any lasting 

entertainment value may be rejected” [25, §2.12]. 

3.1.5 Övrig utveckling 

När det gäller vad man behöver ta hänsyn till och vilka problem som kan uppstå under 

utveckling av mobilapplikationer för flera plattformar har vi kommit fram till följande 

resultat: 

3.1.5.1 Debugging och felsökning 

Vid utveckling av Phonegap-applikationer finns ingen tillgång till brytpunkter eller 

stack traces26 under debugging27 som i en vanlig webbapplikation. Det blir därför mer 

komplicerat att felsöka då testkörning av applikationen måste ske via en fysisk eller 

virtuell enhet och inte i datorns webbläsare eftersom dessa saknar några av telefonens 

funktioner. Det finns dock alternativa lösningar i utvecklingsstadiet som möjliggör 

inspektering av html och stilmallarna.[26]. Man bör vara extra noga med att skriva 

korrekt syntax under utvecklingen då möjligheten att inspektera fel på scriptsidan 

under körning inte finns. Små misstag som miss av ett enstaka semikolon medför att 

ingen javascript alls exekveras och felsökning kan då vara svår att utföra vid stora 

projekt. Det kan därför vara förnuftigt att använda sig av verktyg som kontrollerar om 

koden är korrekt skriven, till exempel Jslint28 

3.1.5.2 Buggar 

Att göra ajax-anrop i samband med att utveckla Phonegap-applikationer fungerar inte i 

skrivande stund i Android 4.0.3 av okänd anledning, något som flera har problem med 

utan lyckat resultat [27]. 

                                                      

26 http://en.wikipedia.org/wiki/Stack_trace 
27 http://en.wikipedia.org/wiki/Debugger 
28 http://www.jslint.com/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Debugger
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3.2 Resultat av användartest 

Testet som utfördes visade att samtliga enheter tack vare jQuery Mobile håller ett 

genomgående grafiskt gränssnitt, oavsett skärmstorlek och upplösning. Samtliga 

testpersoner kunde känna att applikationen var densamma på enheterna, fast med ett 

något annorlunda utseende på knappar och textfält, till exempel storlekarna på dessa. 

Se bilaga 3 figur 1-10 för grafiskt resultat.  

Majoriteten av testpersonerna tyckte att applikationen fungerade fullt godkänt på alla 

enheterna. De tyckte dock att det var bättre flyt i gränssnittet på Apple-enheterna 

jämfört mot Android-enheterna. Övergångarna vid sidbyten samt scrollningen i listor 

var mjukare och mer responsiva enligt dem. Merparten av testpersonerna menade att 

de med en applikation som fyller sin funktion har tålamod vid rimliga 

tidsfördröjningar. Just vad som var rimliga tidsfördröjningar varierade dock kraftigt 

mellan testpersonerna beroende på mängden data som skulle visas eller vid dålig 

uppkoppling. 

Gränssnittet till kamera-funktionen är samma som på enheten vilket ansågs som 

positivt av testpersonerna då det är den kamera de är vana vid. 
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4. Slutsats 

4.1 Enheter presenterar applikationer olika 

När det gäller att få gränssnittet att fungera likadant på de olika enheterna finns det 

vissa delar att tänka på. Det finns många fördelar med att jobba med 

gränssnittsbibliotek som till exempel jQuery Mobile då de enligt sina 

dokumentationer29 visar ett brett utbud av kompatibilitet med olika plattformar och 

dess versioner. Användartestet visade att jQuery Mobile gör ett bra jobb att hålla ett 

genomgående gränssnitt mellan de olika enheterna, oavsett skärmstorlek och 

upplösning. Samtliga testpersoner kunde känna att applikationen var densamma på 

enheterna, fast med ett något annorlunda utseénde på knappar och textfält, till 

exempel storlekarna på dessa. 

Vad som bör tas med i beräkningarna är att jQuery Mobile är beroende av jQuery-

biblioteket vilket är en bidragande orsak till jQuery Mobiles omfattande storlek. Detta 

medför en kraftig ökning av funktioner som kanske inte används och som då tar upp 

onödig plats. 

Vid testerna uppfattades det ibland att gränssnittet betedde sig segt och hackigt, något 

jQuery Mobile är en bidragande del. Det kan därför vid utveckling av enklare 

applikationer vara en bra idé att använda ett bibliotek i mindre storlek som inte är 

beroende av jQuery, till exempel Zepto.js30, som endast är 7KB stort. 

En annan aspekt att tänka på är att webbläsarfönster som hybrid-applikationer körs i 

inte alltid behöver ha samma förutsättningar som enhetens inbyggda webbläsare. Till 

exempel så har Apple valt att inte låta tredjeparts-utvecklare utnyttja den senaste 

javascript-motorn i hybrid-applikationer på grund av säkerhetsskäl. [28] 

4.2 Skillnader under utveckling för iOS och Android 

Under undersökningen märktes inga markanta skillnader mellan utvecklingen för 

varken iOS eller Android. En mindre bugg vid användning av basic auth i iOS-

applikationen ertappades, men eftersom Phonegap’s på senare tiden blivit mer 

                                                      

29 http://jquerymobile.com/demos/1.1.0-rc.1/docs/about/platforms.html 
30 http://zeptojs.com/ 
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frekvent uppdaterat samt fått ett mer aktivt användarcommunity kan en lösning på 

detta problem komma inom kort. När det gäller versionshantering kan det 

rekommenderas att bara versionshantera katalogen innehållande html, javascript 

och annat webinnehåll, istället för hela projektet skapat av XCode eller Eclipse. Då 

behöver endast den javascript-fil som sköter kopplingen mellan webb och native 

bytas ut vid ändring av utvecklingsmiljö. 

4.3 OS-beroende funktioner 

Phonegap gör det som utlovas när det gäller att få tillgång till enhetsspecifika 

funktioner så som kamera, accelerometer med mera. Dokumentationerna till de 

funktioner som nås via Phonegaps API blir bättre och bättre och mycket som 

saknades under arbetets början har lagts till sedan nya uppdateringar skett. De 

senaste uppdateringarna som utförts har inte varit så omfattande utan mest 

innefattat korrigering av buggar. Detta har gjort att dokumentationen nu 

reflekterar de funktioner som finns tillgängliga. 

4.4 Distribution 

Driftsättningen av testapplikationen på marknadsplatserna fick som tidigare nämnts 

olika utfall. På Google Play godkändes applikationen och fanns tillgänglig att ladda ned 

för allmänheten efter endast några timmar. Apple var däremot strängare då de tyckte 

att bidraget inte räckte till för deras krav för en “underhållande” applikation. Det kan 

alltså konstateras att det är lättare att få ut sin applikation via Googles 

distributionsplattform, då ingen eller väldigt begränsad kontroll verkar utföras innan 

den publiceras. Om detta är en fördel eller nackdel kan diskuteras. 

Google Play öppnar upp för en friare applikationsutveckling vilket kan betraktas som 

något positivt men samtidigt tillåter Apple endast applikationer med speciell 

funktionalitet och standard, vilket kan betyda att de som finns på App Store håller en 

högre genomgående kvalité än på Google Play. Godkännandeprocessen kan dock ta 

över en vecka på App Store, något som bör finnas i beräkningarna om man som 

applikationsutvecklare vill få ut sin produkt till en vis tid inför till exempel en 

reklamkampanj eller liknande.  
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4.5 Egna tankar 

Så vad behöver man ta hänsyn till och vilka problem kan uppstå under utveckling av 

mobilapplikationer för flera plattformar? 

Hybridlösningarnas styrka är bland annat sin mångfald, men med denna mångfald 

tillkommer problem. Det finns ett antal olika plattformar att nå ut till, varje plattform 

har en mängd olika enheter som förutom en mängd olika skärmstorlekar och 

upplösningar även besitter olika versioner av samma mjukvara. Raden av möjliga 

kombinationer blir lätt lång och att tillfredställa alla är inte lätt. Phonegap gör ett 

tappert försök men har fortfarande en bit kvar även om de verkar vara på god väg och 

detta i rask fart. 

Vi vill rekommendera de som planerar att utveckla en applikation att tänka på vad för 

typ av applikation som skall utvecklas, kan Phonegap möta era krav? Om företaget har 

personal med kunskaper inom native-utveckling för Android och iOS rekommenderar 

vi att utnyttja det och ta fram en applikation som är native för att säkerställa stabilitet 

och kvalité i gränssnitt. Phonegap är dock ett bra alternativ till dig som vill utveckla en 

mobilapplikation med webbtekniker så som css, html och javascript. Alla applikationer 

är unika på sitt sätt och det kan vara värt att analysera hur applikationen skall utvecklas 

och vilka tekniker som bör användas för just din applikation och dina krav.  

4.6 Förslag på vidare arbete 

De största hindren som har uppstått under denna undersökning har ofta varit 

relaterade till gränssnittsramverket som har använts, jQuery Mobile, vilket kanske inte 

har varit det bästa valet när det gäller gränssnittsbibliotek. Förslag på vidare 

undersökning kan därför vara att undersöka hur Phonegap arbetar med andra 

gränssnittsbibliotek som finns till exempel jQTouch, Zepto.js eller Xui.  

Lotusmodellen Sverige AB har ett flertal viktiga funktioner i sin rehabilitering och vill 

därför vidareutveckla applikationen med dessa funktioner innan en publicering på 

distributionsplatserna sker. Vidareutvecklingen utav applikationen kommer att göras 

utav Lotusmodellens programmerare efter överlämnandet utav den applikation som 

har tagits fram i denna undersökning. 
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6. Bilagor 

6.1 Bilaga 1: Jämförelse mellan enheterna - Listvy 

Jämförelse mellan de olika testenheternas skärmstorlekar och upplösningar  

   

Figur 1. HTC Desire Figur 2. iPhone 3s Figur 3. iPhone 4 

   

Figur 4. iPhone 4s Figur 5. Samsung Galaxy Note Figur 6. iPad2 



 26 

6.2 Bilaga 2: Jämförelse mellan enheterna - 
Formulärvy 

Jämförelse mellan de olika testenheternas skärmstorlekar och upplösningar  

   

Figur 1. HTC Desire Figur 2. iPhone 3s Figur 3. iPhone 4 

   

Figur 4. iPhone 4s Figur 5. Samsung Galaxy Note Figur 6. iPad2 
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6.3 Bilaga 3: Resultat av användartest 

 
Figur. 1 

  

Figur. 2 
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Figur. 
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4  
Figur. 5 

 
Figur. 6 
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Figur. 10 
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