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Abstract 

The task of porting native applications to multiple devices can be considered tedious 

if this task involves getting accommodated to different development environments 

and a multitude of different tools, such as different programming languages, in 

order to complete said task. Cross-platform development, HTML5-based solutions, 

has proven an alternative with great potential. The question is what the strengths 

and weaknesses of this kind of development environment are for a developer, and 

if they match what contemporary research claims, which tends to be focused on 

technical aspects at many times. In contemporary research about cross-platform 

development, which generally compares many different approaches and as a result 

lack in depth, a perspective that also includes desktop solutions is also absent, even 

if there are multiple solutions on the desktop platform that can be considered 

equivalent to the frameworks that have been touched by previous research on 

mobile platforms. In addition, some research might be a bit out of date as software 

development trends move forward at a tremendous speed. This paper aimed to 

provide fresh insight into the matter by evaluating strengths and weaknesses within 

contemporary software solutions in the genre from a development perspective, as 

well as try to widen the perspective to also include desktop solutions. The results 

have shown that HTML-based solutions exceed in portability, modularity, 

scalability, development environment maturity, maintainability and simplicity, 

while there are small weaknesses to be found primarily within platform API 

accessiblity and long-term feasibility from the version consistency perspective. 

Multiple other weaknesses like performance that are outside the scope of this study 

were also mentioned. However, some respondents found that the ability to sacrifice 

some performance and API accessibility for more portability and simplicity without 

sacrificing all of it is one of the greatest strengths of HTML-based cross-platform 

solutions for application development by itself, rather than the more concrete 

aspects.
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1. Inledning 

Innovationen inom informationsteknik och systemutveckling har under de senaste 

årtiondena gått i en rasande fart. Det allt mer uppkopplade samhället ställer höga krav på 

systemutvecklare och deras förmåga att effektivt ta fram fungerande applikationer och 

tjänster som både är smidiga, praktiska och lätta att underhålla. Inte minst har de smarta 

telefonernas intåg bidragit till denna utveckling. Marknaden för system att utveckla för är 

idag diversifierad på såväl skrivbordsfronten som den mobila fronten, även om den 

förstnämnda domineras av Microsoft Windows och den sistnämnda av Android och IOS 

(Statista, 2019; Nunkesser, 2018). 

Att skapa applikationer för flera plattformar har uppenbara fördelar då man når ut till 

en större målgrupp, men är mycket mer komplicerat än att utveckla för enbart en plattform 

på grund av att olika standarder används för olika plattformar, till exempel olika 

programspråk (Holzinger et al, 2012 augusti). Detta kan i sin tur leda till att aktörer inom 

branschen måste avväga huruvida det är ekonomiskt försvarbart att utveckla applikationer 

för vissa plattformar eller inte. Den uppenbara konsekvensen är och har varit att 

konkurrerande operativsystem med en mindre användarbas till produkter med större 

genomslag, som iOS och Android, missgynnas och konkurrensen på denna marknad 

hämmas, när utvecklare inte finner det ekonomiskt försvarbart att utveckla och underhålla 

applikationer för dessa mindre operativsystem. Detta anses vara en avgörande faktor till 

varför Windows Phone aldrig slog igenom som ett mobilt operativsystem (Haselton, 2018).  

En lösning på denna problematik har hittats i webben, som jämförelsevis är en väldigt 

standardiserad plattform – HTML, CSS och Javascript används universellt. Två något olika 

hybridlösningar har identifierats som kan nyttjas för att avsevärt enklare skapa och 

underhålla applikationer ämnade för flera plattformar med hjälp av dessa programspråk 

som också kan tillhandahållas av officiella distributörer som Google Play, Itunes och 

Windows Store, då de är fristående applikationer. Ramverk som används för denna typ av 

lösningar har börjat vinna mark (Malavolta, 2015 maj) och den fulla potentialen hos dessa 

lösningar bör givetvis undersökas, men samtidigt bör även brister med dessa ramverk 

identifieras då dessa kan hämma denna potential. Detta är särskilt viktigt när vissa av 

ramverken som finns på marknaden inte haft lång tid att mogna. Det är även viktigt att 

detta görs även för ramverk för skrivbordsorienterade operativsystem, vilket sällan görs i 

nuläget. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera styrkor och svagheter med att utveckla 

applikationer för flera plattformar med hjälp av hybridlösningar baserade på HTML5, 

grundat i relaterad forskning inom området samt en egen datainsamling där 

hybridlösningarna React Native och Electron kommer utvärderas av människor 

verksamma inom systemutveckling. Studien åsyftar därmed även att finna huruvida det 

finns förbättringspotential inom kontemporära verktyg som används inom kontexten, 

samt att försöka introducera ett perspektiv som inte är begränsat till mobila enheter och 

operativsystem. 

1.2 Problemformulering 
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Utveckling mot flera plattformar är idag i princip standard inom systemutvecklingssektorn, 

och även om det visserligen finns mycket forskning om ämnet och möjliga strategier som 

kan vidtas, är väldigt mycket av denna forskning endast centrerad på mobila plattformar 

och jag anser inte heller i denna kontext att det finns tillräckligt mycket forskning om 

utvecklingsstrategier som involverar användning av HTML, CSS och Javascript generellt, 

samt fördelar och nackdelar med att använda dessa, relativt hur relevanta dessa 

utvecklingsstrategier är idag. 

Detta problem kan sammanfattas med denna frågeformulering: 

• Vilka styrkor respektive svagheter kan identifieras från ett utvecklarperspektiv med 

att crossplattformutveckling med hjälp av teknologi för webbutveckling? 

1.3 Avgränsningar 

De mest betydande avgränsningarna som har gjorts för studien berör dels vilken typ av 

applikationer och ramverk för att bygga dessa som ska utvärderas, samt från vilket 

perspektiv. Av alla strategier som kan användas för att skapa applikationer med HTML5 

var rena webbapplikationer exkluderats, då deras beroende av en traditionell webbläsare 

per definition medför att de inte är fullt fristående. Som följd kan de inte distribueras via 

officiella applikationsbutiker, något som kan antas vara viktigt för många aktörer inom 

branschen. Studien har perspektivmässigt avgränsats till att behandla ett 

utvecklarperspektiv och vissa aspekter hos de utvärderade ramverken som påverkar 

slutanvändaren mer än utvecklaren kommer därför inte utvärderas. Användarupplevelse, 

även känt som UX är ett helt eget, brett forskningsområde och jag menar att behöva ta 

hänsyn till de teorier som presenteras där samt integrera dem med befintligt tema medför 

en avsevärd komplexitet som sett till tidsramen för detta arbete är svår att försvara. Värt 

att påpeka är dock att ett utvecklarperspektiv i denna kontext åsyftar hela företag 

verksamma inom systemutveckling, snarare än att endast åsyfta personer som faktiskt 

skriver koden. Detta medför att personer i mer beslutsfattande positioner också kan 

intervjuas. 

Inga avgränsningar har liksom tidigare nämnt gjorts med hänsyn till att de ramverk som 

har undersökts i studien delvis används för olika typer av plattformar. Tvärtom anser jag 

att det ger mer perspektiv till studien vilket skiljer den från många andra föregående 

studier som mest fokuserat på mobila plattformar, och ett ramverks vara eller icke vara på 

en plattform kan samtidigt fungera som en styrka respektive svaghet inom studien. 

Dessutom kan det argumenteras för att det från ett utvecklarperspektiv inte är någon 

fundamental skillnad på hur plattformar som exempelvis mobila enheter och 

persondatorer fungerar. Båda har exempelvis samma grundläggande beståndsdelar såsom 

processorer, arbetsminne och lagringsenheter, även om de kanske fungerar på lite olika 

sätt. Utöver detta så kommer utveckling för båda typerna av enheter nästan alltid ske på en 

persondator, även om tester kan göras i andra miljöer. 

2. Bakgrund 

2.1 Utmaningar med systemutveckling för flera plattformar 
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En stor utmaning i att utveckla en fristående applikation på vad som kan anses traditionellt 

vis med hjälp av respektive SDK1 är den rådande fragmentationen av marknaden för 

digitala ekosystem och dess olika standarder för exekverbar kod och exekveringsmiljöer. 

Detta är extra tydligt för mobila enheter, där program för Android-baserade enheter skrivs 

i Java eller Kotlin och program för iOS skrivs i Objective C eller Swift (Smutný, 2012 maj; 

Nunkesser, 2018). Detta innebär koden för en Androidapplikation inte kan återanvändas 

för IOS-versionen av applikationen, utan denna måste göras om från grunden 

(Xanthopoulos & Xinogalos, 2013 september). Utvecklare måste förutom att inneha 

kompetens i olika programmeringsspråk också ha kännedom om vilka riktlinjer som gäller 

för behörigheter som krävs för att komma åt allt från enhetens hårdvara, såsom sensorer, 

till användardata såsom kontakter.  

Tidigare nämnda problematik berör dessutom endast själva utvecklingen av 

applikationen. För distribution finns det också utmaningar att möta beroende på plattform. 

Distribution via en fristående plattform, till exempel en egen webbsida, kan innebära att 

användare får svårare att hitta applikationen som ska distribueras och krävs det någon 

form av registrering eller betalning så måste potentiella kunder gå igenom en 

registreringsprocess som involverar flera steg för att ladda ner ett program, i kontrast till 

nyttjandet av befintliga ekosystem som de använder ofta och därmed ofta redan är 

inloggade. En egen, fristående distributionsplattform måste liksom applikationen som ska 

distribueras också ha sin egen utvecklingsprocess, och på vissa operativsystem, till exempel 

IOS, är under normala förhållanden endast den av plattformen tillhandahållna 

distributionsplattformar godkänd och tillgänglig. Att använda sig av befintliga och 

etablerade distributionslösningar, som Google Play för Android, Itunes för IOS och 

Windows Store för Windows 10, innebär andra utmaningar som måste bemötas – 

framförallt måste applikationen som ska distribueras förhålla sig till plattformarnas 

riktlinjer och godkännas för publicering. För distribution över Itunes krävs utöver det en 

utvecklarlicens från Apple (Melamed & Clayton, 2009 oktober, s. 309). 

All denna problematik kan översättas till ökande kostnader för organisationer 

verksamma inom systemutveckling, och det ligger i deras intresse att om möjligt förminska 

dessa kostnader. Att effektivisera själva utvecklingen och undvika att skriva om samma kod 

i ett annat programmeringsspråk kan ses som en given startpunkt, eftersom det under 

ideala förhållanden inte påverkar slutanvändaren. Filosofin kallas ofta ”Write once, run 

anywhere”, en slogan som introducerades tillsammans med programmeringsspråket Java 

och det abstraktionslager som det tillhandahåller (Blom et al, 2008 maj).  

3. Relaterad forskning 

I denna sektion kommer jag presentera ett urval av forskning som är relevant för studien 

och som jag förhåller mig till. 

3.1 Litteraturöversikt 

Crossplattformutveckling är ett brett område som är väl studerat inom forskningsområdet 

för systemutveckling, och överlappar såväl informatik som datavetenskap. Det engelska 

                                                      
1 Software Development Kit, en uppsättning utvecklingsverktyg för utveckling inriktat mot en viss 
plattform, operativsystem, programpaket m.m. 
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begreppet cross-platform i sig har och kan fortfarande avse att mjukvaruprodukterna som 

skapas riktar sig mot flera olika plattformar utan hänsyn till tillvägagångssätt i skapandet. 

Bishop & Horspool (2006) menar att detta är fallet, och menar att mjukvara som är på flera 

plattformar men har komponenter som är oberoende av dessa istället bör kallas 

plattformsoberoende mjukvara.  Begreppet används dock i ofta i kontext av det sistnämnda 

för att åsyfta att den underliggande koden är crossplattform, vilket den inte är i 

mjukvaruprodukter som är crossplattform men med kod beroende av plattform. Cusumano 

& Yoffie (1999) menar att det finns två olika sätt att skapa mjukvaruprodukter som kallas 

crossplattform – antingen genom att skriva applikationen från grunden för varje plattform, 

eller genom att använda sig av abstraherad generisk kod som inte skiljer sig markant 

mellan plattformar. Detta går i linje med vad föregående nämnd studie påstår, men vad 

författarna definierar som crossplattformutveckling som denna studie är centrerad kring 

användning av det sistnämnda tillvägagångssättet. Fallstudien om Netscapes utnyttjande 

av crossplattformutveckling är för övrigt mycket intressant, då den utforskar fördelarna 

respektive nackdelarna för utvecklare som Netscapes användning av en mjukvarulösning 

som bygger på en generisk kodbas medfört, något som är likt med vad denna studie 

försöker åstadkomma. I denna studie illustrerades också att många av utmaningarna med 

en crossplattformslösning som Java inte bara var synliga sett till användarupplevelse, och 

kommer därför att kunna användas referenspunkt för vad som undersöks i denna studie. 

Än mer intressant är också att Netscapes ingenjörer även experimenterade med HTML och 

Javascript för gränssnittsdesign, vilket också går i linje med vad denna studie undersöker. 

I föregående fall var skrivbordet forskningens brännpunkt, men sedan dess har det 

digitala landskapet förändrats avsevärt, framförallt genom de smarta telefonernas 

genombrott. Inte bara finns där en stor marknad, utan det har även fostrats en 

marknadskultur för fristående applikationer i stor utsträckning på plattformen (Huynh et 

al, 2017). Liksom hur persondatorn och tillhörande operativsystem behövt lång tid på sig 

för att mogna, kan detsamma sägas om dessa mobila enheter. Om fragmentationen inom 

marknaden för mobila operativsystem anses stor idag, var den gigantisk tidigare. I de 

smarta telefonernas barndom fanns fyra olika aktörer med en marknadsandel större än 

10%, och ytterligare två större än 1% (Holzinger et al, 2012 augusti). För någon som vill 

utveckla och distribuera en applikation på skrivbordet har den förlust som kommer av att 

bara bygga och distribuera för Microsoft Windows varit relativt obetydlig i många fall, sett 

till att Windows dominerat marknaden med en så stor andel som 90% i samma era 

(Statista, 2019). Detsamma har inte kunnat sägas generellt om den mobila plattformen, 

varpå mycket av forskningen inom området varit fokuserad på att främja 

crossplattformutveckling för den. Palmieri et al (2012 oktober) menar i kontexten av den 

mobila plattformen att de fördelar som verktyg för crossplattformutveckling har bidragit 

med exempelvis är en lägre kompetenströskel, mindre kod som en följd av att den skrivs 

en gång, lägre kostnader sett till utveckling och underhåll på sikt samt att den färdiga 

mjukvaran kunde nå en större marknad. HTML5 har upptäckts som en kraftfull arkitektur 

för att göra detta, då den redan används för webben. Resultatet är många hybridlösningar 

som kombinerar funktionalitet som erbjuds genom HTML5 med ett underliggande 

abstraktionslager som ger additionell funktionalitet gentemot en vanlig webbläsare (De 

Andrade & Albuquerque, 2015). 
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Mycket av forskningen inom området har just handlat om att utforska just dessa verktyg 

för crossplatformsutveckling och skillnaden mellan dem. Xanthopoulos & Xinogalos (2013 

september) beskriver i sin studie utöver utveckling mot respektive plattform fyra strategier 

som kan tillämpas och dess funktioner, och utvärderar sedan dessa strategier. Dessa 

kategorier är webbapplikationer, hybridapplikationer, interpreterade applikationer och 

genererade applikationer. Två av dessa tydligt avgränsade kategorier är relevanta för 

studien, hybridapplikationer respektive interpreterade applikationer, där HTML5 kan 

användas. Webbapplikationer eller webbsidor är beroende av en webbläsare för att fungera 

och faller utanför studiens avgränsning, och utöver att det ej framgår att genererade 

applikationer kan skrivas med hjälp av HTML, CSS eller Javascript, så har denna strategi 

aldrig blivit särskilt framgångsrik för mobila plattformar (Nunkesser, 2018).  

Själva utvärderingen i Xanthopoulos & Xinogalos (2013 september) är dock inte 

relevant för denna studie, då den är väldigt fokuserad på lösningarnas funktion rent 

tekniskt. Heitkötter et al (2012 april) beskriver samtliga strategier som kan användas för 

utveckling mot flera plattformar med mer specifika exempel på existerande lösningar, och 

genomför i sin studie också en utvärdering av de olika strategierna baserat från en mängd 

kriterier. Till skillnad från föregående studie anses denna utvärdering fullt relevant för 

denna studie, då de fastlagda kriterierna är fastlagda utifrån en metod som relaterar till 

informatik. En anpassning av denna utvärdering och dess kriterier kommer att fungera 

som ett teoretiskt ramverk för datainsamlingen inom denna studie. Författarna har i 

studien fastlagt dessa kriterier delvis med hjälp av diskussioner med utvecklare, något som 

denna studie också bygger på, men har istället valt att göra en jämförande studie mellan 

alla tillvägagångssätt istället för att fokusera på en speciell kategori och utvärdera denna i 

större detalj. De har även i sin studie valt att utvärdera aspekter som bottnar i 

användarupplevelse/UX snarare och som påverkar utvecklare i andra hand, snarare än att 

ha ett mer strikt utvecklarperspektiv som övergripande fokuserar mer på faktorer som 

påverkar arbetet i första hand. Ett problem är också åldern på studien, sett till hur snabbt 

branschen rör på sig.  

I Holzinger et al (2012) presenteras också flera strategier som kan tillämpas, avgränsat 

till just HTML5-baserade sådana. De gör även liknande distinktioner mellan de olika 

typerna av applikationer som kan byggas i HTML5 som tidigare nämnda studier har gjort, 

och beskriver sedan några exempel på ramverk som kan användas för syftet. Skillnaden 

mot avgränsningen i denna studie är att rena webbapplikationer inte exkluderats från 

studien, och att författarna valt att fokusera mycket av sin utvärdering på saker som 

relaterar till gränssnitt och gränssnittsdesign, vilket bara berör en liten del av 

utvecklingsprocessen som helhet. Detta perspektiv kommer dock att användas för att 

understödja relevansen hos kriteriet för gränssnittsdesign som Heitkötter (2012 april) 

lägger fram bland andra. 

Av dem två hybridlösningar som är relevanta i studien framstår initialt utveckling av 

hybridapplikationer som den av forskning mest utforskade. Malavolta et al (2015 maj) gör 

en studie om mobila hybridapplikationers spridning på Google Play och ger även en kort 

beskrivning av hur de fungerar rent tekniskt, utöver det som redan nämnts i tidigare 

behandlad forskning. I sin jämförande studie om hybridapplikationer gör de Andrade & 

Albuquerque (2015) detsamma. Båda presenterar fördelar med att bygga 

hybridapplikationer, men samtidigt även några nackdelar med. Malavolta et al (2015 maj) 
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påvisar senare i sin studie en tendens att typer av mobilapplikationer som påverkas särskilt 

av tidigare i sin studie presenterade nackdelar sällan utvecklas som hybridapplikationer. 

Trots att spridningen hos mobila hybridapplikationer är en nämnvärd detalj som kan 

kopplas till långsiktig hållbarhet, liksom hur deras positiva och negativa egenskaper har 

inflytande över denna spridning, är detta inte centralt för denna studie. Av alla detta skäl 

kommer deras studie ha jämförelsevis begränsat inflytande över denna studies teoretiska 

ramverk, även om den är långt ifrån att uteslutas. Detsamma gäller de Andrade & 

Albuquerque (2015), som till skillnad från denna studie är en mer komparativ studie och 

som också baserar sin utvärdering utifrån ett UX-perspektiv med ett fokus på uppfattad 

prestanda. 

Huynh et al (2017) bidrar med ett mer färskt perspektiv på hybridapplikationer, och har 

en liknande avgränsning relativt denna studie sett till att den fokuserar på vad utveckling 

av hybridapplikationer innebär för utvecklare. Delar av argumentationen för 

hybridapplikationer är intressant, och detsamma gäller författarnas utvärdering av 

ramverket Ionic som emellertid är på mer teknisk nivå. 

I kontexten av det som kallas interpreterade applikationer av Xanthopoulos & Xinogalos 

(2013 september) blir det emellertid tydligt att en tydlig konsensus verkar saknas kring 

taxonomin om hybridlösningar, då Heitkötter et al (2012 april) väljer att kalla ramverken 

som skapar denna typ av applikationer för självständiga exekveringsmiljöer och Holzinger 

et al (2012 augusti) kallar den för multiplattformsramverk. Utöver detta väljer Malavolta 

et al (2015 maj) att inkludera Appcelerator Titanium i sin studie om hybridapplikationer 

samtidigt som den i dem tre tidigare nämnda studierna tillhör sin egen kategori, även om 

Xanthopoulos & Xinogalos (2013 september) menar att det som de kallar 

hybridapplikationer också kan byggas i Appcelerator Titanium. Problematiken med 

avsaknaden av en gemensam taxonomi kvarstår i vilket fall, ett problem som Nunkesser 

(2018, maj) försökte triangulera i sin studie. Där jämför författaren olika andra studiers 

avgränsningar och menar att det enda termer som används generellt är webbapplikationer 

hybridapplikationer och nativeapplikationer, och allt däremellan dem två senare ofta 

klassas som hybridapplikationer – en modell som både Malavolta et al (2015 maj), Huynh 

et al (2017) och de Andrade & Albuquerque (2015) tillsynes väljer att tillämpa, den 

sistnämnda genom att lägga fram ett spektrum. Han kommer därefter med sitt eget förslag 

på taxonomi för att skilja på olika strategier för utveckling för flera plattformar, med ett 

fokus på mobila sådana. Hans taxonomi kommer att användas inom denna studie för att 

hjälpa till med avgränsningen av utvecklingsstrategier samt för att understödja varför det 

bör anses vetenskapligt korrekt att placera vissa ramverk som av andra klassificeras som 

ramverk för hybridapplikationer i sin egen kategori. Hans förslag på den typen av 

applikationer som ska undersökas i denna studie vid sidan av hybridapplikationer kan 

översättas till hybrida bryggade applikationer, vilket jag väljer att förkorta till endast 

bryggade applikationer för att undvika förväxling med ”vanliga” hybridapplikationer – som 

samlingsterm för båda använder jag ”hybridlösningar”. Författaren ger även aktuella 

exempel på vilka ramverk som tillhör den kategori som i denna studie benämns som 

interpreterade applikationer och ger en beskrivning av hur dessa fungerar generellt, utöver 

vad som redan har sagts. 

Inom denna forskning finns det emellertid ett gap, då vad som ofta undersöks är hur 

lösningarna fungerar rent tekniskt, och inte så mycket om interaktionen mellan människor 
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och denna programvara. Den forskning som utförts tidigare om detta har dessutom mest 

fokuserat på slutanvändarens användarupplevelse, och inte tagit hänsyn till den nytta och 

de utmaningar som utvecklare upplever att dessa lösningar medför för dem under 

utvecklingsprocessen när de interagerar med dem och tillhörande ekosystem. Utöver detta 

saknas forskning som breddar perspektivet till att även handla om HTML5-baserade 

hybridlösningar på skrivbordsorienterade operativsystem. Det kan argumenteras för att 

förekomsten av andra, tidigare lösningar som inte använder HTML, CSS och Javascript har 

reducerat problemet med plattformskompabilitet för dessa operativsystem. Den tidigare 

nämnda Java-plattformen är enligt Thiruvathukal (2002) inte ens det första försöket att 

göra detta, och hänvisar till vad han anser är tre framgångssagor som kom före Java. 

Oavsett kvarstår problematiken av att behöva ha flera kompetenser än en om utveckling 

förutom mot skrivbordet även ska ske mot mobila plattformar och webben, en lucka som 

har börjat fyllas av lösningar på skrivbordet som jag anser motsvarar vad mycket forskning 

om den mobila plattformen har handlat om. 

Definitioner på dem hybridlösningar som har avgränsats, det vill säga 

hybridapplikationer och bryggade applikationer, kommer följande att presenteras och 

användas som ett teoretiskt stöd inom utvärderingen. En viktig anledning varför 

hybridlösningarna redogörs funktionsmässigt är också för att kunna motivera inklusionen 

av skrivbordsbaserade crossplattformlösningar baserade på HTML5 i taxonomin som 

tidigare redovisats utifrån forskning baserad på mobila hybridlösningar. 

3.2 Hybridapplikationer 

En hybridapplikation är en av dem ofta tillämpade hybridlösningarna på 

multiplattformsproblemet, som tillåter att en applikation kan portas till flera plattformar 

utan att koden behöver skrivas om från grunden genom att skapa ett abstraktionslager. I 

lösningar av denna typ skapas själva innehållet med hjälp av HTML5, CSS3 och Javascript, 

och körs i ett ramverk (skal) som är anpassat för plattformen den brukas på, som också 

innehåller en webbläsare. Skillnaden gentemot en vanlig webbläsare är att källkoden till 

hybridapplikationens innehåll förpackas tillsammans med dess webbläsare, medan 

källkoden i en renodlad webbapplikation i en konventionell webbläsare hämtas ifrån 

internet (Xanthopoulos & Xinogalos, 2013 september). Lösningen innebär att fördelar med 

fristående applikationer respektive webbsidor kan kombineras, samtidigt som flera 

nackdelar med respektive lösning kan kringgås. Utvecklare kan skapa applikationen som 

en vanlig webbapplikation med responsiva funktioner, och få åtkomst till hårdvara med 

hjälp av ett generiskt Javascript-API som bryggar alla förfrågningar från den webbaserade 

koden till systemets API2 (Malavolta et al, 2015 maj). Lösningen saknar emellertid liksom 

allt annat inte nackdelar. De Andrade & Albuquerque (2015) menar att vissa 

hårdvarufunktioner som finns i fullständigt fristående applikationer kanske inte finns 

tillgängliga, och att en hybridlösning inte heller är lämpad för situationer där hög prestanda 

är viktigt.  

Malavolta et al (2015 maj) menar att hybridapplikationer vid tidpunkten för studien var 

relativt ovanliga, baserat på en empirisk studie där 3,73% av 12.468 undersökta 

applikationer på Google Play var identifierade som hybridapplikationer, men fann 

                                                      
2 Application Programming Interface, även känt som applikationsprogrammeringsgränssnitt 
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samtidigt att de inte var komplett åsidosatta av topputvecklare, vilket kunde vara 

uppmuntrande för tillväxt inom detta område av systemutveckling, enligt författarna. 

Författarna kunde dock också se en tydlig tendens att applikationer inom kategorier som 

krävde mer interaktion med hårdvara mer sällan var utvecklade som hybridapplikationer 

än applikationer inom andra kategorier, och menar att detta är en klar indikator på ett 

område där det finns en tydlig utvecklingspotential för producenter av ramverken som 

används för utveckling av hybridapplikationer. 

Två exempel på ramverk som används för skapandet av hybridapplikationer är Apache 

Cordova och Adobe Phonegap, som är en distribution av den förstnämnda (Heitkötter et 

al, 2012 april). Electron, en plattform för operativsystem på persondatorer som omfattas 

av denna studie, kan defineras som en hybridapplikation genom att den använder sig av 

Chromium, en webbläsare med öppen källkod, för att leverera innehåll tillsammans med 

ett Javascript-API i bakgrunden (Electron, u.å), vilket speglar den definition som tidigare 

har lagts upp trots att ramverket till skillnad från övriga inte är för mobila enheter. 

3.3 Bryggade applikationer 

I det som av Nunkesser (2018 maj) kallas för hybrida bryggade applikationer är 

plattformsspecifik kod automatiskt genererad av en interpreterare för att skapa 

applikationens användargränssnitt. På detta sätt kan element specifikt tillhandahållna av 

operativsystemet användas i användargränssnittet, samtidigt som applikationens kodbas 

är oberoende och kan skrivas med hjälp av andra programspråk än vad operativsystemet 

kräver. Av Xanthopoulos & Xinogalos (2013 september) kallas denna typ av applikationer 

för interpreterade applikationer. Skillnaden mot hybridapplikationer är liten, men en 

avgörande faktor som skiljer interpreteraren inom denna kontext från den webbläsare som 

är väsentlig för en hybridapplikation är att HTML och CSS inte behöver användas 

(Heitkötter et al, 2012 april). En fördel med denna hybridlösning är högre effektivitet och 

ett mindre generiskt utseende gentemot vanliga hybridapplikation eftersom för 

operativsystemet inhemska komponenter används inom användargränssnittet. Sett till 

denna studie har dock denna skillnad liten betydelse, då prestandan och hur gränssnittet 

upplevs inte kommer att undersökas. Nackdelen med denna strategi är att applikationen 

blir helt beroende av ramverket som interpreterar källkoden. Nya funktioner som stöds av 

operativsystemet blir endast tillgängliga för användning inom denna strategi när den valda 

interpreteraren stöder detta (Xanthopoulos & Xinogalos, 2013 september). Ramverk för 

bryggade applikationer benämns som så kallade fristående exekveringsmiljöer av 

Heitkötter et al (2012 april), som sedan anger Appcelerator Titanium som ett exempel. I 

detta ramverk implementerar utvecklare användargränssnitt, logik och tillhörande data 

med hjälp av Javascript. Koden förpackas sedan tillsammans med ramverket, och 

interpreteras vid exekvering. Även Holzinger et al (2012) väljer att behandla Appcelerator 

Titanium tillsammans med JQuery Mobile och PhoneGap som exempel på multiplattform-

ramverk, men markerar explicit att de två sistnämnda resulterar i webbapplikationer 

respektive hybridapplikationer och därmed kan det sägas redan där att författarna anser 

att detta ramverk tillhör sin egen kategori, ett antagande som sedan i resultatet förstärks 

genom att författarna där explicit gör skillnad på genererade applikationer, 

webbapplikationer, hybridapplikationer samt multiplattformsramverk, där det 
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sistnämnda antas vara ett annat namn för vad i detta arbete benämns som bryggade 

applikationer. 

Nunkesser (2018 maj) menar att användning av Javascript som ramverkens primära 

programspråk är en definierande faktor gentemot övriga ramverk som använder sig av 

interpreterare, och nämner förutom det redan tidigare nämnda Appcelerator Titanium 

också Flutter och för denna uppsats relevant, React Native, som tillhörande denna kategori. 

Ett ramverk för skrivbordsmiljöer som tillsynes passar definitionen för bryggade 

applikationer är Proton Native, som påstår sig vara ett bättre alternativ för 

multiplattformsutveckling än Electron med användning av komponenter direkt från 

operativsystemet, och som använder samma kodsyntax som React Native (Hansen, u.å). 

För högsta möjliga vetenskapliga korrekthet har jag som tidigare valt att göra tydligt att 

det finns en skillnad mellan denna hybridlösning och vanliga hybridapplikationer. Med 

detta sagt menar jag emellertid inte att det handlar om två skilda världar – skillnaden är 

liten och är mest synlig i aspekter som inte berörs av studien. Därför kommer jag till stor 

del inte ta hänsyn till dessa skillnader i utvärderingen av hybridlösningarna React Native 

och Electron, utom för aspekter där den är direkt synlig. 

4. Forskningsmetodik 

Denna sektion kommer att vara fokuserad på de metoder jag valt att använda för att 

genomföra min studie, samt andra aspekter som urval, etik och metodkritik. 

4.1 Metodval och tillvägagångssätt 

Studien är fokuserad på att hitta fördelar och nackdelar med HTML5-baserade 

hybridlösningar från ett utvecklarperspektiv, vilket innebär ett större beroende på 

människors uppfattningar och anekdoter än rena siffror. Därav har en kvalitativ metod 

valts ut för studiens syfte. Mason (2002, s. 6) menar att kvalitativa studier har fördelen att 

kunna utforska sanningar eller andras verkligheter, vilket gör metoden lämplig för denna 

studies avgränsning. 

Inom en kvalitativ studie prioriteras tidigare erfarenheter och reflektioner från 

respondenterna över etablerad teori, vilket gör att nya hypoteser kan formuleras utifrån en 

analys av den insamlade kvalitativa datan. Den insamlade datan kan interpreteras från 

flera olika synvinklar, vilket medför att studien blir väldigt nyanserad. Detta djup gör att 

jag anser att den kvalitativa metoden framstår som ett självklart val för denna studie. 

Mason (2002, s. 1) menar av den kvalitativa metoden har en orivaliserad kapacitet att 

förklara hur saker fungerar i en viss kontext, vilket kan sägas är vad denna studie ämnar 

åstadkomma. 

Nackdelen med kvalitativa studier är att delar av datan som samlas in riskerar att vara 

irrelevant relativt studiens avgränsning. Detta anser jag dock är relativt lätt att överkomma 

relativt den datamängd som jag använder mig av i denna studie. 

4.2 Metod för datainsamling 

Metoden som valts ut för insamling av data under studiens gång är semistrukturerade 

intervjuer. Denna intervjumetod kombinerar aspekter från strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer och använder sig av både öppna och stängda frågor. Preece et al 
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(2015, s. 233) menar att vilken intervjumetod som ska användas avgörs av hur specifik 

frågeställningen och målen med intervjun är. Är frågeställningen mer bred och abstrakt 

lämpar sig ostrukturerade intervjuer bäst. Är den emellertid väldigt specifik och konkret, 

och handlar till exempel om att utvärdera en funktion i en webbläsare, lämpar sig 

strukturerade intervjuer bättre, menar författarna. 

Eftersom frågeställningen i denna intervju handlar om att undersöka en strategi för 

utveckling, som dock bottnar i utvärdering av specifika konkretiseringar av denna strategi, 

har semistrukturerade intervjuer varit ett självklart val i och med dess redan nämnda 

funktion som en hybrid mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer. 

Inför intervjuernas genomförande har en så kallad intervjuguide skapats. Denna 

används enligt Patton (2002, s. 419) som ett hjälpmedel för att styra riktningen på 

intervjun, men ska inte nödvändigtvis ses som en checklista och alla ämnen behövs inte 

diskuteras. I fallet med denna studie har dock intervjuerna varit förhållandevis korta och 

därför har det ansetts möjligt att diskutera de flesta ämnen på ett ganska strukturerat sätt 

genom att bland annat diskutera ämnen i en tydlig ordning, men samtidigt nyttja mycket 

av den flexibilitet som metoden ger när frågor och följdfrågor kan ställas mer spontant och 

naturligt, frågor som också passar i sammanhanget. Vissa frågor som fastställts utifrån det 

teoretiska ramverket har dock i flera sammanhang visat sig oväsentliga eller rentav 

irrelevanta för frågeställningen, och att metoden tillåter att dessa frågor inte alltid behöver 

ställas kan ses som en stor fördel. 

4.3 Urval 

Urvalet för denna studie är ett så kallat bekvämlighetsurval inom kategorin stratifierat 

urval. Termen bekvämlighetsurval används enligt Preece (2015, s. 228) för att beskriva en 

situation där ett urval mest bygger på individers tillgänglighet. Företagen och dess 

representanter som jag har valt att intervjua har delvis kunnat nås genom personliga 

kontakter som arbetar inom dessa miljöer. Resterande intervjupersoner har jag emellertid 

fått tag på genom att ta kontakt med flertalet företag baserade inom systemutveckling. 

Urvalet som helhet består av två utvecklare och två personer i chefs- och 

projektledarpositioner vilket ger flera olika synvinklar på ramverken och 

utvecklingsmiljön. Tre av respondenterna hade erfarenhet med ramverket React Native för 

bryggade applikationer, medan den resterande av respondenterna, en utvecklare, hade 

erfarenhet av Electron, ett ramverk som klassificerats som ett ramverk för 

hybridapplikationer på persondatorer med hjälp av att applicera den definition som 

fastlagts tidigare i studien. Erfarenheterna har dock skiljt sig åt på olika sätt, inte bara sett 

till respondenternas yrkespositioner men också sett till företagens mål och arbetssätt. R3 

exempelvis hade mindre insikt i en del saker då många av uppdragen med React Native 

hade varit konsultuppdrag. Utöver detta var det företag som R1 arbetade för till skillnad 

från övriga inget konsultbolag, utan en IT-startup som byggde en enda produkt inhouse. 

R1:s perspektiv kommer därför vara centrerat kring kontexten av den produkten, något 

som inte riktigt kan sägas om övriga respondenter. 

4.4 Etik 
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Datainsamlingen har bedrivits med en förhållning till de forskningsetiska principerna som 

presenteras av Vetenskapsrådet (2002). Dessa principer följer; Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att deltagare i en studie ska informeras om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Ingår gör även att upplysa 

deltagarna om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande. Deltagarna har inom denna studie informerats om detta i början av varje 

intervju. Samtyckeskravet innebär att deltagaren har givit sitt samtycke till att medverka i 

studien. De har även rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor som de deltar. De ska 

kunna avbryta sin medverkan utan att detta får negativa påföljder. Inom denna studie har 

medverkande liksom tidigare punkter informerats om detta och sedan tillfrågats om 

samtycke till ljudinspelning och erbjudits att få granska innehållet i efterföljande 

transkribering. Alla samtyckte till ljudinspelning, två tackade ja till erbjudandet att få 

granska transkriberingar och ingen av deltagarna avbröt intervjun i förtid. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare i studien ska ges konfidentialitet i så 

stor utsträckning som det är möjligt. Detta innebär att alla uppgifter om identifierbara 

personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant vis att det ej går för 

utomstående att identifiera enskilda människor i studien. Om forskning omfattar 

användning av vad som kan ses som etiskt känsliga uppgifter bör all personal i studien 

underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande denna typ av uppgifter. I denna 

studie så identifierades intervjupersonerna med hjälp av kodnamn. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlas in endast får användas i 

forskningssyfte och inget annat, till exempel inte kommersiella syften. Liksom fallet med 

övriga krav informerades medverkande om detta i början av intervjun. 

4.5 Analysmetod 

För denna studie har en induktiv, kvalitativ metod valts för analys av den insamlade datan. 

Inom ramen för en simpel kvalitativ analys menar Preece et al (2015, s. 291) att det finns 

tre olika metoder för att analysera kvalitativ data; Identifiering av återkommande mönster 

eller teman, kategorisering av data samt analys av kritiska händelser. Dessa tre metoder 

för analys kan kombineras med varandra men bara de två förstnämnda har använts inom 

denna studie. Analys av kritiska händelser har uteslutits främst för att observationer, som 

är den mest givande datainsamlingsmetoden för identifiering av kritiska händelser, ej 

använts inom ramarna för denna studie. 

Grundläggande kategorisering av insamlade data har initialt gjorts genom att 

intervjutranskriberingarna strukturerats upp tydligt efter det teoretiska ramverket med 

respektive kriterier som tidigare fastställts i studien, vilket har möjliggjorts av att dessa 

diskuterats i en relativt fast ordning. För att fånga avvikelser i den initiala kategoriseringen 

har viss färgkodning av transkriberingarna genomförts. Slutligen har alla svaren 

sammanställts i ett dokument enligt de upplagda kriterierna, som därefter granskats. 

4.6 Metodkritik 

Ett problem med intervjuer som datainsamlingsmetod är det så kallade ”vad de säger och 

vad de gör”-dilemmat [eng: What they say and what they do] (Preece et al, 2015, s. 239). 

Detta innebär att när respondenter besvarar en fråga i intervjun så kanske svaret inte alltid 
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representerar sanningen. Det finns olika orsaker till att detta är fallet. Ibland väljer 

respondenter att svara på det sätt som de anser får dem att framstå på det bästa sättet. 

Ibland har de helt enkelt glömt omständigheter kring tidigare händelser, eller så tror 

respondenterna att vissa svar kommer tillfredsställa intervjuaren bättre än andra. Detta 

problem går ej att undvika, men kan kringgås genom att kombinera intervjuer med andra 

metoder för datainsamling. Andra typer av datainsamling har inte skett inom denna studies 

ramar, vilket i kombination med det begränsade urvalet kan anses som problematiskt. 

Samtidigt så har fokuset främst legat på deltagarnas kontemporära uppfattningar om 

verkligheten snarare än deras exakta handlingar, vilket också gör att observationer blir 

olämpliga för studien då de främst är användbara för det sistnämnda. Dessutom har 

deltagarna informerats om att studiens syfte på lång sikt är att bidra till förbättring av 

verktygen som de använder inom sitt arbete, vilket jag menar motiverar ärlighet hos dem 

deltagande i större utsträckning än annars eftersom förbättringar som går i linje med deras 

faktiska uppfattningar borde ligga i deras intresse. Intervjuaren själv kan också påverka 

intervjuernas resultat, om han eller hon omedvetet låter sina personliga åsikter influera 

hur frågorna ställs. För att även kunna förminska denna riskfaktor är det viktigt att vara 

medveten om den när man ställer frågorna, även om problemet sällan helt kan undvikas. 

Kroppspråk är till exempel en faktor som kan influera respondenters svar (Preece et al, 

2015, s. 235), något som kan ske helt omedvetet. 

Sett till yrkespositioner så har urvalet varit relativt oviktat, då det inkluderar både 

utvecklare och beslutsfattare, alla inom olika företag. Detsamma gäller dock inte när det 

gäller ramverk som dessa personer har utvärderat, då React Native som ramverk har 

utvärderats av tre personer och Electron endast en, denna person en utvecklare. Samtidigt 

är uppdelningen i beslutsfattare och utvecklare kanske ganska simplifierad, då det bygger 

på att utvecklarna bara gör det de blir tillsagda. Detta var inte fallet med denna studie, då 

det tydligt framgick att utvecklarna inom alla undersökta företag ofta hade en hel del 

kontroll över vilka verktyg som de ville använda i utvecklingen, så länge upplagda mål 

kunde uppnås, så en utvecklare anser jag har mer insyn i utvecklingsprocessen i praktiken. 

Vilken jag tillsammans med att plattformarna inte skiljer sig fundamentalt väljer att 

använda som försvar för viktningen till fördel för React Native, även om jag medger att en 

större och mer oviktad representation för Electron hade varit mer optimalt. 

Analysmetoden kan inte heller undantas från kritik. I en ideal situation presenteras 

resultatet opartiskt och balanserat. Detta är dock svårt om inte omöjligt eftersom den 

insamlade datan måste tolkas subjektivt, exempelvis genom att göra antaganden om vilken 

data som passar i vilka kategorier under sorteringen (Mason, 2002, s. 147–148). Fler 

antaganden måste senare göras, och konsekvensen blir att datan blir aningen viktad. 

Problemet med subjektivitet är oundvikligt, men kan begränsas om man är medveten om 

det under analysen. 

4.7 Teoretiskt ramverk 

Heitkötter et al (2012 april) fastlägger ett antal kriterier som kan användas för att utvärdera 

strategier för utveckling av applikationer för flera plattformar, inom två kategorier – 

infrastruktur och utvecklingsperspektiv.  

Det första av kriterierna inom kategorin infrastruktur är licens och kostnad. Är 

ramverket som används gratis distribuerat eller kanske även med öppen källkod? Innebär 
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det ett behov av licens för att skapa applikationer för kommersiellt syfte med det 

tillhandahållna ramverket? Finns det kostnadsfri support? Det andra kriteriet är vilka 

plattformar som stöds, och till vilken grad. Det tredje kriteriet är åtkomst till 

plattformsspecifika funktioner som kamera, GPS, kontakter eller notifikationer. Det fjärde 

kriteriet är hållbarhet på lång sikt. Uppdateras ramverket ofta? Finns det ett stort 

community? Stöder ramverket nya versioner av supportade operativsystem? Det femte 

kriteriet är utseende och känsla. Det spelar till exempel roll om en applikation verkligen 

känns som en fristående sådan eller om den känns som en webbsida. Det sjätte kriteriet är 

snabbhet och responsivitet. Det sjunde och sista kriteriet i kategorin infrastruktur är 

distribution. Hur enkelt är det att distribuera applikationer byggda med hjälp av 

ramverket, och hur kan det göras? 

Inom kategorin för utveckling finns också sju olika kriterier. Det första därinom är 

utvecklingsmiljö, och där ingår framförallt verktygsstöd (IDE, debugger, emulator), auto-

komplettering och automatiska tester. Det andra kriteriet är design av användargränssnitt, 

GUI. En WYSIWYG-redigerare3 och att kunna testa gränssnittet utan att behöva testa det 

på en annan enhet eller emulator ses som fördelaktigt. Det tredje kriteriet är enkelhet. Hur 

bra dokumentation finns det, och hur brant är inlärningskurvan? Det fjärde kriteriet är 

underhållbarhet. Inom detta kriterium är antalet rader kod centralt, ju färre desto bättre. 

Det femte kriteriet är skalbarhet. Detta bygger på hur väl det valda verktyget för utveckling 

skalar till stora projekt. Det sjätte kriteriet är möjligheter till vidareutveckling, vilket 

beskriver hur mycket kod som kan återanvändas för olika utvecklingsstrategier och är tänkt 

att adressera risken för att bli låst till denna strategi eller detta specifika ramverk. Det 

sjunde och sista kriteriet i kategorin för utveckling är smidighet och utvecklingskostnad, 

där kostnaden ofta blir beroende av effektiviteten i utvecklingsprocessen. 

Flertalet punkter utifrån det teoretiska ramverket är faktabaserade. I de fallen har 

respondenterna fått följdfrågor om sina uppfattningar när fakta om ramverket de visat sig 

använda väl etablerats. 

Utöver de frågorna som det teoretiska ramverket försett mig med, har respondenterna 

också blivit tillfrågade i slutet på intervjuerna vad de anser är största nyttan respektive mest 

önskvärt att förbättra hos aktuell hybridlösning. 

4.7.1 Kriterier som ej är relevanta för studien 

Som helhet är båda kategorierna relevanta för utvärdering exklusivt till ett 

utvecklingsperspektiv. Inom kategorin infrastruktur är dock tre kriterier irrelevanta för 

studien, och kommer därför inte att utvärderas.  

Kriterierna för utseende och känsla samt snabbhet och responsivitet som de har 

designats av Heitkötter el al (2012 april) är kriterier som mest relaterar till 

användarupplevelsen av den färdiga applikationen, snarare än till utvecklingsprocessen. 

Substansen av dessa två kriterier kan fortfarande ha avgörande betydelse för vilket ramverk 

för utveckling som används då de påverkar utvecklingen indirekt, men kommer inte att 

användas explicit inom datainsamlingen. Existensen av svar från respondenter som ändå 

faller under dessa kriterier kan emellertid användas som argument för behovet av vidare 

forskning som också berör UX-aspekter. 

                                                      
3 What You See Is What You Get – visuell gränssnittsredigerare som automatiskt genererar 
motsvarande kod i bakgrunden. 
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Eftersom båda hybridlösningarna i denna studie är en form av fristående applikationer, 

och webbapplikationer inte kommer att undersökas i studien, är kriteriet för distribution 

också eliminerat. Studien utgår från att respondenterna är ute efter att skapa en fristående 

applikation oberoende av en webbläsare. 

5. Resultat och analys 

Som konsekvens av att studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod, saknar en del av 

datan relevans för studien. Den relevanta datan har sorterats ut med hjälp av kategorier. 

De flesta av kategorierna har kunnat skapats direkt från kriterierna som fastlades utifrån 

det teoretiska ramverket. En kategori utöver de tidigare fastlagt relevanta kriterierna har 

dock tillkommit, kompromisser, som inte passar in alls i ramverket men som samlar 

intressanta perspektiv som förklarar hur bedömningen bakom att tillämpa en 

hybridlösning eller inte går till. Samtidigt har kategorin baserat på kriteriet för smidighet 

tagits bort, då substansen av detta kriterium som fokuserar på tid och kostnad helt ansett 

vara helt beroende av övriga faktorer, vilket också gäller för svaren som kom utifrån detta 

kriterium i intervjuerna. Totalt har 11 kategorier skapats. Majoriteten av dessa kategorier 

har i sin tur sedan placerats i två övergripande kategorier; infrastruktur och utveckling. 

Alla svarskategorier inom dessa två huvudkategorier kommer presenteras som 

underrubriker till de överhängande kategorierna. Kategorin för kompromisser har dock 

fått sin egen huvudkategori. 

5.1 Infrastruktur 

5.1.1 Licens och kostnad 

Under sin utvärdering av Appcelerator Titanium menar Heitkötter et al (2012 april) att 

detta ramverks delvis stängda och mer proprietära natur är en nackdel gentemot mer 

öppna ekosystem som är helt baserade på öppen källkod och har gratis support. Utöver 

detta går det att argumentera för att ramverk som inte har en öppen källkod innebär ett 

större beroende på lång sikt av att ramverket fortsatt har support av dess skapare. Ur denna 

aspekt framstår PhoneGap med helt öppen källkod som ett betydligt bättre alternativ, 

menar författarna även om PhoneGap vid tidpunkten för studien hade betald support, 

något som inte är fallet idag (Adobe PhoneGap, u.å). 

Både React Native och Electron tillhandahålls under en MIT-licens, vilket innebär fri 

distribution av ramverkens källkod, modifikation samt både privat och kommersiell 

användning, förutsatt att en notis om dessa termer inkluderas med varje distribution 

(Ramos, 2018; Desai, 2019). Inget av ramverken har betald support, utan erbjuder officiell 

kostnadsfritt genom Github. Electron erbjuder utöver detta även support via email 

(Electron, u.å). Förutom att erbjuda officiell support hänvisas ramverkens hemsidor även 

till forum som Stackoverflow. Särskilt React Native är baserat kring communitysupport. På 

webbsidan anges att antalet människor som bidrar till ramverket och fixar buggar är 

betydligt fler än vad som finns i Facebooks dedikerade utvecklingsteam för ramverket 

(React Native, u.å). 

Vad respondenterna faktiskt tycker om denna licens- och supportmodell har inte 

undersökts på djupet då kriteriet varit mest fokuserat på kostnads- och frihetsaspekten, 

och det är svårt att argumentera utifrån detta perspektiv för att det skulle finnas en mer 
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fördelaktig modell för distribution och support än en baserad på öppen källkod och gratis 

support. R2 kommenterade dock positivt på den. 

 

” […] Det är enklast att köra på sådant för då behöver man inte gå in och fråga någon 

annan.” – R2, om MIT-licensen. 

 

Ingen av respondenterna har heller angett några problem med en supportmodell som är 

baserad kring communityt, utan snarare tvärtom. Under kategorin för hållbarhet på sikt 

kommer detta community att diskuteras ytterligare. 

5.1.2 Grundläggande plattformsstöd 

Fragmentation på marknaden för operativsystem gör det viktigt att kunna nå många 

plattformar om man vill få en så stor publik som möjligt, enligt Heitkötter et al (2012 april). 

Författarna värderar dock även i sin utvärdering att plattformarna med någon form av stöd 

också har samma grad av stöd. PhoneGap, ett ramverk för hybridapplikationer, bedöms 

som som bra av författarna ur denna aspekt då det vid tidpunkten hade stöd för de flesta 

större mobila plattformarna, även många som saknar relevans idag. Plattformarna som har 

stöd tycks även vara jämlika funktionsmässigt av PhoneGap, något som Holzinger et al 

(2012 augusti) också tycks instämma i. 

I kontrast menar Heitkötter et al (2012 april) att plattformsstödet hos Appcelerator 

Titanium för skapandet av främst bryggade applikationer är bristfälligt, mest på grund av 

att IOS och Android har olika grader av funktionsstöd, med en nackdel för Android. Utöver 

detta är dessa två plattformar de enda som har stöd. Gemensam nämnare för båda dessa 

ramverk är emellertid att stödet inte sträcker sig till skrivbordsmiljön. I kontexten 

PhoneGap gäller detta även för dess förälder, Apache Cordova, som endast får vad som kan 

anses nära fullständigt stöd för skrivbordsplattformar utöver Windows 8.1 och 10 om 

Electron tillåts brygga gapet (Apache Cordova, u.å). 

Inget av dem i datainsamlingen undersökta ramverken har heller ett universellt 

plattformsstöd. React Native stöder bara Android, IOS och UWP4 och har ett fokus på 

mobila plattformar, medan Electron används för att bygga hybridapplikationer på 

persondatorer med Windows, MacOS eller Linux-distributioner som operativsystem 

(React Native, u.å; Rozell, 2016; Electron, u.å). Ingen av respondenterna tyckte dock att 

avsaknad av ett universellt stöd var ett särskilt stort problem, även om vissa tyckte att det 

var önskvärt om det fanns ett universellt stöd. I de situationer där det finns ett intresse att 

utveckla applikationer för både persondatorer och mobila enheter finns det också en 

tendens för att de lösningar som omfattas av denna studie ofta kompletterar varandra som 

en följd av stark portabilitet, åtminstone verkar detta gälla för React Native. 

 

” […] Ja det är klart för desktop, alltså om du kör Electron eller liknande skulle det ju vara 

en fördel faktiskt. Sen så finns det väl relativt bra stöd för att då om du tar till exempel 

React som är ett webbramverk då, att du faktiskt kan porta in det i en desktopapplikation 

relativt bra, som jag har förstått det, så att det finns väl liksom egentligen även stöd i en 

desktopmiljö, men sen så är det ju såklart med en viss mängd handpåläggning, men det 

gäller ju även om du ska köra React Native och fortsätta på det spåret.” – R3. 

                                                      
4 Universal Windows Platform, används för Windows 10 och Windows 10 Mobile. 
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Det framstår emellertid inte alltid som att det finns ett behov av lösningar som fungerar för 

alla plattformar då det ibland finns helt olika intressen bakom efterfrågan. 

 

” […] Desktop går väl mer som vi säger mot ett stöd för business-to-business-

sammanhang eller administrationsgränssnitt o.s.v., men i övrigt så är det mobilen som 

gäller, och Android och IOS är ju totalt dominerande, så vi har inte sett det som ett 

hinder.” – R4. 

 

R2, som utvecklade mot Electron, bekräftar denna bild som ges av R4 då han menar att 

många av hans klienter är banker och deras anställda. 

För Electron kan det däremot verka som en svaghet för ramverket i sig, menar R2 som 

ett svar på om saknaden av universellt stöd innebär ett problem, trots att han tidigare 

nämnt att en webbläsare fungerar som ett bra komplement för plattformar som saknar 

support. 

 

”Nej, för jag vet om det. Då är det ju så här att… ja… vet jag att jag kommer behöva en 

app också, då väljer jag inte Electron. Då väljer jag någonting annat. Vi jobbar runt det.” 

– R2. 

 

När det gäller jämlikt plattformsstöd funktionsmässigt så menade R1 att det inte fanns 

betydande skillnader, även om det existerande några mindre sådana, till exempel vad man 

kunde göra med statusbaren. R1 menade att likhet mellan plattformarna mycket var själva 

tanken med den här typen av ramverk. 

 

” […] Det är ju tänkt att funka för båda, det är ju stor prio på det. Annars skulle ju ingen 

direkt använda React Native om det bara fungerade bra på en plattform istället för 

båda.” – R1. 

 

R2, som jobbade med Electron, menade att det ibland fanns vissa saker som var 

plattformsspecifika som kunde innebära problem, exempelvis att Linux har ett annorlunda 

filsystem än övriga plattformar med support och därav krävde en speciell lösning, men 

indikerade inte på att detta var något av den värre graden och att det ofta gick att komma 

på lösningar som fungerade för alla plattformar. R3 var osäker. R4 menade visserligen att 

det varit problem med åtkomsten till vissa funktioner i operativsystemet genom React 

Native, men menade inte att detta var någonting som drabbade en plattform mer än en 

annan. Han var osäker på om någon plattform var missgynnad generellt men hade inte fått 

uppfattningen att så var fallet. 

5.1.3 Åtkomst till plattformsspecifika funktioner 

Gentemot rena webbapplikationer så finns det ofta betydligt bättre hårdvaru- och 

mjukvaruåtkomst i hybridapplikationer som exempelvis PhoneGap, även om den inte lever 

upp till samma standard som för nativeapplikationer, enligt de Andrade & Albuquerque 

(2015). Heitkötter (2012 april) menar att hårdvaruåtkomsten hos Appcelerator Titanium, 

är likvärdig med den som finns hos PhoneGap, något som lägger en grund för att bryggade 
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applikationer troligtvis är ganska likvärdiga generellt på denna punkt jämfört med 

hybridapplikationer. Författarna menar i fallet med PhoneGap att mer sofistikerad 

hårdvara ofta kan kommas åt med hjälp av plugins. 

Alla respondenter var eniga om att åtkomsten till hårdvara och mjukvara var långt ifrån 

perfekt hos dessa lösningar, både i fallet med React Native respektive Electron, men hur 

stort problem detta ansågs vara varierade mellan respondenterna. De två utvecklarna i 

studien menade att det sällan var jättestora problem, och när det väl uppstod problem 

kunde dessa lösas antingen genom användningen av tredjepartsbibliotek eller att man 

byggde sin egen lösning från grunden. 

 

” […] Låt säga att vi vill till exempel pusha en notifikation, som inte egentligen finns i 

webbutvecklingsform, men för det finns det ändå bibliotek för det som man kan använda 

som gör att du kan pusha notifikationer genom React Native.” – R1. 

 

”Det beror lite på hårdvaran i sig. Kamera, GPS och sådana grejer finns det oftast stöd 

för natively, för det används så pass ofta, så det finns generiska kopplingar för det. Det 

mest bisarra jag har hookat upp till en Electron-app, det var en fingeravtrycksläsare. Det 

fanns det inte stöd för, men det kan man fixa. Då får man hitta någonting man har stöd 

för och bygga sitt eget API mot det. Man kan ju få stöd, om man vill.” – R2, om 

hårdvaruåtkomsten i Electron. 

 

De två respondenterna i beslutsfattande positioner hade en betydligt mer försiktig hållning. 

R3 menade visserligen som både R1 och R2 att ett mellanlager kunde lösa en del 

åtkomstproblem, men menade samtidigt på en generell nivå att om applikationen behövde 

hårdvaruåtkomst var det kanske inte lämpligt att använda React Native för att bygga denna 

alltid. 

 

” […] Alltså, låt oss säga att du ska bygga en applikation som någonstans bara läser in 

ett RSS-flöde, säg någon form av nyhetsapplikation. Då kanske du inte behöver ha 

tillgång till GPS:en eller kamera, utan då räcker det med att du liksom bäddar in en 

webbsida i princip i din applikation. Men sen om du kanske vill ha något som är 

någonstans närmare hårdvaran där du behöver tillgång till GPS och du behöver tillgång 

till kamera, exempelvis att du ska kunna skanna in saker i din… så om du har någon form 

av skanner så kan du läsa in en QR-kod eller någonting sånt där, då plötsligt så måste du 

närma dig där. Så det beror litegrann på kontext så att säga – alltså vad ska du göra 

med din applikation?” – R3. 

 

R4, även om han och hans företag inte haft problem med exempelvis API för notifikationer, 

kunde till skillnad från övriga respondenter ge ett tydligt konkret exempel på ett fall där 

bristande hårdvaruåtkomst gjort att företaget inte kunnat utveckla en applikation i React 

Native.  

 

” […] Uppfattningen jag har fått är att det går framåt och det blir mer. Samtidigt stötte 

vi inte så länge sen på, vi började kika på en ny kund där vi… det gick inte att gå det 

spåret utan vi behövde titta på att bygga det i native IOS. Så bättre men inte helt optimal. 
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[…] I det fallet var det någonting kopplat till en stegräknare eller vad det var. Det var 

någonting med Healthkit som man behövde komma åt och som gjorde att vi inte kunde 

göra det i React.” – R4, om hårdvarusupport. 

 

Han menade att ”stänga gapet i vad man kan göra” var bland de främsta förbättringarna 

som behövde göras innan han började använda React Native mer för systemutveckling. 

5.1.4 Hållbarhet på sikt 

Denna kategori har bildats som en av två för kriteriet för långsiktig hållbarhet som läggs 

upp av Heitkötter et al (2012 april). För små företag spelar det ofta en extra stor roll att den 

utvecklingsstrategi man väljer att använda har support på lång sikt, på grund av den 

tidsåtgång och kostnad detta resulterar i initialt. Intel App Framework som nämns av de 

Andrade & Albuquerque (2015) är ett exempel på en hybridlösning som inte längre 

underhålls (Homer, 2017). Några indikatorer på att support kommer fortsätta att finnas är 

ett aktivt utvecklingscommunity, att det finns flertalet kommersiella aktörer som ofta 

bidrar till ramverkets utveckling samt korta uppdateringscyklar, inkluderande frekventa 

buggfixar och snabbt infogat stöd för nya funktioner i underliggande operativsystem. När 

det gäller användning och support för programmeringsspråken som används i dessa 

miljöer, är denna bred enligt Xanthopoulos & Xinogalos (2013 september). Trots ett stort 

och kanske växande intresse och support för teknik som bygger på webbutveckling, finns 

det anledning att tro att traditionella paradigmer fortfarande dominerar marknaden för 

appplikationsutveckling stort, åtminstone för mobila plattformar. Malavolta et al (2015) 

menar som tidigare nämnt att endast 3,73% av applikationerna på Google Play vid 

undersökningstillfället var hybridapplikationer, och det är som tidigare nämnt möjligt att 

hybrida bryggade applikationer också räknas bland dessa. Av de ramverk som 

identifierades som mest förekommande var Apache Cordova (som Adobe PhoneGap är en 

distribution av) med 258 instanser följt av Appcelerator Titanium med 116 vid tidpunkten 

för studien. Heitkötter (2012 april) menar att den sistnämnda framstår som mindre säker 

än den förstnämnda ur avseende till community baserat på att inlägg i forum förblivit 

obesvarade i flera veckor, även om man bedömer ramverket som okej inom kriteriet som 

helhet, då det uppdaterades frekvent. Man menade dock att dess stängda natur troligtvis 

bar skulden till ett jämförelsevis mindre aktivt community, och menade även att detta gör 

utvecklare beroende av vad för marknadsstrategiska beslut dess ägare tar. I kontrast ansåg 

man att förutsättningarna för PhoneGap, med support från Adobe och IBM - frekventa 

buggfixar, öppen källkod och aktiva forum inkluderat – var goda. Båda ramverken 

underhålls fortfarande av sina huvudmän när detta skrivs. 

Ingen av respondenterna ansåg att det fanns en avsaknad av ett aktivt community för 

varken React Native respektive Electron. Tvärtom så ansåg flertalet respondenter att 

communityt inte bara var aktivt, utan också hade väldigt stor bredd. Det rör sig ofta både 

privatpersoner genom ett stort antal bloggar samt forum som Stackoverflow, och stora 

kommersiella aktörer – bland annat Facebook och Microsoft/Github som administrerar 

React Native respektive Electron. Utöver detta anges många större kommersiella projekt 

på React Natives respektive Electrons webbplatser, däribland från exempelvis Skype och 

Ubereats för React Native, till Slack, Twitch och Wordpress för Electron (React Native, u.å; 

Electron, u.å). Aktörerna bakom dessa projekt kan i sin tur tänkas bidra till projektet 
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genom att rapportera buggar eller erbjuda sina egna buggfixar till dessa buggar, vilket 

möjliggörs genom att båda ramverken erbjuds under öppen källkod. 

 

”Oftast är det väl i form utav att de vill ha en feature eller de hittar någon bugg eller 

någonting, så fixar de det och så gör de en pull request. Det vill säga, du tar hem Git-repot 

med Electron, för Electron är ju open source så du kan ta hem källkoden. Du gör 

ändringen du vill och så skickar du upp den igen med en liten notis så kan de som är 

”maintainer” av Electron, vilket är då Microsoft nu då, acceptera eller avslå, fixa nya 

features.” – R2, om hur kommersiella aktörer kan tänkas bidra till Electrons utveckling. 

 

Den breda uppslutningen från både privatpersoner och företag bakom dessa ramverk 

gjorde att flertalet kände sig trygga att utveckla för det ramverk som de har valt. R2 och R4 

angav den breda uppslutningen, särskilt från stora företag, som den främsta anledningen 

varför de valt att använda sig av Electron respektive React Native. 

R3 menar att det utöver intresset för React Native dock också finns ett väldigt stort 

intresse för mycket som är knutet till webbutveckling generellt, vilket han sedan menade 

bidrog till att det fanns andra faktorer som var viktigare då han aldrig skulle vara orolig för 

att supporten skulle försvinna. 

 

” […] Det finns ju en väldig, så att säga, rörelse mot webbutveckling. Alltså egentligen 

både Javascript och Typescript har ju haft ett väldigt uppsving. Typescript otroligt 

mycket, och också de här ramverken. Pratar ju ur ett webbperspektiv då men typ 

Angular, React, Vue och sådana här ramverk som har haft väldigt mycket uppsving, och 

man kan ju också se att det finns liksom ett växande community kring det, och egentligen 

ganska mycket nya paradigmer, alltså så här reactive, alltså typ hur man bygger en 

webbapplikation har ju också blivit liksom moderniserat, så det händer ju otroligt mycket 

där. Så att jag skulle säga att det finns ett väldigt aktivt community kring alla dem här 

ramverken, inklusive React och React Native.” – R3. 

 

När det gällde rörlighet och uppdateringscyklar ansåg flertalet respondenter att 

utvecklingen generellt gick fort framåt, med undantag för R3 som hade svårt att uttala sig 

specifikt om ramverket hans företag hade använt, React Native. Han ansåg dock generellt 

att det händer väldigt mycket inom webbutveckling, och att det hela är en rätt modern 

värld. Flertalet respondenter menade dock att den här rörligheten var på gott och ont. R1 

menade att de väldigt frekventa och ofta stora uppdateringarna potentiellt skapa en 

brantare inlärningskurva för React Native. R4 var desto mer kritisk. 

 

” […] Det lever och det kommer ut kontinuerliga uppdateringar, men snarare att de gjort 

om för mycket, skulle jag säga. Alltså, ur ett maintainance-perspektiv så har det… om det 

är en app där vi känner att vi vill lägga lite mindre tid på att hålla den uppdaterad så 

talar det för att vi har valt att gå för standard-native. Bara att hålla den up-to-date med 

senaste React Native-ramverksuppdateringarna innebär en del arbete. För att det rör sig 

fort och det kan vara bra ibland, men det kan också ställa till det.” – R4. 
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För Electrons del nämnde R2 ingen direkt problematik med alltför snabba och omständiga 

uppdateringar, men poängterade samtidigt i relation till pakethanteraren NPM som ofta 

används under utvecklingen att inte uppdatera mjukvara och dess komponenter på ett 

ansvarfullt sätt kan få stora konsekvenser, och att instanser av att detta händer inte är 

särskilt ovanligt inom webbutveckling. 

 

” […] För webb… hela det här att… webbutveckling har någon slags communitykänsla av 

att man pushar mycket uppdateringar väldigt ofta. Du kanske har läst om ett gäng NPM-

fiaskon, där någon har pushat upp någon snabb ändring i NPM, package managern för 

webb, och så har en massa andra dependat på det, så blir det en kedja av dependencies 

som pajar en massa grejer. Någon miljon sidor går ner p.g.a en person.” – R2. 

 

Respondenterna hade i överlag ganska dålig koll på huruvida ramverken snabbt fick 

stöd för nya funktioner i operativsystemen. De två utvecklarna menade direkt eller indirekt 

att operativsystemen, både på persondatorer och mobila enheter ganska mycket 

stabiliserats funktionsmässigt. 

 

”[…]  Jag vet inte när senaste gången det kom en ny funktion till ett operativsystem var.” 

– R2 (I kontexten Electron och operativsystem för persondatorer). 

 

Det innebär dock nödvändigtvis inte att det inte kommer nya funktioner i ett 

operativsystem, eller att det inte finns instanser där en implementation av denna 

funktionalitet i ramverken tagit tid eller fortfarande saknas. R4, som till skillnad från övriga 

respondenter var bitvis kritisk, refererade till ett tidigare nämnt exempel där ett API för 

HealthKit i IOS inte kunnat nås av React Native, och menade även som tidigare nämnt att 

”stänga gapet” som fanns där var bland det viktigaste förbättringarna som måste göras för 

att företaget skulle använda React Native mer. Enligt Xanthopoulos & Xinogalos (2013 

september) är detta beroende på ramverket som uppstår i fallet med interpreterade 

applikationer som bryggade applikationer som React Native en av dem större nackdelarna 

med den här typen av ramverk.  

5.2 Utveckling 

5.2.1 Utvecklingsmiljö 

En utvecklingsmiljö med en bred uppsättning verktyg som är lätta och smidiga att använda 

kan generellt anses som fördelaktigt. Några verktyg som Heitkötter el al (2012 april) anser 

är viktiga i detta sammanhang är IDE, debuggers och emulatorer, samt funktionalitet som 

autokomplettering och automatiska tester. Även hur lätt miljön är att installera, ”ease of 

installation” värderas högt av författarna. I deras utvärdering av de för denna studie 

relevanta ramverken PhoneGap respektive Appcelerator Titanium konstateras en fördel för 

PhoneGap då dess natur som ett ramverk för hybridapplikationer medförde att verktyg för 

generell webbutveckling brukade användas, även om de menade att vissa IDE:er saknade 

fullständig autokomplettering för PhoneGaps API. Mognaden hos verktyg för 

webbutveckling i sig ansåg de vara hög vid tidpunkten, särskilt i fråga om testverktyg. 

Appcelerator Titanium har i kontrast mot PhoneGap en dedikerad IDE med fullständig 
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autokomplettering och support för enkel överföring till exempelvis emulatorer, men 

författarna menade att vissa delar av installationsprocessen kunde vara problematiska. 

Respondenterna fick först frågan om den generella mognaden hos själva 

utvecklingsmiljön beträffande React Native och Electron. Mellan alla utom R4, som inte 

riktigt kunde uttala sig om mognaden hos utvecklarverktygen utan mer ramverket 

specifikt, rådde en konsensus om att utvecklingsmiljön som finns i kontexten HTML, CSS 

och Javascript är en åtminstone ganska bra och dessutom diversifierad sådan, då ingen 

respondent menade att det behövdes specifika verktyg för att utveckla för vare sig React 

Native eller Electron. R2 tycker att Javascript och tillhörande utvecklingsmiljö mognat 

väsentligt, mycket tack vare introduktionen av NodeJS och den relaterade pakethanteraren 

NPM. Det finns enligt honom fortfarande brister, exempelvis en i den sistnämnda som gör 

att man i sammanhanget versionshantering bara kan förlita sig på huvudversioner och inte 

förgreningar, vilket enligt honom var ett problem som påverkade hans företags arbete 

negativt. Trots det är saker enligt honom mycket bättre generellt än de var tidigare. 

 

”Det här är egentligen en generell Javascript-grej. Javascript har haft en lång, lång 

period av att inte ha någon form av bra utvecklingsmiljö överhuvudtaget. Sen så kom 

Gulp, som används för att bygga och dra ihop. Sen kom NPM och sen Webpacks som man 

kör nu. Så nu börjar det faktiskt bli bra.” – R2. 

 

R3 menar liksom R2 att NodeJS har haft stor betydelse för mognaden, och ger många 

exempel på att utvecklingsmiljön är en högst diversifierad värld. 

 

”Alltså, React generellt tycker jag nog ser bra ut, och det gäller väl egentligen alla de här… 

jag menar, Node exempelvis har ju varit ett otroligt uppsving, samma sak där att med 

Node så har ju utvecklingen gått otroligt mycket framåt. Så det är ju typ standard, så det 

har ju blivit väldigt bra. Det finns ju väldigt bra linters, det finns väldigt bra compilers, 

det finns väldigt bra ramverk för att göra testning, jag skulle säga att… du har NPM, 

Yarn och du har liksom pakethantering, så att, nu skulle jag ju inte säga att dependency 

management i Javascript-världen är den bästa, men det finns ändå liksom ett enormt 

ekosystem av tredjepartsbibliotek du kan använda dig av. Det finns bra verktyg för att 

hantera dina dependencier och kompilera ihop och du kan minifiera din kod, testa din 

kod, linta din kod, det finns ju jättebra verktyg för det också och jättebra IDE:er.” – R3. 

 

Respondenterna som kunde uttala sig specifikt såg inga större problem med de IDE:er 

som kunde användas för utveckling mot ramverken. Liksom tidigare nämnt av R3 

framförallt finns det ofta olika val på den fronten, och tendensen som kommit fram är att 

utvecklarna på företagen ofta bestämmer själva vilka verktyg de vill använda generellt i 

utvecklingen och testningen. R4 som utvecklingschef har inte kunnat ge väldigt specifika 

svar i överlag sett till denna kategori och hänvisade till att utvecklarna ofta jobbade mycket 

självständigt, men menade att man använder det som är ”standard”, IDE inkluderat, vilket 

att döma utifrån att den nämndes av alla övriga respondenter är Visual Studio Code. R2 

hade dock självmant främst valt att använda IntelliJ, trots att den egentligen främst är 

menad för Java och enligt R3 framstår tillsammans med vissa delar i Java i sig som aningen 
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ålderdomlig och R2 även hade vissa problem med autokompletteringen i denna. För Visual 

Studio Code var det sistnämnda dock inget problem, menade R1 och R2 tillsammans. 

Vilken metod man hade valt för testning skiljde sig lite åt. R2 och R3 använde sig av mer 

automatiserade testverktyg som Karma respektive Jest med dels enhetstester, där enstaka 

komponenter testas, till integrationstester där en helhetsbild kan erhållas. En av 

integrationstesterna i fallet med R2 och Electron kunde användas för att automatiskt klicka 

igenom gränssnittet. R2 uttryckte inte sig som att tester var något problem, medan R3 

beskrev testramverken som användes som ”bra” eller väldigt bra.  

 

”Alltså, det finns ju en massa olika testramverk, jag kan ju säga bara ett av projekten här 

så har vi använt Yarn… förlåt, Jest, men alltså, det finns ju olika nivåer av tester. För unit 

tests, då spelar det egentligen inte så himla stor roll, nej, utan det är ju ett väldigt bra 

testramverk och sen är det ju frågan om liksom var du ska abstrahera bort och vad du 

mockar bort, allså om du vill - unit tests och som nästa någon form av komponenttest och 

sen så om du vill göra någon form av interaktionstest, men generellt sett så är det ju… 

vill man ju automatisera det så mycket som möjligt, och det finns ju bra ramverk för att 

göra det, just för att mocka bort API:er och sånt där.” – R3. 

 

Det framgick inte att R1 och R4 använde inte automatiska tester, inte av samma typ 

åtminstone. R4 var bara säker på att den typen av automatiska och testdrivna utveckling 

som R2 och R3 använde inte hade använts för deras projekt i React Native, som varit på 

relativt liten skala, medan R1 använde en applikation som heter Expo som rekommenderas 

av den officiella guiden för personer som har vana inom främst webbutveckling (React 

Native, u.å). Till skillnad från övriga två respondenter som antingen tyckt att testningen 

fungerat bra eller åtminstone inte angav några problem, var R1 måttligt kritisk till flera 

delar av testningen med Expo. Bland annat att det ofta saknades stöd för 

tredjepartsbibliotek som det fanns stöd för i själva React Native. 

 

” […] Ett av problemen med Expo är till exempel att de tredjepartsbibliotek som du vill 

använda måste vara inbyggda i Expo. Så till exempel om du har ett helt nytt 

tredjepartsbibliotek som du vill testa, det går inte. Du kan själv, om jag förstått det rätt, 

ta Expo och bygga din egen Expo-app och lägga till det biblioteket, jag vet inte hur svårt 

det är men det är väl en möjlighet. Så du får helt enkelt hoppas på att de bibliotek som du 

vill använda i din React Native-app, också finns i Expo så du kan testa dem.” – R1. 

 

R1 nämner även snabbhet i kontext av gränssnittstestning som ett annat problem med 

Expo, och menar att detta är det område där det finns störst förbättringspotential för React 

Native sett till hans behov. 

När det gäller installation av alla verktyg som behövs för att utveckla mot React Native 

eller Electron så hade ingen av respondenterna den direkta eller indirekta uppfattningen 

att det var särskilt svårt. R3 och R4 i mer beslutsfattande positioner kunde inte uttala sig 

särskilt specifikt, men R1 och R2 angav att installationsprocessen bestod av att först 

installera NodeJS och pakethanteraren NPM, och därefter i ett konsolfönster köra olika 

kommandon för att installera de paket som behövdes enligt instruktionerna. Varken R1 

eller R2 tyckte att det kunde bli enklare än så. 
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”Nej, det är ju så enkelt som det går tror jag. Det enda som hade varit enklare är om det 

hade varit inbyggt i själva Windows.” – R1, om installationsprocessen av 

utvecklingsverktygen kan göras enklare. 

5.2.2 Design av användargränssnitt 

Holzinger et al (2012 augusti) beskriver hur webbramverket JQuery Mobile tillhandahåller 

en WYSIWYG-redigerare som kan användas för att skapa simpla layouter vars kod senare 

kan modifieras ytterligare, vilken de menar också kan göra det lättare för oerfarna 

utvecklare att komma igång. De menar även att det är viktigt att enkelt och snabbt kunna 

testa gränssnittet, och betonar vikten av förekomsten av automatiska lösningar som utför 

detta, då komplexiteten hos dagens programvara ofta gör manuell testning opraktiskt. 

Heitkötter et al (2012 april) menar att förekomsten av en WYSIWYG-redigerare är 

fördelaktigt generellt, liksom är möjligheten att snabbt testa gränssnittet utan att behöva 

omkompilera applikationen. För PhoneGap menade författarna att båda dessa aspekter var 

en bagatell då verktyg som används för samma syfte inom webbutveckling generellt kunde 

användas – en vanlig webbläsare för testning och Adobe Dreamweaver för WYSIWYG-

redigering. I kontrast menar de att designen är mer tidskrävande inom Appcelerator 

Titanium där den görs helt programmatiskt vilket ofta kräver mycket och repetitiv kod, 

vilket verkar till dess nackdel, anser författarna. Det finns när detta visserligen skrivs en 

sådan redigerare även till den sistnämnda vid namn App Designer, som emellertid inte 

erbjuds med gratisversionen (Appcelerator Docs, u.å). 

Dock när det gäller denna typen av redigerare för gränssnitt var detta någonting som 

utvecklarna R1 och R2 i studien varken använde sig av eller hade så stort intresse för att 

använda heller när de utvecklade för React Native respektive Electron, även om det går att 

använda sådana för HTML och CSS inom kontexten av den sistnämnda, till exempel Adobe 

Dreamweaver.  

 

” Nej, för att till slut så kommer du ju gå in HTML och CSS och just nu litar jag inte på att 

programmet kan göra det på ett bra sätt.” – R1, om han var intresserad av en visuell 

editor. 

 

R3 var försiktigt positiv till att denna typ av redigerare kunde vara att bra komplement för 

utveckling av vissa sorters applikationer, även om han var aningen tveksam. R4 kunde inte 

kommentera på saken. 

Som svar på frågan om de tyckte att det var enkelt att testa gränssnittet svarade alla 

respondenterna ja, även om R3 och R4 kunde uttala sig mer generellt, och R1 hade 

uppfattningen att snabbheten kunde öka i denna kontext när han testade applikationer 

genom Expo. 

  

”Det skulle vara bra om det var enklare, om det gick snabbare, men i slutändan så 

kommer ju processen ändå vara ganska lik genom att du skriver din kod, du kompilerar 

den och sen ser du resultatet på din mobil. Det kommer ju i slutändan, resultatet kommer 

ju vara samma. Det är ju just snabbheten som det skulle vara nice om den ökade.” – R1, 

om testerna av gränssnittet kunde göras enklare. 
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I fallet med R2 framstod det emellertid som snabbheten för gränssnittstester knappast var 

några problem. 

 

” […] Sen har man även end-to-end-tester om man har en backend, och de är ju 

automatiska. Då går testet in och klickar i appen, klickar i hela, och då spinner du bara 

upp basically Javascript-biten, du behöver inte spinna upp hela Electron för det, och så 

har du ett automatiskt program som klickar igenom allting.” – R2, om automatiska tester. 

5.2.3 Enkelhet 

Vad Heitkötter et al (2012 april) anser kategoriseras som enkelhet är utförlig 

dokumentation som också har hög kvalitet med till exempel kodexempel, länkar till 

relaterade problem och kanske till och med användarkommentarer till dokumentationen - 

i kombination med en flack inlärningskurva – att det är intuitivt och konsekvent, vilket ofta 

implicerar avsaknaden av många specialiserade API:n som man måste lära sig använda 

som utvecklare. Huynh et al (2017) anser att detta är en nyckelfaktor till framgång för dessa 

hybridlösningar. Ur detta avseende överlappar detta kriterium en del med det för 

möjligheter till vidareutveckling, då ramverk vars kod är konsekvent gentemot övriga 

strategier också kan tänkas vara väldigt återanvändbar.  

Både PhoneGap och Appcelerator Titanium får högt Heitkötter et al (2012 april) sett till 

dokumentation. Särskilt den förstnämnda får bra kritik för att den är väl strukturerad och 

innehåller många bra kodexempel enligt författarna. Den senare får dock en del kritik då 

dess många specialiserade API:n gör att inlärningskurvan blir hög och att det tar tid att 

vänja sig vid, ett problem som den föregående i stort sett saknar då den enligt författarna 

har rätt få specialiserade API:n. 

Alla respondenter tyckte att det fanns utförlig dokumentation för ramverken som 

användes, både i fallet med React Native respektive Electron. R4, som inte kunde tala från 

egen erfarenhet, menade att hans utvecklare ansåg att det fanns mycket dokumentation, 

och att ingen kört fast på grund av att denna varit otydlig. Han menade dock att på grund 

av att ramverket som han tidigare nämnt var rörligt, så hände det ibland att man kom över 

delar av dokumentationen som blivit föråldrad.  

Alla respondenter var eniga om att dokumentationen ofta innehöll många och bra 

kodexempel. Särskilt R1 och R4 uttalade sig positivt om detta. 

 

”De har ju exempel för dem olika delarna som finns – animationer, timers, bilder, prop 

states, styles o.s.v., det är ju mycket sådana grejer. Så om vi till exempel tar states, där 

finns det ju väldigt bra kodexempel och en preview på hur det ser ut, höger om koden.” – 

R1, om kodexempel i dokumentationen. 

 

Det finns inga användarkommentarer i dokumentationen, och på frågan om det var något 

som var önskvärt svarade alla respondenter utom R4 nej. R4 tyckte emellertid att detta var 

en jättebra grej. 

Ingen av respondenterna tyckte att inlärningskurvan för respektive ramverk och 

tillhörande utvecklingsmiljö framstod som särskilt svår jämförelsevis. R1 och R2 menade 

emellertid att det berodde väldigt mycket på vad man var van vid. R1 och hans 
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arbetskamrater var exempelvis vana med att arbeta med Javascript, vilket var den främsta 

anledningen till att de började använda React Native eftersom det då blev enklare att 

komma in i. R3 tyckte inte att det framstod som svårare att lära sig React Native än något 

annat, men betonade att det samtidigt generellt är väldigt mycket som man måste lära sig, 

och menade att den snabba utvecklingen framåt kunde fungera som en försvårande faktor, 

något som R1 också påpekade. 

 

”Nej men jag menar, jag skulle nog säga att den inte är värre än någonting annat. Sen 

att det generellt sett är otroligt mycket saker du behöver lära dig i branschen, och att 

utvecklingen går otroligt fort framåt, så att det är ju som en konstant – det jag sagt flera 

gånger – kompetensen är den största utmaningen. Man måste kompetensutveckla sig 

själv, men att hitta bra kompetens är otroligt svårt.” – R3. 

 

R4 hade fått uppfattningen av att det gick snabbare än vad många förväntat sig. 

 

”Jag tror, eller har fått uppfattningen om att det har gått snabbare än vad folk har 

förväntat sig. Ifall om man tänkte att det skulle vara jättesvårt så var det bara lite svårt. 

Om man tänkte att det skulle vara mellan var det enkelt. Låt det vara osagt, men jag har 

fått positiva intryck där. Att man ganska snabbt kan komma igång.” – R4. 

5.2.4 Underhållbarhet 

Heitkötter et al (2012 april) utvärderar underhållbarheten genom att mäta antalet rader 

kod. Denna metodik bygger på antagandet att en applikation är lättare att underhålla ju 

färre rader kod den bygger på, då koden blir mer lättläst och det är lättare att träna nya 

utvecklare. PhoneGap för hybridapplikation fick högsta betyg av författarna då koden var 

kort och välstrukturerad. Appcelerator Titanium för bryggade applikationer fick sämre 

betyg då ganska mycket kod behövdes, vilket enligt författarna dock kompenserades av hög 

modularitet. 

Ingen av respondenterna tyckte att mängden kod som behövdes i förhållande till vilken 

funktionalitet som skapades var direkt problematisk, vare sig i fallet med React Native eller 

Electron. De gjorde emellertid den bedömningen från ganska olika perspektiv. R1 ansåg att 

det var lågt, men menade att generellt så berodde det mycket på vad man ansåg om det från 

ett generellt webbutvecklingsperspektiv. 

 

” […] Om du tycker att webb behöver mycket kod, då behöver du säkert mycket kod för 

React. Om du tycker att webb är helt okej då är säkert också React helt okej.” – R1. 

 

R2 tyckte generellt inte heller att det var särskilt mycket kod som behövdes, men betonade 

att det beror helt på hur man strukturerar sin kod. R3 tyckte att jämfört med Java var det 

rätt lite kod som behövdes. R4 tyckte att det var lågt baserat på att man skrev för flera 

plattformar istället för en. Om man skrev för endast en plattform hade han uppfattningen 

att mängden som behövdes var snarlik gentemot om man skrev specifikt för en plattform. 

Alla utom R4 kunde med säkerhet dock påpeka att det fanns förbättringspotential. R1 

menade att mappen med komponenter som skapas av pakethanteraren NPM kan bli väldigt 

stor. R2 och R3 menade att det fanns vissa delar i HTML respektive Javascript som kändes 
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”verbose”, det vill säga att det behövdes onödigt mycket kod. R4 kunde dock säga med 

säkerhet att det fanns risk för att det blev svårläst om koden gjordes alltför kompakt, ansåg 

han. 

5.2.5 Skalbarhet 

Heitkötter et al (2012 april) menar att modularitet, det vill säga hur väl ett projekt kan delas 

upp i moduler, är avgörande för skalbarheten, då en större modularitet innebär att ett 

projekt lätt kan delas upp på fler utvecklare samtidigt. Både PhoneGap för 

hybridapplikationer och Appcelerator Titanium för bryggade applikationer har 

tillfredsställande modularitet enligt författarna, då projekt lätt kan delas upp i små filer i 

båda fallen. 

Alla respondenterna verkade nöjda över den modularitet som ramverket de använde 

erbjöd, både React Native och Electron, och det verkade även kunna göras på olika sätt. R1 

exempelvis använde sig av privata ”repos” på en sida för versionshantering som heter 

Bitbucket för React Native, medan R2 använde sig av en liknande metod fast med hjälp av 

pakethanteraren NPM istället i kontexten Electron. R3 menade att det generellt fanns en 

trend mot mer modularitet inom webbutveckling. 

 

” Ja alltså, generellt kan du ju komponentifiera ganska bra, och det är väl också liksom 

en fokus som sker mer och mer generellt. Alltså vad det gäller webbappsutvecklingen, att 

man börjar gå mer och mer åt komponenter, att man börjar prata om molekyler… atomer 

och molekyler exempelvis, och det finns ju en trend där generellt som går mot t.ex web 

components, alltså att man försöker att bryta upp sin kod och göra den mer användbar 

då. Alltså mer portabel, mer flexibel och göra den mer som ett bibliotek av komponenter.”  

- R3. 

5.2.6 Möjligheter till vidareutveckling 

Flera av dem tidigare presenterade studierna har tidigare poängterat att kod som lätt kan 

återanvändas mellan strategier är en stor fördel för företag verksamma inom 

systemutveckling. De Andrade & Albuquerque (2015) menar att kravet på kompetens som 

resultat av att flera språk inte behöver användas blir minimalt. Detta kriterium kan tänkas 

överlappa med den för plattformsstöd, men avser snarare än själva ramverket enligt 

Heitkötter et al (2012 april) hur mycket av koden som kan återanvändas om man vill byta 

ett ramverk eller utvecklingsstrategi mot en annan, och kan även i teorin också avse om 

man exempelvis vill komplettera en app skriven som en hybridapp med en webbsida. 

Författarna har liksom i fallet med alla tidigare kriterier utvärderat bland andra PhoneGap 

och Appcelerator Titanium ur detta avseende. De ger den förstnämnda ett högt betyg och 

menar att det är enkelt att porta en hybridapplikation byggd från PhoneGap till webben, så 

länge inga funktioner specifika till PhoneGap används. Att porta från webben till PhoneGap 

är ännu enklare. I kontrast så menar författarna att det är svårt att porta en bryggad 

applikation byggd i Appcelerator Titanium till en annan strategi då detta ramverk 

förutsätter användning av många funktioner som är exklusivt till detta. 

Majoriteten av respondenterna menade att det fanns många likheter inom React Native 

respektive Electron kodmässigt som gjorde det förhållandevis enkelt att porta 

applikationer från en strategi till en annan, med undantag för applikationer skrivna 

specifikt för en plattform, vilket enligt R2 innebar att man fick skriva om allting. För alla 
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utom R4 var denna portabilitet en av dem främsta anledningarna till att de valt att jobba 

med ramverken i fråga. R4 menade istället att majoriteten av portningen utanför ramverket 

fortfarande innebar en del merarbete, såvida man inte portade en webbapplikation till en 

hybridapplikation då den förstnämndas kod blev omgiven av den förstnämnda. R1 angav 

att portabilitet mellan React Native och webbramverket React medförde att applikationer 

skrivna för mobila plattformar genom det förstnämnda lätt kunde portas över till webben 

och persondatorer, och tvärtom, och menade även då det fanns en hög portabilitet till 

Electron att avsaknaden av stöd för persondatorer hos React Native knappast var något 

problem, något som behandlades generellt i kategorin för plattformsstöd. R2 och R3 

menade att det faktum att de bara behövde en kompetens för att jobba mot både webb och 

fristående applikationer var en stor fördel. 

 

” Den använder teknologier som vi redan använder för annat, HTML, JS osv. Kraven var 

att vi behöver från början en hemsida, okej, men vill du ha en desktop-app också? Ja okej, 

då kan vi köra Electron, då behöver vi inte skriva om allting. Då kan vi köra samma. Det 

är mest de kraven.” – R2. 

5.3 Kompromisser 

Enligt Huynh et al (2017) kan hybridlösningar fungera som ett alternativ till 

webbapplikationer respektive nativeapplikationer då de fungerar som en brygga mellan 

dessa och kombinerar fördelar från båda sidorna, något som talar för deras användning. 

Detta är något som också återspeglas av de Andrade & Albuquerque (2015). 

Två respondenter, R3 och R4, menade att React Native som användes fungerade som en 

bra kompromiss i många situationer, vilket ur ett helhetsperspektiv kan ses som en stor 

styrka. R3 var väldigt tydlig med detta och kommenterade flera gånger på att det alltid var 

en kompromiss, och vilken strategi man använder beror på vilken sorts applikation som 

ska byggas, och menade att för honom handlade det hela om att väga fördelar som ett 

mindre behov av specialiserad kompetens och högre effektivitet gentemot nackdelar som 

sämre hårdvaruåtkomst och prestanda. Han menade också att det sällan fanns något som 

fungerade för allt. 

 

” […] Grundfrågan kommer alltid vara kompetens, och sen kommer jag väga 

kompetensen mot prestanda. Det är typ det som det kommer att handla om i grund och 

botten. Sen så toolingen, infrastrukturen och allt det, jag skulle säga att allt det är 

generellt sett inte ett problem, om det inte är så att du väljer någonting som är extremt 

nischat eller ligger här ute i kanten. Men sen är det liksom typ, sen kommer det alltid vara 

sådana här frågor om ”time to market”, du har budget och du har din kompetens, liksom. 

Har vi någonting färdigt i React? Ja? Då är det inte så svårt att välja React Native, och 

så portar jag min applikation dit, om det inte är så att jag behöver ha kamera o.s.v. 

Generellt sett, skulle jag ju då tänka på det sättet, då skulle jag också tänka att en 

webbapplikation jag vill porta till en telefon, då skulle jag också välja React Native, för 

att det är egentligen därifrån det kommer. Men om jag skulle bygga bara för IOS, eller 

bara för Android - det vill säga att det inte är en webbapplikation, utan nu ska jag bygga 

någonting som är en mobilapplikation punkt, då skulle jag kanske faktiskt inte välja 
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React utan då skulle jag kanske gå mot någonting som är mer native.” – R3, som svar på 

en fråga om utvecklingsverktyg. 

 

R3 menar dock till React Natives fördel att hårdvaran blivit så pass bra idag 

prestandamässigt, vilket gör att man kan göra andra kompromisser än vad man kunde 

tidigare.  

6. Diskussion 

Nedan presenteras en diskussion av resultatet baserat på den tidigare forskningen, syftet 

och frågeställningen med studien. De tre huvudkategorierna som presenterades i resultatet 

kommer att diskuteras var för sig.  

6.1 Infrastruktur 

Även från enbart ett utvecklingsperspektiv, där flertalet aspekter som talar emot hybrida 

lösningar baserat från tidigare forskning inte tagits hänsyn till, är det tydligt att denna 

kategori är den som innehåller störst kontraster sett till vad som kan betraktas som styrkor 

respektive svagheter hos studerade ramverk.  

Kriteriet för licens och kostnad har som tidigare nämnt inte undersökts på djupet. En 

del av anledningen till detta är på grund av att flera frågor för detta kriterium uppfattats 

som irrelevanta i sammanhanget, eftersom båda hybridlösningarna som undersökts både 

är fria att använda, distribuera och modifiera, samt har gratis support. Utifrån vad som 

lagts fram i det teoretiska ramverket framstår det endast som att kostnaden skulle vara ett 

problem, vilket den knappast kan vara i detta fallet. Vad som hade varit betydligt mer 

intressant att undersöka har jag insett efteråt är vad respondenterna faktiskt anser om 

modellen med communitysupport gentemot en centraliserad supportmodell, och hur 

mycket en licensmodell med öppen källkod värderas av respondenterna. Tas det för givet? 

Ingen av respondenterna angav att det fanns problem med nuvarande supportmodell i 

vilket fall, som är centrerade till community – snarare tvärtom. Eftersom man tyckte ofta 

att communityt gav bra hjälp och var något man kunde luta sig mot talar det mesta för att 

en supportmodell centrerad kring communitysupport ofta uppfattas som en styrka, då 

communityt med största sannolikhet blir mer levande än annars. Detta reflekteras i att den 

hybridlösning som verkar ha haft vissa svagheter sett till communityts bredd är 

Appcelerator Titanium, som också är den mest stängda sett till licensmodell (Heitkötter et 

al, 2012 april).  Det finns tendenser för övrigt som talar för att öppen källkod och 

communitysupport börjar bli normen i utvecklingscommunityt världen över, exempelvis 

att Adobe PhoneGap inte längre säljer supportpaket. 

Communityaspekten är även en stor del av om det anses finnas hållbarhet på sikt. Det 

stora community bakom några av dessa hybridlösningar som ofta inte bara består av 

vanliga användare, utan också i flera fall av stora företag som genom en modell med öppen 

källkod lätt kan bidra med egna förslag funktioner och buggfixar som R2 menar, har av alla 

respondenter setts som en av dem stora styrkorna hos ramverken i sig. Flera har angett 

detta som en av dem främsta anledningarna varför de har gjort det val de gjort.  

Jämförelsevis med andra strategier för multiplattformsutveckling är ett stort community 

bakom en del lösningar troligtvis ingenting som gör att dessa hybrida lösningar sticker ut, 
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även om det i inte är en svaghet sett till dessa ramverk specifikt. Sett till att hybridlösningar 

tidigare har haft en begränsad spridning på exempelvis Google Play har det inte uppfattats 

som obefogat att som R4 tidvis känna en viss oro att communityt ska dö ut och supporten 

försvinna för en del av dessa ramverk, inte minst då detta faktiskt har hänt med exempelvis 

Intel App Framework, men sett till att de två ramverken för hybridlösningar som har 

behandlats i datainsamlingen har använts för att understödja många kommersiellt 

framgångsrika tjänster både på skrivbordet och på den mobila plattformen så känns det 

som att någon form av genombrott skett som kanske markerar att intresset för 

hybridlösningar kommer öka i framtiden. R3 menade ju att det fanns som en stor rörelse 

mot webbutveckling och det kanske är hälsosamt att som honom inte känna någon oro över 

att support skulle försvinna. Det kan hända mycket på fyra år, så det finns en del som talar 

för att Malavoltas (2015) beskrivning av verkligheten till stor del inte är aktuell längre. 

En annan del av hållbarhet på sikt innebär att ramverken förses med kontinuerliga 

uppdateringar och buggfixar, och här är det emellertid tydligt att det finns ett 

problemområde som inte berörts särskilt mycket av den tidigare forskningen som har 

refererats. Den risk som man brukar utgå från är att det slutar komma ut uppdateringar 

och buggfixar eller att de kommer ut allt för sällan, men i fallet med både Electron och 

React Native som undersöktes i datainsamlingen var uppdateringarna nästan för frekventa 

i vissa fall, ansåg respondenterna, och kunde eller hade påverkat hållbarhet på sikt och 

enkelhet negativt. En sådan situation går emot vad Palmieri et al (2012) skrev om 

crossplattformutveckling, där mindre underhåll över tid nämndes som en fördel hos 

verktygen som har använts, och det finns en tendens för att detta anses som viktigt både 

sett till forskning och vad respondenter säger. Perspektivet är intressant och gör det tydligt 

att för frekventa uppdateringar som förändrar mycket på en gång kan verka som en svaghet 

för dessa hybridlösningars framgång och etablering på marknaden. Att uppdatera 

ansvarsfullt kan vara något att försöka uppnå, men hur detta ska göras kan vara svårt att 

säga. 

Att det inte fanns ett genomgående plattformsstöd för ramverken går kanske att ses som 

en svaghet, men det är frågan om detta anses som ett stort problem generellt, då 

respondenterna inte tyckte det. Respondenterna verkade ändå nöjda med att kunna skriva 

kod till flera plattformar samtidigt, och eftersom det finns hög portabilitet mellan andra 

strategier för dem flesta hybridlösningar både sett till dem som har behandlats av forskning 

och de som har undersökt inom datainsamlingen, är det förståeligt att så är fallet. Att det 

det faktum att det ändå går att skriva för flera plattformar värderas mest av respondenterna 

är förväntat, då det är lite av själva idén, som R2 säger. När det gällde generell hård- och 

mjukvaruåtkomst så är det tydligt både relativt tidigare forskning och denna datainsamling 

att denna ofta är rätt bristfällig, även om R4 exempelvis menade att ”det har hänt mycket”. 

Här kunde emellertid ett tydligt gap ses mellan beslutsfattare och utvecklare. Detta 

kriterium är egentligen ett tvåsidigt mynt. En avsaknad av åtkomst kan i teorin antingen 

leda till en sämre användarupplevelse genom en degraderad produkt, eller genom att 

företagen måste bygga nativeappar för varje plattform. Som illustrerat av både utvecklare 

och forskning är det ofta inte svart på vitt, utan ibland går plattformsspecifika funktioner 

att komma åt med hjälp av tredjepartslösningar och genom att bygga sina egna lösningar, 

vilket innebär att åtkomsten faktiskt finns, men att faktiskt få tillgång till den också bidrar 

att bördan till stor del kan hamna på utvecklarna att lösa problemet med bristande åtkomst. 
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Det som är intressant är att utvecklarna, som bördan då kan falla på att åtgärda problemen 

ofta var ganska optimistiska och menade att en hel del support kunde erhållas genom att 

antingen importera bibliotek som ordnade detta, eller bygga sin egen lösning som R2 

menade. De två i mer beslutsfattande positioner hade en betydligt mer försiktig hållning, 

men det hela skulle också kunna förklaras av att det är ofta dem som måste omorganisera 

projekten om det visar sig att åtkomst till funktioner inte går att ordna och beställare ej vill 

degradera produkten. Fundamentalt så anses avsaknaden av fullständig åtkomst till 

plattformsspecifika funktioner, i linje med forskningen, som en utmaning för många, även 

om synen på problemet kan variera. 

6.2 Utveckling 

Inom denna kategori framstår det som att respondenterna i denna datainsamling generellt 

har en mer positiv på utvecklingsmiljön kring hybridlösningar och dess olika beståndsdelar 

gentemot den bild som tidvis presenteras i tidigare forskning, vilket delvis kan förklaras av 

forskningens ålder och att branschen som flera respondenter påpekat rör sig snabbt framåt 

och mycket i miljön kan tänkas ha mognat. Heitkötter (2012 april) menade dock redan för 

7 år sen att utvecklingsmiljön för webbutveckling var väldigt mogen och innehöll stor 

mångfald. Flera respondenter anger direkt eller indirekt NodeJS och NPM som viktiga 

beståndsdelar i ekosystemet, vilka till exempel existerade även före 2012, men troligtvis var 

dessa mindre spridda och mindre stabila då. Även om vissa verktyg har angetts som inte 

fullvärdiga som ska utföras av vissa respondenter, nämnvärt testverktyget Expo för React 

Native som R1 menar, verkar brister hos enskilda verktyg inte ha varit ett problem då det 

funnits en stor mångfald av verktyg att använda. Även om Visual Studio Code var den IDE 

som ofta angavs, finns det uppenbarligen stort utrymme för att hitta och välja de verktyg 

man anser ger mest bekvämlighet för en själv. R2 menade ju till exempel att han föredrog 

att använda IntelliJ för utveckling mot Electron trots att den hade vissa brister gentemot 

VSC gällande autokomplettering. All denna mångfald inom utvecklingsmiljön relaterat 

webbutveckling verkar ses som en styrka hos dessa ramverk, även om vissa verktyg som 

NodeJS och NPM tillsynes dominerar sitt område. Testverktyget Expo, som enligt R1 inte 

måste användas för React Native, rekommenderas av React Natives officiella 

dokumentation om man har en bakgrund inom webbutveckling. Det är svagheterna hos 

dessa dominerade eller officiellt rekommenderade verktyg som skulle kunna verka som en 

nackdel för både webbapplikationer och hybridlösningar om de ska ses som 

konkurrenskraftiga gentemot nativeapplikationer, trots en stor mångfald i 

utvecklingsmiljön i övrigt. 

Att enkelt kunna designa och testa gränssnittet är något som värderas högt av både 

respondenterna respektive relaterad forskning. Det verkar dock råda delade meningar om 

vad som är önskvärt för enkel gränssnittsdesign, forskningen och respondenterna emellan. 

Samtidigt som både Heitkötter et al (2012 april) och Holzinger et al (2012 augusti) menade 

att förekomsten av en WYSIWYG-redigerare hade betydelse, var intresset bland 

respondenterna svagt om de faktiskt hade någon uppfattning. Även om inte bryggade 

applikationer tillsynes inte erbjuder denna sortens redigerare, så är frågan snarare om det 

är en svaghet av betydelse snarare än om det är en svaghet alls.  

Sett till enkelhet, som innefattar kvalitet på dokumentationen och inlärningskurvan, 

verkar det råda en konsensus både forskning och respondenter sinsemellan att den 
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förstnämnda håller hög kvalitet för relevanta ramverk. De kodexempel som finns får god 

kritik av flertalet respondenter, och även om några aspekter anges som betydelsefulla av 

Heitkötter et al (2012 april), har detta inte nödvändigtvis betydelse för alla. 

Respondenterna hade exempelvis i överlag rätt svalt intresse för användarkommentarer i 

dokumentationen, som för närvarande saknas. Ett intressant undantag på denna punkt var 

R4, som gillade idén. R4 hade tidigare anmärkt på att frekventa uppdateringar skapat 

problem med utdaterad dokumentation, vilket får en att dra slutsatsen att det kan finnas 

ett samband mellan dessa två företeelser. För inlärningskurvans del kan den enda egentliga 

svagheten observeras i att utvecklingen går väldigt fort framåt, som R1 och R3 påpekar, 

något som kan kopplas tillbaka till vad som tidigare sagts om för frekventa uppdateringar. 

Utöver detta kan det konstateras att det beror på vad man är van vid sedan innan.  

Sett till underhållbarhet, mätt i antalet rader kod, verkar det också delvis finnas en 

konsensus mellan respondenterna om att koden som behövdes för utveckling mot i studien 

behandlade hybridlösningar sällan blev särskilt repetitiv och därav svårhanterlig, vilket kan 

ses som en styrka hos hybridlösningar. Fundamentalt har den så kallade ”verbositeten” 

med själva programspråken att göra till största delen. Det finns definitivt 

förbättringspotential för HTML respektive Javascript menar två respondenter, men detta 

går också att förbättra genom användning av plugins såsom JQuery, vars slogan är just 

”write less, do more”. Frågan är dock också om man vill introducera additionell komplexitet 

genom att göra sig beroende av plugins från tredje part. Respondenterna som angav att det 

gick att förbättra kompaktheten menade ju inte att det var ett stort problem, och R4 

menade det ju att det till och med fanns risker med att göra koden för kompakt. 

Något som också givetvis har betydelse för hur lätthanterlig koden blir är modularitet, 

vilket anges av Heitkötter et al (2012 april) som den främsta anledningen till att 

Appcelerator Titanium får ett okej betyg sett till den tidigare behandlade 

underhållbarheten, då möjligheten att enkelt dela upp kod i små bitar kompenserar för att 

den är repetitiv genom att bringa god struktur. Modularitet har dock också som tidigare 

nämnt stor betydelse för skalbarheten på projekt genom att de enkelt kan delas upp på 

stora utvecklarteam. Att både React Native och Electron har använts för att bygga 

kommersiellt framgångsrik infrastruktur talar lite för sig självt, men det råder också en 

konsensus bland alla respondenter att det finns en tillfredsställande nivå av modularitet 

hos dessa ramverk. R3 menar att det är något som är mycket kopplat till webbutveckling i 

sig på en generell nivå. Det är åtminstone tydligt att modularitet, eller snarare brist på den, 

inte är en svaghet som verkar existera för dem hybridlösningar som har undersökts. 

Möjligheter till vidareutveckling, berör enligt Heitkötter (2012 april) som mest den 

utåtgående portabiliteten, men enligt mig också kan appliceras på den inåtgående om man 

inte väljer att klassificera detta som enkelhet. Portabilitet i sin tur handlar om hur enkelt 

applikationer kan portas från ett ramverk eller strategi till en annan genom återanvändbar 

kod, snarare än att åsyfta ramverkens plattformsstöd som diskuterades i en tidigare 

kategori. Detta nämns explicit som viktigt för alla respondenter utom R4, som värderar 

själva ramverkets faktiska stöd över flera plattformar högre. Att döma är denna portabilitet 

genom återanvändbar kod tillsammans med flerplattformsstödet det som mest talar för 

användningen av hybridlösningar, hybridapplikationer såväl som bryggade applikationer. 

Särskilt portabiliteten mot webben verkar vara den avgörande faktorn till varför lösningar 

baserade på HTML5 har blivit den populära lösningen på multiplattformsproblemet enligt 
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både Huynh et al (2017) och majoriteten av respondenterna. Både forskningen och 

respondenterna verkar vara eniga i denna fråga i överlag, vilket är förståeligt då portabilitet 

hos koden kan ses som någon slags indirekt plattformsstöd. 

Kriteriet för smidighet har under sammanställningen av resultatet plockats bort. Detta 

för att alla svar som har kommit in genom detta kriterium i det teoretiska ramverket har 

helt överlappat med andra kriterier. Vid en närmare analys har det konstaterats att de 

unika faktorer som berörs av kriteriet enligt Heitkötter et al (2012 april) är tid och kostnad. 

Den sistnämnda faktorn menar författarna att det främst är produkten av tiden och tar inte 

hänsyn till den andra faktorn som är att olika sorters kompetens kan kosta olika mycket 

lönemässigt, vilket anses vara utanför denna studies avgränsning. Tiden är dock i sig en 

produkt av en rad olika faktorer, inkluderat med inte begränsat till; enkelhet, 

utvecklingsmiljön och dess mognad, plattformsstöd samt portabilitet – alla som redan har 

berörts av andra kriterier, varför att det inte är konstigt att detta också gäller för svaren 

som samlades in. Smidigheten kan helt enkelt vara vad detta arbete försöker ta reda på i 

sin helhet. Vilka faktorer som påverkar smidigheten mer än andra är en relevant fråga, men 

funktionen hos denna har istället fyllts av avslutningsfrågorna i intervjuerna där 

respondenterna blivit tillfrågade vad de anser fungerar bäst och var det finns 

förbättringspotential. 

6.3 Kompromisser 

Denna svarskategori känns viktig att ta upp, då det ger perspektiv på eventuella utmaningar 

som kan finnas hos att förbättra dagens hybridlösningar. Baserat på övriga delar i resultatet 

och tidigare forskning är det tydligt att fristående applikationer som är byggda för 

hybridlösningar inte används just för att de ger den bästa effektiviteten för 

systemutvecklare under utveckling och distribution, och inte heller sett till 

användarupplevelsen. Inte heller används de för att utvecklare tycker det på något sätt är 

häftigt att bygga applikationer som är hybrider mellan webbläsare och ”vanliga” 

applikationer. Hybriditeten avser även att hybridlösningar som hybridapplikationer och 

bryggade applikationer är en kompromiss mellan aspekter oftast relaterade till 

användarupplevelse och UX, något som primärt påverkar marknadskrafterna, samt en 

effektiv utvecklingsprocess för företagen som är baserade inom systemutveckling. Denna 

balans mellan två extrempunkter kanske kan ses som en av dem största styrkorna som 

finns hos dagens hybridlösningar. Att försöka förminska vissa svagheter kan förstora 

andra. Exempelvis så menade ju Cusumano & Yoffie (1999) i sammanhanget med 

Netscapes användning av crossplattformutveckling, framförallt genom Java, att göra det 

på ett effektivt sätt innebar att förminska ett par nackdelar som uppkom, däribland genom 

att skriva en del plattformsspecifik kod. Något som man senare menade introducerade sina 

egna problem gentemot att inte använda plattformsspecifik kod alls, genom olika team som 

måste hållas synkroniserade. Detta illustrerar att vissa förbättringar kanske inte helt enkelt 

kan göras på en generell nivå, då det kanske resulterar i en stjälpning av balansen som 

marknaden vill ha när hybridlösningar används. 

Om emellertid effektiviteten i utvecklingsprocessen, det som denna studie har varit 

avgränsat till, förbättrades ytterligare genom till exempel förbättrad stabilitet och snabbare 

testning skulle det finnas ännu mer argument för att kompromissa mer på saker som är 

relaterade till UX vid behov, såvida det inte handlar om aspekter som står i konflikt med 
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varandra, som nämnt tidigare. Samtidigt kan förutsättningarna på UX-sidan också 

förbättras generellt vilket gör att fler kompromisser kan göras där – främst med hänsyn till 

prestanda då det är något som R3 menar har förbättrats avsevärt genom åren. 

Kompromissen kommer dock troligtvis alltid att finnas där, något som R3 sätter bra ord 

på. 

 

 ” […] Det jag kan säga generellt är att det är ju att det finns ju sällan liksom vad man 

kallar för en ”silver bullet”, liksom någonting som funkar för allting. Det blir ju alltid en 

kompromiss åt något håll, och sen är liksom frågan om, hur stor är den här 

kompromissen? En grej som underlättar såklart är ju att hårdvaran har ju blivit så pass 

bra idag så att den är mer förlåtande mot exempelvis, ja prestandamässigt, vilket då 

liksom tillåter att du kan göra andra typer av kompromisser.” – R3. 

7. Avslutande sammanfattning 

Denna studie har försökt identifiera styrkor och svagheter med att tillämpa teknik för 

webbutveckling för att utveckla fristående applikationer, och har påvisat att mycket av den 

forskning och taxonomi som mest varit fokuserad på den sortens ramverk för mobila 

plattformar även till stor del går att applicera för ramverk på skrivbordsorienterade 

miljöer, det vill säga persondatorer. Studien är nyttig att ta del av för alla som har för avsikt 

att utveckla applikationer för flera plattformar med hjälp av HTML, CSS och Javascript och 

vill ha en tydlig bild av vad detta innebär för just utvecklarna och företagen som ska bygga 

applikationen i första hand. Den är även viktig att ta del av för dem som tillhandahåller 

eller har avsikt att skapa den typen av ramverk. Resultaten är relevanta och trovärdiga 

relativt tidigare forskning och skrivbordsperspektivet anses som en särskilt behövlig 

addition, dess begränsade omfattning till trots. 

7.1 Vidare forskning 

Mängden forskning om fördelar och nackdelar med att utveckla fristående applikationer 

med hjälp av HTML5 är idag otillfredsställande sett till relevansen hos denna teknik. Detta 

gäller inte minst sett till att utvecklingen inom området rör sig väldigt fort framåt, och vissa 

aspekter inom forskningen snabbt blir utdaterad. Än mer otillfredsställande är att tillsynes 

majoriteten av studierna som existerar endast fokuserar på mobila plattformar. I denna 

studie har ett perspektiv på skrivbordsplattformar också introducerats, vilket skiljer den 

från tidigare forskning. Även om skrivbordsplattformen har haft lång tid att mogna och en 

del av dem problem som multiplattformslösningar baserade på HTML5 ämnar lösa redan 

lösts på andra sätt, samt att mycket talar för att det inte finns en lika stor efterfrågan på 

skrivbordsapplikationer som mobilapplikationer i nuläget, är det uppenbart att det finns 

en marknad för denna typ av lösningar även på skrivbordet givet existensen och nyttjandet 

av några. För framtida studier som liksom denna också studie också delvis involverar 

skrivbordsplattformen rekommenderas också att utöver den avgränsning som råder i 

denna studie också undersöka aspekter som relaterar till UX och användarupplevelse, 

däribland upplevd prestanda och estetik. 

Då mängden data som resulterade från studien var mindre än vad som var önskvärt och 

datan också innebar en viktning till fördel för mobila plattformar så vore det fördelaktigt 
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och intressant om vidare forskning utfördes som tar hänsyn till båda plattformarna som 

denna studie försökt göra, och som också inkluderar många fler olika ramverk. Ett annat 

intressant perspektiv som kan undersökas är att fokusera på att studera ramverk för 

fristående applikationer uteslutande riktade mot skrivbordsorienterade operativsystem. 
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9. Bilagor 

9.1 Respondenter 

 

Kodnamn Roll Medium för 

intervju 

Tid Ramverk 

R1 Utvecklare VoIP 49:57 

min 

React Native 

R2 Utvecklare VoIP 31:13 

min. 

Electron 

R3 Projektledare Öga mot öga 58:08 

min. 

React Native 

R4 Utvecklingschef Telefon 37:31 

min. 

React Native 
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9.2 Intervjuguide 

Frågor markerade med ”X” är faktabaserade och endast följdfrågor ska eventuellt ställas 

om huvudfrågan är besvarad sen tidigare. 

 

 

Figur 1. Sida 1 av 2 från intervjuguiden som användes. 
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Figur 2. Sida 2 av 2 från intervjuguiden. 

 




