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Sammanfattning 
I detta examensarbete har jag fått i uppgift av Consultec Byggprogram AB att utvärdera olika 

utvecklingsverktyg för cross-platform utveckling samt utveckla och utvärdera en mobilapplikation 

som kan ersätta eller komplettera deras webbversion av projekthanteringsprogrammet Sitecon. Kraven 

på applikationen var att den ska kunna ta emot push-notifieringar, kunna ringa de telefonnummer som 

visas i applikationen, kunna lagra data direkt i den mobila enheten, använda kameran samt lokalisera 

en byggarbetsplats med hjälp av en inbyggd karta. 

Efter en utvärdering av både utvecklingsverktyg samt utvecklingsmetoder, utvecklades 

mobilapplikationen som ett proof of concept och uppfyller alla de satta kraven. 

Abstract 
In this grading work I have got an opportunity by Consultec Byggprogram AB to evaluate different 

types of development tools for cross-platform development and the possibility to develop and evaluate 

a mobile application that could replace or complete their web version of the project management 

software called Sitecon. The requirements of the mobile application is that it should be able to receive 

push-notifications, be able to make calls directly from the application itself, be able to store data 

directly in the mobile unit, make use of the camera and be able to locate a construction site with the 

help of an inbuilt map. 

After the evaluations of both the development tools and methods, I developed the mobile application 

as a proof of concept that complies with all the requirements given.  
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Inledning 

Bakgrund 
Consultec Byggprogram AB är ett företag som ingår i Consultec Group AB och ägs av brittiska Eleco 

plc. De är ledande inom IT-verktyg och tjänster för både bygg- och installationsbranschen [1].  

Consultec Byggprogram AB tillhandahåller bland annat ett program som heter Sitecon och är ett 

projekthanteringsprogram som ger möjligheter att kunna hantera arbetsorder, arbetad tid, föra dagbok 

samt ändrings- och tilläggsarbeten [2].  

Detta program finns för Windows samt som webbversion som gör det möjligt att kunna skriva in och 

läsa order via mobila enheter när man befinner sig på byggarbetsplatser. 

Syfte 
Webbversionen av Sitecon har dock begränsningar i form av att inte kunna lagra order direkt på den 

mobila enheten samt att man måste ha mottagning för att kunna skriva in arbetad tid etcetera. Den 

saknar också möjligheten att kunna notifiera användaren av Sitecon att en ny order har tillkommit. 

Consultec Byggprogram AB har gett mig i uppgift att dels utvärdera ett lämpligt utvecklingsverktyg 

för cross-platform utveckling samt att utvärdera om möjligheterna med en mobilapplikation kan ge en 

ökad koppling mellan Sitecon och mobila enheters inbyggda funktioner. 

Mål 
Att ta fram ett utvecklingsverktyg som stödjer cross-platform utveckling samt att utveckla en 

mobilapplikation som ska kunna ersätta eller komplettera webbversionen av Sitecon. 

Begränsningar 

Utvecklingsverktyget samt det programmeringsspråk som används måste kunna implementera 

push-notifieringar på ett relativt enkelt sätt.  

Mobilapplikationen kommer inte vara en slutgiltig produkt och kommer därmed enbart 

byggas för ett operativsystem, som ett proof of concept. Applikationen kommer inte heller 

kunna kommunicera med Sitecons servrar eller använda Internet på något annat sätt än att ta 

emot notifieringar. 
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Teori 

Definitioner 
Här nedan finns en kort beskrivning av de tekniska termerna som ingår i denna rapport. 

GUI, Graphical User Interface - grafiskt användargränssnitt, det vill säga den grafiska layouten för ett 

program eller applikation. 

GPS, Global Positioning System - lokaliserar en enhets position på en karta med hjälp av satelliter. 

Proof of concept - ett sätt att bevisa om vissa koncept eller teorier kan användas i verkligheten [3]. 

Online - att vara ansluten till Internet eller annat nätverk. 

Offline - att vara frånkopplad från Internet eller annat nätverk. 

Plugin - tilläggsprogram som måste användas för att skapa utökade funktioner hos ett program eller 

applikation. 

Server - en dator kopplad till Internet för att bland annat visa hemsidor, lagra data och köra program. 

Cross-platform utveckling 
De flesta applikationer, också kallat program, som byggs är oftast skapta för att köras i en viss 

datormiljö eller plattform. När man lanserar samma programvara för olika miljöer, det vill säga olika 

operativsystem, så börjar man prata om cross-platform [4]. I detta fall handlar det om att lansera en 

applikation som kan lanseras till både Google Android [5] och Apples iOS [6]. Detta kan 

åstadkommas på två olika sätt: 

 Att utveckla programmen i två olika utvecklinsmiljöer och två olika programmeringsspråk, det 

vill säga Android Studio och Java för Android och Xcode och Objective-C för iOS. 

 Att utveckla programmen i samma utvecklingsmiljö med ett enda programmeringsspråk som 

sedan kan lanseras till båda operativsystemen. 

 

Om man ser till kostnaderna för ett utvecklingsprojekt så är alternativ två mer attraktivt eftersom man 

sänker kostnaderna genom att korta ned utvecklingstiden. 

Mobilapplikationerna kan också utvecklas på två olika sätt när det kommer till cross-platform och det 

är hybrid och native. Under nästkommande rubriker kommer jag förklara de båda begreppen. 

Hybridapplikationer 

Hybridapplikation är egentligen en kombination av två helt olika teknologier och därmed ordet hybrid.  

Idag anpassas väldigt många hemsidor för att kunna visas på ett lättläst och lättnavigerat sätt för just 

mobila enheter och detta skapas oftast genom att använda JavaScript-bibliotek som jQuery Mobile [7]. 

Detta gör att innehållet kan anpassas dynamiskt efter skärmens storlek och orientering. I många fall 

kan man skapa webbaserade verktyg eller tjänster på det här sättet och därmed kan man med en mobil 

eller surfplatta utnyttja dessa verktyg eller tjänster [8]. Nackdelen är att dessa webbaserade 

applikationer, som man också kan kalla dem, kommer inte åt den mobila enhetens hårdvara som 

kamera, GPS, kalender, aviseringar etcetera. 
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För att lösa detta problem kan man skapa en mobilapplikation, enligt figur 1, som har en webbaserad 

vy (eng. webview), det vill säga en inbyggd webbläsare. Med hjälp av detta så inkluderar man 

webbfilerna, som man normalt hade haft på en server, i mobilapplikationen och därmed kan man köra 

det som tidigare krävde att man var online, offline. Dock har inte JavaScript åtkomst till varken 

kameran, GPS eller internminnet. Detta löser man genom att använda ett bibliotek som heter Phonegap 

(även kallat Apache Cordova) [9] och som ger möjligheten att komma åt denna hårdvara med just 

JavaScript. 

 

För- och nackdelarna med denna typ av utveckling är följande: 

Fördelar: 

 Kräver inga kunskaper i något programmeringsspråk utom just JavaScript 

 Applikationen kommer se likadan ut i alla operativsystem 

 Inlärningskurvan är väldigt låg 

 Lätt att lansera till de olika operativsystemen 

 Du kan oftast använda ditt favoritprogram för webbutveckling som utvecklingsmiljö 

 

Nackdelar: 

 Har begränsningar när det kommer till mer avancerade funktioner, vilket kräver plugin 

 Den inbyggda webbläsaren är mycket långsammare än den ordinarie webbläsaren som finns 

förinstallerad på den mobila enheten och därmed upplevs applikationen som långsam 

 Om ett plugin inte finns så måste man utveckla detta plugin i de olika programmeringsspråk 

som används av de olika operativsystemen som applikation ska lanseras för 

Native applikationer 

Utveckling av native applikationer nämndes redan under punkt ett under rubriken Cross-platform 

utveckling. Denna teknik går ut på att man bygger mobila applikationer i givna utvecklingsmiljöer för 

olika mobila operativsystem [10], det vill säga Android Studio [11] eller Eclipse [12] för Android och 

Xcode [13] för iOS. Dessutom utvecklar man även i olika språk i dessa utvecklingsmiljöer, Java för 

Android och Objective-C för iOS.  

  

HTML/CSS/JavaScript 

Webbaserad vy 

Applikation 

Figur 1. Strukturen hos en hybridapplikation. 
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För- och nackdelarna med denna typ av utveckling är följande: 

Fördelarna: 

 Applikationen får optimerad prestanda 

 Applikationen följer de estetiska regler som finns kring det operatisystemet som applikationen 

är utvecklad för, det vill säga att en Androidapplikation känns att den är skapad för Android 

och iOS applikationen likaså för iPhone och iPad 

 Applikationen får full tillgång till all tillgänglig hårdvara och mjukvara som GPS, kalender, 

push-notifieringar, kamera etcetera 

 Det finns tusentals dokument och guider till att kunna utveckla applikationer i både böcker 

och elektriska källor på Internet 

 

Nackdelarna: 

 Utvecklingstiden blir längre om man ska skapa samma app för flera olika operativsystem och 

därmed högre kostnad 

 Högre inlärningskurva 

 Kräver kunskaper i flera olika programmeringsspråk 

Native applikationer med cross-platform komponenter 

Denna rubrik går egentligen under native applikation men skiljer sig markant från den traditionella 

utvecklingsformen för native. 

Det som gör denna typ av native utveckling så speciell är att man använder enbart ett 

utvecklingsverktyg och ett programmeringsspråk för att skapa mobilapplikationer som man sedan 

lanserar till de olika mobila operativsystemen. Detta kortar ned utvecklingstiden avsevärt gentemot 

den traditionella typen av utvecklingen och man får ändå samma prestanda samt möjligheter som vid 

ordinarie native utveckling. 

En mobilapplikation består av tre lager som visas i figur 2 nedan. Det översta lagret är det som syns 

för användaren medan lagret under det är logiken som bygger upp alla funktioner i programmet samt 

det sista lagret är den som har tillgång till minnet, till exempel att kunna spara och hämta data. 

Presentation layer 

Business logic layer 

Data access layer 

Figur 2. Strukturen hos en native applikation 
med cross-platform komponenter. 
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Genom att bygga upp ett återanvändbart data access layer samt business logic layer så behöver man 

bara utveckla presentation layer separat för de olika operativsystemen medan resterande kod är 

densamma [14]. På så sätt sparar man tid. 

När native nämns i den resterande delen av rapporten så är det just denna typ av native som menas. 

Fördelarna med denna typ av utveckling utöver de som finns med i traditionell native utveckling är 

följande: 

Fördelarna: 

 Lägre inlärningskurva gentemot traditionell nativeutveckling 

 Man behöver bara ett utvecklingsverkyg och ett programmeringsspråk 

 Kortare utvecklingstid 

 Går efter mottot: develop anywhere, deploy everywhere 

 

Nackdelarna: 

 Applikationens filstorlek blir oftast större då vissa bibliotek måste inkluderas 

 Vissa funktioner måste anpassas efter operativsystem 

 

Push-notifieringar 
Push-notifieringar är en tjänst som gör att meddelanden kan skickas till mobilen från en server. Dessa 

dyker upp som en notifiering på den mobila enheten och ser olika ut beroende på operativsystem.  

När en applikation installeras och körs för första gången (se figur 3) så registreras enheten mot en 

molntjänst (1), till exempel Google Cloud Messaging, och därefter får enheten ett unikt ID (2). Detta 

ID skickas vidare till en server tillsammans med användarinformation (3). När servern sedan skickar 

en notifiering så skickar den data till molntjänsten tillsammans med ett givet ID (4) som i sin tur 

vidarebefordrar data till enheten med det givna ID (5) och visas då som en notifiering. Om mer data 

finns att hämta så kommunicerar enheten med servern med hjälp av ID eller den registrerade 

användarinformationen som finns sparat hos servern (6) [15]. 

 

Figur 3. Tillvägagångsättet för att kunna skicka en push-notifiering. 
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Metod 

Kraven på utvecklingsverktyg 

För att kunna utveckla en mobilapplikation för Sitecon behövdes ett utvecklingsverktyg som stödjer 

cross-platform utveckling, helst för hybrid eller cross-platform varianten av native.  

De krav som ställdes på utvecklingsverktygen är följande i punktform: 

 Cross-platform, vilka operativsystem som stöds 

 Vilken utvecklingsmetod samt programmeringsspråk som används vid utvecklingen 

mobilapplikationen 

 Möjligheten att kunna implementera aviseringar 

 Inlärningskurvan 

 Tredjepartskrav 

 Kostnad 

 Dokumentation 

 

Kraven i mer utförlig text: 

Cross-platform i det här fallet menas att utvecklingsverktyget stödjer flera olika operativsystem. Det 

största kravet är att det stödjer de två marknadsledande operativsystemen, det vill säga Android och 

iOS.  

Utvecklingsmetoden beskriver ifall applikationerna som skapas är hybrid och/eller native samt vilket 

programmeringsspråk som används för att bygga applikationen. 

Det största kravet är applikationen ska kunna ta emot push-notifieringar och därmed måste 

utvecklingsverktyget stödja utveckling av applikationer som kan ta emot notifieringar. Om 

utvecklingsverktyget inte stödjer detta direkt eller via tredjeparts plugin så måste verktyget väljas bort 

oavsett hur bra det är i alla andra avseenden. 

Inlärningskurvan antyder på hur svårt det är att sätta sig in i ett utvecklingsverktyg. Om det tar en 

kvart att komma igång så anses det som låg, en halvtimme till en timme anses som medel och allt över 

en timme anses som hög. 

Tredjepartskrav kan tillkomma om vissa funktioner inte stöds direkt i utvecklingsverktyget utan måste 

implementeras via plugin direkt i utvecklingen av applikationen. 

Kostnad är inget krav utan mer en ekonomisk information om hur mycket programvaran kommer att 

kosta årligen för Consultec Byggprogram AB ifall de skulle gå vidare med utvecklingen av 

mobilapplikationen. 

Dokumentation är bland det viktigaste. Finns det inte tillräckligt med dokumentation för ett visst 

utvecklingsverktyg samt det programmeringsspråk som används i samband med detta, så betyder det 

oftast att man får ställa fler frågor än vad man kan hitta svar. Om dokumentationen finns både i böcker 

och på Internet så är det ett gott tecken på att man slutföra utvecklingen av sin applikation utan alltför 

stora hinder. 



12 

 

Att komma fram till vilken som är bäst, hybrid eller native 

Om ett utvecklingsverktyg stödjer både hybrid- och native utveckling eller om valet står mellan ett 

utvecklingsverktyg som stödjer native och ett annat som stödjer hybrid, hur kommer man fram till 

vilket som är bäst? 

Detta är en svår fråga och man måste verkligen väga in alla fördelar och nackdelar med varje 

utvecklingsmetod individuellt för just självaste mobilapplikationen som ska utvecklas. 

För att lättare kunna bestämma vilken utvecklingsmetod som är bäst bör man väga in tre specifika 

saker. 

För det första, för vilka operativsystem ska applikationen utvecklas för? Denna fråga är viktig om man 

ska utveckla för många olika operativsystem, i det fallet är hybrid en stor fördel då det kan ha samma 

kod för upp till sju olika operativ. Däremot om man enbart ska utveckla för de två marknadsledande så 

kommer native ha större fördel då prestandan är avsevärt mycket bättre jämfört med hybrid. 

För det andra, vilka krav ställer applikationen på utvecklingsmetoden och dess funktionalitet? Detta är 

ytterst viktigt om applikationen ska använda den mobila enhetens hårdvara samt mjukvara eller inte. 

Om kraven är låga eller inga alls så kan hybrid vara valet, men om man behöver flera funktioner och 

om prestandan har en viss betydelse så kan native vara det bättre valet.  

Till sist, vad kräver användarna? Detta är bland det viktigaste, vill de ha en snygg men långsam 

applikation eller en snabb, mindre snygg men funktionell applikation? Har de höga krav på prestandan 

så bör man utveckla därefter och vill de att applikationen ska finnas till så många operativsystem som 

möjligt så är det hybrid som gäller. Att möta kundernas efterfrågan och krav kan avgöra valet direkt 

utan att man ens behöver konsultera de ovanstående punkterna.  

Funktionerna som implementeras 
Consultec Byggprogram AB har, utifrån sina kunders önskemål och sina egna önskningar, kommit 

fram till att applikationen måste uppfylla följande krav: 

 Att få en notifiering om att en ny order har inkommit 

 Att kunna ringa direkt till de telefonnummer som finns inlaggda i ordern 

 Att kunna spara data offline, det vill säga direkt i den mobila enheten 

 Om arbetsplatsen, som nämns i ordern, har en fullständig adress så ska man kunna få det visat 

på en karta 

 Att kunna använda kameran och lägga till dessa bilder till ordern 

Design av det grafiska gränssnittet 

Det gränssnittet för applikationen måste vara lättnavigerat samt ge en känsla av att detta är ett Sitecon 

program. Ett sätt att göra applikationen lättnavigerat är att använda flikar och listor för att få den så 

stilren som möjligt, vilket gör det också mer överskådligt.  

När det kommer till känslan av att vara ett Sitecon program så kan deras logotyp, i figur 4, vara till 

stor hjälp. 

  

Figur 4. Sitecons logotyp. 
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Genomförande 

Detta arbete kommer utföras i tre steg. 

Först testas flera olika utvecklingsverktyg för att se vilka som klarar av de krav som ställs på 

verktyget. 

Därefter testas den utvecklingsmetod som passar bäst för den mobila applikationen. Detta beror 

mycket på vilket eller vilka utvecklingsverktyg som passerar steg ett samt vilka utvecklingsmetoder 

som verktygen har stöd för. Det är här den första riktiga utvärderingen görs, vilket utvecklingsverktyg 

samt utvecklingsmetod ska man gå vidare. 

Det tredje och sista steget är att utveckla självaste mobilapplikationen samt utvärdera den och dess 

funktioner när den är färdigutvecklad.  
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Resultat 

Utvecklingsverktyg 
Valet av utvecklingsverktygen stod mellan åtta kandidater (se bilaga 1) och till sist kom jag fram till 

det verktyg som var lämpligast för ändamålet. De flesta verktygen föll kort för att de hade antingen för 

dålig dokumentation eller alldeles för hög inlärningskurva. Men det som verkligen avgjorde det hela 

var möjligheten att kunna implementera notifikationer. Även om alla utvecklingsverktygen angav att 

notifieringar kunde implementeras så lyckades jag bara göra det på ett utav dem. 

Problemet låg oftast i att man var tvungen att använda ett plugin eller tjänst från tredjepart för att få det 

fungera och i dessa fall gick det helt enkelt inte, trots att man följde guider till punkt och pricka. 

Ett annat problem var att notifieringar inte gick att implementera på grund av dålig dokumentation 

som tillhandahålls av utvecklarna bakom utvecklingsverktyget. 

Valet föll på Xamarin Studio (se bilaga 1) som bygger på Mono [16], ett bibliotek för att skapa 

applikationer för både iOS och Android med hjälp av C#. Xamarin Studio har stöd för både utveckling 

av native- och hybridapplikationer. Även om Xamarin Studio är relativt nytt så har Mono funnits i 

många år och därmed finns det en enorm mängd dokumentation i form av böcker, guider på Internet 

och tusentals frågor på stackoverflow [17]. Även utvecklarna själva tillhandahåller en väldigt bra 

dokumentation i form av guider och exempel på deras hemsida.  

Hybrid eller native, det stora valet 
Fördelen med Xamarin Studio är att utvecklingsverktyget stödjer både utveckling av native- och 

hybridapplikationer, och därmed testade jag först om man kunde implementera hybrid på ett sådant 

sätt att det kunde uppfylla alla kraven. Dessvärre gick inte det och det var på grund av 

kommunikationen mellan C#-koden och GUI. 

När man arbetar med native så kommunicerar koden direkt med GUI enligt figur 5 och därmed går 

inget förlorat. 

När man arbetar med hybridapplikationer i Xamarin så kommunicerar man via JavaScript mot GUI 

och sedan direkt tillbaka från GUI till C#-koden enligt figur 6. Problemet är att det tenderar att skapa 

ett skal som ligger utanpå GUI som JavaScriptet inte kommer åt. Detta sker när man har ett formulär 

med flera fält eller en tabell som ska fyllas i. Ifall dessa har blivit ifyllt av användaren så kan data 

skickas direkt till C#-koden, men fälten kan inte fyllas i med hjälp av JavaScript som är mellanhanden 

när man skickar data till GUI.  

Figur 5. Kommunikationen mellan C#-kod och GUI i 
native applikationer. 
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Resultatet av detta problem gjorde att jag valde native utveckling av applikationen och därmed ökade 

också prestandan hos den. 

Funktionalitet och design, uppfyllde de kraven? 
Mobilapplikationens navigering byggdes upp enligt figur 7 där flikar används för att välja mellan 

Order och Tidsregistrering. Genom att klicka på en order i listan Mina ordrar kommer man till 

mittenbilden där en lista används som navigering, klickar man på till exempel Grunduppgifter kommer 

man till fönstret Grunduppgifter. 

En funktion som fanns med kraven var att kunna ringa direkt det telefonnumret som finns med ordern 

och detta görs genom att klicka på telefonluren som finns till höger om telefonnumret. 

Ett annat krav var karta och den får man fram ifall man har en fullständig adress och klickar på ikonen 

till höger om gatuadressen enligt figur 8. 

Figur 6. Kommunikationen mellan C#-kod och GUI i hybridapplikationer i 
Xamarin Studio. 

Figur 7. Menysystemet i mobilapplikationen. 
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Den viktigaste funktionen var aviseringar av inkomna order och detta visas i figur 9 där ikonen syns i 

statusfältet och genom att dra ned det får man information om att en ny order har inkommit. 

Detta har gett en väldigt funktionell design som är lätt att använda och huvudbaren högst upp i 

applikationen har fått samma gröna färg som utmärker just Sitecon. Det som bör tilläggas är att fliken 

Tidsregistrering inte är implementerad på grund av att det medför inget nytt till applikationen i form 

av funktionalitet eller krav som behöver uppfyllas, alla kraven uppfylls under fliken Order och dess 

listnavigering. En annan anledning var att tiden inte räckte till för att utveckla den delen av 

applikationen. 

Även kameran är implementerad, dock inte helt utan buggar, och kan ses i bilaga 2 tillsammans med 

bilder från alla de andra fönstren som inte har visats här. 

Figur 9. Ta emot push-notifiering i mobilapplikationen. 

Figur 8. Visa punkt på karta i mobilapplikationen. 
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Diskussion 

Utvärderingen av utvecklingsverktyg 
Detta var en mycket besvärlig utvärdering och framförallt tidskrävande. Jag tycker att det är synd att 

jag enbart kunde implementera push-notifieringar i bara ett av programmen och inte i flera stycken av 

dem.   

Det som jag tror påverkade detta är bland annat att de flesta, speciellt de som utvecklades för hybrid, 

förlitade sig på tredjepart, som plugin och tjänster. Detta gör att om något förändras hos 

utvecklingsverktyget, hos det plugin eller tjänst som används, är risken stor att den andra parten inte 

kommer vara uppdaterad för att fungera med de nya förändringarna. Här är man väldigt sårbar och det 

kan göra att applikationen fungerar som den ska ena dagen men slutar göra det efter en uppdatering 

nästa dag.  

Det jag hoppades mest på var de verktyg som kunde bygga både native- och hybridapplikationer, det 

vill säga MoSync (se bilaga 1) och Xamarin Studio, att de båda kunde implementera push-

notifieringar smärtfritt i oavsett vilken utvecklingsmetod man använde. Tyvärr så var 

dokumentationen för MoSync bristfällig och saknade många referenser till de olika funktioner som 

krävdes i deras guider. 

Att valet hamnade på Xamarin Studio blev nästan en självklarhet även om jag lade ned flertalet med 

timmar på de andra utvecklingsverktygen. Ingen av de andra hade samma bibliotek av dokumentation 

som Xamarin Studio och programmet i sig är väldigt enkelt att använda.  

Om jag hade haft mer tid så hade jag kanske kunnat komma fram till varför jag inte lyckades 

implementera just notifieringar i de andra verktygen och möjligen löst de problemen. Ändå är jag glad 

över att det just blev Xamarin Studio då C# är min starkaste sida när det kommer till 

programmeringsspråk. Det har också lett till att utvecklingen av applikationen i sig har gått väldigt bra 

och fort dessutom. 

Min åsikt om hybrid- och native applikationer 
Till en början hade jag stora förhoppningar angående hybrid då man lättare skulle kunna skapa en 

mobilapplikation som kunde anpassa sig efter skärmens storlek, om det var en surfplatta eller en 

smarttelefon. Men när jag insåg bristerna i att kunna tilldela data till formulär eller tabeller så kunde 

jag inte fortsätta med denna utvecklingsmetod, trots de fördelar metoden ändå hade. Jag försökte under 

flera timmar att lösa detta och framförallt söka på Internet efter svar, men misslyckades. 

Hybridapplikationer lämpar sig, enligt mig, bäst när man inte behöver snabb prestanda och inte har 

stora formulär eller tabeller som ska fyllas i. Dessutom så kan det även vara klokare att utveckla 

sådana applikationer med hjälp av andra utvecklingsverktyg än Xamarin Studio som är mer inriktade 

på just denna typ av utveckling. Dessa kan ha bättre stöd för formulär och tabelldata. 

När det kommer till native så har det ju en högre inlärningskurva än hybridutvecklingen, men det 

beror också på om man kan HTML, CSS och JavaScript sen tidigare. Men eftersom jag kan C# så pass 

bra som jag gör så blev det ingen större inlärningskurva, förutom att arbeta med GUI kunde ställa till 

en hel del problem ibland och ge oönskade resultat om man inte var försiktig.  

Det jag ser som en stor fördel här är att jag kan återanvända stora delar av koden för en iOS-

applikation men också Windows Phone 8, trots att det inte stöds i Xamarin Studio, eftersom man 

utvecklar i C# och Visual Studio för just det operativsystemet. 
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Jag hade gärna utforskat mer kring båda utvecklingsmetoderna och valet hade kunnat vara annorlunda 

om jag hade lyckats implementera notifieringar i något av de andra utvecklingsverktygen. Men när det 

kommer till prestanda och om applikationen verkligen ska gå efter de estetiska riktlinjer som finns för 

de olika operativsystemen, så är native som utvecklingsmetod den absolut bästa. 

Tankar kring funktionerna 
Att implementera alla de funktioner som krävdes tog olika lång tid och vissa av dem har ställt till stora 

problem i utvecklingen. De funktioner som var lättast att implementera var att kunna ringa, att ta 

självaste fotot och kunna visa notifieringar. Det jag hade problem med var att dels kartan som till en 

början inte ville fungera och detta berodde på att jag inte hade genererat rätt sorts licensnycklar för 

applikationen  

Ett annat problem var att spara data på internminnet, vilket görs via en SQLite databas. Denna databas 

är inte av samma typ som man möter på servar eller i datorer och saknar en hel del funktioner och 

datatyper som booleska värden och datum. Det blev många felsökningar på var felen uppstod när man 

skulle spara och hämta data. 

Mer problem hade jag med att spara fotot, man får inte vrida mobilen samtidigt som man tar fotot och 

är än idag ett problem som jag inte har lyckats lösa. Håller man mobilen i landskapsläge innan man 

klickar på "ta foto" och sedan tar fotot och sen kommer tillbaka till fönstret som var på tidigare så bör 

man inte vrida mobilen tillbaka till porträttläge förrän bilden är sparad. Med mer tid hade jag nog 

kunnat lösa detta problem. 

Även om jag lyckades implementera visning av notifieringar väldigt tidigt så sparade jag ändå push-

notifieringar till sist. Detta var ett dyrt val eftersom jag fick arbeta i en vecka innan jag hittade svaret 

på problemet. Notifieringen skickas från en server och bekymret jag hade här var att jag inte kunde 

hitta rätt licensnyckel som skulle användas. Det fanns ingen dokumentation någonstans som sade 

exakt vilken nyckel man skulle använda. När jag väl fann denna så blev jag klar på en timme. 

Även om jag har lyckats uppfylla all de kraven som har ställt så känns det som om att det mesta hade 

kunnat göras bättre och framförallt på kortare tid om man hade hittat rätt information först. Även om 

det finns ett enormt bibliotek med information för Xamarin Studio och Mono så kan det bli svårt att 

hitta svaret på just det problemet som man har fått. 

Tanken var också att jag skulle hinna med fliken Tidsregistreringen men i samråd med min 

handläggare kom vi fram till att det inte var nödvändigt eftersom det inte tillförde något nytt och hade 

bara gjort att det hade tagit mycket längre tid innan applikationen hade blivit klar. 

Designen, är den optimal? 
Här är jag faktiskt riktigt nöjd med resultatet, även om jag först ville bygga upp en hybridapplikation 

så är jag glad att det blev native till sist. Applikationen har ett riktigt bra flöde när det kommer till 

navigeringen och faktum var att jag först hade flikar för all navigering så insåg jag att det inte var 

lämpligt ur varken funktions- eller designmässig synvinkel. 

På frågan om den är optimal så skulle jag nog inte kunna gör det bättre, även om vissa funktioner inte 

är helt implementerade så påvisar detta att som proof of concept så fungerar det riktigt bra. Om jag 

hade gått hela vägen med hybridutveckling så hade den inte alls varit lika optimal på grund av att 

denna typ av applikationer alltid är långsammare än native. 
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Bör Consultec Byggprogram AB gå vidare med detta? 

Detta är upp till Consultec Byggprogram AB att avgöra, men jämfört den webbtjänst som finns idag så 

har denna applikation stora fördelar för deras kunder. Som bland annat kan man ringa direkt till de 

telefonnummer som finns, att kunna få en notifiering när en order har inkommit och framförallt kunna 

hitta arbetsplatsen med hjälp av en karta för de som inte vet exakt var det ligger. Detta kan även 

utvecklas genom att lägga dit GPS-punkten där man befinner sig så kan man se hur pass nära adressen 

man egentligen är och på så sätt guida sig själv till målet. 

Kameran har i dagsläget egentligen ingen riktig funktion för den programvaran som finns idag men 

kan implementeras i senare Windowsversioner av Sitecon och därmed inkludera möjligheten att visa 

foton från arbetsplatsen. 

Ur min synvinkel så är detta den rätta vägen att gå eftersom det skapar ett riktigt bra verktyg för deras 

kunder och de kan komma åt information mycket snabbare genom att all data lagras på mobilen och 

detta medför att man kan stå i en källarvåning på en byggarbetsplats och ändå kunna läsa en order. En 

annan tilltänkt funktion är att du ska kunna skriva in data i när man står i en källarvåning utan 

mottagning och sedan när den mobila enheten får täckning så kan den ladda upp det till Sitecons egna 

servrar.  

Även om mycket av detta ligger i framtiden så anser jag att de borde satsa på en mobilapplikation till 

deras kunder. 

Mina tankar 
I överlag är jag nöjd med detta arbete. Det har varit roligt samt lärorikt, trots de stora problemen som 

har uppstått på vägen till en fullt funktionell mobilapplikation. Jag har också under utvecklingens gång 

fått ovärderlig hjälp av Magnus som har gett både synpunkter samt förslag på förbättringar på 

applikationen. 

För min del skulle det vara roligt om jag fick chansen att bygga färdigt mobilapplikationen och göra 

den bättre samt rätta till de brister som fortfarande finns i den.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Här redovisas alla de utvecklingsverktyg som har ingått i utvärderingen med kort information 

om deras egenskaper. Notera att alla dessa utvecklingsverktyg testades mellan 2013-10-24 

och  

2013-11-08. 

MoSync: http://www.mosync.com/ 

Cross-platformstöd Stödjer Android, iOS och Windows Phone 7 men inte 8. 

Vilket metod som används för 

att bygga appliaktionerna 

De byggs upp i HTML5/CSS3/JavaScript med eller utan kombination av 

C/C++ eller helt native med C/C++.  

 

Möjlighet att kunna 

implementera notifieringar 

Ja 

Inlärningskurva Mycket hög 

Tredjepartskrav Inga krav 

Kostnad $199 om året. 

Dokumentation MoSync tillhandahåller all dokumentation, ingen information kan hittas 

utanför dess hemsida. Alla guider finns enbart på deras hemsida 

Slutsats Rekommenderar inte detta program på grung av avsaknaden av fullständig 

dokumentation då de ofta nämner funktioner som man inte ens kan hitta 

igen vare sig i kodbiblioteken eller på hemsidan. Notifieringar ska gå att 

implementera men i detta fall gick det inte alls på grund av ovanstående 

problem. Dessutom saknar den stöd för Windows Phone 8. 

 

  

http://www.mosync.com/
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Appcelerator Titanium: http://www.appcelerator.com/v2/ 

Cross-platformstöd Stödjer iOS och Android 

Vilket metod som används för 

att bygga appliaktionerna 

De byggs upp med HTML5/CSS3/JavaScript. 

Möjligheten att kunna 

implementera notifieringar 

Ja, med tredjepartstjänst. 

Inlärningskurva Medel 

Tredjepartskrav Vet ej, förutom tredjepartstjänst för notifieringar 

Kostnad Gratis, finns även i Enterprise Edition för mer funktionalitet, support samt 

större molntjänst. 

Dokumentation Dokumentationen tillhandahålls av Appcelerator och väldig få guider finns 

utanför dess hemsida (som kan vara något svårguidad). 

Slutsats Detta program använder sig av Eclipse utvecklingsmiljö och har blivit 

något lättnavigerad och inte alls lika svår att hantera som tidigare. Har ett 

stort antal API:er som man kan bli överväldigad med och kan ta tid att lära 

sig. Rekommenderar inte detta då stödet för Windows Phone saknas. 

 

Corona SDK: https://coronalabs.com/ 

Cross-platformstöd Stödjer Android och iOS 

Vilket metod som används för 

att bygga appliaktionerna 

De byggs upp med Basic och Corona SDK's egen vektorbaserade 

grafikmotor. 

Möjligheten att kunna 

implementera notifieringar 

Vet ej 

Inlärningskurva Vet ej, har inte testat 

Tredjepartskrav Inga tredjepartskrav, dock finns det många tredjeparts verktyg för spel... 

Kostnad $588 för iOS, gratis för Android 

Dokumentation Coronalabs tillhandahåller ett stort arkiv med dokument och guide. Finns 

även guider på andra ställen. 

Slutsats Jag har inte tittat på detta program då det inte stödjer Windows Phone samt 

att det kostar väldigt mycket bara för att kunna lansera en applikation för 

iOS. Dessutom är detta ett utvecklingsverktyg ämnat främst för spel, även 

om vanliga applikationer kan skapas. 

 

  

http://www.appcelerator.com/v2/
https://coronalabs.com/
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Intel XDK New: http://xdk-software.intel.com/ 

Cross-platformstöd Stödjer alla plattformar 

Vilket metod som används för 

att bygga appliaktionerna 

De byggs upp med HTML5/CSS3/JavaScript 

Möjligheten att kunna 

implementera notifieringar 

Enbart via appMobi push (gratis). 

Inlärningskurva Låg 

Tredjepartskrav Tredjepartskrav vid utökad funktionalitet. 

Kostnad Gratis 

Dokumentation Intel tillhandahåller dokumentationen samt guider. Finns flertalet guider på 

andra ställen också. 

Slutsats Denna utvecklingsmiljö är riktigt bra då den även har en inbyggd emulator 

som visar hur appen kommer att se ut i olika mobiler (ett dussintal) från 

olika operativ. Den stödjer PhoneGap men inte plugin som är  byggda för 

PhoneGap. Dessvärre måste detta verktyg väljas bort på grund av 

implementeringsproblem av appMobi push (som inte tillhandahålls av 

Intel). 

 

Telerik Icenium: http://www.icenium.com/ 

Cross-platformstöd Stödjer Android och iOS. 

Vilket metod som används för 

att bygga appliaktionerna 

De byggs upp med HTML5/Css3/JavaScript 

Möjligheten att kunna 

implementera notifieringar 

Enbart via tredjeparts tjänst eller PhoneGap. 

Inlärningskurva Låg 

Tredjepartskrav Tredjepartskrav för utökad funktionalitet. 

Kostnad $192 om året 

Dokumentation Telerik tillhandahåller dokumentationen. 

Slutsats Detta är ett enkelt och snyggt utvecklarverktyg som ger stora möjligheter 

och innehåller många guider där man har implementerat PhoneGap för att 

få ökad funktionalitet. Tyvärr så kräver den att man utvecklar separata 

plugin för notifieringar eller använder tredjeparts tjänst tillsammans med 

PhoneGap samt att den inte stödjer Windows Phone. Anser att detta 

verktyg inte uppfyller alla kraven. 

 

  

http://xdk-software.intel.com/
http://www.icenium.com/
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DevExpress DevExtreme: https://www.devexpress.com/Products/HTML-JS/ 

Cross-platformstöd Alla operativen 

Vilket metod som används för 

att bygga appliaktionerna 

De byggs upp med HTML5/Css3/JavaScript 

Möjligheten att kunna 

implementera notifieringar 

Enbart via tredjeparts tjänst eller PhoneGap. 

Inlärningskurva Medel 

Tredjepartskrav Tredjepartskrav för utökad funktionalitet. 

Kostnad $499 om året. 

Dokumentation DevExpress tillhandahåller dokumentation. 

Slutsats Programmet integreras med Visual Studio och ger stora 

simuleringsmöjligheter. Dock är programmet lite svårare att använda då 

man inte bygger upp HTML5-sidor på ett vanligt sätt, man arbetar mot så 

kallade views. Detta program kan vara av intresse att för fortsatt 

utveckling. Stor fördel är att apparna kan se native ut fast att det är byggt i 

HTML5. Dessvärre finns det även problem här att implementera 

notifieringar trots guider. 

 

Xamarin Studio: http://www.xamarin.com/ 

Cross-platformstöd Stödjer enbart iOS och Android men koden kan återanvändas i Windows 

Phones egna utvecklingsverktyg. 

Vilket metod som används för 

att bygga appliaktionerna 

De byggs upp native i C# eller hybrid med HTML5/CSS3/JavaScript med 

eller utan kombination av C#.  

Möjligheten att kunna 

implementera notifieringar 

Ja 

Inlärningskurva Låg 

Tredjepartskrav Inget tredjepartskrav, kan dock läggas till som plugin. 

Kostnad Gratis beroende på vilka bibliotek som används, annars från $299 om året 

beroende på vilken typ av licens. 

Dokumentation Xamarin tillhandahåller dokumentation men finns även när man söker på 

Google. Eftersom Xamarin bygger på så finns det därmed även litteratur i 

ämnet. 

Slutsats Även om man måste implementera ett separat GUI för Android och iOS så 

är detta det bästa utvecklingsverktyget. Det finns gott om dokumentation 

och det går att implementera notifieringar utan några större problem. En 

stor fördel är att verktyget inte bara använda sig av de bibliotek som redan 

existerar för de båda operativen, den har fullt stöd för .Net Framework. 

  

https://www.devexpress.com/Products/HTML-JS/
http://www.appcelerator.com/v2/
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Apache Cordova (Phonegap): http://www.phonegap.com/ 

Cross-platformstöd Stödjer alla kända operativsystem 

Vilket metod som används för 

att bygga appliaktionerna 

Apparna byggs upp i HTML5/CSS3/JavaScript plus native för plugin. 

Möjligheten att kunna 

implementera notifieringar 

Ja, med plugin och/eller tredjepartstjänst. 

Inlärningskurva Låg 

Tredjepartskrav Tredjepartskrav är ett måste för funktioner som inte stöds av Cordovas 

API. 

Kostnad Gratis, kostar $118.8 om året ifall man bygger apparna via PhoneGap Build 

molntjänsten ifall man vill ha fler än en stängd app (max 25, resterande 

måste vara open-source). 

Dokumentation Apache Cordova tillhandahåller dokumentation men det går även att hitta 

litteratur i ämnet samt på Internet. 

Slutsats Detta är ett mycket bra alternativ och man kan få tillgång till en stor del av 

den mobila nehetens hård- samt mjukvara. Detta kan byggas upp separat 

eller via någon av de utvecklingsverktygen ovan som stödjer PoneGap. 

Dessvärre kan jag inte implementera notifikationer och därmed måste detta 

alternativ väljas bort. 

 

  

http://www.appcelerator.com/v2/
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Bilaga 2 

Detta är bilder från applikationen som inte har visats i självaste rapporten och alla bilder har en kort 

beskrivning av vad de föreställer. 

 

I fönstret till vänster skapar man en ny 

order. Man väljer ordernummer, rubrik 

samt vilket projekt som ordern tillhör.  

Till höger visas hur listan Mina ordrar 

blir efter att man har lagt till en ny 

order. 

 

 

 

 

 

 

I detta fönster till vänster kan man 

finna information om beställaren av 

ordern. 

Till höger visas den som betalar för 

den beställda ordern. 
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Till vänster visas hur listan med 

kostnader ser ut för den nuvarande 

ordern. Notera att det även visas 

summa längst ned på sidan. 

Till höger visas hur det ser ut när man 

lägger till material till listan över 

kostnader. 

 

 

 

 

 

I detta fönster till vänster visas den 

registrerade arbetstiden. 

Till höger visas hur det ser ut när man 

ska registrera arbetstid eller frånvaro 

av olika slag. 

 

 

 

 

 

 

 

Till vänster visas listan över fotografier 

som är tagna i samband med ordern. 

Bredvid fotot visas en beskrivning av 

fotot. Genom att klicka på den visas 

bilden i ett större format. 

Till höger visas fönstret som man får 

fram när man klickar på kameraikonen 

i fönstret till vänster. Genom denna tar 

man ett nytt fotot som man sparar 

tillsammans med ordern. 


