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Abstract 
Företag och privatpersoner som har för avsikt att utveckla plattformsoberoende applikationer har idag tillgång 
till ett stort utbud av utvecklingsmiljöer och verktyg. Denna uppsats avser att underlätta beslutet i val av verktyg 
genom att testa flera verktyg för att sedan rekommendera ett av dem. 
 
Författaren erhöll en lista över elva stycken verktyg, som genomgick en urvalsprocess, och därefter en 
utvärderingsprocess för att ta fram de fem verktyg som presterade bäst. En demoapplikation skapades för dessa 
fem verktyg, som sedan utvärderades enligt följande kriterier: cyklomatisk komplexitet, antal rader kod, antal 
installationssteg, samt applikationens storlek på enheten. 
 
De fem verktyg som presterade bäst efter urvalsprocessen och utvärderingsprocessen var följande: Cordova, 
Ionic, Meteor, React Native, och Xamarin. Det verktyg som fick högst poäng var React Native, som därför 
rekommenderas för utveckling av plattformsoberoende applikationer för mobila enheter. 
 
Nyckelord 
Native, Plattformsoberoende, Webbapplikationer, Hybridapplikationer, Ramverk, Smartphone, Mobila enheter. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet beskrivs problembakgrund, målgrupp, syfte, samt frågeställning. Det belyser även 
forskningsetiska principer och presenterar Altran, samt författarens handledare på företaget. 

1.1 Problembakgrund 

Användningen av mobila enheter fortsätter att öka. Statista uppskattar att antalet användare av mobila enheter 
kommer att passera fem miljarder år 2019 (Statista 2018-a), vilket innebär att det redan finns en marknad för 
mobila applikationer - en marknad som bara fortsätter att växa (Statista 2018-b). 
 
I dagsläget finns det flera olika plattformar inom mobilutveckling där de två största är Android och iOS. Dessa 
två plattformar utgör 99.7%1 av marknadsandelarna (International Data Corporation u.å.). Detta innebär att om 
man vill täcka in så stor del av marknaden som möjligt så har man två val: antingen utvecklar man en 
plattformsspecifik applikation för varje plattform, eller så utvecklar man en plattformsoberoende applikation 
(MobiLoud u.å.). En plattformsoberoende applikation är en applikation som kan köras på flera plattformar (The 
Linux Information Project 2006). Två exempel på plattformsoberoende applikationer kan vara 
webbapplikationer och hybridapplikationer. Att utveckla en plattformsoberoende applikation innebär att man 
endast behöver utveckla en applikation - samtidigt som man täcker in så många plattformar, och därmed 
potentiella kunder, som möjligt (MobiLoud u.å.). 
 
Applikationsutveckling för mobila enheter blir allt mer utmanande. För att minska kostnaderna för utveckling 
och nå ut till maximalt antal användare över flera plattformar, migrerar utvecklare till överföringsverktyg för 
plattformoberoendeutveckling (Dalmasso et al. 2013). En utvecklare har i nuläget tillgång till en mängd olika 
utvecklingsmiljöer, ramverk, och andra verktyg för att utveckla mobila applikationer som är 
plattformsoberoende. Så hur vet man vilket verktyg man ska välja? 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att jämföra olika verktyg för utveckling av plattformsoberoende applikationer för mobila 
enheter och därmed ge en rekommendation av det verktyg som presterar bäst. 

1.3 Målgrupp 

Målgruppen är företag som söker efter ett verktyg som passar deras behov när de ska utveckla 
plattformsoberoende applikationer för mobila enheter. Privatpersoner som vill utveckla en plattformsoberoende 
applikation räknas också till målgruppen. 

1.4 Frågeställning 

För att begränsa studien har författaren fått en lista från IT-konsultföretaget Altran Karlstad över elva verktyg för 
utveckling av plattformsoberoende applikationer för mobila enheter. Därför ämnar studien besvara följande 
fråga: 

Vilket av de elva verktygen kan rekommenderas? 

1.5 Avgränsning 

Denna studie ämnar utvärdera verktyg för utveckling av plattformsoberoende applikationer för mobila enheter, 
därför krävs minst en enhet med Android och en med iOS att testa applikationerna med. 
Följande två enheter användes för den här studien, den första enheten var en Motorola Moto G5 Plus, den andra 
var en iPhone 5c. Dessa enheter har följande specifikationer, som presenteras nedan (se tabell 1). 
  

                                                           
1 Resterande marknadsandelar utgörs utav: Windows Phone, BlackBerry OS, Tizen, LineageOS, med flera. 
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Tabell 1. Tabell över de fysiska enheterna. 

Modell Plattform Processor Minne Skärm Batteri 

Motorola Moto 
G5 Plus 

Android 
7.0 

Octa-core 2.0 GHz 
Cortex-A53 

3GB 
RAM 

5,2 tum,  
1080 x 1920 pixlar, 
16:9 ratio 

Li-Ion 3000 
mAh batteri 

iPhone 5c iOS 10.3.3 Dual-core 1.3 GHz 
Swift 

1GB 
RAM 

4.0 tum, 
640 x 1136 pixlar, 
16:9 ratio 

Li-Po 1510 mAh 
batteri 

 
I tabell 1 (ovan) kan följande information utläsas: 
Modell - som säger vilken sorts enhet det är.  
Plattform - talar om vilket operativsystem, samt vilken version, som enheten använder.  
Processor - listar enheternas processorer och deras klockfrekvens (i gigahertz). 
Minne - visar på den tillgängliga mängden RAM-minne för respektive enhet. 
Skärm - talar om hur stor skärmen är (i tum), vilken maximal-upplösning den kan köras på, samt vilket 
bildformat (aspect ratio) den använder sig av. 
Batteri - presenterar vilken sorts batteri enheten använder, samt hur många milliamperetimmar batteriet kan 
leverera. 

1.6 Samarbete med Altran 

Altran är ett globalt konsultföretag som ägnar sig åt en mängd olika områden, bland annat media och telekom. 
I Skandinavien är Altran representerat i Borlänge, Göteborg, Karlstad, Linköping, Malmö, Stockholm och Oslo 
med cirka 500 medarbetare (Altran Scandinavia u.å.). 
Altran står beskrivet på Compare som: 

Altran är Europas ledande teknikkoncern inom ingenjörsverksamhet, forskning och utveckling 
med drygt 45.000 medarbetare världen över. Företaget är noterat på Parisbörsen och har funnits 
sedan 1982. 

Altran jobbar i en global leveransorganisation som innebär att våra ingenjörer, utvecklare och 
ledare deltar i projekt och utvecklar produkter från världens alla hörn. Vi jobbar inom många olika 
teknikområden från mekanik, elektronik och mjukvara. Vårt huvudkontor för Skandinavien ligger i 
Göteborg. 

I Karlstad är vårt fokus idag inbyggda system, mjukvara och kvalitet (test och ledarskap), vi är 
kända för att leverera starka agila team till Altrans och våra kunders produktutveckling. (Compare 
u.å.). 

Altran Karlstad har bistått studien med en lista över verktyg, nödvändig hårdvara, samt kompetenta handledare 
som har agerat rådgivare. 
 
Nedan följer en kort presentation av handledarna: 

 Siri Haglund, jobbar som konsult inom systemutveckling. Har jobbat med bland annat kravinsamling, 
tidsuppskattning, planering, support. Tidigare arbetsplatser: Ericsson, dåvarande Capgemini (numera 
Sogeti), Prevas. Utbildad driftingenjör inom kraft- och värmeteknik. Har gått det matematiskt 
naturvetenskapliga programmet med inriktning data. Har arbetat med C#, .NET, .NET Core, Visual 
Basic .NET med mera. 

 Dan Wolff, jobbar som konsult inom systemutveckling. Har jobbat med bland annat utveckling av 
programvaror, webbplatser och integrationer, användbarhetstestning, heuristisk utvärdering, 
kravinsamling. Utbildad civilingenjör inom informations- och kommunikationsteknik, med inriktning 
på användbarhet och design. Har arbetat med C#, JavaScript, TypeScript, SQL med mera. 

Tillsammans har de mer än 20 års arbetslivserfarenhet, och 10 års högskolestudier mellan sig, därför har de 
kunnat bidra med relevant och nödvändig information. 
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1.7 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra stycken forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. Utöver dessa fyra principer finns även forskningskravet, och 
individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2002). Vetenskapsrådet skriver: “Principerna utgör riktlinjer för 
etikkommitténs granskning av forskningsprojekt inom Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap. De är 
också avsedda att vägleda den enskilde forskaren vid planeringen av projekt” (Vetenskapsrådet 2002, s.6). 
 
Informationskravet: handlar om att forskaren ska informera respondenter om vad deras roll i undersökningen 
är, att deras medverkan är frivillig och att de kan dra tillbaka sitt medgivande när som helst (Vetenskapsrådet 
2002). 
Samtyckeskravet: innebär att forskaren ska erhålla samtycke från respondenterna (Vetenskapsrådet 2002). 
Konfidentialitetskravet: handlar om att man ska skydda den data som samlas in. Detta kan till exempel vara 
data som kan identifiera en undersökningsdeltagare. Att skydda data kan till exempel innebära hur datan lagras, 
vilka som har åtkomst till datan, att de som har åtkomst har skrivit på ett avtal för tystnadsplikt, och så vidare 
(Vetenskapsrådet 2002). 
Nyttjandekravet: handlar om vad den insamlade datan får användas till. Forskaren får inte samla in data för 
forskning, för att sedan använda datan i icke-vetenskapliga syften -exempelvis sälja datan till företag 
(Vetenskapsrådet 2002). 
 
Studiens respondenter var handledarna på Altran (se kap 1.6). De blev informerade om följande: deras roll i 
studien, att deras deltagande är frivilligt, att de när som helst kan dra tillbaka sitt medgivande, samt att de 
kommer att ha möjlighet att läsa igenom och godkänna allt som skrivs innan studien publiceras. Respondenterna 
gav sitt skriftliga medgivande (se bilaga 1 - Medgivandeblankett). 
Data som samlas in i samband med den här studien kommer endast att användas i vetenskapligt syfte. Detta 
gäller både insamlad data från respondenter, och verktyg för utveckling av plattformsoberoende applikationer för 
mobila enheter. 
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2. Litteraturgenomgång 

Det här kapitlet presenterar information angående utveckling av plattformsoberoende applikationer för mobila 
enheter. Informationen är hämtad ifrån vetenskapliga artiklar, litteratur, samt elektroniska källor. Kapitlet tar 
även upp tidigare forskning som är relevant för studien. 

2.1 Grundläggande begrepp 

.NET: [dot net] Microsoft beskriver .NET på följande vis: “.NET is a free, cross-platform, open source 
developer platform for building many different types of applications. [...] With .NET, you can use multiple 
languages, editors, and libraries to build for web, mobile, desktop, gaming, and IoT” (Microsoft u.å.). 
Accelerometer: en accelerometer är en enhet som kan mäta rörelse i x-, y- och z-led (Bayat et al. 2014). 
Android: Cory Schmidt beskriver Android som: “Android is software for mobile phones, tablets and a growing 
range of devices encompassing everything from wearable computing to in-car entertainment. It launched in 2003 
and is the world’s most popular mobile operating system (OS)” (Schmidt 2016). 
Bugg: IDG beskriver bugg som: “fel i programkod eller i andra tekniska konstruktioner. Att leta efter sådana fel 
i ett program kallas för att debugga, avbugga eller avlusa, på engelska debug” (International Data Group u.å.-a). 
C#: [see sharp] Webopedia beskriver C# som: “C# is a hybrid of C and C++, it is a Microsoft programming 
language developed to compete with Sun's Java language. C# is an object-oriented programming language used 
with XML-based Web services on the .NET platform” (Webopedia u.å.). 
Community: IDG beskriver community som: “mötesplats på internet för personer med gemensamma intressen. 
Medlemmarna förväntas delta aktivt genom att lägga upp information om sig själva och delta i diskussioner. 
Används för utbyte av erfarenheter, diskussioner och för att knyta kontakter” (International Data Group u.å.-b). 
Exekvera: IDG beskriver exekvera som: “i datorteknik: att låta en dator genomföra instruktionerna i ett 
program; att köra programmet” (International Data Group u.å.-c). 
Geolocation: Är ett API som gör det möjligt att avgöra var enheten befinner sig. Geolocation har tillgång till 
följande data: Latitud, longitud, altitud, samt riktning och hastighet (Werdmuller 2013). 
GitHub: Dabbish et al. (2012) beskriver GitHub: “GitHub (GitHub.com), a codehosting repository based on the 
Git version control system. GitHub is an iconic example of a knowledge-based workspace” (Dabbish et al. 2012, 
s2). 
Integrated development environment: (IDE) IDG beskriver integrated development environment som: 
“program med redskap och hjälpmedel för programmerare. Innehåller ofta en editor för källkod, en kompilator 
eller programtolk och en debugger samt andra hjälpmedel för framställning av körbara program” (International 
Data Group u.å.-e). 
iOS: Margaret Rouse beskriver iOS på följande sätt: “Apple iOS is a proprietary mobile operating system that 
runs on the iPhone, iPad and iPod Touch. [...] Apple iOS is based on the Mac OS X operating system for desktop 
and laptop computers” (Rouse 2017). 
Look and feel: Inom mjukvara handlar Look and feel om hur mjukvaran ser ut, samt hur användaren upplever 
mjukvaran. Beter sig mjukvaran såsom användaren förväntar sig att den ska bete sig? Följer mjukvaran ett visst 
tema som är typiskt för plattformen? Mjukvara med dålig look and feel resulterar ofta i en negativ 
användarupplevelse (Techopedia u.å.). 
Mobila enheter: Är en mindre, digital apparat som man lätt kan bära med sig. En mobil enhet är vanligen 
försedd med en pekskärm, en kamera och internetanslutning (Viswanathan 2017). 
Mobilapplikation: (Även kallad tillämpning, program, mobilapp eller kort och gott app.) Är ett litet program för 
mobila enheter såsom smartphones och surfplattor (Rouse 2013). 
Plugin: (sv: insticksprogram) IDG beskriver insticksprogram som: “program som tillför nya funktioner till ett 
annat program och som, när det har installerats, fungerar som en del av det andra programmet” (International 
Data Group u.å.-d). 
Ramverk: (eng: framework) “[...] en kombination av färdigskriven kod och regler för struktur för program. 
Syftet med ett ramverk är dels att det ska gå snabbare att utveckla, dels att det ska bli lättare att underhålla koden 
eftersom dess utformning följer givna regler” (International Data Group u.å.-g). 
Repository: GitHub beskriver repositories som: “A repository is like a folder for your project. Your project's 
repository contains all of your project's files and stores each file's revision history” (GitHub u.å.-a). 
Smartphone: IDG beskriver en smartphone som: “mobiltelefon som också kan användas som dator: man kan 
hantera e-post och titta på webbsidor med den, och köra program av ungefär samma slag som på persondatorer” 
(International Data Group u.å.-h). 
Stack Overflow: Calefato et al. beskriver stack Overflow: “Stack Overflow is a community where millions of 
programmers ask questions and provide answers about software development on a daily basis” (Calefato, et al. 
2016, s.1). 
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User Experience (UX): (sv: användarupplevelse) Don Norman och Jakob Nielsen summerar User Experience 
på följande vis: “User experience encompasses all aspects of the end-user's interaction with the company, its 
services, and its products” (Nielsen Norman Group 1998). 
Xcode: Daniel (2011) beskriver xcode: “This is the main IDE that enables you to develop, edit, and debug native 
applications for the iOS and Mac platforms using the Objective-C programming language” (Daniel 2011, s.8). 

2.2 Vad innebär begreppet plattform? 

The Linux Information Project förklarar att begreppet plattform kan delas in i tre olika kategorier: 

The term platform as used in a computer context can refer to (1) the type of processor and/or other 
hardware on which a given operating system or application program runs, (2) the type of operating 
system on a computer or (3) the combination of the type of hardware and the type of operating 
system running on it. (The Linux Information Project 2006). 

Den första kategorin kallas ofta för hårdvaruplattformen och refererar till systemet i stort: servrar, 
arbetsstationer, mobila enheter, med mera. Den andra kategorien syftar till vilket slags operativsystem som körs 
på datorn. Den tredje och sista kategorien är en kombination av de båda andra kategorierna, det vill säga; en 
blandning av hård- och mjukvara (The Linux Information Project 2006). Detta innebär att en Windows-PC och 
en Mac är två olika plattformar. Samtidigt kan två Windows-PC med olika versioner av operativsystem, 
exempelvis Windows Xp, Windows 10, också betraktas som två olika plattformar. Ett annat exempel på 
plattformar är mobila enheter, exempelvis Android-baserade enheter jämfört med iOS-baserade enheter 
(MobiLoud u.å.). 
 
För mjukvaruutvecklare är begreppet plattform essentiellt eftersom två olika plattformar kan köra två olika 
programmeringsspråk. Ta som exempel applikationer utvecklade för Android jämfört med applikationer 
utvecklade för iOS. Android-applikationer skapas med Java, och iOS-applikationer skapas med Objective-
C/Swift. 
Enligt International Data Corporation så står Android för 85% och iOS för 14,7% av världens marknadsandelar 
fjärde kvartalet 2017, totalt 99,7% (International Data Corporation u.å.), vilket innebär att utvecklare gärna vill 
täcka in båda dessa plattformar när de utvecklar sina applikationer för att få en så stor spridning som möjligt. 
Vidare kan det finnas plattformar inuti plattformarna - vilket kan innebära olika versioner av operativsystem. 
Slutligen görs vissa skillnader på själva utvecklingen mot vissa plattformar. Exempelvis så begränsar Apple 
utvecklingen av iOS applikationer genom att kräva att användaren: registrerar sig som en Apple Developer, kör 
xcode, och använder en Mac (Apple 2016). 

2.3 Native 

Native är ett engelskt begrepp som betyder “autentisk”, eller “ursprunglig” (International Data Group u.å.-f). 
Native, inom mjukvaruutveckling, syftar på att mjukvaran är utvecklad för en specifik plattform, och har tillgång 
till den plattformens specifika funktionalitet. En native-applikation för Android är skriven i Java, medan en 
native-applikation för iOS är skriven i Objective-C/Swift. Eftersom Java och Objective-C/Swift är helt skilda 
programmeringsspråk innebär det att en Android nativeapplikation inte kan köras på iOS, och vice versa 
(MobiLoud u.å.). 
Heitkötter et al. skriver: “Most users seek apps that resemble native apps” (Heitkötter et al. 2012, s.300). 
 
El-Kassas et al. listar för- och nackdelar med nativeapplikationer: 
Fördelar: 

 Full åtkomst till enhetens funktioner, såsom kamera, sensorer, nätverksåtkomst, GPS, filsystem, 
databas, SMS och epost. 

 Högre prestanda än webbapplikationer. 
 Användargränssnittet får en native look and feel. 

 
Nackdelar: 

 Det är svårare att utveckla nativeapplikationer och kräver mer erfarenhet. 
 De måste utvecklas separat för varje plattform och således ökar utvecklingstiden och kostnaderna. 
 Vissa plattformar har särskilda restriktioner och avgifter. Till exempel Apples utvecklarlicens och 

Apples godkännande för att distribuera Apps till iTunes Apps-butiken. 
(El-Kassas et al. 2015, s.167). 
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Detta innebär att native sätter standarden för hur en applikation bör se ut och bete sig. En nativeapplikation har 
tillgång till all funktionalitet som plattformen erbjuder, men fungerar endast för den plattform den är utvecklat 
mot, exempelvis Android eller iOS. 

2.4 Cross-platform 

Cross-platform (hädanefter refererat till som plattformsoberoende) är ett engelskt begrepp som, direktöversatt, 
betyder “över plattformar”. Namnet syftar till att mjukvaran är körbar över flera olika plattformar. Cross-
platform översätts vanligtvis till antingen “plattformsoberoende” eller “multiplattform” (Glosbe u.å.).  
 
The Linux Information Project beskriver begreppet plattformsoberoende som: 

The terms cross-platform, platform-independent and portable are frequently used to describe 
operating systems and application programs that can run on more than one platform, particularly 
with regard to processors for operating systems and with regard to operating systems for 
application programs. (The Linux Information Project 2006). 

Vilket innebär att: för att mjukvara ska kunna betraktas som plattformsoberoende, så måste den vara körbar på 
fler än en plattform. 
 
El-Kassas et al. beskriver för- och nackdelar med plattformsoberoende applikationer. 
Fördelar: 

 Applikationen görs tillgänglig för fler användare som använder olika plattformar. 
 Utvecklingen underlättas, eftersom applikationen utvecklas en gång och distribueras till många olika 

plattformar. 
 Utvecklingstid och kostnader reduceras. 

 
Nackdelar: 

 De befintliga lösningarna är fortfarande under utveckling och de flesta kommersiella lösningarna är 
baserade på webbteknologier, såsom HTML5. 

 Brist på de senaste funktionerna som infördes av operativsystemet, för varje uppdatering som gjorts i 
operativsystemet som stöds av verktyget bör säljaren också uppdatera sitt eget verktyg. 

(El-Kassas et al. 2015, s.168). 
 
Detta innebär att en plattformsoberoende applikation har potential att nå fler användare än en nativeapplikation. 
Utvecklarna sparar tid på att skapa en applikation för flera plattformar, istället för att bygga en applikation för 
varje plattform. Dock saknar plattformsoberoende applikationer åtkomst till viss native funktionalitet. 

2.5 Webbapplikationer 

MobiLoud menar att webbapplikationer påminner mer om webbsidor än mobilapplikationer. Skillnaden mellan 
en webbsida och en webbapplikation är att webbsidan oftast har som uppgift att presentera statisk information2, 
medan webbapplikationen tillhandahåller funktionalitet (MobiLoud u.å.). 
I dagsläget skapas webbapplikationer med HTML5, JavaScript och CSS - oftast med hjälp av ramverk såsom 
Angular, React, och Vue.js (MobiLoud u.å.). 
Webbapplikationer behöver inte installeras på den fysiska enheten, eftersom de tolkas av en webbläsare i 
mobilen, exempelvis Google Chrome eller Safari (MobiLoud u.å.). 
Tidigare har webbapplikationer saknat tillgång till många native-funktioner, till exempel möjligheten att skicka 
notifieringar. Nyligen har förbättringar skett på vissa webbläsare, så nu kan de ta del av dessa funktioner. Den 
här typen av webbapplikationer kallas för progressive web applications (MobiLoud u.å.). 
 
Fördelarna med webbapplikationer är att de är snabba och enkla att utveckla, och de kan köras i webbläsare så de 
har redan stor utbredning (MobiLoud u.å.). 
 
  

                                                           
2 Med statisk information menas: information som inte ändras, och som användaren inte kan agera med. 
Motsatsen till dynamisk information. 
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Fling beskriver för- och nackdelar med webbapplikationer: 
Fördelar: 

 Eftersom de skapas med hjälp av HTML, CSS och JavaScript så går det snabbt och lätt att utveckla 
dem. 

 Det är lätt att distribuera dem över flera telefoner. 
 De erbjuder en bättre användarupplevelse och en rik design eftersom de tar del av enhetsfunktioner och 

offline-användning. 
 Innehållet är tillgängligt på alla mobila webbläsare. 

 
Nackdelar: 

 Den optimala upplevelsen är kanske inte tillgänglig på alla telefoner. 
 De kan vara utmanande (men inte omöjliga) att stödja över flera enheter. 
 De stöder inte alltid native programfunktioner, såsom offline-läge, platsuppslag, åtkomst till filsystemet, 

kamera, och så vidare. 
(Fling 2009, s.77). 
 
Fling menar att en webbapplikation går snabbt att utveckla, eftersom man bygger dem som en webbsida. Dock 
kan stöd för viss native funktionalitet saknas. 
Det Fling säger om att webbapplikationer är lätta att distribuera över flera telefoner, och att de kan vara 
utmanande att stödja över flera enheter kan tyckas motsägelsefullt. Vad Fling menar är att applikationerna enkelt 
kan distribueras över flera telefoner, eftersom de är webbapplikationer och således plattformsoberoende. Dessa 
applikationer kräver endast en webbläsare för att köras. Samtidigt menar Fling att de kan vara utmanade att 
förvalta över flera enheter, i den bemärkelse att det är svårt att använda enheternas applikationsaffärer. 

2.6 Hybrid 

Både El-kassas et al. och MobiLoud beskriver hybrid som: Hybrida applikationer är en kombination av native- 
och webbapplikationer. Precis som en webbapplikation så byggs en hybridapplikation med HTML5, JavaScript 
och CSS. Dock installeras hybridapplikationen  på den mobila enheten, likt en native-applikation, men tolkas i 
något som kallas för “webview”. En webview är en förenklad webbläsare som är inbyggd i hybridapplikationen. 
(El-Kassas et al. 2015; MobiLoud u.å.). El-Kassas et al. skriver om hybridapplikationer: “It is developed using 
the web technologies like the web App but it is rendered inside the native App using a web view control” (El-
Kassas et al. 2015, s.167). 
 
Fördelarna med hybridapplikationer är att man fortfarande kan utveckla sin applikation snabbt och enkelt, medan 
man samtidigt har tillgång till native-funktionalitet som webbapplikationer saknar (MobiLoud u.å.). 
Nackdelarna är främst att användarupplevelsen kommer att drabbas - då hybridapplikationer inte erbjuder en 
native look and feel. Dessutom kommer prestandan att drabbas - detta var ett större problem förr. Nu för tiden 
har webview-tekniken utvecklats så att prestandan är mycket bättre, men den kan inte mäta sig med en native-
applikation (MobiLoud u.å.). 
 
Raj och Tolety listar för- och nackdelar med hybridapplikationer: 
Fördelar: 

 En hybridapplikation kan distribueras via plattformens applikationsaffär. 
 Användargränssnittet kan återanvändas på olika plattformar med hjälp av inbyggda 

plattformsfunktioner. 
 Applikationen kan använda enhetens funktioner. 

 
Nackdelar: 

 Hybridapplikationer har sämre prestanda jämfört med nativeapplikationer, eftersom exekveringen sker i 
webbläsarens motor. 

 Trots att användargränssnittet kan återanvändas på olika plattformar kommer det att sakna native look 
and feel för dessa plattformar. För att uppnå native look and feel kan native-styling vara nödvändig. 

(Raj & Tolety 2012, s.626-627). 
 
Detta innebär att hybrid är en blandning utav webbapplikationer och nativeapplikationer. En av fördelarna med 
hybridapplikationer är att de kan distribueras via plattformens applikationsaffär. Dock har hybridapplikationer 
generellt sämre prestanda än nativeapplikationer. 
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2.7 Verktyg för utveckling av plattformsoberoende mjukvara 

Detta kapitel består av underkapitel som kort presenterar de elva verktyg som fanns med på listan (se kap 3.1). 
De presenteras i alfabetisk ordning. 

2.7.1 Alpha Anywhere 
Alpha Anywhere specialiserar på att utveckla mobila applikationer med offline-funktionalitet. Deras verktyg 
kombinerar front-end med back-end, och erbjuder inbyggt stöd för responsiv design. Alpha Anywheres 
utvecklingsmiljö låter utvecklaren bygga applikationen visuellt, sedan skriver miljön koden automatiskt (Alpha 
Software Corporation u.å.). 

2.7.2 Apache Cordova 
Apache Cordova (hädanefter refererad till som Cordova) beskrivs av Stack Overflow som: 

Apache Cordova (formerly PhoneGap) is a framework that allows developers to create cross-
platform mobile applications using web technologies like HTML, JavaScript, and CSS. [...] 

Cordova was originally called PhoneGap, but after Nitobi was acquired by Adobe, the PhoneGap 
code was donated to Apache and the name changed to Cordova. [...] 

A Cordova mobile application is written in JavaScript, HTML, and CSS. The JavaScript used by 
Cordova is framework agnostic and can easily be bundled with other popular JS frameworks like 
jquery-mobile, angularjs and others. (Stack Overflow u.å.-a). 

Hazem Saleh skriver i sin bok JavaScript Mobile Application Development: 

The Apache Cordova project is an Apache open source project that targets the creation of native 
mobile applications using common web technologies such as HyperText Markup Language 
(HTML), Cascading Style Sheets (CSS), and JavaScript. It offers a set of JavaScript APIs, which 
provide access to a number of natively built core plugins. (Saleh 2014, s.9). 

Allt detta innebär att Cordova är ett ramverk som använder sig av HTML, CSS och JavaScript för att utveckla 
plattformsoberoende applikationer för mobila enheter. Utvecklare kan lägga till andra plugins och JavaScript-
ramverk såsom jQuery Mobile och angularJS när de bygger sin applikation med Cordova. 

2.7.3 Appcelerator Titanium 
Appcelerator Titanium (hädanefter refererad till som Titanium) är en plattform för utvecklingen av 
nativeapplikationer med stöd av realtidsanalyser. Precis som Alpha Anywhere så har Titanium en egen 
utvecklingsmiljö som gör det möjligt för utvecklaren att bygga applikationen visuellt, för att miljön sedan ska 
skapa koden automatiskt. Mobilapplikationer utvecklade med Titanium skrivs i JavaScript, men har även stöd 
för Java, Objective C, och Swift (Appcelerator Inc u.å.). 

2.7.4 Codename One 
Codename One utlovar fullt frontend och backend stöd. De erbjuder en utvecklingsmiljö där utvecklaren kan dra 
och släppa komponenter, för att bygga applikationerna. Codename One har en molntjänst för kompilering av kod 
till iOS, vilket innebär att utvecklaren kan skapa appar för iOS utan en Mac. Mobilapplikationer byggda med 
Codename One har stöd för Android, iOS, och Windows, och de byggs i Java (Codename One LTD u.å.). 

2.7.5 Ionic Framework 
Ionic Framework (hädanefter refererad till som Ionic) beskrivs av Stack Overflow som: 

Ionic is an open-source html5 hybrid mobile application development framework that helps in 
building cross-platform mobile applications with standard Web technologies like html, css, and 
javascript. [...] 

Ionic is focused mainly on the look, feel, and UI interaction of your app. It is a UI framework, 
built on top of Apache cordova and angular for making attractive and robust applications. Apache 
Cordova deploys the application natively within the WebView of the device as a Web App. (Stack 
Overflow u.å.-b). 

Precis som Cordova är Ionic ett ramverk som använder sig av HTML, CSS och JavaScript. Ionic bygger 
på Cordova och Angular och har fokus på att utveckla attraktiva och robusta applikationer. 
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2.7.6 Kony AppPlatform 
Kony AppPlatform låter utvecklaren blanda native-, webb-, och hybrid-tillvägagångssätt. Applikationerna 
utvecklas med JavaScript. Kony AppPlatform utlovar stöd för ramverk såsom Cordova, AngularJS, Jquery och 
Ionic. Utvecklingsmiljön låter utvecklaren importera design direkt från Photoshop (Kony Inc u.å.). 

2.7.7 Meteor 
Stack Overflow beskriver Meteor som: 

Meteor is a modular platform for developing web and mobile applications in pure JavaScript 
(though other languages can be used as well). Meteor is built on one unifying idea: Servers should 
serve data, not HTML, to clients, and should push updates to clients whenever data changes. It 
should then be up to the client to decide how to render the data. (Stack Overflow u.å.-c). 

Meteor är alltså ett verktyg för att utveckla plattformsoberoende applikationer med hjälp av JavaScript. Meteor 
bygger på en separation - där servrar har i uppgift att leverera data, och det är klientens uppgift att tolka denna 
data. 

2.7.8 NativeScript 
NativeScript erbjuder mallar som ska hjälpa utvecklaren komma igång, och snabbt skapa sin applikation. 
NativeScript erbjuder även native-användargränssnitt, inga webviews. Applikationerna byggs med JavaScript, 
TypeScript, och Angular. NativeScript är öppen källkod och använder licensen Apache 2 (Progress Software 
Corporation u.å.). 

2.7.9 React Native 
Stack Overflow beskriver React Native som: 

React Native lets you build mobile apps using only JavaScript. It uses the same design as React, 
letting you compose a rich mobile UI from declarative components. The focus of React Native is 
on developer efficiency across all the platforms you care about - learn once, write anywhere. [...] 
React Native is an open source framework created by Facebook that lets you build mobile apps 
using only javascript. It uses the same design as React, letting you compose a rich mobile UI from 
declarative components. [...] React Native apps are not "mobile web apps" or "hybrid apps". They 
are real mobile apps that are indistinguishable from apps built using objective-c or java. (Stack 
Overflow u.å.-d). 

Detta betyder att React Native är ett ramverk skapat av Facebook som bygger på React. React Native utvecklas 
antingen med JavaScript eller JSX. Buildwithreact beskriver JSX som: “JSX is a preprocessor step that adds 
XML syntax to JavaScript. You can definitely use React without JSX but JSX makes React a lot more elegant” 
(Buildwithreact u.å.). 

2.7.10 Sencha Touch 
Sencha Touch har slagits samman med Ext JS, och finns inte längre (Sencha Inc u.å.). 

2.7.11 Xamarin 
The Windows Club skriver om Xamarin: Xamarin Inc. grundades 2011, men blev uppköpt av Microsoft 2016. 
Xamarin erbjuder utvecklaren ett verktyg för utvecklandet av plattformsoberoende applikationer för mobila 
enheter. Xamarin är en del av Visual Studio och programmeringsspråket som används är nästan uteslutande C#. 
Vilket innebär att utvecklaren inte behöver lära sig Java, Objective-C eller Swift, för att utveckla 
plattformsoberoende applikationer. Utöver detta stödjer Xamarin även så kallade “wearable devices” såsom 
Android Wear och Apple Watch (The Windows Club u.å.). 
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Stack Overflow beskriver Xamarin som: 

Xamarin is a platform consisting of Xamarin.iOS, Xamarin.Android, Xamarin.Mac, Xamarin Test 
Cloud and HockeyApp. It allows you to write cross-platform native Apps for iOS, Android and 
Mac and follow your app through its entire lifecycle. The introduction of Xamarin.Forms supports 
Native UI development for iOS, Android and Windows. [...] The Xamarin Platform includes 
Xamarin.iOS, Xamarin.Android, and Xamarin.Mac (for OS X), which allow for the development 
of C# and .NET applications with full access to the native APIs. This allows for code sharing 
between platforms and the creation of applications for multiple platforms with a native user 
experience. (Stack Overflow u.å.-e). 

Vilket innebär att en applikation utvecklad med Xamarin har tillgång till native-funktioner, koden kan delas över 
flera olika plattformar, och den får en native look and feel. 

2.8 Tidigare forskning 

2.8.1 Hansson - En jämförelse mellan ramverk för att utveckla hybridapplikationer 
Alexander Hansson skrev 2015 en kandidatuppsats vid namn En jämförelse mellan ramverk för att utveckla 
hybridapplikationer. Hanssons uppsats ligger till grunden för denna studie. 
Hansson gjorde sitt arbete i samarbete med företaget Bulldozer kommunikationsbyrå. Hansson och hans 
handledare på Bulldozer tog tillsammans fram en lista över verktyg att testa. Sedan följde en urvalsprocess där 
listan kortades ner till tre kandidater: Meteor, PhoneGap, och Cordova. Därefter testade Hansson dessa tre 
verktyg genom att utveckla en applikation för varje verktyg och testa cyklomatisk komplexitet samt antal logiska 
rader kod. 
Hansson kom då fram till att Meteor och PhoneGap fick mycket lika resultat - det som skiljde sig mest var 
komplexiteten i koden: Meteor: 6, PhoneGap: 1, där lägre är bättre. Därför ansåg Hansson att PhoneGap var det 
bäst lämpade verktyget att använda för utveckling av plattformsoberoende applikationer år 2015.  
 
Läs om hur denna studie skiljer sig från Hanssons i kap 8.3 Tidigare forskning: likheter och skillnader. 

2.8.2 Heitkötter et al. - Comparing cross-platform development approaches for mobile 
applications 
Heitkötter et al. skrev 2012 artikeln: Comparing cross-platform development approaches for mobile 
applications. I deras artikel presenterar de olika metoder för utvärdering av verktyg för plattformsoberoende 
applikationer för mobila enheter. 
Heitkötter et al. tar i sin artikel fram 14 olika kriterier. Sju kriterier som rör infrastrukturen:  

 License and Costs: som söker ta reda på om verktyget är kommersiellt, öppen källkod eller gratis, samt 
vilken licens som följer med verktyget. 

 Supported Platforms: vilka plattformar som stöds, samt om plattformar stöds till samma grad. 
 Access to advanced device-specific features: om verktyget stödjer avancerat native-funktionalitet 

såsom accelerometer. 
 Long-term feasibility: involverar hur ofta verktyget uppdateras, stöd för de senaste 

plattformsuppdateringarna, och om verktyget har en aktiv community. 
 Look and feel: berör om verktyget skapar applikationer som har en native look and feel, samt hur väl 

applikationerna följer native-livscykeln. 
 Application Speed: hur snabbt applikationen startas upp och reagerar - grundar sig i subjektiva 

användarerfarenheter. 
 Distribution: hur lätt applikationen skapad med verktyget är att distribuera. Går det att använda 

plattformens egen applikations-affär? Finns det även andra medier att distribuera applikationen med, 
genom verktyget? 
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Sju kriterier rörande utvecklande-perspektivet:  
 Development environment: utvärderar verktygets utvecklingsmiljö, med fokus på funktioner som 

debugger, emulatorer, auto-completion, och automatiserad testning. Hit hör även termen “ease of 
installation”, som bedömer hur utmanande det är att installera verktyget och dess utvecklingsmiljö. 

 GUI Design: bedömer hur svårt det är att skapa ett grafiskt användargränssnitt i applikationen med 
hjälp av verktyget. Detta kriterium bedömer även möjlighet till att se resultatet, utan att behöva 
kompilera koden och installera den på enheten - förhandsvisning. 

 Ease of development: summerar dokumentationens kvalitet samt inlärningskurvan för verktyget. 
Inlärningskurvan bedöms utefter subjektiva användarerfarenheter, och ämnar visa på hur lätt - eller 
svårt - det är att lära nya kollegor använda verktyget. 

 Maintainability: här räknas antalet rader kod, och används som ett mått på verktygets underhållbarhet. 
 Scalability: avser mäta hur väl verktyget kan hantera att flera utvecklare arbetar parallellt med samma 

applikation. 
 Opportunities for further development: avgör hur väl källkod kan återanvändas över olika 

tillvägagångssätt. 
 Speed and Cost of Development: utvärderar hur snabbt utvecklingen kan ske, samt faktorer som 

förhindrar en snabb och effektiv utveckling. 
 
Heitkötter et al. använde sedan dessa kriterier för att utvärdera hur väl de olika verktygen presterade och 
jämförde slutligen resultaten mot varandra. 
 
Denna studie inspireras av dessa kriterier på följande vis: 

 License and Costs - i denna studie var ett av kriterierna för urvalsprocessen att verktygen som testas 
måste vara gratis. 

 Supported Platforms - det andra kriteriet för denna studie var att verktygen som testas måste vara 
plattformsoberoende i den bemärkelse att det stödjer både Android och iOS. 

 Access to advanced device-specific features - denna studie ämnar undersöka om verktygen har 
åtkomst till avancerad native funktionalitet, nämligen kamera, accelerometer, och geolocation. 

 Long-term feasibility - denna studie tar upp denna punkt i form av hur aktivt ett verktygs community 
är, i form av antal GitHub-stjärnor, antal GitHub issues, samt antal Stack Overflow-taggar. 

 Development environment - denna studie bedömer antal installationssteg för verktyget, samt 
applikationen skapat med verktyget. 

 Ease of development - denna studie utvärderar samtliga av verktygens dokumentation efter IEEE 
Standard for Software User Documentation. 

 Maintainability - för att beräkna underhållbarheten använder sig denna studie av två tillvägagångssätt: 
antal rader kod, samt cyklomatisk komplexitet. 

 
I deras artikel kommer Heitkötter et al. fram till att det dåvarande verktyget PhoneGap var att föredra när det 
kommer till utveckling av plattformsoberoende applikationer för mobila enheter. Samtidigt lyfter de ett 
varningens finger och menar att verktyg som utvecklar hybridapplikationer inte är att att föredra när det kommer 
till utveckling av spel för mobila enheter. 
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2.8.3 El-Kassas et al - Taxonomy of Cross-Platform Mobile Applications Development 
Approaches 
El-Kassas et al. skrev 2015 en artikel som handlar om plattformsoberoende utveckling för mobila enheter, med 
syftet att upplysa forskare om de senaste metoderna inom området. De undersöker alltså de olika 
tillvägagångssätt som olika verktyg arbetar på, snarare än verktygen själva. Dessa tillvägagångssätt är följande: 

 Cloud-Based: i detta tillvägagångssätt körs applikationens processer i en molnbaserad server, istället 
för lokalt på enheten. Detta tillvägagångssätt medför vissa fördelar, såsom: flexibilitet, virtualisering, 
säkerhet och dynamisk hantering. 

 Compilation: kompilatorn omvandlar källkoden som skrivs på högnivå programmeringsspråk till ett 
körbart program. 

 Component-Based: detta tillvägagångssätt delar in systemfunktionerna i en uppsättning separata 
komponenter med definierade gränssnitt. Varje komponent har samma gränssnitt för alla plattformar, 
men olika inre implementeringar baserade på varje stödd plattform. 

 Interpretation: i detta tillvägagångssätt översätts källkoden till exekverbara instruktioner i realtid med 
en dedikerad motor. Utvecklarna utvecklar mobilapplikationen en gång och tolken hanterar deras 
körning på många plattformar. 

 Merged: detta tillvägagångssätt sammanfogar flera tillvägagångssätt för att dra nytta av deras fördelar, 
och minimera nackdelarna med varje enskilt tillvägagångssätt. 

 Modeling: utvecklarna använder abstrakta modeller för att beskriva funktionerna och/eller 
användargränssnitten för applikationerna. 

 
Avslutningsvis förutspår El-Kassas et al. vilken metod som de tror kommer att bli framtidens metod, de skriver: 
“The new trend that will probably play a major role in the future is the Merged approach which merges multiple 
approaches together to benefit from the advantages of these approaches and minimize the drawbacks of each 
individual approach” (El-Kassas et al. 2015, s.189). 

2.8.4 Raj & Tolety - A study on approaches to build cross-platform mobile applications and 
criteria to select appropriate approach 
 
Raj och Tolety skrev 2012 en artikel där de tar upp olika metoder för utveckling av plattformsoberoende 
applikationer för mobila enheter. De olika tillvägagångssätten de tar upp är: 

 Web - “A mobile web application is a web application which is designed to execute in the web browser 
of the mobile device. Mobile web applications are developed using HTML, CSS and JavaScript. In this 
approach the mobile device will not have any application specific components installed. The 
applications will be browser based and the application data is server driven. Since the application is 
browser based, the application will be platform independent” (Raj & Tolety 2012, s.626). 

 Hybrid - “Hybrid approach stands in between web and native methodology. Hybrid application is 
developed using web technologies and gets executed inside native container on the mobile device [...]. 
Hybrid approach uses the browser engine of the device which renders and displays the HTML content 
in full screen Web view control” (Raj & Tolety 2012, s.626). 

 Interpreted - “In the case of interpreted applications the application code is deployed to the mobile 
device and gets interpreted thereafter. There is an interpreter which executes the code at runtime. The 
native features are made available through an abstraction layer. The interpreter interprets the source 
code on runtime across different platforms and thus supports cross platform application development” 
(Raj & Tolety 2012, s.627). 

 Cross Compiled - “In the case of cross compiled applications the cross compiler converts the source 
code to native binaries. The cross compiler is responsible for generating the executable code for a 
particular platform [...]. The developers can write the source code in a common programming language 
and the cross compiler compiles the source code into particular native code” (Raj & Tolety 2012, 
s.627). 

 
Raj och Tolety anser att valet av tillvägagångssätt för plattformsoberoende utveckling främst beror på 
applikationskraven (Raj & Tolety 2012). 
Raj och Tolety sammanfattar: “Cross platform solutions are preferred when the application is targeted for 
multiple platforms with time to market and cost being the critical factors” (Raj & Tolety 2012, s.629). De menar 
att plattformsoberoende är att föredra om utvecklingstid och kostnader är kritiska faktorer. 
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3. Metod 

Metodkapitlet går igenom listan över verktygen, vilka kriterier som verktygen ställdes mot vid urvalsprocessen, 
metoder för utvärdering av mjukvara, samt demoapplikationens funktionalitet. 

3.1 Listan över verktyg 

Altran tillhandahöll en lista över verktyg för utveckling av plattformsoberoende applikationer som de önskade få 
undersökta. Listan såg ut så här, sorterad i alfabetisk ordning: 

 Alpha Anywhere 
 Apache Cordova 
 Appcelerator Titanium 
 Codename One 
 Ionic Framework 
 Kony AppPlatform 
 Meteor 
 NativeScript 
 React Native 
 Sencha Touch 
 Xamarin 

 
Eftersom denna studie hade en begränsad tidsperiod så fanns det inte möjlighet att skapa en demoapplikation 
med varje verktyg. Därför utfördes två urval (se kap 3.2), sedan valdes de fem verktyg som presterade bäst efter 
särskilda kriterier. 

3.2 Urval 

Det här kapitlet går igenom urvalsprocessen - det vill säga hur bortgallring och val av verktygen gick till. 
Urvalsprocessen skedde i två steg; första och andra urvalet. 

3.2.1 Första urvalet 
Tillsammans med Altran skapades följande kriterier. Kriterierna har tilldelats följande numrering: K1 vilket 
betyder kriterium nummer ett och K2 - kriterium nummer två. 

K1: Verktyget måste vara gratis att använda. 
 
K2: Verktyget måste vara plattformsoberoende i den bemärkelse att det kan utveckla appar för både iOS och 
Android. 

 
Motivering av kriterier: 

K1: Då denna studie samlar in data från källor som Stack Overflow och GitHub där fler användare ofta 
resulterar i ett bättre resultat, antas det att ett verktyg som är gratis att använda har större tillgänglighet och 
kan därför locka fler användare. Utifrån detta perspektiv antas således att ett verktyg som inte är gratis för 
användning påverkas negativt, eftersom färre användare ger ett sämre resultat - ur den här studiens 
perspektiv. Därför är det orättvist att jämföra dessa två grupper mot varandra. Gruppen verktyg som är gratis 
att använda valdes eftersom listan som Altran tillhandahöll innehåller fler verktyg ur den gruppen3. 
Välimäki och Oksanen skriver: “From an economic point of view, an open platform is usually socially 
preferable to a closed one” (Välimäki & Oksanen 2005, s.108). 
De skriver även: “Open source code and free software have proved to be powerful ways to standardize and 
stabilize new operating system technology and compete against established market powers” (Välimäki & 
Oksanen 2005, s.109). 
 
K2: Syftet med undersökningen är att testa verktyg för utveckling av plattformsoberoende applikationer. 
Eftersom iOS och Android tillsammans utgör 99,7% av världens marknadsandelar (International Data 
Corporation u.å.) så är det ett krav att verktyget ska stödja dessa två plattformar. Det är ett plus om verktyget 
även stödjer resterande plattformar4, men inget krav. 

 
                                                           
3 Utav elva verktyg var nio stycken gratis att använda. 
4 Exempel på andra plattformar: Windows Phone, BlackBerry OS, Tizen, LineageOS, med flera. 
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I första urvalet undersöktes om alla verktyg mötte kriterierna K1 och K2. De som inte mötte kriterierna valdes 
bort. 
Sencha Touch har gått samman med Ext JS och är numera inte längre gratis, alltså uppfyller det inte kriterium 
K1: “verktyget måste vara gratis att använda”, och blev därför bortvald. Alpha Anywhere uppfyller inte heller 
kravet att det ska vara gratis, så därför valdes även det bort. 
 
Resterande verktyg mötte K2: “Verktyget måste vara plattformsoberoende i den bemärkelse att det kan utveckla 
appar för både iOS och Android”. 
Efter första urvalet blev alltså följande verktyg kvar, sorterad i alfabetisk ordning: 

 Apache Cordova 
 Appcelerator Titanium 
 Codename One 
 Ionic Framework 
 Kony AppPlatform 
 Meteor 
 NativeScript 
 React Native 
 Xamarin 

3.2.2 Andra urvalet 
För andra urvalet användes en liknande metod som Hansson (2015) använde sig av. Verktygen gavs poäng efter 
särskilda kriterier. 
Kriterierna5 för andra urvalet: 

 Antal Stack Overflow-taggar. 
 Antal GitHub-stjärnor. 
 Antal lösta issues på GitHub, i procent. 
 Antal uppnådda kriterier för dokumentation. 

 
Eftersom det var nio stycken verktyg som testades, så var högsta poäng nio. Poängen delades ut i stigande 
ordning - vilket innebär att det verktyg som fick lägst resultat enligt respektive kriterium fick ett poäng, 
verktyget med näst lägst resultat fick två poäng, och så vidare. Denna metod valdes eftersom vissa verktyg ströks 
av olika anledningar i vissa moment, och vissa verktyg fick samma resultat i vissa moment. När två eller fler 
verktyg hade samma resultat, erhöll de samma poäng. Poängsumman lades sedan ihop och de fem verktygen 
med flest poäng gick vidare för testning, resterande valdes bort. 
 
Verktygens dokumentation utvärderas i enlighet med IEEE Std 1063-2001 (IEEE Computer Society 2001). 
Denna standard listar 14 stycken punkter som en god dokumentation ska innehålla. 
Sex av dessa punkter är nödvändiga, två stycken är valfria, och de resterande sex är nödvändiga under särskilda 
omständigheter. Till exempel om dokumentationen innehåller fler än 40 sidor så är det ett krav att ett Index ska 
finnas med i dokumentationen. 
Eftersom vissa verktyg är mindre än andra kanske deras dokumentation inte kan uppfylla samtliga krav. Detta 
skulle medföra att dessa dokumentationer inte kan uppnå ett potentiellt högsta resultat, utan skulle begränsas till 
ett lägre högsta resultat än deras konkurrenter. Därför har bara de sex nödvändiga kraven utvärderats, för att 
utvärderingen ska bli så rättvis som möjligt.  
De nödvändiga kraven som dokumentationerna utvärderas efter var följande: 

 Identifikationsdata. 
 Introduktion. 
 Information om hur man använder dokumentationen. 
 Concept of operations. 
 Felmeddelanden och problemlösning. 
 Navigationsfunktioner. 

 
För en komplett lista över kraven från IEEE Std 1063-2001, se bilaga 2 - Komplett kravlista från IEEE Std 1063-
2001. 
Läs i detalj hur utvärderingsprocessen gick till i kap 4.2 Utvärderingsprocessen. 

                                                           
5 Kriterierna förklaras och motiveras under respektive tabell (se kap 4.2). 
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3.3 Metoder för utvärdering av mjukvara 

Det här kapitlet presenterar de metoder som användes i studien för att utvärdera mjukvara. 

3.3.1 Cyklomatisk komplexitet 
Cyklomatisk komplexitet (eng. cyclomatic complexity, hädanefter refererad till som CK) är mått över hur 
komplext ett mjukvaruprogram är. Watson och McCabe (1996) beskriver cyklomatisk komplexitet som: 
“Cyclomatic complexity is defined for each module to be e - n + 2, where e and n are the number of edges and 
nodes in the control flow graph, respectively” (Watson & McCabe 1996, s.10). 
Detta innebär att CK = E - N + 2, där 
E = antal Edges6. 
N = antal Nodes7. 
Detta innebär: ju lägre CK ett program har, desto mindre komplext är programmet. 
CK kan även användas för att beräkna hur många tester man bör utföra på ett program (Watson & McCabe 1996, 
s.10). 
 
Den här studien har valt att förhålla sig till den övre gräns som Watson och McCabe rekommenderar för CK, 
vilket är 10. Samtidigt argumenterar de för att 15 skulle kunna vara en övre gräns, om man är väl medveten om 
vad man gör. Gränsen 10 valdes eftersom demoapplikationerna var små program. 
Watson och McCabe (1996) beskriver de övre gränserna: 

The original limit of 10 as proposed by McCabe has significant supporting evidence, but limits as 
high as 15 have been used successfully as well. Limits over 10 should be reserved for projects that 
have several operational advantages over typical projects, for example experienced staff, formal 
design, a modern programming language, structured programming, code walkthroughs, and a 
comprehensive test plan. In other words, an organization can pick a complexity limit greater than 
10, but only if it is sure it knows what it is doing and is willing to devote the additional testing 
effort required by more complex modules. (Watson & McCabe 1996, s.15). 

Vilket innebär att om programmets CK-värde överstiger 10 så är programmet för komplext och bör 
åtgärdas - till exempel genom att modulerna delas upp i mindre moduler. 

Watson och McCabe anser att det mest effektiva sättet att beräkna ett programs komplexitet är med hjälp 
av ett automatiserat verktyg, de skriver: “The most efficient and reliable way to determine complexity is 
through use of an automated tool. [...] With an automated tool, complexity can be determined for 
hundreds of modules spanning thousands of lines of code in a matter of minutes” (Watson & McCabe 
1996, s.29). Därför var avsikten att använda ett program för att automatiskt beräkna CK, men på grund av 
att demoapplikationerna utvecklades i olika språk var det svårt att finna ett program som klarade av att 
utvärdera samtliga demoapplikationer. Eftersom två olika program skulle kunna ge olika resultat på 
samma kod så valdes automatisk beräkning av CK bort. Slutsatsen blev att CK beräknades manuellt, utan 
hjälp av program. Läs i detalj hur beräkningen för cyklomatisk komplexitet för respektive verktyg gick 
till i bilagorna 8 till och med 12. 

3.3.2 Antal rader kod 
Watson och McCabe skriver att antal rader kod kan användas för att mäta ett programs storlek, de menar också 
att man inte kan mäta ett programs komplexitet genom att enbart mäta antalet rader kod.: “[...] although the 
number of lines of code is an important size measure, it is independent of complexity and should not be used for 
the same purposes” (Watson & McCabe 1996, s.17). 
 
Heitkötter et al. förklarar vikten av antal rader kod: 
“The choice of this indicator is based on the assumption that an application is easier to support when it has less 
LOC8, because e.g. training of new developers will be shorter, source code is easier to read etc” (Heitkötter et al. 
2012, s.301). De menar alltså att ett program som har färre antal rader kod är enklare både att läsa och 
underhålla, dock nämner de inget om programmets komplexitet i förhållande till antal rader kod. 
 

                                                           
6 Sv: kanter. Kanterna representerar överföring av kontroll mellan noder. 
7 Sv: noder. Noderna representerar beräkningar eller uttryck - expressions. 
8 LOC är en förkortning för Lines of Code (sv: rader kod, eller antal rader kod). 
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I den här studien räknades antal rader kod som: alla rader förutom kommentarer och tomma rader 
(nyradstecken). Därefter räknades antal rader kod för varje verktyg, så att koden som krävdes för samma 
funktionalitet med olika verktyg kan jämföras mot varandra. 

3.3.3 Antal installationssteg 
Antal installationssteg räknades för varje verktyg. Detta för att visa vilka steg som utfördes i studien för 
respektive verktyg, samt att jämföra hur många steg varje verktyg krävde. Ett högre värde kan innebära en högre 
tröskel att ta sig över, och därmed en brantare inlärningskurva för verktyget. Således är alltså ett lägre värde 
bättre. 
Installationsstegen skiljde sig mellan Android och iOS eftersom iOS applikationer kräver en Mac för att 
kompilera kod. För att kunna kompilera koden i Mac krävs xcode, och för att kunna köra koden i xcode krävs en 
särskild .xcodeproj fil. Denna fil skapas genom att utvecklaren bygger projektet, vilket görs som ett kommando9. 
Detta medför ännu ett steg i installationsprocessen, dock räknades inte detta steget med. Anledningen att det inte 
räknades var att det inte var unikt för något enskilt verktyg.  
Slutligen lades antalet steg för Android ihop med antalet steg för iOS, för varje verktyg. Sedan jämfördes den 
totala mängden installationssteg verktygen emellan. 

3.3.4 Applikationens storlek på enheten efter installation 
Appens storlek på enhet räknades för varje demoapplikation. Storleken skiljde sig mellan Android och iOS. 
Därför lades storleken för Android ihop med storleken för iOS, för varje verktyg. Sedan jämfördes den totala 
storleken verktygen emellan. 
Appens storlek beräknades av enhetens operativssytem. Nedan presenteras stegen för hur operativsystemen 
beräknar storlek för Android respektive iOS i varsin lista. 
Android: 

1. Settings. 
2. Apps. 
3. Leta upp applikationen i listan, där står dess storlek. 

 
iOS: 

1. Settings. 
2. General. 
3. iPhone Storage. 
4. Leta upp applikationen i listan, där står dess storlek. 

3.4 Kodstandard 

För att öka trovärdigheten för beräkningen av antalet rader kod togs en kodstandard fram. Utan en kodstandard 
kan samma funktionalitet se ut på olika sätt, och resultera i olika antal rader kod. Det spelar således ingen roll 
hur en kodstandard är utformad, så länge samma standard följs för samtliga applikationer. Figur 1 (nedan) visar 
ett exempel på hur olika kod för samma funktionalitet kan resultera i olika många rader. 
 
Kodstandarden: 

 Verktygens egen rekommendation för hur kod för respektive verktyg bör skrivas följdes. 
 Inga kommentarer skrevs i koden. 
 Varje lokal variabel i en metod deklarerades i början av funktionen/metoden, och tilldelades ett värde 

på samma rad. 
 If/else-satser skapades med if på en rad, och else på en annan rad, se figur 3 (nedan). 
 Se hur loopar skapades i figur 4 (nedan). 
 Curly brackets, “måsvingar”, sattes i slutet av samma rad som funktionen/metoden, istället för på en ny 

rad (se figur 5 nedan). 
 
  

                                                           
9 Exempel på hur ett sådant kommando kan se ut: cordova build ios. 
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Figur 1. Exempel på hur olika kod för samma funktionalitet kan resultera i olika många rader. Källa: författaren. 

Figur 1 (ovan) visar två exempel på samma funktionalitet. Det vänstra exemplet, A, tar endast upp en rad, medan 
det högra, B, tar upp två rader. Båda exemplen har samma funktionalitet. 
 
 

 
Figur 2. Kodstandard - variabeldeklaration. Källa: författaren. 

Figur 2 (ovan) visar hur standarden för variabeldeklaration såg ut. 
 
Ett alternativ till denna standard hade varit att dela upp ”var i;” på en rad, och ”i = 3;” på en annan rad. Detta 
hade resulterat i att varje variabel räknas som två rader, istället för en. Oavsett vilket alternativ man väljer skulle 
resultaten, i jämförelse mellan verktygen, bli oförändrad. 
 
 

 
Figur 3. Kodstandard - if/else-sats. Källa: författaren. 

Figur 3 (ovan) visar hur standarden för if/else-satser såg ut. 
Ett alternativ till denna standard hade varit att skriva ”} else{”. Det vill säga: flytta upp ”else{” från rad fem till 
rad fyra. Detta hade resulterat i minimum sex rader kod för en if/else-sats, istället för sju. 
 

 
Figur 4. Kodstandard - loop. Källa: författaren. 
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Figur 4 (ovan) visar hur standarden för loopar såg ut. 
 
 

 
Figur 5. Kodstandard - funktionsdeklaration. Källa: författaren. 

Figur 5 (ovan) visar hur standarden för funktionsdeklaration såg ut. 

3.5 Demoapplikationen 

För att testa om verktyget verkligen var plattformsoberoende så utvecklades samtliga appar på en Windows-
dator, mot en Android-enhet. Sedan fördes samma kod över till en Mac och testades mot en iOS-enhet. Om 
koden kunde föras över helt oförändrad så ansågs verktyget ha klarat testet. 
Samtliga applikationer utformades på samma sätt, och strävade efter att uppnå samma funktionalitet. 
För att testa de verktyg som valts ut efter utvärderingsprocessen (se kap 4.2) skapades en demoapplikation10. 
Denna applikation hade kraven att kunna testa:  

 Accelerometer. 
 GPS (Geolocation). 
 Åtkomst till kamera. 

 
Dessa kraven valdes eftersom plattformsoberoende applikationer tidigare har haft svårt att komma åt dessa 
funktioner. Fling skriver: “The cons of mobile web applications are: [...] They don’t always support native 
application features, like offline mode, location lookup, filesystem access, camera, and so on” (Fling 2009, s.77). 
Även Raj och Tolety skriver:  

“The main disadvantage of cross compiled application is that the user interface cannot be reused. 
Also the platform specific features such as camera access, location services, local notifications, 
etc., cannot be reused. These features are platform specific and the way to access these features 
varies from platform to platform” (Raj & Tolety, 2012, s.627). 

Därför testades dessa funktioner, för att se om de klarar av att köras på både Android och iOS. 
Accelerometer testades genom att reagera när användaren skakade på mobilen - varpå en dialogruta talade om 
vilka x-, y-, och z-värden som hade registrerats. 
Geolocation undersöktes genom att, när användaren tryckte på en knapp, hämta enhetens position och visa en 
dialogruta med information om enhetens latitud och longitud. 
Kameran testades genom att se om applikationen kunde komma åt kameran. Detta skedde genom att användaren 
klickade på en knapp som startade kameran. Det var inget krav att demoapplikationen skulle kunna komma åt 
filsystemet och spara bilden, eller kunna visa bilden som togs med kameran. Kravet var att demoapplikationen 
skulle ha åtkomst till kameran. 
 
De kriterier som applikationerna ställdes mot var: 

 Antal steg för installation av verktyget. 
 Antal logiska rader kod. 
 Cyklomatisk komplexitet. 
 Appens storlek på enheten efter installation. 

 
Källkoden för samtliga demoapplikationer finns att läsa i bilagorna 3 till och med 7. 

                                                           
10 Med demoapplikationen menas den design som samtliga applikationer hade, eftersom fem olika verktyg 
testades på två olika plattformar, totalt tio stycken applikationer, snarare än en specifik applikation. 
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4. Genomförande 

Det här kapitlet beskriver hur datainsamlingen för utvärderingsprocessen, samt hur själva 
utvärderingsprocessen gick till. 

4.1 Datainsamling 

Tabell 2. Tabell över alla verktyg och deras respektive data, sorterad i alfabetisk ordning efter Verktyg. Senast 
uppdaterad: [2018-03-27] 

Verktyg Stack Overflow-taggar GitHub-stjärnor Öppna issues Lösta issues Issues totalt 

AppPlatform 123 - - - - 

Codename One 3099 732 220 2044 2264 

Cordova 56011 619 2 158 160 

Ionic 31397 33715 954 11222 12176 

Meteor 27415 39503 56 7391 7447 

NativeScript 2755 12995 345 3319 3664 

React Native 28562 61767 407 11361 11768 

Titanium 5257 2314 0 1 1 

Xamarin 29788 2019 345 265 610 

 
I tabellen ovan, tabell 2, kan följande information utläsas: 
Verktyg: Verktygets namn. 
Stack Overflow-taggar: Antalet gånger verktyget har blivit taggad i en fråga på Stack Overflow (fler är bättre). 
GitHub-stjärnor: Hur många stjärnor projektet har på GitHub (fler är bättre). 
Öppna issues: Antal issues projektet har på GitHub (färre är bättre). 
Lösta issues: Antal issues som har blivit lösta på GitHub (fler är bättre). 
Issues totalt: Summan av Öppna issues + Lösta issues. 
 
Vissa projekt hade fler än ett repository på GitHub11. Detta innebär dock inte att alla repositories hör till samma 
verktyg, det kan till exempel vara relaterade plugins till verktyget. Detta gjorde det svårt att hitta tillförlitlig data 
för antal issues och stjärnor för dessa verktyg. I dessa fall valdes det repository som hade mest relevant namn. 
Till exempel valdes repository: ”Xamarin.Forms”, snarare än ”Xamarin.PropertyEditing”. Xamarin.Forms 
ansågs vara mer relevant, eftersom det är det ramverk som man använder för att utveckla applikationer med 
Xamarin. 
 
All data i tabell 2 (ovan) är hämtad från Stack Overflow och GitHub.  
Hämtning av data angående Stack Overflow-taggar gick till på följande vis: navigerade till stackoverflow.com, 
klickade i sökfältet, skrev verktygets namn inom hakparenteser, och klickade på Sök. 
Exempel på söksträngen: [xamarin]. 
 
För att få tag i data för GitHub-stjärnor och issues, så gjordes en sökning på Google med verktygets namn, följt 
av “github”. Därefter valdes det första sökresultatet som länkade till verktygets GitHub-sida. På denna sida 
kunde antalet stjärnor utläsas, samt antal öppna och stängda issues. 
Exempel på söksträngen: xamarin github. 
 
Samtliga sökningar skedde på samma dag (2018-03-27), för att resultatet skulle bli så rättvist som möjligt. Detta 
eftersom sökresultaten kontinuerligt ändras. Därför vore det orättvist att jämföra ett sökresultat för ett verktyg 
från ett datum, mot ett sökresultat för ett annat verktyg från ett annat datum. 

                                                           
11 Exempelvis: Xamarin, som hade 142 olika repositories. 
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4.2 Utvärderingsprocessen 

Efter att all data för verktygen hade blivit insamlad (se tabell 2, kap 4.1) var det dags att sätta ut poäng. 
Poängsättningen presenteras i tabellerna 3 till 6 nedan. 
 
Enligt GitHub är issues: “Issues are a great way to keep track of tasks, enhancements, and bugs for your projects. 
They’re kind of like email - except they can be shared and discussed with the rest of your team” (GitHub 2014), 
vilket innebär att en issue skulle kunna vara ett fel i programmet, en så kallad bugg. Det skulle också kunna vara 
en förbättring, eller en uppgift. Att ett projekt har många issues kan tyda på att det har många användare som 
hjälper till att hitta fel i programmet, samt lösningar på felen. De hjälper även till att komma med förslag på 
förbättringar. 
 

Tabell 3. Tabell över antal issues på GitHub, sorterad i alfabetisk ordning efter Verktyg. Senast uppdaterad: [2018-03-
27] 

Verktyg Lösta issues Antal issues Procent (Lösta) Poäng 

AppPlatform - - - - 

Codename One 2044 2264 90,28% 2 

Cordova 158 160 98,75% 6 

Ionic 11222 12176 92,16% 4 

Meteor 7391 7447 99,24% 7 

NativeScript 3319 3664 90,58% 3 

React Native 11361 11768 96,54% 5 

Titanium 1 1 100% - 

Xamarin 265 610 43,44% 1 

 
AppPlatform hade inga issues alls och ströks per automatik. Titanium hade bara en issue, så det ströks också. 
Procenten räknades ut genom att, för varje verktyg, dela lösta issues med antal issues och multiplicera med 
hundra, och slutligen avrunda till två decimaler. Därefter fick verktygen poäng efter högsta procent. 
 
Från tabell 3 (ovan) kan följande utläsas: De flesta verktygen har nästan samma procent. Det ligger i spannet 
90,58% - 99,24%. De verktyg som skiljer sig från detta spann är Xamarin, Titanium och AppPlatform. 
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GitHub-stjärnor beskrivs av GitHub som: “You can star repositories to keep track of projects you find interesting 
and discover similar projects in your news feed. [...] Starring a repository also shows appreciation to the 
repository maintainer for their work” (GitHub u.å.-b). Detta innebär att stjärnor är ett sätt för användare att tala 
om för utvecklarna att de uppskattar deras projekt. En användare måste vara inloggad på sitt GitHub-konto för 
att kunna sätta ut en stjärna. En användare kan bara sätta en stjärna per projekt. Ju fler stjärnor, desto fler nöjda 
användare. 
 

Tabell 4. Tabell över antal stjärnor på GitHub, sorterad i alfabetisk ordning efter Verktyg. Senast uppdaterad: [2018-03-
27] 

Verktyg GitHub-stjärnor Procent Poäng 

AppPlatform - - - 

Codename One 732 0,47% 2 

Cordova 619 0,40% 1 

Ionic 33715 21,94% 6 

Meteor 39503 25,70% 7 

NativeScript 12995 8,45% 5 

React Native 61767 40,19% 8 

Titanium 2314 1,50% 4 

Xamarin 2019 1,31% 3 

Totalt 153664 - - 

 
AppPlatform hade inga stjärnor alls och ströks per automatik. 
Procenten räknades ut genom att addera alla verktygens stjärnor (totalt) och beräkna respektive verktygs procent 
utav totalen. Graderingen skedde efter högst procent. 
 
Från tabell 4 (ovan) utläses att de tre verktygen med flest antal stjärnor är: React Native, Meteor, och Ionic. 
React Native hade nästan lika många stjärnor som Meteor och Ionic ihop. 
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Stack Overflow-taggar visar hur många taggar verktyget har. En tagg är ett ord eller en fras som beskriver ämnet 
i ett inlägg. Taggar är ett sätt att ansluta experter med frågor som de kommer att kunna svara genom att sortera 
frågor i specifika, väldefinierade kategorier (Stack Overflow u.å-f). 
 

Tabell 5. Tabell över antal taggar på Stack Overflow, sorterad i alfabetisk ordning efter Verktyg. Senast uppdaterad: 
[2018-03-27] 

Verktyg Stack Overflow-taggar Procent Poäng 

AppPlatform 123 0,06% 1 

Codename One 3099 1,68% 3 

Cordova 56011 30,37% 9 

Ionic 31397 17,02% 8 

Meteor 27415 14,86% 5 

NativeScript 2755 1,49% 2 

React Native 28562 15,48% 6 

Titanium 5257 2,85% 4 

Xamarin 29788 16,15% 7 

Totalt 184407 - - 

 
Procenten räknades ut genom att addera alla verktygens taggar (totalt) och räkna ut respektive verktygs procent 
utav totalen. Graderingen skedde efter högst procent. 
 
Från tabell 5 (ovan) kan följande utläsas: Cordova leder stort med hela 30,37%. Därefter följer följande verktyg: 
Ionic, Xamarin, React Native, och Meteor i spannet: 14,86% - 17,02%. 
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Lista över kraven som dokumentationen utvärderades efter: 
 Identifikationsdata. 
 Introduktion. 
 Information om hur man använder dokumentationen. 
 Concept of operations. 
 Felmeddelanden och problemlösning. 
 Navigationsfunktioner. 

 
Tabell 6. Tabell över varje verktygs dokumentation, sorterad i alfabetisk ordning efter Verktyg. Senast uppdaterad: [2018-
03-27] 

Verktyg Antal uppfyllda krav (av 6) Poäng 

AppPlatform 4 4 

Codename One 5 5 

Cordova 4 4 

Ionic 5 5 

Meteor 5 5 

NativeScript 5 5 

React Native 5 5 

Titanium 5 5 

Xamarin 5 5 

 
Samtliga verktyg uppfyllde samma fyra krav på dokumentationen, nämligen: Identifikationsdata, Introduktion, 
Concept of operations, och Navigationsfunktioner. 
Ionic, Meteor, NativeScript, React Native, Titanium, och Xamarin uppfyllde dessutom kriterium: 
Felmeddelanden och problemlösning. 
Codename One var det enda verktyget vars dokumentation uppfyllde kravet: Information om hur man använder 
dokumentationen. 
Graderingen skedde efter antal uppfyllda krav där ett uppfyllt krav gav ett poäng. 
 

Tabell 7. Tabell över verktygens poängställning, sorterad i fallande ordning efter Totalpoäng. 

Verktyg Issues Stjärnor Stack Overflow Dokumentation Totalpoäng 

React Native 5 8 6 5 24 

Meteor 7 7 5 5 24 

Ionic 4 6 8 5 23 

Cordova 6 1 9 4 20 

Xamarin 1 3 7 5 16 

NativeScript 3 5 2 5 15 

Titanium - 4 4 5 13 

Codename One 2 2 3 5 12 

AppPlatform - - 1 4 5 
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Tabell 7 (ovan) visar hur mycket poäng varje verktyg fick på respektive moment, samt vilken totalpoäng 
verktygen fick. 
Följande fem verktyg fick högst poäng: React Native, Meteor, Ionic, Cordova, och Xamarin.  
React Native och Meteor hamnade på delad första plats med 24 poäng vardera. 
Detta resultat medför vissa argument: de verktygen som fick markant bättre resultat än de andra, nämligen React 
Native, Meteor, Ionic, och Cordova, går automatiskt vidare för testning. På femte plats, med endast en poäng 
mer än verktyget på sjätte plats, kom Xamarin. Detta innebär att antingen tas båda verktygen med för testning, 
endast ett av verktygen, eller inget av dem. NativeScript valdes bort eftersom applikationerna utvecklas med 
JavaScript - och det redan fanns fyra verktyg på listan som utvecklar applikationer med JavaScript. Xamarin 
utvecklar applikationer med C#, och därför var det mer intressant för vidare testning, och gick därför vidare. 
Således valdes följande fem verktyg ut för att testa demoapplikationerna på: React Native, Meteor, Ionic, 
Cordova, och Xamarin. 

4.3 Utvecklingsmiljö 

För utvecklingen av demoapplikationerna användes två datorer; en med Windows 10, och en med macOS High 
Sierra. All kod skrevs på den förstnämnda datorn, och fördes sedan över för kompilering för iOS. Detta för att 
testa att koden verkligen var plattformsoberoende. All kod fördes alltså över och förblev helt oförändrad. 
De flesta verktygen krävde Node.js, så detta installerades på båda datorerna, men räknades ej med som ett 
installationssteg för varje verktyg. 
Övrig mjukvara som användes för utveckling var: Visual Studio Code - en källkodsredigerare från Microsoft, 
Visual Studio 2017 - en IDE från Microsoft, samt Git Bash - en kommandoprompt. Git Bash användes på 
Windows-datorn, för macOS användes den inbyggda terminalen. 
 
Mjukvarans versioner: 
Visual Studio Code: v1.22.2 
Visual Studio 2017: v15.6.6 
Node.js: v9.10.1 
Npm: v5.8.0 
 
Verktygens versioner: 
Cordova: v8.0.0 
Ionic: v3.20.0 
Meteor: v1.6.1.1 
React Native: v2.0.1 
Xamarin: v4.9.0.753 
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5. Resultat 

Resultatkapitlet presenterar resultaten för varje verktyg. Verktygens resultat presenteras i alfabetisk ordning. 

5.1 Resultat: Cordova 

Tabell 8. Cordova-applikationens resultat. 

Plattform Kamera Accelerometer Geolocation 

Android ✔ ✔ ✔ 

iOS ✔ ✔ X 

 
En bock (✔) på grön bakgrund indikerar att funktionaliteten (kolumn) fungerade. 
Ett kryss (X) på röd bakgrund indikerar att funktionaliteten (kolumn) inte fungerade. 
 
Från tabell 8 (ovan) kan följande utläsas: för Cordova var det endast Geolocation (iOS) som inte fungerade. 
 
Installationsstegen skrevs in i Git Bash (Windows) och Terminalen (Mac) för samtliga verktyg, utom för 
Xamarin. 
Eftersom alla verktyg utom Xamarin krävde node.js och npm, så räknades inte dessa som installationssteg. 
Installationsstegen för Cordova presenteras i tabell 9 (nedan). 
 

Tabell 9. Cordova-applikationens installationssteg. 

Steg Windows (Android) Mac (iOS) 

1 npm install -g cordova sudo npm install -g cordova 

2 cordova create 
demoApp_Cordova 

cordova create demoApp_Cordova 

3 cd demoApp_Cordova cd demoApp_Cordova 

4 cordova platform add 
android 

cordova platform add android 

5 cordova platform add ios cordova platform add ios 

6 cordova plugin add cordova-
plugin-camera 

sudo npm install --global --unsafe-perm ios-deploy 

7 cordova plugin add cordova-
plugin-device-motion 

cordova plugin add cordova-plugin-camera 

8 cordova plugin add cordova-
plugin-geolocation 

cordova plugin add cordova-plugin-device-motion 

9 - cordova plugin add cordova-plugin-geolocation --variable 
GEOLOCATION_USAGE_DESCRIPTION="use your location" 

 
 
I listan nedan presenteras övriga data för verktyget: 

 Cyklomatisk komplexitet: 1 (se Bilaga 8 - Ekvation cykolmatisk komplexitet: Cordova) 
 Antal rader kod: 28 
 Antal installationssteg (Android): 8 
 Antal installationssteg (iOS): 9 
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 Appens storlek på device (Android): 4,4MB 
 Appens storlek på device (iOS): 4,1MB 

5.2 Resultat: Ionic 

Tabell 10. Ionic-applikationens resultat. 

Plattform Kamera Accelerometer Geolocation 

Android ✔ ✔ ✔ 

iOS ✔ ✔ ✔ 

 
Från tabell 10 (ovan) kan följande utläsas: för Ionic fungerade all funktionalitet, för båda plattformarna. 
Installationsstegen för Ionic presenteras i tabell 11 (nedan). 
 

Tabell 11. Ionic-applikationens installationssteg. 

Steg Windows (Android) Mac (iOS) 

1 npm install -g ionic cordova sudo npm install -g ionic cordova 

2 ionic start demoApp_Ionic blank ionic start demoApp_Ionic blank 

3 cd demoApp_Ionic cd demoApp_Ionic 

4 ionic cordova platform add android ionic cordova platform add android 

5 ionic cordova platform add ios ionic cordova platform add ios 

6 ionic cordova plugin add cordova-plugin-camera ionic cordova plugin add cordova-plugin-camera 

7 npm install --save @ionic-native/camera npm install --save @ionic-native/camera 

8 ionic cordova plugin add cordova-plugin-device-
motion 

ionic cordova plugin add cordova-plugin-device-
motion 

9 npm install --save @ionic-native/device-motion npm install --save @ionic-native/device-motion 

10 ionic cordova plugin add cordova-plugin-
geolocation 

ionic cordova plugin add cordova-plugin-
geolocation 

11 npm install --save @ionic-native/geolocation npm install --save @ionic-native/geolocation 

 
I listan nedan presenteras övriga data för verktyget: 
 

 Cyklomatisk komplexitet: 1 (se Bilaga 9 - Ekvation cykolmatisk komplexitet: Ionic) 
 Antal rader kod: 30 
 Antal installationssteg (Android): 11 
 Antal installationssteg (iOS): 11 
 Appens storlek på device (Android): 6,91MB 
 Appens storlek på device (iOS): 21MB 
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5.3 Resultat: Meteor 

Tabell 12. Meteor-applikationens resultat. 

Plattform Kamera Accelerometer Geolocation 

Android ✔ X ✔ 

iOS ✔ X ✔ 

 
Från tabell 12 (ovan) kan följande utläsas: för Meteor fungerade Kamera och Geolocation, för båda 
plattformarna. Accelerometer fungerade inte på någon plattform. 
Installationsstegen för Meteor presenteras i tabell 13 (nedan). 
 

Tabell 13. Meteor-applikationens installationssteg. 

Steg Windows (Android) Mac (iOS) 

1 choco install meteor curl https://install.meteor.com/ | sh 

2 meteor.bat create demoApp_meteor meteor create demoApp_meteor 

3 cd demoApp_meteor cd demoApp_meteor 

4 npm install in cordova-lib sudo gem install cocoapods 

5 meteor.bat npm i -g write-file-atomic path-is-
inside async-some dezalgo 

npm install in cordova-lib 

6 meteor.bat add-platform android meteor npm i -g write-file-atomic path-is-inside 
async-some dezalgo 

7 meteor.bat add-platform ios meteor add-platform android 

8 meteor.bat add mdg:camera meteor add-platform ios 

9 meteor.bat add mdg:geolocation meteor.bat add mdg:camera 

10 - meteor.bat add mdg:geolocation 

 

I listan nedan presenteras övriga data för verktyget: 
 

 Cyklomatisk komplexitet: 2 (se Bilaga 10 - Ekvation cykolmatisk komplexitet: Meteor) 
 Antal rader kod: 27 
 Antal installationssteg (Android): 9 
 Antal installationssteg (iOS): 10 
 Appens storlek på device (Android): 4,59MB 
 Appens storlek på device (iOS): 43,6MB 
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5.4 Resultat: React Native 

Tabell 14. React Native-applikationens resultat. 

Plattform Kamera Accelerometer Geolocation 

Android X ✔ ✔ 

iOS X ✔ ✔ 

 
Från tabell 14 (ovan) kan följande utläsas: för React Native fungerade Accelerometer och Geolocation, för båda 
plattformarna. Kamera fungerade inte på någon plattform. 
Installationsstegen för React Native presenteras i tabell 15 (nedan). 
 

Tabell 15. React Native-applikationens installationssteg. 

Steg Windows (Android) Mac (iOS) 

1 npm install -g react-native-cli sudo npm install -g react-native-cli 

2 npm install -g create-react-native-app sudo npm install -g create-react-native-app 

3 react-native init demoApp_ReactNative react-native init demoApp_ReactNative 

4 cd demoApp_ReactNative cd demoApp_ReactNative 

5 npm install npm install 

 
 
I listan nedan presenteras övriga data för verktyget: 
 

 Cyklomatisk komplexitet: 1 (se Bilaga 11 - Ekvation cykolmatisk komplexitet: React Native) 
 Antal rader kod: 30 
 Antal installationssteg (Android): 5 
 Antal installationssteg (iOS): 5 
 Appens storlek på device (Android): 20,64MB 
 Appens storlek på device (iOS): 20,3MB 

5.5 Resultat: Xamarin 

Tabell 16. Xamarin-applikationens resultat. 

Plattform Kamera Accelerometer Geolocation 

Android X ✔ ✔ 

iOS X ✔ ✔ 

 
Från tabell 16 (ovan) kan följande utläsas: för Xamarin fungerade Accelerometer och Geolocation, för båda 
plattformarna. Kamera fungerade inte på någon plattform. 
Installationsstegen för Xamarin presenteras i tabell 17 (nedan). 
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Tabell 17. Xamarin-applikationens installationssteg. 

Steg Windows (Android) Mac (iOS) 

1 Installera Visual Studio 2017. Installera Visual Studio 2017. 

2 Installera Mobile development with .NET för 
Visual Studio. 

Installera Mobile development with .NET för 
Visual Studio. 

3 File -> New -> Project -> Visual C# -> Cross-
Platform -> Mobile App (Xamarin.Forms) 

File -> New Solution -> Multiplatform -> App -> 
Blank Forms App 

4 Högerklicka på “Solution ‘demoApp_Xamarin’” -
> Manage NuGet Packages for Solution -> 
Updates -> “Select all packages” -> Update 

Högerklicka på “Solution ‘demoApp_Xamarin’” -
> Manage NuGet Packages for Solution -> 
Updates -> “Select all packages” -> Update 

5 Högerklicka på “Solution ‘demoApp_Xamarin’” -
> Manage NuGet Packages for Solution -> Sök 
efter “Xam.Plugin.DeviceMotion” -> installera 
“Xam.Plugin.DeviceMotion” 

Högerklicka på “Solution ‘demoApp_Xamarin’” -
> Manage NuGet Packages for Solution -> Sök 
efter “Xam.Plugin.DeviceMotion” -> installera 
“Xam.Plugin.DeviceMotion” 

6 Högerklicka på “Solution ‘demoApp_Xamarin’” -
> Manage NuGet Packages for Solution -> Sök 
efter “Xam.Plugin.Geolocator” -> installera 
“Xam.Plugin.Geolocator” 

Högerklicka på “Solution ‘demoApp_Xamarin’” -
> Manage NuGet Packages for Solution -> Sök 
efter “Xam.Plugin.Geolocator” -> installera 
“Xam.Plugin.Geolocator” 

 
I listan nedan presenteras övriga data för verktyget: 
 

 Cyklomatisk komplexitet: 2 (se Bilaga 12 - Ekvation cykolmatisk komplexitet: Xamarin) 
 Antal rader kod: 33 
 Antal installationssteg (Android): 6 
 Antal installationssteg (iOS): 6 
 Appens storlek på device (Android): 19,68MB 
 Appens storlek på device (iOS): 22,4MB 

 

5.6 Resultatsammanställning 

Tabell 18. Sammanställning av samtliga verktygs resultat över funktionalitet (Android). 

Verktyg Kamera Accelerometer Geolocation 

Cordova ✔ ✔ ✔ 

Ionic ✔ ✔ ✔ 

Meteor ✔ X ✔ 

React Native X ✔ ✔ 

Xamarin X ✔ ✔ 

 
Från tabell 18 (ovan) kan följande utläsas: för Android-plattformen fungerade Geolocation på samtliga 
demoapplikationer. Meteor var det enda verktyg som Accelerometer inte fungerade för. Kamera fungerade för 
samtliga verktyg, utom React Native och Xamarin. 
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Tabell 19. Sammanställning av samtliga verktygs resultat över funktionalitet (iOS). 

Verktyg Kamera Accelerometer Geolocation 

Cordova ✔ ✔ X 

Ionic ✔ ✔ ✔ 

Meteor ✔ X ✔ 

React Native X ✔ ✔ 

Xamarin X ✔ ✔ 

 
Från tabell 19 (ovan) kan följande utläsas: för iOS-plattformen fungerade Geolocation på samtliga 
demoapplikationer, utom Cordova. Meteor var det enda verktyg som Accelerometer inte fungerade för. Kamera 
fungerade för samtliga verktyg, utom React Native och Xamarin. 
 

Tabell 20. Sammanställning av samtliga verktygs resultat. 

Verktyg CK LOC Antal installationssteg 
(Android) 

Antal installationssteg 
(iOS) 

Storlek 
(Android) 

Storlek 
(iOS) 

Cordova 1 28 8 9 4,4MB 4,1MB 

Ionic 1 30 11 11 6,91MB 21MB 

Meteor 2 27 9 10 4,59MB 43,6MB 

React 
Native 

1 30 5 5 20,64MB 20,3MB 

Xamarin 2 33 7 7 19,68MB 22,4MB 

 
Från tabell 20 (ovan) kan följande utläsas: Meteor hade lägst LOC. React Native hade färst antal installationssteg 
för både Android och iOS. Det minsta programmet, räknat efter storlek på enhet, var Cordova. 
 
Medelvärden 
Cyklomatisk komplexitet: 1,4 
Antal rader kod: 29,6 
Antal installationssteg (Android): 8 
Antal installationssteg (iOS): 8,4 
Storlek på enhet (Android): 11,24MB 
Storlek på enhet (iOS): 22,28MB 
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6. Analys 

Analyskapitlet innehåller en detaljerad analys av varje verktyg, dess installationsprocess, samt dess resultat. 
Varje verktyg analyseras var för sig, för att sedan sammanställas slutet av kapitlet. 

6.1 Analys: Cordova 

Applikationer utvecklade med Cordova är, vad Raj och Tolety (2012) benämner som, hybridapplikationer. 
Cordova var ett av de verktyg som Hansson (2015) utvärderade i sin undersökning, därför kommer kopplingar 
att göras mellan resultaten för de båda studierna för detta verktyg där så är möjligt. 
 
Funktionalitet. 
Funktionalitet kopplas till kategorin “Access to advanced device-specific features” som Heitkötter et al. (2012) 
har skapat. Denna kategori ämnar undersöka om verktygen har åtkomst till avancerad native-funktionalitet, 
såsom kamera, accelerometer, och geolocation. 
För Cordova var det endast geolocation för iOS som inte fungerade. 
 
Cyklomatisk komplexitet och antal rader kod. 
Programmet hade en CK på 1 - ett värde långt under den rekommenderade övre gränsen (10). Även strax under 
medelvärdet för CK som var 1,4. 
Antal rader kod blev 28. Jämfört med medelvärdet för antal rader kod, som låg på 29,6. 
I Hanssons (2015) undersökning fick demoapplikationen för Cordova 1 CK och 33 antal rader kod. Antal rader 
har alltså sjunkit sedan dess, medans CK förblir oförändrad. Vilket är positivt för Cordovas utveckling sedan 
2015. 
 
Installationssteg. 
Det skiljde sig ett steg mellan Android (8) och iOS (9) för Cordova-applikationen. 
Medelvärde för installationssteg för Android: 8, iOS: 8,4. 
Antal installationssteg faller inom kategorin som Heitkötter et al. (2012) kallar ”Development Environment”, 
som undersöker hur svårt det är att installera verktyget. 
Antal installationssteg kategoriseras även under kategorin som Heitkötter et al. (2012) kallar ”ease of 
development”. Denna kategori bedömmer hur lätt det är att lära sig ett nytt verktyg, och hur väl dokumenterat är 
det. De menar att detta bedöms genom personliga användarerfarenheter. Författarens upplevelser av verktygen 
står att finna i kapitel 8.5 Personliga upplevelser av verktygen. 
 
Applikationens storlek på enhet. 
Applikationens installerade storlek på enheterna skilde sig lite (Android: 4,4MB, iOS: 4,1MB). Detta är det bästa 
resultatet av alla verktyg. Medelvärde för Android var: 11,24MB, och för iOS: 22,28MB. 

6.2 Analys: Ionic 

Applikationer utvecklade med Ionic är, vad Raj och Tolety (2012) benämner som, hybridapplikationer. Ionic var 
inte med i listan för verktyg som testades av Hansson 2015, och därför kan inga kopplingar göras mellan 
resultaten. 
 
Funktionalitet. 
Ionic var det enda verktyget som klarade att få igång all funktionalitet på båda enheterna, således det bästa 
resultatet av alla verktyg. 
 
Cyklomatisk komplexitet och antal rader kod. 
Ionic hade CK 1. Det var inte helt oväntat att Ionic och Cordova skulle få så lika resultat, med tanke på att Ionic 
bygger på Cordova. 
 
Installationssteg. 
Ionic var det verktyg som krävde allra flest installationssteg (11 för både Android och iOS). 
Notera att Ionic inte fungerar ihop med kommandoprompten eller powershell i Windows, utan Git Bash måste 
användas. 
 
Applikationens storlek på enhet. 
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Applikationens storlek på Android var 6,91MB - vilket är ett mycket bra resultat, men på iOS blev det 21MB. 
Resultatet för iOS ligger under medelvärdet. 

6.3 Analys: Meteor 

Applikationer utvecklade med Meteor är, vad Raj och Tolety (2012) benämner som, hybridapplikationer. Meteor 
var ett av de verktyg som Hansson (2015) utvärderade i sin undersökning, därför kommer kopplingar att göras 
mellan resultaten för de båda studierna för detta verktyg där så är möjligt. 
 
Funktionalitet. 
Accelerometern fungerade inte för Meteor på någon plattform. Kamera och geolocation fungerade för Meteor på 
båda plattformarna. 
 
Cyklomatisk komplexitet och antal rader kod. 
CK blev 2. Antal rader kod blev 27. Notera att en tredjedel av funktionaliteten saknades - accelerometer. 
I Hanssons (2015) undersökning fick Meteor 6 CK, ett väldigt högt värde i jämförelse med denna studiens 
resultat. Antal rader kod var 30. Meteor har alltså utvecklats positivt de senaste tre åren. 
 
Installationssteg. 
Meteor krävde Chocolatey, en packet manager, likt npm, vilket innebar ett extra installationssteg. 
Meteor hade 9 installations steg för Android, och 10 för iOS. Dock saknades plugin för accelerometern - vilket 
troligtvis hade gett 1-2 extra installationssteg. 
Notera är att kommandot ‘meteor’ inte fungerade på Windows, istället kördes kommandot ‘meteor.bat’. 
 
Applikationens storlek på enhet. 
Applikationens storlek på Android blev 4,59MB vilket är ett bra resultat i jämförelse med de andra verktygen. 
För iOS var storleken 43,6MB - det sämsta resultatet för alla verktygen. 

6.4 Analys: React Native 

Applikationer utvecklade med React Native faller inte in under någon av de kategorier som Raj och Tolety 
(2012) har skapat12. React Native var inte med i listan för verktyg som testades av Hansson 2015, och därför kan 
inga kopplingar göras mellan resultaten. 
 
Funktionalitet. 
Kameran fungerade inte för React Native på någon plattform. Accelerometern och geolocation fungerade för 
React Native på båda plattformarna. 
 
Cyklomatisk komplexitet och antal rader kod. 
CK blev 1. 
Antal rader kod blev 30, vilket ligger över medelvärdet. 
En tredjedel av programmets funktionalitet saknades, nämligen kameran. 
 
Installationssteg. 
Antal installationssteg var 5 för både Android och iOS. Detta är det bästa resultatet av alla verktyg, men kameran 
saknades. Det är rimligt att anta att kameran hade lagt på 1-2 extra steg, vilket fortfarande är ett bra resultat. 
React Native hade inbyggd funktionalitet för både Accelerometern och Geolocation - vilket resulterade i att inget 
plugin behövde installeras för dessa; vilket i sin tur ledde till att installationsstegen blev färre. 
 
Applikationens storlek på enhet. 
React Native applikationerna var mycket jämnare mellan Android: 20,64MB, och iOS: 20,3MB. Resultatet för 
Android var långt över medelvärdet. Resultatet för iOS låg strax under medelvärdet. Dock saknades en tredjedel 
av funktionaliteten - kameran. 

                                                           
12 Den kategori som stämmer bäst in på React Native är native. 
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6.5 Analys: Xamarin 

Applikationer utvecklade med Xamarin är, vad Raj och Tolety (2012) benämner som, Cross Compiled. Xamarin 
var inte med i listan för verktyg som testades av Hansson 2015, och därför kan inga kopplingar göras mellan 
resultaten. 
 
Funktionalitet. 
Precis som med React Native så fungerade inte kameran för Xamarin på någon plattform. Accelerometern och 
geolocation fungerade för Xamarin på båda plattformarna. 
 
Cyklomatisk komplexitet och antal rader kod. 
CK blev 2. 
 
Installationssteg. 
Xamarin har en annorlunda installationsprocess i jämförelse med de andra verktygen, eftersom Xamarin byggs 
och kompileras via Visual Studio. Antal installationssteg var 6 för både Android och iOS (se tabell 20 nedan). 
Båda dessa resultaten ligger under respektive medelvärden. 
 
Applikationens storlek på enhet. 
Applikationens storlek på Android var 19,68MB. Storleken på iOS var 22,4MB. Ett dåligt resultat för Android, 
men ett dugligt resultat för iOS - strax ovanför medelvärdet. 

6.6 Sammanställning av analys 

Verktygen betygsattes utefter hur väl applikationerna presterade (se kap 5 och kap 6). Därefter lades de nya 
poängen till de tidigare poängen (se tabell 7, kap 4.2). Verktyget med högst totalpoäng rekommenderades. 
 
För varje funktionalitet (kamera, accelerometer, geolocation) som verktyget stödde erhöll det ett poäng. Detta 
innebar att ett verktyg kunde få som flest tre poäng för Android, plus tre poäng för iOS; vilket betyder att 
maxpoäng var sex. 
För både CK och antal rader fick verktyget som hade lägst värde högsta poäng. Eftersom ett lägre värde var 
bättre så delades poängen ut i fallande ordning. Vilket innebar att det verktyget som hade högst antal rader kod 
fick ett poäng, det som har näst högst fick två poäng, och så vidare. 
För installationssteg så lades värdena ihop för Android och iOS. Därefter delades poängen ut i fallande ordning, 
eftersom ett lägre värde var bättre. 
För applikationens storlek på enhet så lades storlekarna ihop för både Android och iOS, och sedan delades 
poängen ut i fallande ordning. Det verktyg vars högsta sammanlagda värde för storlek på enhet fick ett poäng, 
näst högsta fick två poäng, och så vidare. 
 

Tabell 21. Tabell över poängsättningen för Funktionalitet, ordnad i alfabetisk ordning efter Verktyg. 

Verktyg Funktionalitet Poäng 

Cordova 5 5 

Ionic 6 6 

Meteor 4 4 

React Native 4 4 

Xamarin 4 4 

 
Tabell 21 (ovan) visar resultatet av poängsättningen för varje verktygs uppnådda funktionalitet. Varje verktyg 
erhöll ett poäng per funktionalitet. Bäst presterade Ionic, som klarade av alla tre funktioner på båda 
plattformarna - och erhöll därmed sex poäng. 
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Tabell 22. Tabell över poängsättningen för Cyklomatisk komplexitet, ordnad i alfabetisk ordning efter Verktyg. 

Verktyg Cyklomatisk komplexitet Poäng 

Cordova 1 2 

Ionic 1 2 

Meteor 2 1 

React Native 1 2 

Xamarin 2 1 

 

Tabell 22 (ovan) visar resultatet för CK, där ett lägre värde är bättre. Cordova, Ionic och React Native hade 1 
CK, medan Meteor och Xamarin had 2 CK. 
 

Tabell 23. Tabell över poängsättningen för Antal rader kod, ordnad i alfabetisk ordning efter Verktyg. 

Verktyg Antal rader kod Poäng 

Cordova 28 3 

Ionic 30 2 

Meteor 27 4 

React Native 30 2 

Xamarin 33 1 

 
Tabell 23 (ovan) visar resultatet för antal rader kod, där ett lägre värde är bättre. Bäst presterade Meteor med 27 
rader, och erhöll därför 4 poäng. Ionic och React Native hamnade på delad tredje plats och fick därför 2 poäng 
vardera. 
 

Tabell 24. Tabell över poängsättningen för Installationssteg, ordnad i alfabetisk ordning efter Verktyg. 

Verktyg Installationssteg Poäng 

Cordova 17 (8 + 9) 3 

Ionic 22 (11 + 11) 1 

Meteor 19 (9 + 10) 2 

React Native 10 (5 + 5) 5 

Xamarin 14 (7 + 7) 4 

 
Tabell 24 (ovan) visar resultatet för antal installationssteg för varje verktyg, där ett lägre värde är bättre. 
Resultatet visas på följande vis: ‘totala antalet steg (antalet steg för Android + antalet steg för iOS)’. Detta 
innebär att Cordova hade 17 installationssteg totalt, varav åtta var för Android och nio för iOS. Bäst presterade 
React Native med endast tio installationssteg (sammanlagt) och fick därför 5 poäng. 
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Tabell 25. Tabell över poängsättningen för Storlek på enhet, ordnad i alfabetisk ordning efter Verktyg. 

Verktyg Storlek på enhet Poäng 

Cordova 8,5MB (4,4 + 4,1) 5 

Ionic 27,91MB (6,91 + 21) 4 

Meteor 48,19MB (4,59 + 43,6) 1 

React Native 40,94MB (20,64 + 20,3) 3 

Xamarin 42,08MB (19,68 + 22,4) 2 

 

Tabell 25 (ovan) visar resultatet för appens storlek på enhet, där ett lägre värde är bättre. Resultatet visas på 
följande vis: ‘totala storleken (storlek på Android + storlek på iOS)’. Detta innebär att Meteors applikation för 
Android var 4,59MB stor och för iOS var den 43,6MB stor - total storlek blev således 48,19MB för Meteor; som 
också presterade sämst. Bäst presterade Cordova med endast 8,5MB total-storlek. 
 

Tabell 26. Tabell över verktygens poängställning, ordnad i fallande ordning efter Totalpoäng. 

Verktyg Funktionalitet CK Antal 
rader kod 

Installationssteg Storlek på 
enhet 

Tidigare 
poäng 

Totalpoäng 

React 
Native 

4 2 2 5 3 24 40 

Cordova 5 2 3 3 5 20 38 

Ionic 6 2 2 1 4 23 38 

Meteor 4 1 4 2 1 24 36 

Xamarin 4 1 1 4 2 16 28 

 

Tabell 26 (ovan) visar sammanställningen för poängen som verktygen har samlat på sig under studien. 
Funktionalitet - se tabell 21. 
CK - se tabell 22. 
Antal rader kod - se tabell 23. 
Installationssteg - se tabell 24. 
Storlek på enhet - se tabell 25. 
Tidigare poäng - är de poäng som verktygen erhöll (se tabell 7, kap 4). 
Totalpoäng - är summeringen av samtliga kolumner i tabellen. 
För samtliga kolumner är ett högre värde är bättre. 
 
Bäst presterade React Native med 40 poäng totalt. Intressant att notera är att Cordova och Ionic båda erhöll 
samma poäng - 38. Meteor kom tätt därefter på en tredje plats med 36 poäng. Sist kom Xamarin med 28 poäng. 
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7. Slutsatser 

Syftet med studien var att jämföra olika verktyg för utveckling av plattformsoberoende applikationer för mobila 
enheter och därmed ge en rekomendation av det verktyg som presterar bäst. 
 
Denna studie har redogjort för olika tillvägagångssätt för utveckling av plattformsoberoende applikationer för 
mobila enheter, och presenterat deras olika för- och nackdelar. Studien är baserad på Alexander Hanssons studie: 
En jämförelse mellan ramverk för att utveckla hybridapplikationer, som publicerades 2015. 
Tidigare forskning på området påvisar att verktyget Cordova, dåvarande PhoneGap, var att föredra när det 
kommer till utveckling av plattformsoberoende applikationer för mobila enheter (Hansson 2015; Heitkötter et al. 
2012). 
Företaget Altran Karlstad tillhandahöll en lista över elva verktyg som de var intresserade av. Listan såg ut på 
följande vis: AlphaAnywhere, Cordova, Titanium, Codename One, Ionic, AppPlatform, Meteor, NativeScript, 
React Native, Sencha Touch, och Xamarin. 
En utvärderingsprocess följde för att välja ut de fem verktyg som skulle testas med en demoapplikation. Dessa 
fem var: Cordova, Ionic, Meteor, React Native, och Xamarin. 
En demoapplikation byggdes för samtliga verktyg. Denna applikation byggdes på en Windows-dator, och 
testades mot en Android-enhet. Därefter fördes samtliga program över till en Mac-dator, och testades mot en 
iOS-enhet. Detta visade att samtliga verktyg var plattformsoberoende - i den bemärkelse att det kunde köras både 
på Android och iOS, vilket var ett kriterium för verktygen. 
Demoapplikationen hade för avsikt att testa om verktyget hade tillgång till följande native-funktionalitet: 
kamera, accelerometer, och geolocation. 
Verktygen poängsattes i genomförande-kapitlet samt i analysen. Dessa poäng ligger som grund för slutsatserna. 
 

 React Native förvärvade 40 poäng, två poäng mer än verktygen som kom på delad andra plats. 
 Cordova förvärvade 38 poäng - delad andra plats. Cordova hade tillgång till all native-funktionalitet, 

förutom geolocation på iOS. Cordova var det verktyg vars storlek på enhet hade bäst resultat på båda 
plattformarna. 

 Det enda verktyget vars demoapplikation hade full tillgång till native-funktionalitet, både på Android 
och iOS, var Ionic. Ionic lyckades dessutom förvärva 38 poäng, en delad andra plats i poängställningen. 

 Meteor förvärvade 36 poäng och hamnade på tredje plats. Meteor var det enda verktyg som inte hade 
tillgång till accelerometern, på någon av plattformarna. 

 Sist, och på tredje plats, kom Xamarin med 28 poäng. Precis som React Native hade Xamarin ej tillgång 
till kameran, på någon av plattformarna. 

 
Undersökningsfrågan för denna studie löd: Vilket av de elva verktygen kan rekommenderas? 
Enligt författaren var det tre verktyg som utmärkte sig: React Native - i fråga om poäng, Ionic, i fråga om - 
funktionalitet, samt Cordova - i fråga om storlek. 
Det rekommenderade verktyget för utveckling av plattformsoberoende applikationer för mobila enheter blev 
således React Native, då det erhöll flest poäng. 
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8. Avslutande reflektioner 

8.1 Metodologiska reflektioner 

8.1.1 Insamling av data 
Att samla in data från Stack Overflow och GitHub medför vissa problem. För det första: vissa av verktygen 
kanske inte är aktiva på Stack Overflow och/eller GitHub, dessa kanske har ett eget online-community. Dessa 
verktyg fick därför låga poäng på de momenten. 
För det andra: vissa verktyg hade delats upp i flera olika repositories på GitHub13. Därför gick det inte att samla 
in data om verktyget på ett tillförlitligt sätt. I dessa fall valde författaren att hämta data från det repository som 
ansågs mest relevant. Denna metod påverkar resultatet negativt för verktyget. Ett alternativ metod hade varit att 
räkna ihop GitHub-stjärnor, issues, och lösta issues för verktygets alla repositories. Risken med denna metod är 
att något repository inte räknas med av misstag. 

8.1.2 Antal GitHub issues 
Antal GitHub issues kan tolkas på olika sätt. En tolkning är att verktyget har många buggar - detta skulle kunna 
innebära att verktyget håller låg kvalitet. En annan tolkning är att verktyget har ett stort community som hjälps åt 
att hitta, rapportera, och lösa buggar - detta kunna skulle innebära att verktyget, precis som all annan mjukvara, 
har buggar, men dessa löses snabbt.  
Det är också svårt att tolka hur allvarlig en issue är. En issue skulle till exempel kunna vara att ett ord är felstavat 
och behöver rättas till. En annan issue skulle kunna vara att verktyget lider av säkerhetsbrister som gör 
användaren öppen för dataintrång. 
Enligt GitHub kan en issue vara en uppgift, en förbättring, eller en bugg. Så att ett verktyg har många issue 
behöver inte nödvändigtvis betyda att det är någonting dåligt. 
Författaren ansåg därför att verktygens antal lösta issues i procent är ett rimligt mätvärde att jämföra verktygen 
mot. 

8.1.3 Utveckling av demoapplikationer 
Samtliga applikationer utvecklades flera gånger. Den första gången en demoapplikation utvecklades utforskades 
verktyget. Syftet var att ta reda på vilka plugins som fanns tillgängliga och vilka installationssteg som var 
nödvändiga. Därefter togs applikationen bort och utvecklades ännu en gång, för att säkerställa att 
installationsstegen verkligen var korrekta och inga överflödiga steg fanns med i installationsprocessen. I de fall 
då något av stegen inte stämde upprepades proceduren. Detta för att öka trovärdigheten för beräkningen av antal 
installationssteg, samt för att förenkla för framtida återskapning av demoapplikationerna. 
 
Ett alternativ till denna metod är att utveckla applikationen endast en gång, och ta med överflödiga steg i 
beräkningen av antal installationssteg. Detta alternativ ger utvecklaren en helt annan åsikt om hur enkelt, eller 
svårt, verktyget är att använda. Eftersom personliga åsikter om verktygen inte vägde in i graderingen av dem, så 
valdes detta alternativ bort. 

8.2 Källkritik 

Litteratur och vetenskapliga artiklar inhämtades via Karlstad universitets bibliotek, och Digitala vetenskapliga 
arkivet. Författaren anser att dessa källor är trovärdiga eftersom de publiceras för allmänheten, och granskas av 
jämlikar. 
De elektroniska källorna hittades via sökningar på internet. De alla flesta elektroniska källorna för den här 
studien används för att förklara grundläggande begrepp i litteraturkapitlet. Författaren har i dessa fall försökt gå 
till den ursprungliga källan i dessa fall14. Därför anser författaren att även dessa källor är trovärdiga. Undantaget 
i denna studie är källan MobiLoud. Författaren har använt en artikel publicerad på MobiLouds hemsida som 
källa i litteraturkapitlet. Denna källa kan anses mindre trovärdig, därför har författaren använt vetenskapliga 
artiklar och litteratur som stödjer det MobiLoud skriver. Därför anser författaren att även denna källa är 
trovärdig. 

                                                           
13 Somliga verktyg hade hundratals olika repositories. 
14 Till exempel när .NET förklaras i grundläggande begrepp. Plattformen .NET utvecklas av Microsoft, därför 
ansåg författaren att Microsoft är en trovärdig källa för att kortfattat sammanfatta vad .NET är. 
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8.3 Tidigare forskning: likheter och skillnader 

Denna studie bygger på Hanssons arbete, och därför finns vissa likheter mellan uppsatserna. Dessa liknelser är: 
 Vi har båda utfört våra studier tillsammans med ett företag, för företagens räkning. Dock olika företag. 
 Hansson har en lista över åtta verktyg som ska utvärderas. Denna studie har en liknande lista som 

innehåller elva verktyg. Fyra följande verktyg finns med på båda listor: Cordova, Ionic, Meteor, samt 
Titanium. 

 Båda studierna använder sig av liknande metoder för utvärdering av mjukvara, nämligen: Antal rader 
kod, cyklomatisk komplexitet, och utvärdering av dokumentation. 

 Båda studierna har en urvalsprocess som sker i två steg.  
 Den här studien har blivit inspirerad av Hanssons datainsamling och genomförande, och tillämpar 

därför en liknande poängsättningsmetod. 
 Båda studierna har tagit fram en kodstandard för att på ett mer tillförlitligt sätt kunna jämföra de testade 

verktygens resultat. 
 
De två undersökningarna skiljer sig på följande punkter: 

 Främst skiljer sig vilka verktyg som testas, och även mängden verktyg som testas. Denna studie börjar 
med en lista om elva verktyg, för att sedan testa de fem verktygen som får högst poäng efter 
urvalsprocessen. Till skillnad från Hanssons studie som börjar med åtta verktyg och testar tre. 

 Dessutom skiljer sig studiernas kriterier för urval åt. Hansson har ett kriterium som säger att verktygen 
som undersöks måste använda sig av Cordova - detta kriterium utesluter automatiskt verktyg som 
Xamarin och React Native, därför valdes detta kriterium bort i den här studien. 

 Hansson har även ett kriterium som säger att verktygen måste vara open source (sv: öppen källkod). 
Eftersom öppen källkod är ett väldigt stort ämne, som innefattar en mängd olika licenser, så valdes detta 
kriterium bort. Detta uteslöt dock inte verktyg som är öppen källkod från att delta i studien. 

 Dessa två kriterier gjorde stor skillnad i vilka verktyg som kunde undersökas - vilket gjorde att listorna 
över verktyg såg olika ut. 

 Utöver detta så togs varje verktygs installationsprocess i beaktelse - det vill säga: hur många, och vilka, 
steg som var nödvändiga för att installera verktyget samt de nödvändiga plugins för varje applikation. 

8.4 Fortsatta studier 

Allteftersom studien fortgick har författaren gjort vissa noteringar angående studien. Dessa noteringar kan vara 
bidragande för fortsatta studier på ämnet. 
 
Att jämföra olika verktyg med varandra är svårt. Det är många aspekter som spelar in: verktygen har olika 
styrkor och svagheter som gör att vissa verktyg lämpar sig bättre för vissa uppgifter, men sämre för andra. 
Eftersom studien gjordes under en begränsad tidsperiod kunde inte alla dessa förutsättningar testas på alla 
verktyg. Detta innebär att ett verktyg som fick lägre totalpoäng i denna studie kanske kunde ha fått högre poäng i 
en annan studie - som testar annan funktionalitet.  
Detta gör att stora krav ställs på demoapplikationen. Författaren anser att den native-funktionalitet som testades - 
kamera, accelerometer, och geolocation - är rimlig att testa, men vill samtidigt rekommendera att ytterligare 
funktionalitet läggs till för framtida testning. Exempel på sådan funktionalitet är: filhantering, notifieringar, samt 
fingeravtrycksavläsning. 
Att beräkna antal rader kod och cyklomatisk komplexitet för att jämföra verktyg är i teorin en sund tanke, men i 
praktiken fungerar det lite sämre. Demoapplikationen var så liten så resultaten för både antal rader kod och 
cyklomatisk komplexitet skiljde sig föga mellan verktygen. Författaren anser att både antal installationssteg och 
applikationens storlek på enhet spelar större roll än antal rader kod och cyklomatisk komplexitet. Skulle 
demoapplikationen i framtida studier växa och testa ytterligare funktionalitet kan dessa två mätvärden bli mer 
relevanta. Därför rekommenderar författaren att antal rader kod och cyklomatisk komplexitet ska fortsätta att 
användas som mätvärden, men framtida forskare bör inte lägga så stor vikt vid deras resultat - såvida inte 
framtida demoapplikationer får ytterligare funktionalitet. 
I denna studie spelade även listan över verktyg roll. Om bara ett verktyg togs bort från eller lades till i listan så 
ändrades resultaten markant. Detta berodde på att verktygen jämfördes mot varandra och poängsattes därefter. 
Författaren anser att ett system som poängsätter verktygen var för sig, och sedan jämför poängen mot varandra, 
är att föredra, eftersom då påverkar inte listan resultaten. 
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8.5 Personliga upplevelser av verktygen 

Cordova 
Cordova var lätt och smidigt att arbeta med. Det gick snabbt att “deploy to device”15. Det var enkelt att installera 
verktyget, med endast få problem med konfigurationen och installationen av plugins. Cordova var enkelt att 
komma igång, och arbeta med, för någon som kunde HTML, CSS och JavaScript sedan tidigare. Författaren 
anser att Cordova är ett bra verktyg för utveckling av plattformsoberoende applikationer för mobila enheter. 
 
Ionic 
Ionic gick smidigt att installera, dock inte lika enkelt som Cordova. Verktyget innehåller en stor mängd 
förbyggda element, exempelvis knappar med native look and feel, till skillnad från Cordova. Dessa element gör 
det enklare för utvecklaren att bygga grafisk användargränssnitt. Deploy to device gick snabbt, dock inte lika 
snabbt som Cordova. 
 
Meteor 
Meteor var svårt att installera och konfigurera med många buggar och inställningar som behövde göras för att få 
igång det. Deploy to device upplevdes som trögt och tog lång tid. Många buggar, krascher och undantag. Svårt 
att hitta hjälp online. Ibland kraschade appen med exception, sedan kunde man kompilera och köra samma kod 
igen - utan krasch. 
 
React Native 
Det gick snabbt och lätt att installera React Native. Deploy to device gick snabbt. React Native hade både 
geolocation och accelerometer inbyggt, inga plugins var nödvändiga. React Native var det verktyg som 
författaren hade allra svårast att installera kamera-plugin. 
 
Xamarin 
Xamarin hade en enkel installation- och konfigurationsprocess, då det distribueras via Visual Studio 2017. Att 
arbeta med Xamarin påminner om arbeta i Android Studio - där man utvecklar native Android applikationer i 
Java. Även i Xamarin var kamera-plugin ett problem. Det gick att installera plugin utan problem, men att 
använda det var desto svårare. 
 
 
  

                                                           
15 Sv: distribuera till enheten. Den tid det tar för verktyget att kompilera, installera och starta applikationen på 
enheten. Deploy to device kopplas till kriteriumet som Heitkötter et al. (2012) kallar ”Application Speed” som 
bedömmer hur snabbt applikationen startar upp. 
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Omnämnande 

Författaren vill rikta ett stort tack till Altran Karlstad för deras råd och stöd i samband med denna undersökning. 
Även Peter Bellström förtjänar ett stort tack, då han har varit en fantastisk handledare och mentor. Tack. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Medgivandeblankett 

 
Forskningsansvarig 
Peter Persson,  
Karlstads Universitet, Webb och Multimedia - Informatik 
 
Information om studien 
Forskningsansvarig studerar vid Karlstads universitet och skriver en kandidatuppsats i ämnet Informatik, med 
inriktning mot applikationsutveckling. Studien handlar om verktyg för utveckling av plattformsoberoende 
applikationer för mobila enheter. Avsikten med studien är att jämföra elva olika verktyg för att kunna ge en 
kvalificerad rekommendation av något, eller några, av verktyg. Studiens målgrupp är företag som söker efter ett 
verktyg som passar deras behov när de ska utveckla plattformsoberoende applikationer för mobila enheter. Även 
personer som vill bli utvecklare inom området räknas till målgruppen. 
 
Förväntningar på deltagare 
Deltagaren förväntas att delge information om sitt arbetsliv och sin utbildning. Endast information som 
deltagaren själv är bekväm att dela med sig av kommer att samlas in för studien. Insamlingen kommer att ske 
genom att forskningsansvarig kontaktar deltagare och ber dem skriva en kort summering av deras arbetsliv och 
utbildning. Uppsatsen kommer efter avslutad studie att finnas tillgänglig för nedladdning via DiVA-portalen. 
Deltagare kommer att få möjlighet att godkänna all insamlad information innan någonting publiceras. 
 
Samtycke från deltagare 
Jag bekräftar härmed att jag tagit del av samtlig information i Medgivandeblankett, formulär för skriftligt 
samtycke av deltagande - En jämförelsestudie av verktyg för utveckling av plattformsoberoende applikationer 
för mobila enheter. 
Jag är införstådd i studiens syfte och vad som förväntas av mig som deltagare. Jag ger härmed mitt samtycke till 
att delta i studien. 
Jag har rätt att närsomhelst dra tillbaka mitt samtycke till att delta, genom att kontakta den forskningsansvariga. 
Insamlad data vid intervjun får då ej användas i studien. 
 

Deltagarens underskrift, med datum: 
 
Deltagare:      Datum: 
 
_______________________________  _______________________________ 
 

Kontrasignering (forskningsansvarig), med datum: 
 
Forskningsansvarig:     Datum: 
 
_______________________________  _______________________________ 
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Bilaga 2: Komplett kravlista från IEEE Std 1063-2001 

 
Tabell 27. Sammanställning över alla krav som IEEE Std 1063-2001 ställer på dokumentation. Källa: IEEE Computer 
Society, IEEE Standard for Software User Documentation. (2001) 

Component Required? 

Identification data (package label/title 
page) 

Yes 

Table of contents Yes, in documents of more than eight pages after the identification 
data 

List of illustrations Optional 

Introduction Yes 

Information for use of the documentation Yes 

Concept of operations Yes 

Procedures Yes (instructional mode) 

Information on software commands Yes (reference mode) 

Error messages and problem resolution Yes 

Glossary Yes, if documentation contains unfamiliar terms 

Related information sources Optional 

Navigational features Yes 

Index Yes, in documents of more than 40 pages 

Search capability Yes, in electronic documents 

 
  



47 
 

Bilaga 3: Källkod: Cordova 

 
Figur 6. Källkod - Cordova. Källa: författaren. 
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Bilaga 4: Källkod: Ionic 

 
Figur 7. Källkod - Ionic. Källa: författaren. 
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Bilaga 5: Källkod: Meteor 

 
Figur 8. Källkod - Meteor. Källa: författaren. 
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Bilaga 6: Källkod: React Native 

 
Figur 9. Källkod - React Native. Källa: författaren. 
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Bilaga 7: Källkod: Xamarin 

 
Figur 10. Källkod - Xamarin. Källa: författaren. 
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Bilaga 8: Ekvation cykolmatisk komplexitet: Cordova 

För att beräkna cyklomatisk komplexitet måste man först rita upp ett flödesschema. I flödesschemat 
representeras en nod (N) av en grön cirkel, och en kant (E) av ett svart streck. 
Därefter applicerar man Watson och McCabes formel (se kapitel 3.3.1) CK = E - N + 2. 
 

 
Figur 11. Flödesschema: Cordovas demoapplikation. Källa: Författaren. 

I figur 11 (ovan) kan vi se att demoapplikationen hade tio stycken noder (cirklar) och nio stycken kanter (streck). 
Anledningen till att flödesschemat består av en rak linje är att koden var sekventiell, vilket innebär att varje 
uttryck kom i tur och ordning, och det fanns inga if-else-satser eller loopar i koden. 
 
Detta innebär att formeln för denna demoapplikation blir: CK = 9 – 10 + 2. 
CK = -1 +2. 
CK = 1. 
 
Cyklomatisk komplexitet för Cordovas demoapplikation var således: 1. 
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Bilaga 9: Ekvation cykolmatisk komplexitet: Ionic 

 
Figur 12. Flödesschema: Ionics demoapplikation. Källa: Författaren. 

CK = 4 – 3 + 2. 
CK = 1. 
 
Cyklomatisk komplexitet för Ionics demoapplikation var således: 1. 
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Bilaga 10: Ekvation cykolmatisk komplexitet: Meteor 

 
Figur 13. Flödesschema: Meteors demoapplikation. Källa: Författaren. 

Förgreningen i flödesschemat (se figur 13, ovan) representerar en if-else-sats. 
 
CK = 6 – 6 + 2. 
CK = 2. 
 
Cyklomatisk komplexitet för Meteors demoapplikation var således: 2. 
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Bilaga 11: Ekvation cykolmatisk komplexitet: React Native 

 
Figur 14. Flödesschema: React Natives demoapplikation. Källa: Författaren. 

CK = 4 – 3 + 2. 
CK = 1. 
 
Cyklomatisk komplexitet för React Natives demoapplikation var således: 1. 
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Bilaga 12: Ekvation cykolmatisk komplexitet: Xamarin 

 
Figur 15. Flödesschema: Xamarins demoapplikation. Källa: Författaren. 

CK = 10 – 10 + 2. 
CK = 2. 
 
Cyklomatisk komplexitet för Xamarins demoapplikation var således: 2. 
 
 


