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Frågan har ställts... 

• ...under 18 månader 
• ...i 15 länder 
• ...i 100 konferensrum 
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Appen föds 

> 20 miljarder nedladdningar 
> 1 miljon appar 
> 20 miljarder SEK till utvecklare 
> 40 appar per användare, köp 1/mån 
> 15 000 nya appar / veckan 

 
• ”Installera våra app!”, säger nyhetsuppläsaren i TV 
• ”Vem vill bli app-miljonär?”, frågar Telia 
• ”App är ett svenskt ord!”, säger SAOL 
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Appen växer upp på gatan 
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Appen blir vuxen 

• Transaktioner 
– Produkter och tjänster 
– Handel 
– Kontohantering 

• Interna 
– Beslut-stöd 
– Process-stöd 
– Samverkan 
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Första appen 

Appen driver trafik (IDG) 

  mobil.idg.se IDG for iPhone 
Unique visitors / week 4 500 10 000 

Page views / week 36 000 250 000 
Page views / visit 2,7 7,7 

Time / visit 60 sec 9 mins 
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Appen driver trafik (NU.NL) 
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Både app och mobil webb mår bra 

http://mashable.com/2011/06/20/app-use-overtakes-web-use/ 
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App vs webb: Plattform vs handel 

• iPhone-användare: 30% fler köper genom appen 
 

• Android-användaren: ingen skillnad mellan app och webb 
 

• BlackBerry-användaren: fler köper genom webben 
 
Källa: Kony Solutions 
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Teknik 

• Plattformsspecifik app 
– Genom marknadsplats 

• Hybrid app 
– Plattformsspecifik 
– Delvis webb-innehåll och webb-funktionalitet 
– Genom marknadsplats 

• Mobil webb-app 
– Plattformsspecifik eller plattformsoberoende 
– Genom webbläsare (FT.COM) och/eller marknadsplats 

• Mobil webb 
– Plattformsoberoende 
– Webb-plats som anpassats för mobil åtkomst 
– Genom webbläsare 

 
• Gråa hår: Program+dll+disc=webb ... app 
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Frågan väcks på grunder... 

FILOSOFI 
• ”Webben är vacker och öppen!” 
• ”Marknadsplatsen är stängd, ful och 

kontrolleras av ett företag!” 
 
IMPLEMENTATION 
• ”Webben är plattformsoberoende och 

maximerar räckvidd!” 
• ”Appen har en inbyggd 

uppdateringsfördröjning!” 
• ”Bygga för Android, iPhone, iPad, och 

Windows Phone 7!?” 

... som användaren inte bryr sig om! 
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Användaren bryr sig om... 

• Att kunna surfa till din webb 
• Att få en optimal upplevelse 

– Appen ger oftast en bättre användarupplevelse 
– ... men mobila webb-appar går att rita rätt 

• Att kunna starta funktionen direkt från startbilden 
– Appen ligger där 
– ... men mobila webb-appar går att placera där också 

• Att kunna hitta funktionen på marknadsplatsen 
– Appen finns bara där 
– ... men mobila webb-appar går att distribuera även där 

• Att kunna köpa funktionen 
– Appen går att köpa 
– ... det saknas global, relevant marknadsplats för för mobila 

webb-appar 
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Booking.com (hotell): Konsistent 
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Kayak (hotell): Konsistent 
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Kayak (flight): Brutet 
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Hotels.com (iPad): Konsistent 
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Jetsetter (hotell): Konsistent 



© Sogeti 

TripAdvisor (flight): Brutet 
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British Airways: Brutet 
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Svaret: Sätt användaren i fokus 

• Jag vill hitta dina kontaktuppgifter 
 

• Jag vill läsa om dig 
 

• Din sajt dök upp bland de första sökresultaten 
 

• En länk till din sajt fanns i ett mejl, tweet, eller Facebook-
inlägg 
 

• ... webb 
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Svaret: Sätt användaren i fokus 

• Jag vill göra affärer med dig 
 

• Jag använder dina tjänster ofta 
 

• Jag vill hantera mitt konto 
 

• Jag vill ha en optimal användarupplevelse 
 
• ... app 
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Svaret: Sätt användaren i fokus 

• Mer än hälften av app-användare använder webben på sin 
telefon varje dag. (Forrester) 
 

• Användaren bryr sig inte om Objevtive C, Java, Cocoa 
Touch, Android SDK, eller HTML5 
 

• App vs webb handlar inte om utvecklingsplattform utan om 
kanal 
 

• App vs webb handlar om olika slags användarbehov vid 
olika tillfällen 
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Sammanfattning 

• Många appar, många webbar 
 

• App vs webb handlar om olika användarscenarios och om 
upplevelse 
 

• Att din webb ser bra ut på mobilen är ”minsta insatsen” 
 

• Företag har målgrupper för både webb och app 
 

• ... både och! 
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