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Wordpress, is it possible?   

Development of a Web Application 

 
 

Abstract 
This paper aims to examine what the differences is between the three application types, native, hybrid 

and web. The main focus will be placed on the web app and investigate whether it could be an 

alternative to native and hybrid app. To explain what a web app has the capacity to do, a web app is 

created in wordpress. Web development is moving forward, which is obviously positive. The problem 

may be, however, for companies that come from a completely different industry and who wish to 

develop a new web solution for their company. A native app can be a very expensive investment and it 

is far from all companies that can pay this. This study wants to find out if a web app, could be an 

alternative to the native app. Furthermore, the report will examine what the possibilities are for a web 

app and what existing web apps there is today. Furthermore, a simple price comparison between the 

different app types to be made. 

 

Keywords 
Web Application, App, Wordpress, Responsive Web Design, Standalone Web App,  

Native App, Hybrid App 
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Sammanfattning 
Den här rapporten syftar till att undersöka vad skillnaden är mellan de tre applikationstyperna, native, 

hybrid och webb. Störst fokus kommer att placeras på webb appen och undersöka om denna skulle 

kunna vara ett alternativ till native och hybrid appen. För att redogöra vad en webb app har kapacitet att 

göra kommer en webb app att skapas i wordpress. Webbutvecklingen går framåt vilket självklart är 

positivt. Problemet som kan bli är dock för företag som kommer från en helt annan bransch och som 

önskar ta fram en ny webb-lösning för sitt företag. En native app kan vara en väldigt dyr investering och 

det är långt ifrån alla företag som kan betala detta. Denna undersökning vill reda ut om en webb app kan 

var ett alternativ till native appen. Vidare kommer rapporten undersöka vad det finns för möjligheter för 

en webb app och vad det finns för webb appar idag. Dessutom kommer en enklare prisjämförelse mellan 

de olika apptyperna att göras.  

 

Nyckelord 
Webb applikation, App, Wordpress, Responsiv webb design, Självständig webb app,  

Native app, Hybrid App 
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Begreppsdefinition 

 

Native App 

En native app är den app som hämtas ner från valfri appbutik och installeras på den mobila enheten. 

Native appen är utvecklad efter varje enhet vilket gör den anpassad och därmed ger en bra 

användarupplevelse. Men detta gör också att det krävs mer tid och resurser för att ta fram en native app 

(Saccomani, 2012). 
 

Hybrid App 

En hybrid app distribueras som en native app men byggs utifrån ett webbperspektiv, därav hybrid 

(Cáceres & Jiménez, 2015). 

 

Webb App 

En webb applikation byggs med hjälp av HTML, CSS och JavaScript och nås genom att användaren 

skriver in webbplatsadressen i adressfältet i valfri webbläsare. Därifrån kan webbplatsen sparas ned som 

ett bokmärke och i vissa fall kan den även sparas ned till hemskärmen på en mobil enhet (Cáceres & 

Jiménez, 2015). 

 

Responsiv webb design 

Responsiv webb design gör att en webbplats anpassar sig efter storleken på enheten som webbplatsen 

ses ifrån. Detta sker genom att webbutvecklaren anger storleken på sidelementen i procent istället för 

absoluta mått, till exempel pixlar (Marcotte, 2010). 
 

Mobile first design 

Mobile first design innebär att webbplatsen byggs utifrån mobilperspektivet först för att sedan öka 

utseendet så att det passar större skärmar. På detta vis, skalas ingenting bort, utan all information som 

ska finnas i full-size finns även i mobil vyn. (Code My Views, 2015) 
 

Wordpress 

Wordpress är ett publiceringsverktyg som bygger på PHP och databaser (MySQL). När wordpress 

skapades 2003 var det främst ett verktyg för att blogga men används idag som ett fullskaligt CMS 

(content management system), det vill säga ett system för att hantera och publicera information 

(Wordpress, 2015) 

 

Shortcodes 

Att till exempel bädda in filer på en wordpress-sida kan kräva lång och komplicerad kod, men med 

shortcodes kan man med en kort kod rad åstadkomma samma sak. En shortcode finns till för att 

underlätta när en uppgift med svårare kodning krävs (Wordpress Support, 2015). 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Native applikation. Hybrid applikation. Webb applikation. Responsiv webbdesign. Mobile-first. Att 

bestämma vad man ska satsa på idag är inte enkelt eftersom det finns mängder av alternativ att välja på. 

Som företag som vill investera sina pengar och ta fram en ny kommunikationslösning kan detta vara 

förrädiskt. Oavsett om det handlar om en webbplats eller en applikation, kan det handla om ganska 

mycket pengar att lägga ut, speciellt om det är ett mindre företag. Därför vill både företaget och den 

eventuella webbyrån som hjälper företaget, att det ska bli en bra lösning som passar just dem. Att det 

finns många alternativ är självklart bra på så sätt att det går att hitta en lösning som passar just detta 

företag. Men vägen fram till målet kan vara lång och kännas krånglig. För att nå ett bra resultat krävs 

noga undersökningar, däremot kan det vara tidskrävande. Denna rapport kommer att undersöka just 

detta, hur man kan underlätta för mindre företag i denna process. Dessutom kommer det undersökas om 

webb appen skulle kunna vara ett komplement till native och hybrida appen. En webb app kommer att 

produceras i och med denna undersökning för att kunna peka på om det är möjligt och vad det faktiska 

användningsområdet skulle kunna vara. Vidare önskas undersökningar kring vad det finns för 

begränsningar och möjligheterna.  

 

Idén till den här undersökningen växte fram tidigare under våren när min praktik utfördes hos företaget 

Prowa Webb och Kommunikationsbyrå. Prowa är idag ett ganska litet och nystartat företag men hoppas 

på att bli större inom snar framtid. Denna webb app-lösning skulle de gärna använda företaget men även 

kunna erbjuda sina kunder denna lösning. Deras kunder är ofta mindre företag, med mindre budgetar där 

det inte finns möjlighet att kunna producera riktiga native appar. Förutom att skapa en webb app 

kommer även en ny webbplats att skapas åt Prowa, då de vill att webb appen och webbplatsen ska höra 

ihop till utseendet.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att redogöra ifall en webb app som skapas i wordpress kan vara ett 

bil1ligare alternativ för mindre företag. Denna undersökning kommer att utföras genom att praktisk 

skapa en sådan applikation för att aktivt kunna peka på om det går på önskat vis eller inte. Dessutom 

kommer fokus ligga på att ta reda på information om vad det finns för andra alternativ, till exempel 

native- och hybrid applikationer. Vad är det som skiljer dessa apptyper åt och vad, på ett ungefär, kan 

dessa olika lösningar kosta.  

1.3 Frågeställning 

Frågeställningen som ska försöka besvaras är som följer; 

Går det att skapa en webb app i wordpress som kan vara ett alternativ till native appen och då till en 

mindre framställningskostnad?  

1.4 Avgränsning 

I denna rapport kommer inte huvudfokusen att placeras på hur webb appen eller webbplatsen rent 

praktiskt kommer att byggas. Utan huvudfokus kommer att placeras på om detta går att genomföra och 

vad är resultatet. Med det sagt, kommer dessa webbplatser inte att kodas helt från grunden, utan arbetet 

kommer att ske med hjälp av wordpress och teman, eftersom det är på detta vis Prowa skapar 

webbplatser idag.  
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2 Bakgrund 

Vad bör man tänka på när man ska ta fram en ny webbplats idag 2016? Att fler och fler användare väljer 

att ’surfa’ på andra enheter, som till exempel smartphones och tablets, framför datorn är ingen nyhet 

idag. Så att bygga en statisk hemsida är inget alternativ nuförtiden (Frain, 2012, s.8.). Däremot är valet 

ingen självklarhet, eftersom det finns många andra alternativ och vilka dessa alternativ är återkommer vi 

till senare i texten. Det som är viktigt idag är att företag syns på internet och gärna via olika kanaler. 

Likväl som att privatpersoner är uppkopplade på flera olika sociala medier bör även företagen vara det. 

Syns du inte, finns du inte. När privatpersoner vill veta mer om företag är chansen stor att personen gör 

detta ifrån antingen sin smartphone eller tablet. Vilket tvingar företagen till att ha en webbplats som 

erbjuder en trevlig användarupplevelse från samtliga enheter. Är en webbplats inte enhetsanpassad idag, 

kommer den eventuella kunden antagligen lämna företagets webbplats och gå till konkurrenten istället. 

Så pass stor påverkan har webbplatserfarenheten på ett eventuellt köp, och denna information passerar 

obemärkt förbi många småföretagare (Garett, 2011, s.12-13). 

2.1 Tidigare studier 

W3C Web and Mobile Interest Group (WebMob) jobbar med ett arbetsutskick som visserligen redigeras 

kontinuerligt och denna har valt att tas med och skrivas om i den här rapporten ändå, då den innehåller 

en hel del bra information. I arbetsrapporten, beskrivs det hur webbplattformen saknar ett standardiserat 

sätt att indikera att en webb app kan “installeras”. En webb app saknar också tillräckligt med metadata 

för att kunna integreras fullt ut på ett liknande sätt som en native app, däremot har de olika 

webbläsarleverantörena utvecklat lösningar som möjliggör för användaren att lägga en webbplats på 

startskärmen på sin mobila enhet (Cáceres & Jiménez, 2015).  

 

Joshi, Kumar & Nivangune (2015) menar däremot på att webb appar har mognat och att det finns vissa 

standarder, bland annat att HTML5 finns tillgängligt för att kunna stödja denna utveckling. Webb 

apparna utvecklas kontinuerligt och utvecklare arbetar med att skapa en standardisering. 

 

Cáceres (2013) har undersökt hur många webbplatser som är påstådda “självständiga webb appar” (eng. 

standalone web apps) verkligen är självständiga. Undersökningen visar att få av dessa verkligen är 

självständiga och att många webbplatser inte uppfyller mer än ett utav det krav som har satts upp för 

denna undersökning. Utifrån resultaten har Cáceres sammanställt rekommendationer på vad man bör 

tänka på om man ska skapa en självständig webb app. En utav dessa rekommendationer är att 

möjliggöra för användare att kunna ta steg tillbaka i appen med hjälp av till exempel en meny som 

placeras i headern. Finns inte denna möjlighet är det en risk att användaren blir fast på en sida utan att 

kunna ta sig varken framåt eller bakåt. En annan rekommendation från Cáceres är att det bör vara 

möjligt att följa hyperlänkar i den självständiga appen.  

 

Cáceres (2013) undersökning baserades på tre kriterier som det påstådda webb apparna behövde 

uppfylla för att kunna klassas för självständiga webb appar enligt författaren. Det första kriteriet var att 

appen måste ha en ikon som liknar ikonerna tillhörande native apparna. Det andra kriteriet var, att appen 

måste vara fristående från webbläsaren och inte beroende av webbläsarnavigeringen. Det tredje kriteriet 

var att appen måste fungera väl vid användning på en mobil enhet, det vill säga att innehållet är skapat 

för att kunna anpassa sig efter storleken på en mobil. Det tredje kriteriet var i sin tur uppdelat i två olika 

kriterier, antingen måste webb appen ha vanligt förekommande funktioner (till exempel en meny i högra 

övre hörnet) eller så ska innehållet vara läsbart utan att det krävs att användaren behöver zooma in för 

att kunna läsa. Dessa tre kriterier kommer att tas i beaktande i skapandet av webb appen i denna 

undersökning. Viktigt att nämna är att denna undersökning kan anses vara gammal eftersom 

utvecklingen går fort framåt inom detta område. Viss information från undersökningen är fortfarande 

aktuell och därför används denna undersökning här.  
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Seltzer (2015) menar på att utifrån användarens perspektiv så bör fler självständiga webb appar skapas 

och användas för att underlätta för just användaren. Detta eftersom en webb applikation nästan inte tar 

upp någon som helst plats på den mobila enhetens lagringsutrymme och ger mer utrymme för annat, 

exempelvis musik, filmer och bilder. Som alltid, så sker det en ständig utveckling inom detta område 

vilket gör att det som önskas idag, kan vara en verklighet imorgon. Seltzer nämner att Google och 

Mozilla önskar att deras webbläsare ska kunna utföra samma uppgifter som en native app kan. I och 

med detta ställer författaren sig frågan om hur fördelningen mellan webb- och nativa appar kommer att 

se ut om detta blir verklighet? Kommer det att ske en ökning av webb applikationer eftersom det, inte 

kräver ständiga uppdateringar för användaren och det är enklare för programmerare att skapa en app 

som fungerar snarlikt till olika enheter och olika operativsystem? 

2.2 Jämförelse webb native och hybrid app 
Hybrid- , native - och webb applikation. Vad är vad och när ska vilket väljas?  

Native appen är den applikation som de flesta förknippar med när man nämner ordet app. Det är den 

appen som användaren hämtar ner från en appbutik och som installeras på den mobila enheten. Denna 

apptyp kan kopplas samman med enhetens operativsystem och dess funktioner, till exempel med 

mobilens GPS, kalender och push-notifikationer (Saccomani, 2012). Denna apptyp byggs utifrån vilken 

enhet den ska visas på, vilket innebär att om ett företag vill möjliggöra användning av sin applikation på 

enheter med olika operativ system, måste en app skapas för varje operativ system, exempelvis iOS, 

Android eller Windows. Det är en fördel på så vis att appen anpassas efter enheten och skapar goda 

förutsättningar för att ge en så bra användarupplevelse som möjligt. En native app är enkel att använda 

idag eftersom dessa appar skapas utifrån väl invanda funktioner vilket gör att användaren är van och vet 

hur den ska göra. Native appen levererar snabb grafik och animationer utan problem, vilket skapar 

många användningsområden för native appen (Korf & Oksman, 2015). Däremot är programmerare 

oftast inriktade att programmera i ett specifikt språk, vilket innebär att flera programmerare behövs och 

det blir en högre kostnad och kräver även mer tid. 

 

Som det beskrevs ovan, antar nog de flesta att apparna som de har laddat ner till sin mobil via 

tillhörande appbutik är en native applikation, men det behöver inte vara det. Det kan lika gärna vara en 

hybrid app då dessa också distribueras via app-butikerna. Dessa hybrid appar, till skillnad från native, är 

istället byggda med hjälp av HTML, CSS och JavaScript och lagras i ett native “skal”. Detta ger den 

hybrida appen tillgång till mobilens operativsystem och dess inbyggda funktioner, på samma sätt som 

native appen har tillgång till detta (Narain, 2015). En hybrid app är egentligen en webb app som tas ett 

steg längre, till exempel om en webb applikation inte räcker till men steget till en native app är för långt. 

O´shaughnessy (2012) tror att native appen inte kommer att försvinna, men helt native programmerade 

appar kommer nog bytas ut mot hybrida appar. För att få native funktionen till en webb app används en 

tredjeparts verktyg, och ett populärt verktyg är Apache Cordova (Seltzer, 2015). Det är en öppen källkod 

(eng. open source) verktyg där apparna skapas med HTML, CSS och JavaScript för att sedan omsluts 

till en native app. Cordova finns tillgängligt för samtliga plattformar (Cordova Apache, 2015). Fördelen 

och nackdelen med dessa hybrida appar är att de hämtar både det bästa och det sämsta från webb appen 

och native appen. Hybrida appar kan skapas på ett enklare sätt med hjälp av HTML-kod och på så vis 

fungera på olika plattformar men med samma kod-bas, jämfört med native appen som behöver ny kod 

för varje plattform. Däremot kan prestandan i hybrida appar vara ganska långsam, likt webb appen (Korf 

& Oksam, 2015). 

 

Till sist, och det som egentligen är mest intressant i denna undersökning, vad innebär en webb app och 

vad har den för fördelar och nackdelar? En webb applikation byggs med hjälp av HTML, CSS och 

JavaScript. Den installeras inte på användarens enhet utan nås via en webbläsare, exempelvis Chrome 

eller Safari. Eftersom webb appen är en webbplats så är den sökbar som vilken annan webbplats och 

detta kan vara till en stor fördel. Men samtidigt kan det också vara en stor nackdel att webb appen inte 
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finns i appbutikerna, eftersom det finns en risk att många användare inte vet om att den existerar. En 

webb app är enklare att skapa på så vis, att HTML5 är enklare att lära sig än programmeringsspråken för 

att skapa en native app. Fördelen med webb app är att det räcker med en kod-bas för att nå ut till flera 

plattformar. Visserligen har varje plattform olika storleksmått, olika inbyggda eller icke inbyggda 

knappar i enheten, vilket gör att en webb app kommer att se annorlunda ut i olika plattformar. En webb 

app är snabbare att hålla uppdaterad jämfört med en native app, eftersom webb appen är kopplad till 

webbläsaren uppdateras den automatiskt för användaren. Med en native app krävs det av användaren att 

aktivt ladda ner en ny uppdaterad version av appen. Nackdelen med en webb app är den inte har tillgång 

till enhetens inbyggda funktioner som till exempel push-notifikationer, GPS, kamera och kalender (Korf 

& Oksam, 2015). Bakgrunden till att man kan skapa webb appar idag, är att tredjeparts-utvecklare ville 

kunna utveckla sina egna appar innan Apple faktiskt tillät dem att göra detta, och den här förändringen 

skedde under åren 2007-2008 (Brashear, 2013). Men viktigt att inte glömma bort, en webb app fungerar 

inte utan internetuppkoppling. Visserligen finns internet på många platser och vi är mer eller mindre 

ständigt uppkopplade, men detta ligger fortfarande som en stor nackdel över webb appen.  

 

Bentlöv et. al. (2012) har skapat en app med hjälp av Phonegap och med erfarenheterna av det menar de 

på att har man möjlighet att producera en native app istället för en hybrid, så bör man göra det. De 

menar på att med en native app så kan man säkerställa stabilitet och kvalité i det man skapar, men att 

man, som tidigare nämnt i denna text, är viktigt att fundera kring vad just det projektet man gör just nu 

har för mål och krav. Alla applikationer kräver olika saker och har olika förutsättningar.  

 

För att kort summera, det är viktigt att fundera kring vad man önskar kunna göra med appen. Ska det gå 

att skicka push-notiser? Ska det gå att se innehållet offline? Eller är det viktigare att kunna göra det 

tillgängligt för alla enheter till en mindre kostnad? Vad är det viktigaste för just detta projekt och är den 

lösningen vad användaren önskar och eftersträvar, det vill säga fyller det samma funktion för 

utvecklaren som det gör för den som faktiskt kommer att använda appen (Buch, 2016)? 

2.2.1 Vad kostar det? 

En erfaren utvecklare kan ta betalt mellan 25,000 och 50,000 USD för att ta fram en native app från 

grunden för ett litet eller mellanstort företag. Ska en app skapas för större företag kan summan hamna på 

155,000 USD istället. Priset är för en app till en plattform, så önskas flera appar för att kunna nå flera 

plattformar ökar priset så klart. Priset beror självklart på hur avancerad app som önskas och priset kan 

självklart vara både lägre och högre (Kohan & Montanez, 2015). Förutom själva priset att skapa appen 

tar Appstore betalt 99 USD per år för att kunna publicera en app i deras app-butik (Apple Developer, 

2016) medan Google Store tar 25 USD när ett utvecklar-konto registreras hos dem och det är en 

engångskostnad. Utan detta konto går det inte att publicera en app i Google Store (Android Developer, 

2016).  

 

Att skapa en hybrid app med exempelvis Apache Cordova, är gratis på så vis att använda Apache (eller 

PhoneGap) programvara är gratis. Däremot tillkommer även kostnaderna för att publicera i de olika 

appbutikerna (Adobe PhoneGap, 2016). Men fortfarande, oavsett vilken typ av app man väljer att 

använda sig utav, krävs noggranna förberedelser med att skapa wireframes och prototyper. Utöver det 

ska en app-ikon skapas och appen bör ha en genomgående bra design. Oavsett vilken typ av app, så tar 

det tid att skapa appen och det är tid som kostar. Fördelen med en hybrid app, är att det bara är en app 

som behöver göras och som ändå fungerar på olika plattformar. Förutom själva kostnaden att ta fram 

appen, så ska denna underhållas och uppdateras, vilket också kostar, en liten app kan kosta runt 750-

1500 USD per månad medan en avancerad app kan kosta runt 9,000-25,000 USD per månad (Kohan & 

Montanez, 2015).  
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En webb app är det som är billigast, men kvalitén är därefter också. En webb app behöver också 

uppdateras och underhållas regelbundet, men fördelen är att det går att göra själv även om en inte har de 

mest avancerade programmeringskunskaperna. Att skapa en webb app kräver även den noggrann 

planering med wireframes, prototyper, appikon med mera. Eftersom en webb app inte kan publiceras i 

en appbutik, är detta ingen utgift att ta i beräkning. Däremot ska en webb app istället ha en webbadress, 

som ska placeras hos en host som vill ha betalt.  

 

Det kostar att skapa en app oavsett vilken typ av app som önskas. Men beroende på budget, finns det 

olika alternativet att välja på.  

2.3 Liknande webb applikationer 
Två stycken självständig webb appar är forecast.io och slashdot.org. Dessa nås med adressfältet i valfri 

webbläsare och kan laddas ner på hemskärmen på Iphone via Safari. Se Figur 1 för att se utseendet på 

webbplatsen i webbläsare jämfört med utseende som självständig webb app. Den stora skillnaden är att 

adressfältet  och webbläsarnavigeringen försvinner i webb appen, och därmed liknar en native app mera 

till utseendet.  

 

 

 
 
Figur 1 Den vänstra bilden visar hur slashdot.org ser ut i webbläsaren Safari. Medan den högra bilden visar hur 

samma webbplats ser ut när den är sparad på hemskärmen på en iPhone. Detta klassas som en självständig webb 

app. 

 

Forecast.io är lite mer avancerad och har andra funktioner än vad Splasdot.org har. Forecast har 

animerade element samt möjlighet att ta emot användarens nuvarande position. Se Figur 2. Däremot har 

Splashdot.org en inloggnings funktion och även möjlighet att skapa och publicera inlägg direkt i webb 

appen.  
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Figur 2 Även här kan man se hur forecast.io ser ut i webbläsaren Safari. Mittenbilden visar på att man här har 

lyckats implementera platsinformationen när användaren väljer att ladda ner den till hemskärmen. T.h. visar hur 

webb appen ser ut från hemskärmen. 

 

Dark Sky som är grundarna till Forecast.io har skrivit ett blogginlägg om detta i och med lanseringen av 

denna självständiga webb app, där Adam Grossman (2013) lyfter fram deras definition av vad Forecast 

är för något. Han säger såhär; om det ser ut och känns som en app, och den finns på din hemskärm, då är 

det en app. För deras användare är det en app, även fast den laddas ner från webben istället för att ladda 

ner den från App Store. Han menar också på att utvecklingen har gått så pass mycket framåt och som 

utvecklare kan man göra väldigt mycket med bara HTML5. Så enligt honom är det inte utav tekniska 

skäl som webb appar inte är lika utbrett som native appen. Anledningen är att seriösa utvecklare väljer 

bort alternativet webb app för att inte förknippas med hobby utvecklare som lär sig programmera en 

webbplats över helgen. Däremot påpekar han att det också finns en hel del dåliga native appar ute på 

marknaden, då det är extremt svårt att skapa kvalitativa native appar. 

 

I sitt blogginlägg nämner grundarna till Forecast.io om olika saker som de lärde sig när de skapade webb 

appen. De menar på att även fast en webb app byggs med HTML, bör den inte göras webbplats-

liknande, till exempel den gamla regeln om att alla länkar ska vara blå bör ignoreras och att fokusera 

mer på hur en native app ser ut och att eftersträva det utseendet istället. De påpekar också att webb 

appen ska designas utifrån de möjligheter och förutsättningar som finns, inte utifrån de möjligheter en 

önskade fanns. I sitt blogginlägg skriver dem också att appen måste testas. Appen bör testas i olika 

miljöer, med olika internetuppkopplingar, testa att klicka runt på sidan och klicka på sånt som inte bör 

vara klickbart. De rekommenderar att appen testas på så många tänkbara vis som möjligt. Grossman 

menar på att när dem gjorde detta upptäcktes mängder av buggar och fel, som de antagligen inte hade 

lagt märke till annars (Grossman, 2013). 
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3 Metod 

Metoderna som har använts för att undersöka frågeställningen är att skapa en webb app och en 

webbplats i wordpress samt att undersöka skillnaderna mellan de olika apptyperna. Skillnaderna mellan 

apptyperna redovisas under rubrik 2 Bakgrund och diskuteras senare i texten. Nedan följer en 

beskrivning på hur arbetsprocessen gick till för att skapa webb app och webbplatsen. Arbetet har delvis 

skett utifrån projektmodellen KAMP (Hydén, 2015). 

3.1 Målsättning 

Prowas mål var att lansera en ny webbplats innan projektet var över. Dessutom var deras förhoppning 

att projektet ska visa sig ge det resultatet de önskar, det vill säga att webb appar kan vara en lösning för 

mindre företag och även en lösning för Prowa själva. Målet utifrån den förhoppningen är alltså, att vid 

projektets slut överlämna en interaktiv webb app som är skapad i wordpress. Med denna interaktiva 

webb app ska även dokumentation av arbetet överlämnas till Prowa, där arbetet förklaras och där 

resultatet av undersökningen är sammanställd. 

3.1.1 Prowas önskemål  

En webb app ska utformas till Prowa och den ska fungera som en plattform som enbart anställda ska 

kunna ha åtkomst till. Det är denna del som är det stora arbetet och som den mesta undersökningen 

bygger på. Det som ska ingå i webb appen är som följer. Det ska finnas ett inloggningsformulär och 

detta ska bara kunna användas för personer som är anställda på Prowa och har ett konto sedan tidigare. 

När en lyckad inloggning är gjord ska användaren komma till en landningssida med 6 stycken runda 

ikoner som representerar menyn på webb appen, se Figur 3. De sex meny valen är som följer: Blogg, 

Projekt, Chatt, Tidrapportering, Länk till Prowas webbplats och Policy. I Blogg, ska blogginlägg 

automatisk hämtas från Prowas webbplats. Projekt ska visa projekten som Prowa jobbar med just nu. 

Samtliga användare ska kunna lägga till nya uppgifter till projekten direkt i webb appen. Chatt ska vara 

en chatt funktion där samtliga anställda kan lämna meddelanden till varandra, som ett komplement till 

mail. I meny valet Tidrapportering önskar Prowa kunna implementera en lösning så att de anställda kan 

rapportera in sin arbetade tid direkt i webb appen. Policy kommer att innehålla text om policy på 

företaget och annan viktig information.  

 
Figur 3 En tidig skiss i arbetsprocessen över hur Prowa tänker sig webb appen. Meny med runda ikoner och 

möjlighet att logga in var de huvudsakliga i detta skede.  
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Förutom webb appen ska Prowas webbplatsen förnyas då deras tidigare webbplats var rörig och svår 

navigerad. Webbplatsen ska självklart vara anpassad för samtliga enheter (det vill säga dator, 

smartphone och tablets). Prowas önskemål är att startsidan på webbplatsen ska ha liknande ikon meny 

som webb appen. En prototyp skapades för att kunna visualisera denna idé, se Appendix 1. Dock valdes 

detta bort då detta inte ansågs att det passa målgruppen för Prowas besökare.  

 

Den grafiska profilen ska följas på båda webbplatserna, se Figur 4.  

 

 
Figur 4 Prowa Webb & kommunikationsbyrå - grafisk profil. 

 

3.2 Den planerande fasen 

Som med alla projekt är det viktigt att det är välplanerat och att det finns delmål för att veta att 

tidschemat håller (Hydén, 2015). Detta projekt inleddes med ett möte med beställaren på Prowa där mål 

med projektet sattes, se rubrik 3.1 och 3.1.1. Utifrån det skapades ett tidsschema med delmål för att 

säkerställa att projektet hinner med det som är tänkt.   

 

Innan arbetet med att skapa den faktiska webbplatsen påbörjades, gjordes efterforskningar. Att börja 

skapa på en gång är sällen en bra lösning. Att fundera kring följande fyra punkter är en bra start, 

 Content - Vem kommer att besöka webbplatsen och hur kommer besökaren dra fördel/nytta av 

den. 

 Information Architecture - Vilka sidor ska webbplatsen ha och hur kommer content att 

fördelas ut på dessa sidor. 

 Visual Design - Att definiera hur utseendet ska vara och att det ska matcha innehållet och 

strukturen.  

 Development - Att få samtliga tre föregående delar att fungera tillsammans (Anthony, 2010).  

 

Målgruppen för webbplatsen var svår att definiera, då det är svårt att veta vilka som exakt besöker 

webbplatsen. För att ha någon typ av målgrupp att utgå ifrån valdes de tidigare kunder som Prowa haft 

och som upptäckte Prowa via deras webbplats, på så vis skapades en ungefärlig bild av vilka som kan 

tillhöra målgruppen. För webb appen är det en helt annan målgrupp, och det är de anställda på företaget. 

Vilket betyder att den tekniska kunskapsnivån är ganska hög bland denna målgrupp. Däremot har 

arbetet hela tiden fokuserat på att icke tekniskt kunniga också ska förstå denna webb app, eftersom 

denna lösning eventuell ska kunna säljas till Prowas kunder.  

 

Därefter analyserades Prowas då, befintliga webbplats för att kunna plocka ut det som skulle föras 

vidare till den nya webbplatsen och vad som var mindre bra med den webbplatsen. Många utav de bilder 

som fanns på den tidigare webbplatsen följde med till den nya. Detta för att besökaren ska ha möjlighet 
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att kunna känna igen sig till viss del om de besöker den nya webbplatsen. Viss research gjordes innan 

det praktiska arbetet med att bygga webbplatserna påbörjades. Till exempel behövdes två stycken olika 

teman väljas, ett för webbplatsen och ett för webb appen. Temat till webbplatsen blev ett gratistema som 

hade potential att ändras och styras utifrån ens egna förutsättningar, vilket ansågs vara bra i detta fall. 

Temat för webb appen blev ett köpt tema som är skapat för att fungera på enbart mobila enheter. Detta 

tema är även kompatibelt att användas om en hybrid app skulle önskas. Därefter skapades subdomän 

som webbplatserna skulle skapas på så länge.  

 

Beställarens krav var att den nya webbplatsen ska fungera lika bra oavsett i vilken typ av enhet 

besökaren ser webbplatsen på. Detta återkommer vi till i resultatet.  

3.3 Den genomförande fasen 

3.3.1 Prototyper 

Prototyper skapades för att kunna visualisera slutresultatet men även för att ha en mall att jobba utifrån. 

Men det fyller även en funktion för beställaren, då det kan vara svårt at beskriva en design idé med ord. 

Med en prototyp är det enklare för beställaren att få en visuell bild av det tänkta resultatet (Gube, 2013). 

För att se prototyper, se Appendix 1. 

3.3.2 Utvecklingsmiljön 

Eftersom wordpress är det verktyg som har används i detta projekt så behövdes subdomän skapas, som 

har beskrivits ovan. Dessutom behövdes barnteman (eng. child-theme) skapas utifrån de två olika 

temana som valdes i ett tidigare skede i arbetsprocessen.  

 

Eftersom Prowa är beställaren för detta projekt skapades webbplatsen och webb appen på ett sådant sätt 

som Prowa brukar ta fram webbplatser på åt sina kunder. Detta eftersom webbplatserna kommer att 

lämnas över till dem i slutet och de ska känna sig bekväma med att underhålla dessa. Denna process ser 

ut på följande vis, att del kodning har skett i barntemat, främst CSS men även en del HTML och PHP. 

Men så långt de var möjligt jobbades det i wordpress-gränssnittet med hjälp av förbestämda shortcodes 

och några små korrigeringar gjordes i tema anpassaren (eng. theme customizer). För vissa funktioner, 

speciellt i webb appen, letades det fram passande plugin. Detta är en utav fördelarna med wordpress att 

det finns mycket hjälp och information att hämta på internet, och istället för att koda en lösning på ett 

problem själv finns det bra plugins att använda.  

3.3.3 Utveckling 

Webb app 

Som tidigare nämnt under rubrik 3.1.1 Prowas önskemål skulle webb appen ha sex stycken menyval och 

dessa var Blogg, Projekt, Chatt, Tidrapportering, Länk till Prowas webbplats och Policy. Av dessa sex, 

var en tvungen att tas bort och detta var Tidrapportering. Under arbetets gång blev det tydligt att detta 

var oerhört svårt att göra med wordpress. Prowa var förståeliga och höll med i beslutet om att inte 

implementera detta nu. Istället för Tidrapportering valde Prowa att ha menyvalet Nummer, där dem 

samlade viktiga telefonnummer som de anställda kan ha användning av.  

 

Menyrubriken Projekt som skulle samla Prowas samtliga pågående projekt, var även det en svår uppgift 

men som löstes med hjälp av ett wordpress plugin som har anpassats efter Prowas behov och önskemål. 

Även chatt funktionen löstes med hjälp av ett wordpress plugin. Dock skulle mer avancerad lösning 

önskas, men för Prowa räcker detta i dagsläget. Däremot önskas fortfarande att kunna implementera 

push-notis vid exempelvis chattkonversation, men problemet här ligger mer hos webbläsarna och 

mobilens operativsystem (Cáceres & Jiménez, 2015). Att skriva direkt i webb appen utan att skickas till 
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webbläsaren har varit ett överhängande stort problem, men som går att arbeta sig runt. Länkar från webb 

appen till en annan webbplats, går dock inte att undvika att användaren inte skickas till webbläsaren i 

dagsläget.  

 

Webbplatsen 

Den tidigare webbplatsen var byggd med ett så kallat one-page tema, det vill säga där hela webbplatsen 

fanns på startsidan. Den nya webbplatsen, är byggd kring ett mer klassiskt utseende med meny högst 

upp i header, kontaktuppgifter i footer som nås överallt på webbplatsen och content i mitten. Att ha ett 

välkänt utseende på webbplatsen kan tyckas vara tråkigt och inte så nyskapade, men behöver inte alltid 

vara det. Att använda sig utav kända UI (user interface) design mönster kan guida användaren genom en 

smidig och trevlig upplevelse. Dessutom kan de vara frestande att vilja följa en ny trend inom området, 

men detta är inte alltid det bästa och användaren ska alltid vara i fokus, (Cao, 2015) och därför föll valet 

att utveckla webbplatsen på detta vis.  

 

Som tidigare nämnt i texten hade beställaren inga åsikter på vilket sätt webbplatsen skulle anpassas för 

de olika enheterna, beställarens krav var bara att webbplatsen skulle anpassas. Valet föll på att bygga 

webbplatsen responsiv eftersom erfarenhet av att skapa webbplatser på detta vis fanns.  

3.4 Den avslutande fasen 
Den avslutande fasen kommer att beskrivas mer ingående under kommande rubriker. Det som kan 

nämnas här är att webbplatsen lanserades och beställaren på Prowa blev oerhört nöjd. Webb appen 

visade på mycket goda resultat och arbetet kring den kommer att fortsättas även efter detta projekt. Men 

som sagt, detta utvecklas mer under följande rubriker.  

4 Resultat 

Nedan redovisas webbplatserna som är skapade i och med detta arbete.  

4.1 Resultat Prowas webb app 

Att skapa en webb app som liknar en native app är inte omöjligt, återkommer till detta. Arbete har 

resulterat i en nästan helt färdig självständig webb app. Mycket efterforskningar har gjorts kring 

området självständig webb app då tidigare erfarenhet inte fanns.  

 

Det som kan anses vara negativt för denna webb app är att det första användaren kommer till är ett 

inloggningsformulär, se Figur 5 och Figur 6. Men detta är så klart noga genomtänk och det finns en 

tanke med det, då denna sida enbart är till för de personer som har behörighet till den så behövs 

inloggningen direkt.  
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Figur 5 Webb appens utseende i Safari samt hur det ser ut när man laddar ner den på hemskärmen. 

 
Figur 6 Webb appens utseende när den är nedladdad på hemskärmen, som en självständig webb app. 

 

Den vänstra bilden i Figur 6 visar den första sidan som syns när användaren öppnar appen. Här krävs det 

att användaren loggar in för att kunna ta sig vidare. Det finns en ’Kom ihåg mig’ kryssruta som håller 

användaren inloggad även fast appen stängs ner. Mittenbilden, visar vad användaren kommer till för 

sida efter det att en lyckad inloggning har gjorts. De runda ikonerna är menyn som leder vidare till olika 

sidor. Denna ikon-meny var ett krav från Prowas sida. I övre vänstra hörnet finns ett hus, som leder 

tillbaka användaren till denna sida, oavsett vart i webb appen användaren befinner sig. I högra övre 

hörnet syns en meny-ikon, som ger en drop-down meny, som kan ses i bilden till höger. Denna drop-

down meny kan nås oavsett vart i webb appen användaren befinner sig och det är för att möjliggöra en 

enklare väg att ta sig runt i webb appen. Dessa två ikoner som nämns, är ganska vanligt förekommande 

på mobila enheter och detta har varit i fokus när appen har skapats. Som tidigare nämn i texten, är detta 

viktigt för att användaren ska veta hur den ska ta sig runt i webb appen (Cáceres, 2013).  
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Samtliga bilder i Figur 5 och Figur 6 är webb appens korrekta utseende sett i en iPhone 6. För fler bilder 

från webb appens utseende, layout och funktioner se Appendix 2.  

4.2 Resultat Prowas webbplats 
Målet med den nya webbplatsen var att göra den tydlig och lätt för användaren att navigera på. Det ska 

vara tydligt vad Prowa webbyrå arbetar med och hur användaren tar kontakt med dem. Det överliggande 

målet för Prowa är att användarens besök ska avslutas genom att de tar kontakt med Prowa via telefon, 

mail eller sociala medier.  

 

Se Figur 7 för hur webbplatsen ser ut i en laptop och Figur 8 för att se webbplatsen utseende i en Iphone 

6. Denna webbplats är det korrekta utseendet och webbplatsen finns att se i sin helhet, då den är lanserad 

2016-04-24. För fler bilder på hur webbplatsen ser ut, se Appendix 3. 

 
Figur 7 visar på hur Prowas nya webbplats ser ut i en laptop 

 

 
Figur 8 visar på hur Prowas nya webbplats ser ut i en Iphone 6 
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5 Slutsats och diskussion 

Syftet med denna undersökning var att undersöka om en webb app som skapas i wordpress kan vara ett 

komplement till native appen och hybrid appen. Det finns ganska mycket potential för att kunna skapa 

en app som liknar en native. Men för att webb appen ska bli så snarlik en native app finns det 

fortfarande en del problem som måste lösas, till exempel att webb appen kan öppna hyperlänkar utan att 

skickas till webbläsaren. Det som också saknas i en webb app jämfört med en native app är att det inte 

går använda sig av enhetens inbyggda funktioner som till exempel kalender, kamera eller push-

notifikationer, vilket kan ha en ganska avgörande betydelse till varför alternativet webb app väljs bort. 

Fördelen med att göra en webb app enligt den här undersökningen är att priset blir betydligt lägre 

jämfört med native app, vilket är bra just om ett företag inte har så stor budget. Utifrån den webb appen 

som skapas i denna undersökning har fokus legat på att den ska ha inloggning och fungera som en intern 

plattform för anställda. Skulle företag (eller privatpersoner) vilja använda denna typ av webb app för sin 

webbplats, så är det också fullt möjligt.  

 

Viktigast att tänka på när företag ska ta fram en ny lösning för sitt företag är att fundera en gång extra på 

vad just de behöver.  

Ska det vara avancerade funktioner och finnas i Appstore? – Gör en native app.  

Kan det kompromissas lite på funktionalitet men ändå finnas i Appstore? – Välj Hybrid.  

Liten budget men vill ändå ha en fullt funktionell app? – Välj webb app.  

 

Frågeställningen som skulle besvaras i och med denna undersökning är som följer; Kan man skapa en 

webb app i wordpress som kan vara ett alternativ till native appen och då till en mindre 

framställningskostnad? Native applikationen kommer troligtvis alltid att vara den mest populära 

apptypen och det blir skillnad när en app programmeras för en viss typ av plattform. Att det kräver både 

tid och kunskap är inte så konstigt, eftersom resultatet kan bli en oerhört bra och professionell app, 

vilket gör det förståeligt att det kostar en del också. Men finns inte kunskapen, kan en native app bli ett 

riktigt misslyckande också. Så ja, webb appen kan absolut vara ett alternativ till native appen. Webb 

appen kostar mindre, då det går fortare att göra den och inga extra avgifter behöver gå till någon 

appbutik eller annan programvara.  

 

6 Vidare forskning 

Vidare forskning inom detta, skulle kunna vara att skapa en mall för hur en app ska se ut och sedan 

programmera den som hybrid app, native app och webb app för att verkligen kunna jämföra vad 

skillnaderna mellan dessa tre är. Detta är ingenting som jag kommer att göra, men det vore intressant.  
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Appendix 
Appendix 1 – Prototyper 

 

 
Prototyper på webb appen 

 

 
En tidig prototyp då Prowa önskade att startsidan på webbplatsen skulle ha samma utseende som 

startsidan i intranäts webb appen.  
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Appendix 2 – Färdigt resultat webb app 

 

 



Sida 24 av 25 

 



Sida 25 av 25 

Appendix 3 – Färdigt resultat webbplats 

 

Webbplatsen i färdigt resultat. Denna bild är ett montage av startsidan.  


