
 

 

Uppsala universitet 

Inst. för informationsvetenskap/Data- och systemvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobil presentation: Valet av teknik 

 

 

Version 2.0 
 

 

Stefan Karlsson och Niclas Bergstedt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

Kurs: Examensarbete 

          Nivå: C 

          Termin: VT-13 

          Datum: 130616 

  



 

 

Sammanfattning: 

 

I forskningen behandlas valet av teknik för mobil presentation. Uppsatsen lyfter fram faktorer, 

vilket behöver diskuteras i samband med ett val. De olika teknikerna som diskuteras i 

uppsatsen är främst responsiv design, webbaserad applikation och nativ applikation. I 

samband med ett intresse ifrån SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) används organisationen 

som exempel i uppsatsen, vilket är tänkt att ge ett förslag på hur informationen i uppsatsen 

skulle kunna relateras till en verklig situation. Arbetet är byggt på en stor samling av tidigare 

studier, detta för att stärka den information som presenteras i uppsatsen. Intervjuer med 

anställda på SLUs IT-avdelning har bidragit med en rik insikt i hur verkligheten skulle kunna 

se ut inom en organisation som denna. Studien bidrar med att lyfta fram faktorer, vilka är 

viktiga för valet av teknik och hur detta val skulle kunna diskuteras. Detta användes för att ge 

en rekommendation till SLU, vilket är ett exempel på hur denna uppsats resultat kan 

användas.  

 

 

Nyckelord: 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Dagens teknik har snabbt förändrats och datorer är inte längre det enda sättet att visa upp 

hemsidor (Pastore 2012), vilket även har bidragit till att de mobila enheterna nu står för en 

stor del av trafiken på internet (Nucleus Ltd 2013). Även om mobiler funnits under en längre 

tid, är det först nu som enheterna börjat ge stor påverkan för internetanvändningen (Findahl 

2012). När dessa hemsidor sedan ska användas på en betydligt mindre skärm med andra 

navigeringsverktyg kan upplevelsen bli problematisk (Rensfeldt 2012). Det är en stor 

utveckling som skett för mobila enheter under de senaste åren, vilket har medfört att fler 

enheter än någonsin tidigare har tillgång till internet (Marcotte 2010). Att stödja alla dessa 

enheter börjar bli svårt (Marcotte 2010), vilket ställer företag inför ett vägval gällande valet 

av teknik. SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) är en organisation som för tillfället står vid 

detta vägval av teknik för mobil presentation. Organisation har visionen att bli ett universitet i 

världsklass inom livs- och miljövetenskaper, detta genom att bedriva utbildning, forskning 

och miljöanalys (SLU 2012). 

 

 

1.2 Problemformulering 

 

Idag kan internet användas på olika plattformar med diverse skärmstorlekar, vilket även 

kräver att den önskade informationen presenteras på ett lämpligt sätt oavsett enhet. Ämnet 

mobil presentation innefattar flertalet tekniker, vilket hanterar hur information visas på mobil 

enhet. De olika teknikerna medför olika för- och nackdelar, vilka inte alltid är självklara. 

Valet av teknik är svårt och behöver en insikt i vad ett val av en viss teknik skulle kunna 

innebära.  

 

Fling (2009) belyste situationen av att välja mobil presentationsteknik genom att påpeka hur 

svårt det kan vara att hitta den rätta tekniken för företaget, användarna och de tillgängliga 

resurserna. Han anser att om inte fördelar och nackdelar för varje teknik förstås, kommer det 

vara svårt att göra den rätta investeringen vid rätt tillfälle. 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

 

Med tanke på att varje teknik inom mobil presentation innebär olika för- och nackdelar, finns 

det ett behov av att framhäva dessa. Målet med denna studie är att lyfta fram: 

 Vilka faktorer skulle kunna vara avgörande vid valet av teknik för mobil presentation? 

o Hur skulle dessa faktorer kunna relateras till en organisation som SLU? 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Gränsöverskridande plattformsprogram är en teknik vi valt att inte dra några slutsatser kring. 

Tekniken är främst ämnad för att skapa nativa applikationer, även om den gör det möjligt att 

distribuera till flera plattformar. Denna teknik anses därför vara en möjlighet och komplement 

för nativa applikationer, istället för att skilja dem. 

 

I texten beskrivs ibland applikationer i allmänhet, vilket i dessa fall innefattar både 

webbaserade- och nativa applikationer. Dessa tekniker skiljs ibland inte, eftersom dessa har 

liknande egenskaper. 

 

 

1.5 Kunskapsintressenter 

 

Den kunskap som framkommer i denna studie riktar sig främst till forskning, men även 

organisationer och företag. Detta för de som är intresserade av olika faktorer som skulle 

kunna påverka ett val av teknik för mobil presentation, alternativt vilja veta följden av ett val 

som redan utförts. Arbetet kan fungera som grund till ett beslutsunderlag inom strategi för 

arkitektur och fortbildning, när det gäller utveckling för mobil presentation. Denna studie är 

delvis baserad på en rik insikt av en organisation. Informationen bör därför vara 

generaliserbar i liknande sammanhang och även bidra med gott om material för vidare 

forskning. 
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1.6 Disposition 

 

Forskningsansats och metod beskriver de metoder som har använts för att besvara uppsatsens 

syfte. Under denna rubrik berättas det om insamlingen av data till detta arbete, samt hur data 

analyserats. 

 

I teoridelen förklaras omständigheter som rör mobil presentation med hjälp av tidigare 

forskning. För att denna information ska vara enkel att relatera till delas informationen upp i 

kategorier. Fördelar för respektive teknik som framkommer i denna del ligger även till grund 

för uppsatsens slutsats. 

 

I empiridelen presenteras de intervjuer som utförts under arbetet med personal ifrån SLU. Det 

som framkommit under dessa samtal framförs, samt reflektion över det som framkommit. 

Denna del bidrar med faktorer som är viktiga för en organisation som denna, vilka används 

för att visa hur ett beslut av teknik inom mobil presentation kan diskuteras. 

 

I den avslutande delen knyts arbetet ihop. Diskussion kring det som tidigare framförts i 

uppsatsen, samt hur detta kan relateras till valet av teknik för mobil presentation. De faktorer 

som framkom i empiri-delen används för att visa hur en organisation som SLU bör diskutera 

frågan, baserat på uppsatsens resultat. Innehåller även en summering av arbetet.  
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2 Forskningsansats och metod 

2.1 Forskningsansats 

 

Intervjuer har utförts med personer som har olika arbetsroller inom SLU. De olika personerna 

som har blivit intervjuade är arkitekter, utvecklare, strateg, representanter ifrån fältarbete, 

kommunikationsavdelning och SLUs studentwebb. Dessa intervjuer har genererat data av 

kvalitativ sort. Det har även genom en litteraturstudie tagits stöd ifrån tidigare forskning inom 

detta forskningsområde. Den primära strategin för analys och insamling av data är kvalitativ, 

vilket främst är data som beskrivs med ord istället för siffror (Oates 2006). 

 

 

2.2 Metodval 

2.2.1 Intervjuer 

 

Anledningen till att intervjuer valdes för datainsamling var för att få en rik och kvalitativ 

insikt i området. De intervjuer som genomförts har varit av formen semistrukturerade, då den 

typen av intervju är mer öppen och inte lika strikt som strukturerad intervju. En 

semistrukturerad intervju går ut på att man ställer frågor med öppna svarsmöjligheter, 

respondenten får då chansen att säga sin åsikt, samt tankar och funderingar om de olika 

frågorna (Oates 2006). Det är då viktigt, precis som Hedin (1996) nämner, att man 

uppmuntrar respondenten att själv utveckla sina svar genom uppmuntrande-tekniker och 

uppföljningsfrågor. Att ställa den här formen av frågor ger en bra och nyanserad bild av hur 

respondenten tycker och tänker om frågan. Denna form av intervju förespråkas av Kaplan och 

Duchon (1988) då man genomför en kvalitativ studie. 

 

Intervjuerna utgick ifrån en bas med frågor, men att intervjun och följdfrågorna även 

anpassades beroende på vilken roll den intervjuade respondenten hade. Eftersom 

respondenterna hade olika arbetsuppgifter och var aktiva inom skilda områden behövde 

frågorna anpassas därefter, för att kunna få ut relevant information. Denna teknik att anpassa 

frågorna efter respondentens svar och roll nämns av Oates (2006). 

 

Intervjuerna genomfördes främst i enrum på respondenternas arbetsplats. De respondenter 

som arbetade och befann sig på annan ort än Uppsala intervjuades istället med hjälp av 

videokonferensutrustning. Videokonferens valdes som teknik i dessa fall för att intervjun 

skulle bli personligare, samt även för att kunna läsa av respondentens ansiktsuttryck och 

kroppsspråk 

 

Vi har använt ljudupptagning för att spela in samtliga intervjuer. Att spela in intervjuerna 

bidrar till att kunna fokusera mer på respondenten och slippa stressa med anteckningar, men 

även för att kunna avlyssna intervjumaterialet igen vid ett senare tillfälle (Trost 2010).  
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2.2.2 Litteraturstudie 

 

2.2.2.1 Presentation 

 

En litteraturstudie har utförts för att få en bra inblick i ämnets teori, men bidrar även med en 

grund till påståenden som görs i uppsatsen (Oates 2006). Litteraturstudien grundas till stor del 

på vetenskapliga artiklar inom vårt problemområde. Då ämnet mobil presentation är relativt 

nytt finns således inte mycket tryckt litteratur givet våra sökord. Vi valde då att använda oss 

av internet för att söka efter ny och aktuell information till litteraturstudien. Sökningen efter 

dessa artiklar gjordes med hjälp av olika vetenskapliga databaser, exempel på detta är DiVA 

(Digitala Vetenskapliga Arkivet). Databasen DiVA är en gemensam söktjänst och ett öppet 

arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 30 lärosäten (Uppsala 

universitetsbibliotek 2012). I DiVA hittades relevant och aktuell information. Den större 

delen av litteraturstudien består av information ifrån den här databasen. Det användes också 

mer generella och allmänna söktjänster som Google Scholar och Google. I sökningen 

användes främst sökorden mobile, responsive, design, web och app. Antalet sökträffar 

begränsades genom att kombinera sökorden på olika sätt, sökträffarna minskade då avsevärt 

och relevant information blev lättare att finna.  

 

 

2.2.2.2 Analys 

 

Ett strukturerat tillvägagångssätt följdes vid analys av material som hittades, där följande 

procedur upprepades för varje källa som vi hittade:  

 Vi läste först rubriken på de funna sökträffarna, detta för att få en övergripande 

överblick om vad respektive artikel handlade om.  

 Ansågs artikeln därefter vara intressant och relevant gick vi vidare och läste 

sammanfattningen/abstract, detta för att kunna få en mer ingående blick i artikelns 

relevans för litteraturstudien.  

 Om artikeln fortfarande ansågs vara intressant efter denna genomgång gick vi vidare 

och läste igenom hela, därefter plockade vi ut intressanta delar ur artikeln som sedan 

har använts i litteraturstudien. 

 

 

Med hjälp av detta arbetssätt begränsades sökresultaten ytterligare. Vi läste ungefär hundra 

stycken publikationer. Av dessa publikationer, samlade vi de enligt oss 46 mest relevanta i ett 

separat dokument. De flesta av dessa utvalda publikationer har sedan använts och är grunden 

till vår litteraturstudie i denna uppsats.  
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2.2.3 Metodik för dataanalys 

 

Vi har använt oss av kvalitativ dataanalys för att skapa en modell och teori kring strategin 

som syftats till att ta fram, detta då den kvalitativa metoden ger en stark förståelse för ämnet 

(Oates 2006). Tillvägagångssättet har främst bidragit till att reda ut begrepp och ge en större 

inblick i ämnet mobil presentation. 

 

Litteraturstudien har hjälpt oss att få en rikare insikt i ämnesområdet och har varit ett bra stöd 

till det data vi fått fram ifrån intervjuerna. Med hjälp av litteraturstudien har det framkommit 

mycket teoretisk kunskap, vilket varit till stor användning när intervjuerna analyserats. 

Analysen är baserad på samtliga intervjuer som genomförts tillsammans med litteraturstudien. 

 

 

2.3 Forskningsprocess 

 

Fokus i denna studie har varit på kvalitativ data. Vi har valt att kombinera litteraturstudien 

med de intervjuer som har genomförts. Litteraturstudien består som tidigare nämnt av 

forskning inom ämnesområdet, medan intervjuerna gjordes med personal som jobbar och är 

aktiva inom det rådande ämnesområdet. Respondenterna har delat med sig av värdefull 

information för arbetet, samt tankar och åsikter gällande mobil presentation. Informationen 

som har delgivits i intervjuerna stöds i denna studie med hjälp av litteraturstudien.   
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3 Teoridel 

3.1 Inledning 

 

De tre främsta teknikerna inom mobil presentation är responsiv webbdesign, webbaserade 

applikationer och nativa applikationer. Responsiv webbdesign är en metod som automatiskt 

anpassar en hemsidas innehåll till läsarens skärm (RapidValue 2012b). En nativ applikation är 

ett slags program för en specifik plattform, vilket kan utnyttja en enhets hårdvara, exempelvis 

GPS och kamera (Church 2012). En webbaserad applikation skiljer sig däremot lite ifrån 

applikationer, trots att även detta är ett slags program fungerar den med de flesta 

smarttelefoner, då applikationen går att nå via en vanlig webbadress. De webbaserade 

applikationerna har till skillnad ifrån responsiv webbdesign tillgång till vissa av de funktioner 

som nativa applikationer har, vilket bland annat är att erbjuda tillgänglighet utan uppkoppling 

och GPS (RapidValue 2012b).  

 

 

3.2 Allmänt 

3.2.1 Utvecklingen 

 

Mobila enheter är för tillfället ett väldigt aktuellt ämne, då antalet enheter ökat kraftigt senaste 

åren (se figur 3.1). I figuren ser man att den mobila trafiken har ökat för varje år mellan 2011 

och 2013. Även användandet av surfplattor tycks börja ta fart i hemmen, då var femte svensk 

använder denna enhet (Findahl 2012). Vanligaste åldersgruppen som använder mobila enheter 

är 18-34 år (jmfr Nielsen 2012, ComScore 2012). Även företagen tycks ha förstått vikten av 

att finnas på internet, då nästan alla större företag i Sverige antingen har egen webbplats eller 

information på en gemensam sådan (SCB 2013a). 

 

 

Figur 3.1 - Nucleus Mobile Web Browsing Survey - Wave 4 (Nucleus ltd, 2013). 
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Att arbeta med webben som grund är omväxlande och mycket sker ständigt i dess utveckling 

enligt Marcotte (2010). Han beskriver denna utveckling som icke konsekventa 

fönsterstorlekar, upplösningar, användarpreferenser och installerade fonter. Att utveckla 

hemsidor efter en stor fast dimension innebär att mobila användare upplever problem med att 

klicka på länkar, läsa, navigera och kräver att användare zoomar (RapidValue 2012b). Cisco 

(2012) betonar även att den stora ökningen av trafik som inträffat på webben främst inte beror 

på datorer, utan de övriga enheterna. Intressant vid mobil användning är även hur tiden 

spenderas. Detta har Nielsen (2012) gjort en studie på under oktober 2011 (se figur 3.2). Värt 

att notera ifrån bilden är att strax över 63 procent av tiden spenderas på diverse applikationer, 

medan endast strax över elva procent av tiden spenderas på webbläsaren. Trots att fler 

använder den mobila webbläsaren (MDG 2012), spenderar besökarna ändå mer tid på de 

nativa applikationerna. 

 

 

Figur 3.2 - A Breakdown of Digital Time by Device (Nielsen 2012). 

 

Att mobila enheter ökar i antal är svårt att undgå, men det kan vara svårt att förstå hur fort 

detta utvecklats. Hur denna utveckling fortsätter framöver är ännu oklart. Blodget (2012) 

gjorde ett försök att förutspå utvecklingen, varav det går att urskilja hur smarttelefoner och 

surfplattor kommer att passera datorer med stor marginal i framtiden (se figur 3.3). 
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Figur 3.3 - Global Internet Device Sales (Blodget 2012). 

 

En undersökning ifrån Rodling och Tibblin (2011) tydde på att användandet av tjänster ökar 

när en mobil applikation finns tillgänglig. Att mobilanpassade tjänster ökar användandet stöds 

även av Idebrant och Svenssons (2013) undersökning. Förutom denna ökning fann Rodling 

och Tibblin (2011) även att användandet skiljde sig, då funktioner delades upp mellan 

tjänsten på webben och den mobila applikationen som analyserades.  

 

 

3.2.2 Valet av teknik 

 

Pastore (2012) berör ämnet att anpassa en hemsida till mobila enheter, det med hennes ord 

mobify. Hon anser att det finns två vägar att gå, antingen att designa en kodbas för samtliga 

enheter, alternativt att köra på dubbla kodbaser. Kodbas i detta avseende är samlingen av 

källkod för att skapa en hemsida/applikation. Att köra den dubbla metoden anser hon skulle 

innebära mera arbete. Dessa metoder handlar främst om att antingen satsa på responsiv 

webbdesign, alternativt att göra både en hemsida för datorer och minst en applikation. Detta 

visas i figur 3.4 nedan och har legat som grund för fortsatt struktur i detta teoretiska kapitel.   
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Figur 3.4 - Mobifying a website (Pastore 2012). 

 

Vid en jämförelse av nativ applikation och hemsida kan man se att de har helt olika 

egenskaper och fördelar. En enkel översikt för dessa två tekniker har MDG (2012) tagit fram 

och visas i figur 3.5, vilket även delar synsätt med forskning utförd av Boiano, Bowen och 

Giuliano (2012). 

 

  
 

Figur 3.5 - del av figur 7.1, Should You Build a Mobile App or Mobile Website? (MDG 2012). 
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Davidsson Pajala och Augustin (2012) gjorde en studie som jämförde nativ applikation och 

responsiv webbplats, där fokus låg på Riksarkivets söktjänsten Nationell ArkivDatabas 

användare och dessa personers åsikter kring de olika teknikerna. Även om detta är ett 

specifikt företag med endast en funktion i fokus kan deras resultat stödja teser i tidigare 

forskning. Deras resultat baserades på 38 respondenter, där åsikterna var jämna mellan de två 

teknikerna. De lyfter fram att nativ applikation fick något fler röster, men tar även upp att 

studiens jämna resultat även gör att faktorer som kostnader, tidsresurser och kunskaper väger 

in i deras fall. I deras forskning tar de upp nativa applikationers flertal fördelar, men även att 

tekniken fått flest nackdelar ifrån deras intervju- och enkätsvar. 

 

MDG (2012) har tagit fram en bild (se figur 3.6) för att enkelt kunna urskilja vilken teknik 

som användare föredrar till diverse uppgifter. Enligt bilden ser man tydligt att användare som 

exempelvis vill shoppa föredrar att använda en webbläsare, medan användare som vill 

använda en navigationstjänst föredrar en applikation. 

 

 

Figur 3.6 - del av figur 7.1, Should You Build a Mobile App or Mobile Website? (MDG 2012). 

 

Nästan en tredjedel av befolkningen upplevde fortfarande under första kvartalet år 2012 att de 

haft problem eller låg hastighet på den mobila internetuppkopplingen (SCB 2013b). 

Laddningstider är något som kan ha stor inverkan på användare. Enligt Work (2011) har den 

genomsnittliga användaren inte tålamod med en hemsida som inte laddas tillräckligt fort. Ju 

långsammare en sida laddas, desto fler kommer att lämna sidan. Även om de flesta förväntar 

sig att hemsidor inte laddas lika fort på mobila enheter, som på datorer, spelar fortfarande 

laddningstider en stor roll. Laddningstiderna tycks vara extra viktigt inom e-handel, där 

nästan hälften förväntar sig att hemsidor ska laddas inom 2 sekunder (Work 2011). 
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Ehrlich (2013) betonar även att den bästa erfarenheten för användaren är den som funkar. 

Med det menar han att det viktigaste är att ha en hemsida som funkar att använda på mobilen, 

inte att den måste vara perfekt optimerad. Malmquist och von Koch (2011) belyser vikten av 

att följa detta område och dess utveckling, detta för att inte göra en investering som inte ger 

utdelning. Inför en investering är det viktigt att följa nykomlingar (Malmquist och von Koch 

2011) och kolla vilka typer av enheter som besöker den nuvarande hemsidan i dagsläget 

(Sohn 2012). Fisch (2012) anser att mobil presentation gått ifrån att ge lite extra intäkter, till 

att vara en viktig del av att bygga ett starkt märke och kunna vårda om kundrelationen. 

 

 

3.2.3 Exempel 

 

Att stå inför valet av mobil lösning kan innebära en strävan efter olika mål. I fallet för 

sektionen Fleet Management på Scania var inte de monetära intäkterna det primära, utan de 

mervärden en applikation skulle kunna skapa (Ristov & Rahnel 2012). Ett bra exempel på 

mervärde är ett företags varumärkesimage. Enligt Säverot (2010) leder applikationer till att 

uppmärksamhet skapas kring företag, men att följderna av detta kan variera beroende på 

applikationens kvalité. För att ha en möjlighet att stärka sin varumärkesimage behöver 

företagets applikation vara engagerande, infria förväntningar och erbjuda nytta. Skulle ett 

företags applikation däremot inte leva upp till konsumentens förväntningar, finns risken att 

uppfattningen av företaget ändras negativt för denna konsument. 

 

Facebook, en social nätverkstjänst, hade tidigare enbart en hemsida anpassad för mobiler, 

gjord i HTML5. Denna sida hade stora problem med hur fort den laddades, vilket skapade 

klagomål. Först ut av lösningar blev en applikation för Apples mobila system iOS. Den nativa 

applikationen hade ungefär dubbla hastigheten vid laddning. Trots att applikationer fanns för 

både Apples system iOS och Googles system Android, gav den mobilanpassade hemsidan 

fortfarande dubbla trafiken (Constine 2012). Detta innebär att även om den nativa 

applikationen kan ge bättre hastighet, väljer fortfarande många den mobilanpassade hemsidan. 

 

Mobiliseringen av webbplatser kan även ses i händelser som presidentval. I USAs val 2012 

mellan Mitt Romney och Barack Obama, hade båda presidenterna hemsidor som var 

anpassade för mobila enheter. Barack Obama hade satsat på responsiv webbdesign, medan 

Romney hade valt att skicka vidare mobila enheter till en mobil hemsida. Romneys mobila 

hemsida skickade alltså besökarna till en separat adress med egen källkod, vilken var ämnad 

att presentera informationen för mobila enheter. Romneys främsta problem var att hemsidan 

inte innehöll all information, medan Obama hade misslyckats med att få en fungerande meny 

på samtliga enheter. Jämförelsen av dessas sidor visar på hur svårt valet kan vara. Det som 

står tydligt är att denna anpassning krävs för att alla ska kunna ta del av information, vilket 

skulle kunna påverka resultatet av stora händelser som val av president (Frost 2012). 
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3.3 Responsiv webbdesign 

3.3.1 Beskrivning 

 

Ethan Marcotte skrev 2010 en artikel om responsiv webbdesign (Marcotte 2010), vilket blev 

starten för detta uttryck (jmfr Goodman 2013, De Graeve 2011). Denna start kan tydligt ses 

genom att kolla trenden för uttrycket på Google (se figur 3.7). Marcotte (2010) ansåg att det 

redan är svårt, men kommer bli ännu svårare att stödja alla olika enheter. Responsiv 

webbdesign var hans lösning på hur designen skulle kunna anpassas till det stora antalet 

enheter. Förklaringen som Snell (2013) ger på responsiv webbdesign är att alla element kan 

anpassas efter skärmens storlek, eftersom hemsidans stilmall anpassar sitt utseende efter 

skärmens dimension. 

 

 

 

Figur 3.7 - Google trends, Responsive web design. 
 

Både Marcotte (2010) och De Graeve (2011) lyfter fram tre tekniker som kärnan för responsiv 

webbdesign: flytande nät, flexibla bilder och tekniken media queries. Det flytande nätet är ett 

uttryck för hur hemsidan ändras procentuellt tills att den når en viss gräns, där den sedan 

ändrar layout, vilket skulle kunna vara att hemsidan går ifrån tre kolumner till två. Uttrycket 

flexibla bilder syftar till att när en bild skalas om till en annorlunda storlek än originalet, 

utförs skalningen mer intelligent och behåller bildens kvalité på ett bra sätt, till skillnad ifrån 

vanlig omskalning där en bild riskerar att bli kantig och tappa mycket kvalité. Media queries 

är en teknik för att både fråga vilken typ av enhet som används och hur denna ser ut fysiskt 

sett, vilket gör att stilmallen för hemsidan kan anpassas efter enheten (Marcotte 2010).  
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Adaptiv webbdesign är en teknik som påminner mycket om responsiv webbdesign. Att skilja 

adaptiv- och responsiv webbdesign är däremot inte alltid enkelt, men Goodman (2012) gav 

enligt oss, en bra förklaring på detta. Den stora skillnaden enligt honom är hur sidans arbete 

sköts, samt hur brytpunkter används. Responsiv webbdesign anses klient-baserad, medan 

adaptiv webbdesign anses vara server-baserad. Detta innebär att responsiv webbdesign hämtar 

hela sidan och anpassar den efter hur stora dimensioner sidan presenteras i, medan adaptiv 

webbdesign endast hämtar den versionen av sidan som är mest optimal för enhetens 

dimensioner och nativa funktioner. Hur dessa två tekniker hanterar brytpunkter skiljer sig. 

Adaptiv webbdesign skickas vid första anropet ut i en specifik anpassning, medan responsiv 

webbdesign krymper vid förminskning av fönster, för att sedan ändra design vid de olika 

brytpunkterna. Denna förklaring av teknikerna stöds även av Wallin (2012). 

 

3.3.2 Övrig information 

 

Idag finns flertalet olika webbläsare, många av dessa använder sig av renderingsmotorn 

Webkit (Pastore 2012). Detta beskrivs som en mjukvara, vilket gör det möjligt att använda 

ytterligare programmeringsspråk, i detta fall HTML5 och CSS3. Detta gör att trots den stora 

mängd mobila enheter och webbläsare uppnås en liknande erfarenhet, oavsett webbläsare eller 

enhet. 

 

Undersökningar visar att användare av mobila enheter tycker det är viktigt att hemsidor 

anpassas till just deras enhet. Detta påstående styrks genom de kvantitativa och kvalitativa 

undersökningar som Johnsson (2012) har gjort. Nästan alla i dessa undersökningar tycker det 

är viktigt med lättanvända och mobilanpassade hemsidor, samtidigt som över hälften av de 

tillfrågade tyckte det var viktigt att känna igen sig. Endast hälften kan offra lite av sidans 

information och funktionalitet för att mobilanpassas (Johnsson 2012), vilket innebär att den 

andra hälften skulle uppleva en klart sämre erfarenhet av den nerskalade hemsidan (jmfr 

Torstensson & Bosved 2012, Fisch 2012). En dåligt mobilanpassad hemsida kan skada ett 

företags rykte, då det för besökare resulterar i frustration, förlorad tid, förlorat förtroende och 

en mindre sannolikhet att använda sig av företag (Fisch 2012). Med tanke på de mobila 

enheternas ökning (Marcotte 2010) och användarnas förväntan (Johnsson 2012) är det många 

som påpekar metoden att designa för mobiler först, en av dessa är RapidValue (RapidValue 

2012b). 

 

Trots de höga förväntningarna på mobil presentation ifrån det stora antalet användare, visade 

det sig i en studie som inkluderade en miljon hemsidor, att endast 9 procent av dessa 

hemsidor är mobilanpassade (Mongoose Metrics 2012). Detta perspektiv för att vara redo 

baserades främst på att skicka ut sökrobotar, vilket är en teknik för att analysera en hemsida 

och dess innehåll (Google 2012b). De absolut största hemsidorna tycktes vara bättre 

förberedda för mobila enheter än de övriga (Mongoose Metrics 2012). 

 

  



15 

 

En stor undersökning ifrån EMarketer (2013) gjordes i oktober 2012, vilket innehöll åsikter 

ifrån små företag och företag/organisationer som inte var vinstdrivande, detta för att se hur de 

såg på internets olika tekniker för marknadsföring till kund. Under denna undersökning 

framkom det att de flesta ansåg att hemsidor är en balanserad metod, både för att behålla och 

få nya kunder. Gällande att nå ut mest effektivt till kunderna tycktes den överlägset mest 

balanserade metoden vara att ha en mobilvänlig hemsida enligt företagen. Detta resultat är 

intressant, då de mobila applikationerna inte var nära på att mäta sig med en mobilvänlig 

hemsida gällande effektivitet (se Figur 3.8) (EMarketer 2013). 

 

 

 

 

Figur 3.8 - Small business websites widely seen as most effective marketing technology (EMarketer 2013). 
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Även för sökmotorn Google är detta ett ämne som det reflekterats kring, då en mobilanpassad 

hemsida kan tillföra ett problematiskt moment för sökmotorns sökrobot, Googlebot, att 

granska hemsidor (Google 2012a). Googlebot är en sökrobot, även kallad spindel, då den 

genomsöker nya och uppdaterade sidor, för att sedan kunna lägga till detta i Googles index 

(Google 2012b).  De har därför givit ut rekommendationer för hur dessa sidor bör anpassas på 

bästa sätt enligt Google själva (Google 2012a). De anser i dessa rekommendationer att sidan 

helst bör byggas enligt responsiv webbdesign, men att om detta inte är optimalt för 

utvecklarna rekommenderas det istället att använda olika HTML-sidor beroende på enhet. 

Olika HTML-sidor innebär att mobila enheter blir skickade till en separat version av 

hemsidan, ämnad för just dessa. Skulle deras rekommendationer följas anses även det 

sistnämnda sättet fungera för Googlebot att hantera. Intressant för ämnet är att en stor aktör 

som Google, klart går ut med att de främst rekommenderar responsiv webbdesign (Google, 

2013).  

 

Trots alla de fördelar som finns, bör ändå vissa nackdelar lyftas fram. Karlsson (2011) ansåg 

att responsiv webbdesign lämpade sig bäst för mindre hemsidor med sparsamt innehåll, 

medan de mer innehållsrika sidorna skulle få försämrad användbarhet. Detta för att han ansåg 

att en innehållsrik hemsida skulle ha svårt att uppfylla god användbarhet och innehåll, 

samtidigt som sidan ska kunna klara olika riktlinjer för mobil webbdesign. Även Rensfeldt 

(2012) lyfte fram att vid hans testning laddades responsiv webbdesign långsammare än 

webbplatsen med fast layout, vilket menar på en hemsida som inte förändras efter enhet. Trots 

att olika servrar användes för att lagra koden i hans test, belystes ändå problemet med 

nedskalning av bilder på klientsidan. Rensfeldt tillägger även att han tror prestandan enklare 

kan optimeras om detta tas i beaktande ifrån början av webbplatsens utveckling. Under 

testningen kunde de däremot inte urskilja någon större avvikelse gällande hur sidan används, 

detta mellan responsiv webbdesign och webbplats på dator med fixerad bredd, alltså att 

hemsidan inte anpassas efter enhet. 

 

Trots flera nackdelar har responsiv webbdesign jämfört med applikationer en låg 

underhållskostnad och goda sökresultat, då det bara är en enda version att underhålla 

(RapidValue 2012b). Att göra om sin hemsida till responsiv webbdesign tycks däremot inte 

alltid vara det mest kostnadseffektiva i längden. I en intervju med Moon-Suck Song, vd för 

Panagora, en leverantör av e-handelssystem, diskuterades responsiv webbdesign. Song ansåg 

att den responsiva tekniken bara gav fördelar för de som startar en e-handel ifrån grunden. Att 

däremot göra om en sida till responsiv webbdesign var inte lika självklart, då det är ett väldigt 

stort projekt (Åberg 2013). 

 

Oavsett om ett företag skulle lyckas utveckla lösningar som stödjer de flesta enheter och 

format kommer det alltid att komma nya (Marcotte 2010). Thomas (2013) ställer sig därför 

frågande till att få hemsidor och dess innehåll att stödja de olika formaten, när det idealiskt 

sett bara borde vara en och samma sida för alla, alltså responsiv webbdesign enligt honom.  

 

 



17 

 

3.4 Webbaserade- och nativa applikationer 

3.4.1 Beskrivning 

 

Trots att det är två olika typer av applikationer, finns det för tillfället tre olika tekniker för att 

göra applikationer; nativ, webbaserad och med hjälp av ett gränsöverskridande 

plattformsprogram. Nativa applikationer är ett program som är ämnat för en specifik 

plattform. Detta program lanseras via den valda plattformens distributionsmarknad, vilket är 

en slags butik på plattformen där program finns tillgängliga för nerladdning (Tillborg, Persson 

& Bentlöv 2012). Den nativa applikationen har egenskapen att fullt kunna utnyttja enhetens 

hårdvara, exempelvis GPS och kamera (Church 2012). Gränsöverskridande 

plattformsprogram gör det möjligt att skapa en nativ applikation till samtliga plattformar, 

enbart genom att modifiera en del av koden till varje plattform som önskas stödjas. 

Applikationerna som skapas genom denna teknik distribueras och har därför egenskaper likt 

en nativ applikation (RapidValue 2012a). En webbaserad applikation skiljer sig däremot ifrån 

de två andra typerna, då denna inte är kopplad till någon speciell plattform. Dessa 

applikationer utvecklas för att vara åtkomliga genom webbläsaren, vilket gör att webbaserade 

applikationer fungerar i de flesta smarttelefoner. Trots att tekniken inte har full 

hårdvarukompatibilitet, tycks de webbaserade applikationerna ändå kunna erbjuda möjlighet 

till vissa hårdvaru-baserade funktioner, exempelvis tillgänglighet utan uppkoppling och GPS 

(RapidValue 2012b).  

 

Church (2012) presenterade sin syn på dessa tre olika teknikerna för applikationer. Nativa 

applikationer var den tekniken som ansågs ge bäst användarupplevelse, men kräver mycket 

underhållning och utveckling, vilket gör den kostsam. Webbaserad applikation tycktes vara 

både smidig att underhålla och billig, men saknar istället perfekt hårdvarukompatibilitet, i 

detta fall vissa funktioner som kräver hårdvara. Ett gränsöverskridande plattformsprogram 

anses av Church vara ett bra alternativ om applikationer ska utvecklas till flertalet plattformar, 

men även kunna använda sig av hårdvara i enheterna. Denna syn tycks även stödjas av Flings 

(2009) tidiga syn på nativa- och webbaserade applikationer ifrån år 2009. 

 

Om valet är att gå mot en applikation betyder det alltså inte att en nativ applikation är det 

självklara valet. Pastore (2012) ansåg att en nativ applikation ger fullt hårdvarustöd och bra 

prestanda, men att tekniken kräver tid och underhåll. HTML5 anser hon kosta mindre och ge 

goda möjligheter för att kunna följa webbstandarder, tekniken ger däremot inte fullt stöd för 

hårdvara. Även om HTML5 kan inkludera APIer, vilket är ett anrop för att ge tillgång till 

vissa funktioner som exempelvis hårdvara, klarar tekniken ändå inte att ge samma 

användarupplevelse som en nativ applikation (Pastore 2012). 
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3.4.2 Övrig information 

  

RapidValue (RapidValue 2012a) gjorde en intressant jämförelse mellan applikationer, utifall 

valet skulle stå mellan nativ applikation, gränsöverskridande plattformsprogram eller 

webbaserad mobilapplikation. I denna jämförelse kunde det urskiljas att inget val är bättre än 

det andra, utan det beror på behoven. Medan webbaserade mobilapplikationer är billigare att 

utveckla och lättast att få fungera på flera plattformar, ger nativa applikationer en bättre 

användarupplevelse, funktioner och prestanda. Gränsöverskridande plattformsprogram är 

varken bäst eller sämst på något, utan ett val mitt emellan de andra två (se figur 7.2 i bilaga). 

 

Vissa funktioner kan vara mer intressanta än andra vid en potentiell lansering av en 

applikation. Detta gör att alla funktioner inte nödvändigtvis behöver vara tillgängliga, istället 

kan det vara smart att prioritera. Exempel på detta är en undersökning av funktioner för en 

applikation, vilka skulle vara intressanta för Clarion Hotel Stockholms gäster. Det visade sig 

att restaurangmenyer hade ett mycket större intresse än de övriga funktionerna (Skogby 

2010). 

 

Lundgren och Numé (2012) anser att även om gränsöverskridande plattformsramverk skapar 

nativa applikationer, kan hårdvarustöd ibland saknas för vissa enheter. Detta är funktioner 

som Appelgren m fl (2012) lyckats inkludera vid utveckling av en hybrid applikation, dock 

med hjälp av ett ramverk. Istället för att bli beroende av plattformens applikationsmarknad 

blev de istället beroende av en distribuerande applikation på den marknaden. Detta tycks vara 

ett enkelt alternativ, men framtidsutsikterna kan vara klart begränsade, då 

operativsystemägarnas distributionsmarknader skulle riskera att tappa kontroll och bli 

redundanta (Appelgren m fl 2012).  

 

De olika språken för de mobila plattformarna kan tyckas sakna en bra lösning och skapar 

därför en problematik. Lundgren och Numé (2012) tycker att de olika språken för 

plattformarna är bakåtsträvande. De anser att lösningen för ökad kompatibilitet mellan enheter 

är gemensamma standarder. Förutom att de olika plattformarna inte har ett enhetligt språk, 

finns även problematiken med att få en applikation godkänd. Innan en applikation läggs upp 

på en plattforms distributionsmarknad krävs det att applikationen går igenom en 

godkännandeprocess. Enligt Tillborg, Persson och Bentlöv (2012) är dessa processer unika 

för varje plattform och följer riktlinjer. De anser att App Store ifrån Apple är mer noggrann än 

Google Play på Android. Detta skulle innebära att det är lättare att få applikationer 

publicerade för det Androida systemet än på iOS.  

 

Företag som främst utvecklar applikationer tycks se positivt på de webbaserade 

applikationerna. För tillfället anses de sakna funktionalitet och säkerhetsstöd för att kunna 

utmana nativa applikationer enligt Jalmlöv (2012), däremot verkar de enligt honom tro på en 

god framtid för HTML5. 

 

Charland och Leroux (2011) tror att framtiden för applikationer är en blandning av nativa och 

webbaserade. De är övertygade om att tekniker för att optimera och tillgängliggöra program 

på webben fortsätter, samtidigt som gränsöverskridande plattformsprogram kommer att 

fungera smidigare. 
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4 Empiridel 

4.1 Presentation av empiri 

4.1.1 Introduktion till empiri 

Under arbetet har det utförts 9 intervjuer. Alla intervjuer utfördes med den intervjuade 

personen i enrum, förutom en av intervjuerna, då två personer intervjuades samtidigt. De 

frågor som har ställts är anpassade efter respondentens projekt och erfarenhet. Frågorna 

delades in i tre typer av delar: 

 Respondentens nuvarande arbetsroll och dennes bakgrund. 

 Tekniska aspekter. Tidigare kontakt med mobil presentation, samt även funktioner i 

dennes nuvarande projekt som skulle kunna kopplas till dagens mobila tekniker. 

 Öppen punkt. Bygger vidare på det som tidigare varit intressant under intervjun och 

diskuterar även relevanta frågor rörande uppsatsens ämnen i allmänhet.  

 

Frågorna i dessa ämnen är tänkta att bidra med: 

 En rik inblick i hur IT-relaterade personers vardag ser ut i en organisation som SLU. 

 Hur respondenten kunde relatera dennes projekt till de möjligheter som mobila enheter 

kan erbjuda. 

 Hur respondenten såg på mobila presentationstekniker och dess möjligheter. 

 

Dessa bidrag gjorde det möjligt att i analysen av empiri lyfta fram viktiga faktorer för SLU. I 

slutsatsen används dessa faktorer för att visa hur ett val av teknik skulle kunna ske i en 

organisation som SLU. 

 

 

4.1.2 Arbetsroll och bakgrund 

 

Arbetsuppgifterna skiljde sig mellan personerna, då SLU har flertalet projekt igång. Dessa 

projekt innefattar allt ifrån att förbättra databaser, till att underhålla hemsidor. Flera av 

respondenterna var IT-arkitekter, men bland respondenterna fanns även flera med databas-

kunskaper. 

 

Det framkom tydligt under intervjuerna att få personer har erfarenhet av mobila enheter 

kopplat till arbetet. I dagsläget utvecklar SLU system för mobila enheter i endast ett av de 

projekt som drivs i Uppsala. Inga större lösningar för mobila enheter hade tidigare tagits fram, 

men de trodde att det nuvarande projektet bara var början på inkluderandet av de mobila 

enheterna i arbetet. 
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De olika systemen som SLU arbetar med har väldigt olika besökare, allt ifrån forskare till 

fågelskådare och studenter. Denna uppsättning besökare visar bredden på SLUs arbetsområde, 

vilket gav projekten stor variation i både tekniker, krav och målgrupp. Det framkom oftast att 

innan ett system börjar utvecklas skapas en kravspecifikation av kund, alternativt tillsammans 

med SLU. 

 

De flesta projekten hos SLU tycks ha ungefär samma typ av struktur. Oftast släpps en 

grundversion, vilken det sedan utförs löpande arbete på, för att under tiden kunna tillföra 

ytterligare funktioner som inte kunde inkluderas i första versionen.    

 

 

4.1.3 Tekniska aspekter 

 

Det framkom att Apples iOS var den klart vanligaste mobila plattformen att besöka deras 

hemsidor, medan de valt att använda sig av Android i deras nuvarande mobila projekt. Valet 

av Android i nuvarande projektet motiverades av hårdvaran, då endast en specifikt utvald 

platta med det Androida systemet ansågs klara de hårda yttre omständigheterna som den 

skulle utsättas för. I detta fall är projektet att skapa ett rapporteringssystem som används till 

djurskötsel, exempel på detta är djurets vikt. 

 

I intervjuerna framkom det att hemsidor och system oftast inte hade en specifik funktion som 

användes flitigt, utan flertalet. De system och hemsidor som de skapade var ofta väldigt rika 

på information och funktioner, som alla var intressanta för olika användargrupper. Detta 

visades även då SLUs hemsida var kopplad till många olika sökbegrepp på Google. Trots 

detta fanns det några funktioner som skulle kunna vara intressanta att bryta ut till 

applikationer, detta främst för att komma åt de hårdvaru-relaterade funktionerna GPS och 

kamera. I vissa fall lockade även möjligheten att inte alltid behöva vara uppkopplad, det vill 

säga att man kan fortsätta använda mjukvaran även när man inte har tillgång till internet. 

 

Oftast är det inte några krav på att systemen behöver ha snabb responstid, men att systemen 

gärna bör vara tillräckligt snabba för att besökare inte ska känna sig frustrerade vid 

användning. En prioritet som däremot stod högt i många anställdas projekt, var att användare 

ska kunna känna igen sig. Detta oavsett om en ny version av ett system ska byggas, eller som 

i det nya projektet, där det kommer att rapporteras i en mobil enhet. 

 

Redan idag arbetar SLU i viss mån med att skicka ut mail och sms vid notifieringar till 

personer, vilket tycks vara ett väl fungerande sätt för dem att få ut information vid viktiga 

händelser. Vid förfrågan om push-notifieringar via en applikation, det vill säga att ny 

information som prenumereras på trycks ut i ett meddelandefält eller dylikt (Lindström 2012), 

kunde detta tolkas vara en funktion de ansåg vara bra men långt ifrån prioriterad. Detta då det 

nuvarande notifieringssättet redan fungerade bra, både sms och mail ansågs vara snabbt och 

smidigt för att kunna notifiera. Dessa metoder var dessutom fullt möjliga att implementera via 

hemsidor och system. 
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4.1.4 Öppen punkt 

 

Att de mobila enheterna blir allt viktigare var något alla intervjuade tycktes medvetna om, 

vilket även gjorde att de hade insikten att denna teknik kommer bli allt vanligare kommande 

år. En stor andel av de tillfrågade var ändå osäkra på vad dessa tekniker egentligen skulle 

innebära och vad de själva trodde skulle vara den lämpligaste tekniken. Många delade gärna 

med sig av sina tankar, angående vilka funktioner som skulle kunna vara bra att utveckla med 

hjälp av en viss teknik, exempelvis en nativ applikation som enkelt möjliggör rapporter av 

skogsskada på en karta. 

 

Av de som hade en klar vision för vilken mobil presentationsteknik de föredrog hade 

responsiv webbdesign en majoritet. Detta då tekniken ansågs kunna nå ut till flest personer, 

medan nativa applikationer skulle innebära ett, enligt respondenterna, för smalt fokus. Det 

som däremot lyfts upp till fördel för nativa applikationer var de möjligheter hårdvaru-mässigt 

som möjliggörs. En av de tillfrågade ställde sig däremot frågande till om HTML och nya 

HTML5 var för simpla språk för att motivera programmerare.  

 

De anställda inom SLU tycktes uppfatta att deras arbetsuppgifter och system skiljer sig, 

jämfört med ett företag. Detta då de oftast inte har mycket pengar att röra sig med, samt även 

att denna typ av organisation gärna ska vara blind för skillnader, vilket innebär att kunna nå ut 

till största möjliga antal intressenter. Skulle en nativ applikation utvecklas, ansågs det mest 

troligt att företaget inte satsar mycket på det visuella, utan främst dess funktion. För att 

responsiv webbdesign och webbaserade applikationer skulle vara ett riktigt bra alternativ, 

uppmärksammades ett effektivt arbetsflöde. Med det menas alltså att det skulle behöva finnas 

färdiga mallar och dylikt, för att det inte ska behövas skrivas mycket kod. Detta då potential 

sågs i responsiv webbdesign och HTML5, men att tekniken fortfarande är ung och inte funnits 

i många år. 

 

Skulle val av teknik ske ur ett säkerhetsperspektiv på SLU ansågs båda teknikerna fullt 

möjliga att kunna tillhandahålla tillräcklig säkerhet, men att en nativ applikation troligen 

skulle kräva lite mer arbete för att säkra krypteringen. Detta berodde främst på möjligheten att 

använda sig av HTTPS på internet, vilket är ett protokoll som ger en hög säkerhet via 

webbläsaren (Callegati, Cerroni & Ramilli 2009), som alltså ansågs enkel att tillämpa och 

betrodd av SLUs enhetschef för IT-drift.  
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4.2 Analys av empiri 

 

Det låga antalet projekt som tidigare inkluderat mobila enheter gjorde det svårt under 

intervjuerna att kunna urskilja någon större mobilanvändning, varken för systemen i 

nuvarande och tidigare projekt. Eftersom organisationen ännu inte skapat sig en större 

erfarenhet inom någon teknik för mobil presentation, bedöms att tidigare kunskaper inom 

företaget inte påverkar deras val av teknik. 

 

I presentationen av empiri framkom det flertalet olika faktorer, vilket kommer påverka ett 

beslut för valet av teknik. Faktorer som framkommit är: 

 Många olika besökare av deras hemsida 

 Projekt med stor variation av tekniker, krav och målgrupper. 

 Kontinuerliga uppdateringar utförs i system och hemsidor 

 Apples plattform iOS var vanligaste systemet att besöka hemsidan 

 Kan finnas krav på vad produkter som ska användas behöver klara 

 Ingen funktion tycks stå ut som mer användbar än andra 

 Hemsidor och system är oftast rika på information och funktioner 

 Hårdvaru-relaterade egenskaper skulle önskas i vissa fall 

 Behöver oftast inte ha väldigt snabba responstider 

 Krav på att besökare ska kunna känna igen sig 

 Vill nå ut till stor målgrupp 

 Begränsad budget 

 Prioriterar funktion framför design 

 Vill ha ett effektivt arbetsflöde 

 

Ett klart intresse för nativa applikationer fanns hos respondenterna, men de betonade även 

starkt att det skulle bli svårt att endast kunna utveckla till en plattform. De som gärna såg 

organisationen gå i riktning mot responsiv webbdesign ansåg tekniken som bredare och mer 

anpassad till organisationen, detta då SLU vill nå ut till största möjliga antal intressenter med 

sina arbeten. Detta är en viktig faktor, då en organisation som SLU bör försöka nå ut till 

största möjliga andel personer, vilket är en nackdel för nativa applikationer i detta 

sammanhang. Detta kom även fram under intervjuerna, där responsiv webbdesign inte ansågs 

begränsa användare, alternativt tvinga användare till viss enhet. Det skulle även undvika 

begränsningar som exempelvis att vara beroende av system, distributionsmarknader och 

enheter. En viktig frågeställning som framkom var att nativa applikationer troligtvis inte 

skulle vara högt prioriterade i utvecklandet. Med detta menades att i en organisation som SLU 

är kraven större på att få grundfunktioner att fungera. Det tycks väldigt sällan finnas 

möjligheter för SLU att utveckla tilläggstjänster, design och dylikt som inte är obligatoriska 

för att få ett fungerande system. Att även ha flertalet uppdateringar skulle kunna innebära 

problematik när nativa applikationer ska distribueras, detta med tanke på de strikta riktlinjerna 

för vad som får släppas på de olika distributionsmarknaderna. 
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Trots att responsiv webbdesign är en teknik som fyller många funktioner, kan ändå nativa 

applikationer erbjuda funktioner, vilket inte ens webbaserade applikationer har möjlighet till. 

Detta är något som lyftes fram under intervjuerna, varav vissa projekt hade funktioner som 

skulle kunna dra stor nytta av hårdvaran. En stor fråga är huruvida SLU kan bortse dessa 

användningsområden, eller om de nativa applikationernas unika fördelar kommer krävas.  

 

Ett ämne som flera respondenter talade kring var valet att ligga i framkant gällande tekniker 

eller inte, med andra ord att följa nya trender och versioner, eller att välja det äldre beprövade. 

I detta avseende framkom en intressant åsikt, att SLU gärna ville vara i framkant, men att det 

alla gånger inte är det mest realistiska för organisationens omständigheter.   
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5 Avslutande del 

5.1 Diskussion och generalisering 

5.1.1 Allmän diskussion 

 

Under arbetets gång har vår forskningsfråga tagit en annorlunda skepnad, då detta område 

saknat en bra översikt. Detta eftersom tekniker ständigt förändras och webbens möjligheter 

har utvecklats mycket under de senaste åren. Den ursprungliga uppfattningen av tekniker har 

förändrats i takt med insikten vi fått under uppsatsens skrivande. Kartläggningen av ämnet 

som gjorts under arbetets gång blev därför större än tänkt, men nödvändigt.  

 

Under uppsatsen har det märkts att detta ämne är högst aktuellt och tycks endast växa med 

åren som kommer. Med tanke på att antalet enheter och kundernas förväntningar endast tycks 

öka, tror vi det är viktigt att börja anpassa sig redan nu. Skulle en hemsida inte uppnå ett högt 

antal mobila användare idag, tror vi att en anpassning skulle kunna innebära att antalet ökar 

markant. Vikten av mobil anpassning visas klart när det har använts i en del valkampanjer, 

där det räknas ge tillräckligt stort inflytande för att kunna påverka det slutgiltiga resultatet. 

 

 

5.1.2 Tankar kring faktorer och egenskaper 

 

Då webbaserade applikationer troddes kunna ge samma säkerhet som de nativa 

applikationerna i empirin, talar det emot de uppgifter som framkommit i teorin ifrån Jalmlöv 

(2012). Därför väljs det att inte gå djupare och avgöra detta, då vi anser att det krävs mera 

underlag i denna fråga. 

 

Laddningstider är ett problem som det bör tänkas på. Trots att nativa applikationer ständigt 

tycks uppnå bättre snabbhet anses det inte behöva vara avgörande, om det inte handlar om att 

stora uträkningar behöver göras. Vid utveckling av webbaserade applikationer och responsiv 

webbdesign är det därför viktigt att tänka på laddningstider redan i början av utvecklingen, för 

att detta inte ska uppstå som ett stort problem senare. En innehållsrik hemsida kan vara svår 

att optimera i efterhand, vilket även skulle kunna bli en stor process att förändra. 

 

Responsiv webbdesign kan tyckas vara en förbättrad version av adaptiv webbdesign på många 

sätt, men ett problem som uppstått för responsiv webbdesign är webbläsarna. Även om de 

flesta använder sig av renderingsmotorn Webkit kommer det finnas användare som använder 

sig utav äldre och udda webbläsare, vilket kan innebär att de webbaserade teknikerna inte 

lyckas nå ut till samtliga användare. Vill utvecklaren nå ut till många, är ändå responsiv 

webbdesign att föredra framför nativa applikationer. Trots färre användare för nativa 

applikationer tycks de vara överlägsna i trafik, vilket gör den tekniken mer lämpad för 

tidskrävande funktioner. 

 



25 

 

Trots att applikationer inte behöver kosta mycket att framställa, kommer antalet kodbaser att 

innebära en stor kostnad för framtida uppdateringar. Trots att responsiv webbdesign 

egentligen inte tycks vara att föredra för större hemsidor, bör det lyftas fram att även 

applikationer inte bör innehålla för mycket information. Att uppdatera flera kodbaser vid 

förändringar i systemet kommer innebära en arbetsinsats som näst intill multipliceras med 

antalet kodbaser. Långsiktigt sett kan detta bli en stor kostnad. Med tanke på detta bör det vid 

valet av applikation tänkas igenom vilka funktioner denna skall inkludera. Kan andra 

funktioner möjligtvis användas ifrån mobila enheter bör de avskalade funktionerna väljas med 

omsorg, då hälften anser att de inte vill offra innehåll och funktion för att mobilanpassa. Om 

en hemsida är främsta plattformen kan vi se fördelar utifall denna sida är mobilanpassad, 

vilket innebär att inte förlita sig på att enbart en applikation krävs för de mobila användarna, 

då en applikation främst bör fungera som komplement. 

 

Den nativa applikationens stora nackdel anser vi är att den endast utvecklas till en plattform åt 

gången. Detta innebär att antalet användare begränsas. Skulle flera plattformar önskas 

kvarstår problematiken med flera kodbaser. En lösning på detta är ett ramverk som gör 

applikationen tillgänglig till flera plattformar via en egen applikation, men detta riskerar att 

resultera i sämre upplevelse för användare och ett stort beroende av ramverket och dess 

begränsningar som uppstår. Att istället då försöka sig på ett gränsöverskridande 

plattformsprogram innebär en nativ känsla på samtliga plattformar, men med problematiken 

att en del kod måste anpassas till varje plattform. Även om det inte är lika mycket kod som 

skiljer dessa åt jämfört med utveckling av enskilda nativa applikationer, ger det skilda 

kodbaser för varje plattform. Vi kan tycka att applikationer har flest nackdelar, likt Davidsson 

Pajala och Augustin (2012) resultat. Vi vill däremot lyfta fram att de fördelar som det medför 

skulle kunna väga tyngre vid vissa behov. 

 

Är målet att marknadsföra sig på Internet, tycks en mobilvänlig hemsida vara det mest 

prisvärda valet. Skulle däremot målet vara att stärka varumärket, anser vi att applikationer har 

en tydlig fördel. För att uppnå effekt med en applikation krävs det däremot att den är väl 

utvecklad, vilket ska kunna stimulera användaren. Därför bör detta tas i beaktande innan 

utveckling, då en dåligt utvecklad applikation kan ge motsatt effekt och innebära svårigheter 

med att få avkastning ifrån projektet. En problematik som kan uppstå med att fördela 

användning och information till annan hemsida eller applikation är att sidan riskerar att gå 

miste om sökresultat. Ett försök för att öka antalet användare med separat version kan alltså 

istället innebära att antalet besökare minskar. 

 

I samband med att HTML5 och responsiv webbdesign växer kommer det troligtvis både bli 

enklare att arbeta med, samt integrera mer med hårdvara. Det tycks inte bara vara dessa 

tekniker som har potential, även gränsöverskridande plattformsprogram tror vi kan få en ljus 

framtid. Det gäller för denna teknik att kunna utveckla en helt nativ applikation till samtliga 

ramverk på ett enkelt och smidigt sätt, med minsta möjliga andel separat kod. Skulle ett 

företag vilja följa Malmquist och von Koch (2011) råd att följa marknaden, då kommer det att 

vara dessa tekniker vi rekommenderar att hålla koll på. 
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5.1.3 Tankar kring SLU 

 

Det finns flera aspekter och frågor kring valet, men den viktigaste för SLU anser vi är utifall 

de vill befinna sig i framkant gällande teknik, eller vill välja tekniker som är mer beprövade. 

Valet att ligga i framkant skulle innebära en satsning på responsiv webbdesign och 

webbaserade applikationer, medan nativa applikationer är det mer beprövade och stabila 

valet. Applikationer är ett utmärkt sätt för dem att få ut specifika funktioner till mobila 

enheter, där de skulle kunna dra nytta av kamera och GPS på ett enkelt sätt. Med ett 

långsiktigt perspektiv skulle kanske även webbaserade applikationer ge samma fördelar, men 

med ett språk och utvecklingssätt som är tillämpbart även för responsiv webbdesign. 

 

Även om mycket talar emot nativa applikationer i fallet för SLU, kan det ändå vara svårt att 

undvika just denna teknik. Organisationen tycks kunna dra god nytta av responsiv 

webbdesign för att med låg budget kunna underhålla och anpassa hemsidor till samtliga 

enheter, men största frågan är främst om applikationer kan undvikas i deras utveckling av 

system. Skulle applikationer krävas är frågan utifall en webbaserad applikation kan fylla deras 

behov, eller om en nativ applikation är ett måste. 

 

 

5.2 Slutsatser och reflektion om arbetet nått målet 

5.2.1 Allmän slutsats 

 

I ett försök att jämföra teknikerna, är detta svårt att göra detta för alla tekniker samtidigt. Vi 

anser därför att en första jämförelse bör göras mellan responsiv webbdesign och applikationer 

(se figur 5.1). Skulle intresset falla på applikationer, jämförs sedan webbaserade applikationer 

med nativa applikationer (se figur 5.2). Vi rekommenderar detta tillvägagångssätt, då vi anser 

att responsiv webbdesign skiljer sig mycket från de andra två teknikerna, vilka kan grupperas 

som applikationer. Detta är vår syn på de olika teknikerna och dess fördelar, vilket är baserat 

på den information som framkommit under arbetet. 

 

 

Figur 5.1 - Fördelar: Responsiv webbdesign och applikation. 
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Figur 5.2 - Fördelar: Webbaserad applikation och nativ applikation. 
 

Skillnaderna mellan en nativ applikation och responsiv webbdesign är många, men även de 

olika teknikernas användningsområden. Webbaserade applikationer är en lösning som 

däremot innehåller fördelar ifrån de båda andra teknikerna, vilket placerar den mellan de 

andra två teknikerna vid en jämförelse. Trots att alla dessa tekniker hanterar mobil 

presentation, handlar det generellt sett om ett val mellan att anpassa sin hemsida eller en 

specifik funktion, samt i vilken utsträckning detta skall nå ut. Valet bör därför inte fokusera 

på vilken teknik som är bäst ur ett generellt perspektiv, då valet beror på i vilken kontext som 

tekniken kommer användas inom. Valet bör därför spegla vilken teknik som främjar företaget 

och användarna. I viss kontext skulle det kunna vara att en viss teknik inte kan undvikas, 

oavsett om de andra teknikerna känns lockande. Vi nämnde tidigare Facebook, där en 

webbaserad applikation utvecklades, men att användarna även krävde en nativ applikation. I 

detta fall hade de tillräckligt stor användargrupp att kravet på prestation tvingade fram en 

nativ applikation. Trots detta används fortfarande den webbaserade applikationen mest, men 

att båda versioner krävs för att behålla sina användare nöjda. Detta anser vi vara ett bra 

exempel för hur verkligheten kan se ut, där fler än en teknik kan behöva tillämpas. 

 

 

5.2.2 Slutsats för SLU 

 

Även om det är svårt att betona vilka faktorer som betyder mer än andra för SLU, har det i 

denna uppsats gjorts ett exempel, detta på hur valet av teknik skulle kunna se ut för en 

organisation som denna. Första valet är mellan responsiv webbdesign och applikation. Skulle 

organisation välja att gå mot applikation, blir andra valet att ta beslut om mellan en 

webbaserad- och nativ applikation. 

 

Valet mellan responsiv webbdesign och applikation för SLU är till stor del en stor fråga om 

hur tungt de olika fördelarna väger. Det är få fördelar för en applikation som kan relateras till 

organisationens viktiga faktorer, det är främst hårdvarukompatibilitet som vi finner aktuell, 

men fördelar för SLU som även bör nämnas är rikare användarupplevelse och att inte behöva 

ständig uppkoppling. För responsiv webbdesign finner vi att samtliga fördelar går att relatera 

till de faktorer som är viktiga för SLU, vilket för oss tydligt pekar på att denna teknik skulle 

vara passande för organisationen. 
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Trots att responsiv webbdesign stämmer in bra på beskrivningen för vad som är viktigt för 

SLU, kan ändå hårdvarukompatibiliteten vara oundviklig. Skulle detta vara fallet, blir valet 

mellan webbaserad- och nativ applikation. En nativ applikation erbjuder som tidigare visat (se 

figur 5.2) den bästa prestandan, hårdvarustödet och användarupplevelsen. Under intervjuerna 

framkom det inte att omständigheterna krävde det absolut bästa inom dessa områden, vilket 

gör att dessa fördelar troligen inte värderas högt inom just denna organisation. En webbaserad 

applikation skulle istället erbjuda möjligheter till att enkelt ge möjligheten att användas av ett 

större antal användare, uppdateringar kan skötas löpande och endast en kodbas behöver 

underhållas för samtliga plattformar. Detta är något som skulle kunna hjälpa SLU eftersom 

tekniken inte utesluter några användare, uppdateringar kan hanteras omgående och vid den 

tidpunkt då dessa önskas utföras, enkelt att underhålla och den begränsade budgeten behöver 

inte ansträngas mer än nödvändigt. 

 

 

5.2.3 Summerande ord 

 

Med hjälp av den information som framkommit i denna uppsats, rekommenderar vi att en 

organisation som SLU bör överväga de möjligheter som responsiv webbdesign skulle erbjuda. 

Vid behov av hårdvarukompatibilitet tycks en webbaserad applikation vara det bästa 

alternativet för organisationen. Dessa två tekniker har dessutom stora liknelser i utvecklingen, 

vilket bidrar till att vi tror denna kombination skulle kunna vara en bra lösning, baserat på 

organisationens behov.  

 

Under detta arbete ges inget definitivt svar för vilken teknik som bör tillämpas generellt eller 

för SLU, detta då vi anser att det inte finns ett klart svar. Istället har vi visat på faktorer för 

detta val, de olika för- och nackdelar som bör diskuteras, samt även visat på hur detta ämne 

kan diskuteras i en organisation som SLU. Uppsatsen ger ett underlag för fortsatt diskussion 

och forskning, där det är upp till er läsare att ta denna information vidare.   
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Figur 7.1 Full bild av MDG, Should You Build a Mobile App or Mobile Website? (MDG 

2012). 
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Figur 7.2 How to Choose the Right Architecture for Your Mobile Applications (RapidValue 

2012). 

 

 

 

 


