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Sammanfattning 

De teknologiska framstegen inom mobiltelefoni de senaste åren, har bidragit till att människor 

kan utföra sysslor oberoende av plats. För företag som tillhandahåller webbtjänster är mobila 

applikationer någonting som kan utnyttjas för att öka användning av deras tjänst. I uppsatsen 

undersöks om detta stämmer eller ej.  

För företag blir det viktigt hur en mobil applikation integreras mot den befintliga 

webbtjänsten. Det är dessutom relevant för företag att veta hur applikationen påverkar 

användningen av den initiala webbtjänsten. 

I studien utvecklas en mobil applikation från grunden för att se vilka potentiella problem 

företag kan stöta på vid utveckling av en mobil applikation. Intervjuer görs med företag som 

utvecklat mobila applikationer till befintliga webbtjänster, för att undersöka hur de upplevt 

effekterna av applikationen efter lansering. 

Resultaten visar att lansering av en mobil applikation ofta görs till mer än en typ av 

mobiltelefon. För att underlätta integration av mobila applikationer mot företagets tjänst, 

undersöks i uppsatsen vilka förutsättningar som krävs av det underliggande systemet. Med en 

flexibel arkitektur kan företaget vid vidare utveckling spara resurser.  

Vidare visar resultaten att tjänster i helhet ser ökad användning vid implementering av en 

mobil applikation. Funktioner i tjänster tenderar dessutom att delas upp mellan den mobila 

applikationen och webbtjänsten. 

 

Nyckelord: Google Android, Service-oriented architecture, mobil applikation, mobilt 

informationssystem, webbtjänst.  
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Abstract 

The technological advancements in the mobile technology industry have enabled people to 

perform tasks regardless of time or place. For companies that provide web services, mobile 

applications can boost service usage. In this thesis we examine if the usage of a service tends 

to increase in general, by using mobile applications. 

For companies it is important to know how mobile applications can be integrated with an 

existing web service. It is also relevant to know about the mobile applications’ effects on the 

usage of the initial web service. 

In this study a mobile application is developed from scratch in order to explore potential 

difficulties that companies can run into while developing a mobile application. Interviews are 

made with companies that provide web services to their customers, in order to get answers on 

how mobile applications have affected usage of their respective web services.  

Results show that the launch of a mobile application is often done towards more than one 

mobile platform. In the study, we investigate which requirements that has to be met to ease 

integration of a mobile application to an existing web service. By implementing flexible back-

end system architecture, companies can save resources for future development. 

Furthermore, results show that services in general tend to see increased usage after a mobile 

application has been launched. Service-specific functionality also tends to get split up 

between the mobile application and the initial web service. 

 

Keywords: Google Android, service-oriented architecture, mobile application, smartphone. 
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Förord 

Forskningen samt uppsatsskrivandet i ämnet mobila informationssystem har varit något som 

genuint intresserat författarna. Det har varit en rolig och intressant upplevelse att lära sig mer 

inom ämnet. Även om inlärningskurvan har varit brant i fråga om den faktiska utvecklingen 

av mobila applikationer, har det varit en givande process i samband med skrivande och 

forskning.  

Tack till 

Tack till handledarna Mattias Nordlindh och Mikael Berg, som bidragit med konstruktiv kritik 

och vägledning under processen med att skriva uppsatsen. De har båda haft inverkan på 

uppsatsens utformning och slutgiltiga resultat. 

Ett stort tack går även ut till Magnus Eker för sin hjälp under uppsatsskrivandet. Magnus har 

bland annat bidragit med litteratur.  
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Begreppslista 

Redogörelse för nyckelbegrepp i uppsatsen. 

 

Agile Unified Process (AUP) 

Agile Unified Process är ett arbetssätt inom systemutveckling som beskriver ett lättförståeligt 

tillvägagångssätt för utveckling av system. Filosofin bakom AUP fokuserar på agil 

utveckling, samt lägger vikten på de mest kritiska processerna för projektet i fråga. Testdriven 

utveckling och iterering över projektets olika delar är viktiga fundament inom AUP.  

Användarbas  

En grupp användare av ett system eller en applikation. 

Användare  

I huvudsak personer som använder ett system de har behov av. 

Användbar  

Huruvida en applikation kan tillföra nytta för en användare. 

Application Programming Interface (API) 

Gränssnitt som utgörs av regler och specifikationer som mjukvaror följer för att kunna 

kommunicera med varandra. Funktioner i ett API kan exempelvis köras för att hämta data från 

en databas och leverera det till en mobiltelefon. 

iPhone OS/iOS  

Plattform som används i Apples produkter. Exempel på produkter är iPhone och iPad. 

Loose coupling 

Komponenter i ett program har lite, eller ingen vetskap om vad de andra komponenterna gör. 

En komponent har inte heller vetskap om hur de andra komponenterna är definierade. Gör det 

enklare för en programmerare att separera logik och ändra i klasser utan att förändra 

funktionaliteten för flera funktioner. 

Mobil applikation  

Applikation utvecklad för att köras på mobiltelefoner. 

Mobil enhet 

En mobiltelefon eller surfplatta som kan användas oavsett geografisk plats. 

Mobilt informationssystem 

System för att leverera information till/från en eller ett kluster av datorer till mobila enheter. 

Model-View separation 

En typ av arkitektur för mjukvara som bygger på att kod för gränssnitt och kod för logik 

separeras. I Model finns kod som exekverar applikationslogik (exempelvis läsa data ur en 

databas) och i View finns kod för visning av och interaktion med gränssnitt. 
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Sessionskaka 

Sessionskakor är data som lagras i webbläsare för att hålla reda på webbplatsspecifik 

information såsom användarens unika status eller autentisering. 

Smartphone  

En typ av mobiltelefon som erbjuder mer avancerad teknologi och stöd för datorliknande 

applikationer. 

Symbian OS  

Plattform för mobiltelefoner som i huvudsak körs på Nokiatelefoner. 

Tillgänglighet  

Möjligheten för personer att använda tjänster oavsett tid eller plats. 

Windows Phone  

Plattform för mobiltelefoner utvecklad av Microsoft. 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel behandlas bland annat uppsatsens bakgrund, problemformulering och 

syfte.  

1.1 Bakgrund 

Mobiltelefoners teknologi (både mjukvara & hårdvara) har utvecklats lavinartat de senaste 

åren. Dagens mobiltelefoner är kapabla att hantera mycket information på ett snabbt och 

smidigt sätt. Sedan Apple lanserade iPhone sommaren 2007 har allt fler företag satsat på att 

finnas tillgängliga i mobiltelefoner i form av applikationer. 

1.1.1 Problemformulering 

Det kan vara en svår avvägning för företag huruvida det är lämpligt att utveckla en mobil 

applikation eller ett helt mobilt informationssystem ur både ett teknologiskt och 

verksamhetsmässigt perspektiv.  

Problemställningen på den teknologiska sidan kretsar kring de olika plattformsval som kan 

göras, samt hur en mobil applikation kan integreras mot existerande system. Olika plattformar 

erbjuder olika sätt att utveckla på och varje plattform har en unik struktur och uppbyggnad. 

Med många tillgängliga plattformar att ta i beaktning blir grundsystemets utformning viktig 

för framtida utveckling. Därmed är även val av arkitektur för både grundsystem och en mobil 

applikation en viktig fråga att besvara inför ombyggnad och integration. 

På den verksamhetsmässiga sidan kan grundsystemets utformning bli avgörande i fråga om 

hur mycket resurser som krävs vid vidareutveckling eller ombyggnation. 

1.1.2 Vilka studier finns inom detta område? 

Studier som delvis belyser frågeställningen i denna uppsats finns.  Det finns även rapporter 

inom området som inte belyser frågeställningarna direkt, men ändå kan användas som 

stödmaterial. 

Exempel på studier som är relevanta till detta projekt är bland annat en rapport angående så 

kallade web service-baserade mobila affärssystem av Tao och Chen (2010) publicerad i 

samband med International Conference on Multimedia Information Networking and Security. 

I artikeln behandlas uppbyggnaden av ett mobilt informationssystem och de utmaningar som 

följer i och med modelleringen kring systemet. Centrala aspekter såsom uppdelning i olika 

lager och abstraktioner sätts i fokus, vilket även kommer att vara en viktig del i utvecklingen 

av den mobila applikationen. Vidare behandlas svårigheter med integration mot existerande 

system. Där poängteras bland annat att målet inte är att flytta existerande system till den 

mobila plattformen, utan att istället öka tillgängligheten i de existerande systemen. Detta 

relaterar väl till denna studie.  
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Även en rapport från KTH skriven av Skogby (2010) behandlar möjligheter och svårigheter 

med mobila informationsapplikationer. Möjligheterna beskrivs i form av nytta, vilket för 

företag kan räknas som ökade intäkter. Skogby skriver vidare om hur värdefull information 

som är lättillgänglig i telefonen underlättar för användare och gör att företag kan tjäna pengar 

på det. En funktion som får en kund att använda en tjänst som han eller hon normalt inte hade 

köpt, gör att applikationen (enligt Skogby) tillför nytta. Skogbys resultat stödjer denna 

uppsats frågeställning när det gäller att öka tillgängligheten för ett företags tjänsteutbud. 

Problem som Skogby stötte på under sin rapport var exempelvis val av plattform för den 

mobila applikationen. Det fanns enligt Skogby två konkurrerande plattformar för vilken hans 

applikation skulle köras på. Den ena var iPhone OS och den andra var Google Android. 

Holzer och Ondrus (2009) undersöker i en rapport strukturen hos de populära 

utvecklingsplattformar för mobila applikationer som existerar på marknaden idag. Trender i 

utvecklingen undersöks utifrån utvecklarens perspektiv, för att ge insikt i eventuella 

ställningstaganden gällande plattformsval. Stora aktörers affärsmodeller diskuteras samt delas 

upp i centraliserade system kontra decentraliserade system. Denna rapport är av värde för 

studien då viktiga aspekter såsom öppenhet och eventuella kostnader står i fokus. 

Dessa artiklar och rapporter innehåller material som stödjer forskningen, eftersom de alla 

vidrör uppsatsens frågeställningar på olika sätt. 

1.1.3 Kunskapsbehov 

Denna uppsats ämnar visa de faktorer som kan vara viktiga att ta i beaktning i utveckling av 

mobila informationssystem. Uppsatsen informerar om lämpliga sätt att strukturera systemet på 

för att underlätta utbyggnad av en befintlig tjänst.  

Utgångspunkten för den mobila delen (applikationen) är Google Android. Via Androids 

arkitektur och filosofi visar studien exempel på hur intressenter kan utveckla mobila 

applikationer på ett sätt som underlättar integration mot befintliga tjänster. 

För att utvärdera förändringar när en mobil applikation lanseras i anslutning till en webbtjänst, 

undersöks tjänster hos en rad företag. Förändringar kan visa på om lansering av en mobil 

applikation medför positiva eller negativa effekter i användningen av webbtjänsten. 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att göra en studie kring hur en webbtjänst påverkas av införandet av 

en mobil applikation som ett komplement till den befintliga tjänsten. I och med detta syftar 

uppsatsen även till att behandla frågan vilka avväganden som är relevanta och viktiga inför ett 

beslut att utveckla en mobil applikation. 

Frågeställning: 

 Hur förändras användningen av en webbtjänst när en mobil applikation finns 

tillgänglig för den? 

 Vilka förutsättningar krävs för att kunna integrera en mobil applikation till en befintlig 

webbtjänst? 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer inte att behandla utveckling av programvara till andra plattformar än 

Android, som exempelvis iPhone OS, Windows Phone eller Symbian. Jämförelser mellan de 

olika plattformar som finns kommer ej att behandlas i denna uppsats. 

Analysen kommer inte att innefatta hur den mobila applikationen som utvecklas i och med 

uppsatsen presterar (hur snabbt data kan laddas med mera). Studien kommer inte behandla 

oetablerade webbtjänster som inte har en befintlig kundbas. 

1.4 Kunskapsintressenter 

I huvudsak gagnar denna kunskap verksamheten, men även systemutvecklare i globala 

communities som ständigt söker kunskap inom detta IT-område.  

1.5 Disposition 

Uppsatsens disposition är som följande: 

 Kapitel 1 är det inledande kapitlet i vilket syfte och bakgrund för uppsatsen behandlas.  

 Kapitel 2 innehåller metod för uppsatsen. 

 Kapitel 3 kommer att beskriva teorin som står till grund för många av de val som görs 

under arbetets gång. Här inkluderas bland annat teori om Google Android, 

utvecklingsmetodik och modellering. 

 Kapitel 4 behandlar intervjuer och genomförandet av systemutvecklingsarbetet. 

 Kapitel 5 innehåller analys av empiri. 

 Kapitel 6 innehåller slutsats och resultat. 

 Kapitel 7 innehåller diskussion av slutsatsen. 

 Kapitel 8 är källförteckning över allt material som ligger till grund för studien. 
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2 Forskningsansats och metod 

I detta avsnitt behandlas forskningsansatsen och metoden för uppsatsen. 

2.1 Forskningsansats och paradigm 

Denna uppsats utgår från en Design Science-ansats, samt är interpretivistisk. Syftet är att 

undersöka den process som involverar utveckling av en IT-artefakt. Design Science-ansatsen 

är lämplig, eftersom den berör modellering, metodik och instansiering av IT-artefakten 

(Oates, 2006, s. 108). 

2.1.1 Design Science 

Design Science-ansatsen fokuserar på utveckling av IT-produkter (också kallade artefakter). 

En artefakt inkluderar: 

 Constructs - Koncepten som används inom en specifik IT-relaterad domän. 

 Models - Kombinationer av constructs som representerar en situation och som 

används för att underlätta förståelse och utveckling av lösningar. 

 Methods - Vägledning för produktionen av modeller och processteg som ska följas för 

att lösa problem med hjälp av IT. 

 Instantiations - Ett fungerande system som visar att constructs, models och methods 

kan implementeras i ett datorbaserat system (Oates, 2006, s. 108). 

2.1.2 Interpretivism 

Interpretativa studier handlar om att identifiera, studera och förklara hur faktorer är relaterade 

till varandra i en social miljö (exempelvis en grupp av människor) (Oates, 2006, s. 292). 

Karaktäristik 

 Interpretivismen betonar subjektivitet. 

 Olika tolkningar av ett problem kan accepteras. 

 Kvalitativ dataanalys är starkt förknippat med interpretivism. 

Multipla subjektiva verkligheter 

Det finns inte bara en version av ”sanningen” (Oates, 2006, s. 292). Olika grupper av 

människor ser saker på olika sätt. Detta sätt att se på världen kallas ”multipla subjektiva 

verkligheter”. Inom informationsvetenskap kan multipla subjektiva verkligheter visa sig 
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genom att två företag som är inom samma område ser på utveckling på olika sätt och därmed 

utvecklar programvaror på helt olika sätt (Oates, 2006, s. 292). 

Kvalitetskriterier 

Interpretivister tror att det alltid finns bias i forskningen. Bias innebär att forskaren har en 

tidigare kunskap om forskningsområdet och att det gör att forskningen blir riktad åt ett håll. 

Eftersom interpretivistiska studier inte baseras på objektivitet och repeterbara experiment, är 

sannolikheten att kunna få samma resultat vid en andra forskning låg. Att personen som utför 

studien influerar den med egna åsikter gör också att samma resultat är svåra att nå. 

Intern validitet – Är principen om att mäta rätt saker på rätt sätt. Det finns enligt 

interpretivister ingen enskild objektiv verklighet, vilket gör att resultaten inte kan mätas 

gentemot tidigare studier. 

Extern validitet – Är principen om att kunna generalisera resultat för olika människor. 

Interpretivister anser att studier med människor i vissa sammanhang är för unika för att kunna 

få samma resultat flera gånger (Oates, 2006, ss 293-294). 

Eftersom intern och extern validitet inte lämpar sig för det interpretivistiska paradigmet, finns 

det andra saker att använda för att göra en forskning trovärdig. Bland annat är det viktigt med 

konfirmerbarhet och spårbarhet.  

Konfirmerbarhet – Att kunna bekräfta om resultaten i en studie baserats på de data och 

erfarenheter som tagits upp i samma studie. En forskningsgranskning kan göras på bland 

annat rådata, sammanfattningen av rådata och analys för att avgöra konfirmerbarheten. 

Spårbarhet – Hur bra forskningsprocessen är dokumenterad. Målet är att alltid dokumentera 

forskningsprocessen på så sätt att en läsare ska kunna följa hela forskningsprocessen (Oates, 

2006, s. 294). 

2.2  Metodval 

För att få svar på de frågor som uppsatsen belyser, ska i huvudsak intervjuer och 

artefaktstudier användas som datainsamlingsmetoder. 

De data som extraheras ur intervjuerna och artefaktstudierna kommer att analyseras på ett 

kvalitativt sätt och kommer att användas för att visa resultat. Datainsamlingsmetoderna 

kommer att användas som komplement för varandra, för att kunna få mer information som 

kan besvara frågeställningarna. 

2.2.1 Artefaktstudier 

Utvecklingen av en IT-artefakt ger möjligheter att bidra med information på olika sätt. Vilken 

typ av information som kan produceras utifrån en artefakt beror på artefaktens roll. Enligt 

Oates, (2006, ss 109-111) finns tre roller som en IT-artefakt kan inneha. 

1. Huvudroll i forskningen och därmed i sig själv bidra till kunskap 
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2. En motor för någonting annat där artefakten används för att illustrera resultat av annan 

forskning. 

3. Biroll i forskningen där fokus ligger på utvecklingsprocessen för artefakten. 

Artefaktstudier är nära bundet till Design Science-ansatsen. Artefakten som studeras är 

utvecklad utifrån constructs, models och methods, vilket är grundläggande begrepp inom 

Design Science (Oates, 2006, s. 108). 

2.2.2 Intervjuer 

En intervju är en speciell typ av konversation mellan två människor. Intervjuer syftar till att 

en forskare ska få information från en person som blir intervjuad. Det är forskaren som ställer 

alla frågor och har kontroll över konversationen (Oates, 2006, s.186). 

En intervju är ett öppet möte som siktar mot att producera material för forskning och den som 

blir intervjuad är medveten om och har gått med på det Oates (2006, ss. 186-187). Det gör att 

det som sagts av informanten får användas inom forskningen, så länge informanten inte 

specifikt sagt att det inte får användas. Enligt Oates (2006, s. 187) kan intervjuer vara 

passande datagenererande metoder när en forskare vill: 

 Ta del av detaljerad information. 

 Ställa frågor som är komplexa, öppna eller måste ställas på olika sätt beroende på 

personen som blir intervjuad. 

 Utforska erfarenheter eller känslor som inte kan bli observerade eller förklarade via 

fördefinierade enkätsvar. 

 Undersöka känsliga områden eller viktig information som informanten inte skulle vilja 

skriva på ett papper för en forskare som inte har presenterat sig själv. 

 

Det finns tre typer av intervjusätt: 

 Strukturerad intervju 

 Semistrukturerad intervju 

 Ostrukturerad intervju 

 

En strukturerad intervju innebär att den som intervjuar har förberett frågor som ställs i en 

specifik ordning. Alla som intervjuas får samma frågor och de ställs på samma sätt (Oates, 

2006, ss 187-188). 

En semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har förberett flera teman som ska 

täckas och frågor som ska ställas. Dessa frågor kan ställas i olika ordning och flera frågor kan 

läggas till under intervjun för att få in mer information (Oates, 2006, s. 188). 
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En ostrukturerad intervju innebär att intervjuaren ber informanten att berätta om saker inom 

ett ämne helt fritt. Intervjuaren har mindre kontroll i denna form av intervju och låter den som 

intervjuas att helt fritt berätta om exempelvis händelser och erfarenheter inom ämnet (Oates, 

2006, s. 188). 

2.2.3 Dokumentstudier 

Det första som behöver göras för att utföra en dokumentstudie är att söka efter material att 

studera. För att hitta så mycket material som möjligt skall sökningen inte begränsas till endast 

ett universitetsbibliotek. Artiklar som finns på Internet kan också användas. Det som är viktigt 

är att veta vilket ämne som ska studeras och komma på nyckelord att använda för att söka 

fram material (Oates, 2006, ss. 80-81). 

Efter att sökning av studier gjorts, behöver studierna införskaffas. Införskaffning av böcker 

och artiklar kan göras på bland annat bibliotek, eller via lånetjänster på Internet (Oates, 2006, 

s. 83).  

Det är viktigt att värdera trovärdigheten av det material som införskaffats. Olika frågor 

behöver besvaras beroende av vilken typ av material som införskaffats. Enligt Oates (2006, s. 

83) är följande frågor exempel på frågor som behöver besvaras för att kunna värdera böcker: 

 Är utgivaren av boken ett universitet? 

 Är författaren erkänd inom ämnet? 

Vid läsning av materialet är det inte nödvändigt att läsa det från början till slut. Vissa delar 

kan vara viktigare än andra och då ligger fokus på att läsa de delarna. Efter att de viktiga 

delarna lästs igenom kan en bedömning göras om hela materialet ska läsas eller inte (Oates, 

2006, ss 84-85). 

Vid läsning av en text behöver den bedömas kritiskt. Det är också viktigt att se hur relevant 

informationen är i relation till ens egen forskning (Oates 2006, s. 85).  

Dokumentering av vilket material som använts i en forskning är viktigt. Exempel på 

dokumentation om material är att skriva en kort summering av innehållet i en bok. 

Dokumenteringen kan också innehålla bokens författare, vilket år boken publicerades samt 

titel på boken (Oates, 2006, s. 85). 

Det sista som behöver göras för dokumentstudien är att skriva en kritisk granskning av 

dokumenten i en teoridel. Det viktiga är att använda dokumenten för att ge stöd åt den egna 

forskningen. Därmed ska fokus i teoridelen ligga på egna ämnesområden med stöd av 

dokumenten som studerats (Oates, 2006, ss 86-87) . 
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2.3 Tillvägagångssätt 

I denna uppsats används artefaktstudier och intervjuer för att kunna besvara 

frågeställningarna. Artefaktstudierna utgår ifrån en mobil applikation som utvecklas i 

samband med uppsatsen. Intervjuer kommer att göras med företag för att samla information 

om eventuella förändringar i webbtjänster. 

2.3.1 Artefaktstudier 

En applikation kommer att utvecklas från grunden. Utvecklingsarbetet bidrar till att stödja 

frågeställningen om vilka förutsättningar som krävs för att implementera en mobil applikation 

till en befintlig webbtjänst. En viktig faktor i utvecklingen av applikationen är att den ska visa 

vilka problem en utvecklare kan stöta på vid utveckling av en mobil applikation. Artefakten 

har således inte huvudrollen i forskningen, utan kommer att bidra med information om själva 

utvecklingsprocessen i sig. 

2.3.2 Intervjuer 

Intervjuer ska göras med företag som lanserat en mobil applikation som är grundad på en 

befintlig webbtjänst. Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade för att kunna göra det 

möjligt för informanten att svara på fler frågor än de som ställs i intervjun. Intervjuerna 

kommer att göras via telefon, eftersom det öppnar upp möjligheter för att få fler kandidater att 

vilja ställa upp på en intervju.  

2.3.3 Dokumentstudier 

Dokumentstudier ska utföras på material från böcker, artiklar och uppsatser. Sökning av 

material skall ske både på Internet och i bibliotek. De nyckelord som skall användas för 

sökning av tidigare studier är: 

 Google Android 

 Mobila informationssystem 

 Systemutveckling 

Dessa nyckelord skall dessutom användas i sin engelska form för sökning av material. 
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3 Teori 

Teoridelen består av två avsnitt. Det första avsnittet handlar om Google Android och all 

information refererar till Android Developer (Googles utbildningsmaterial för Google 

Android) om inte annat anges i texten. Det andra avsnittet behandlar service-oriented 

architecture. 

3.1 Plattformen Google Android 

En plattform är en kombination av hård- och mjukvara för telefoner som används som bas för 

att köra applikationer på. Applikationer till mobiltelefoner utvecklas specifikt mot en 

plattform och fungerar således inte på andra plattformar (Skogby, 2010). 

3.1.1 Bakgrund 

År 2005 köptes det ursprungliga Androidprojektet upp av Google (Bloomberg Businessweek, 

2005). Sedan 2005 är det Google som utvecklat Android vidare. Android är inte exklusivt för 

Googles egna produkter, utan används på ett flertal mobiltelefoner och surfplattor med olika 

tillverkare.  

3.1.2 The Open Handset Alliance 

Detta delavsnitt handlar om The Open Handset Alliance och all information refererar till The 

Open Handset Alliance (2007). 

Den 5 november 2007 bildades gruppen The Open Handset Alliance. Det är en grupp av 

bland annat ledande mobiltelefontillverkare och teleoperatörer. Medlemmarna i gruppen delar 

en vision om att ändra konsumenters upplevelse av mobiltelefoner. 

Varje medlem i gruppen strävar mot att hålla mobiltelefonsystem så öppna som möjligt. 

Gruppen anser att öppenheten gör att det finns större möjligheter att snabbare och bättre svara 

mot kunders önskemål. Det första delade projektet för medlemmarna i the Open Handset 

Alliance var Android. Android byggdes från grunden med det specifika målet att bli den 

första öppna, kompletta och kostnadsfria plattformen skapad för mobila enheter. 

Android är en komplett plattform som ger mobiloperatörer, mobiltelefontillverkare och 

utvecklare allt de behöver för att bygga innovativa enheter, mjukvaror och tjänster.  

Exempel på mobiltelefontillverkare som tillhör The Open Handset Alliance är HTC, Huawei, 

LG Electronics, Motorola, Samsung och Sony Ericsson. 
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3.1.3 Varför Google Android? 

De faktorer som spelar in i valet av plattform är bland annat antalet användare som använder 

respektive plattform, utvecklarnas tidigare kunskaper inom programmering och 

utvecklingskostnader. 

Användare 

För att kunna få en uppskattning på hur många användare som använder Google Android 

visas nedan tabell över antal marknadsandelar i procent, som företagen hade av 

smartphonemarknaden det fjärde kvartalet 2010. 

 

Plattformsutv

ecklare 

Q4 2010 

utskeppning 

(miljoner) 

Q4 2010 % 

marknadsan

delar 

Q4 2009 

utskeppning 

(miljoner) 

Q4 2009 % 

marknadsan

delar 

Tillväxt 

Q4’10/Q4’09 

Total 101,2 100,0 % 53,7 100 % 88,6 % 

Google 33,3 32,9 % 4,7 8,7 % 615,1 % 

Nokia 31,0 30,6 % 23,9 44,4 % 30,0 % 

Apple 16,2 16,0 % 8,7 16,3 % 85,9 % 

RIM 14,6 14,4 % 10,7 20,0 % 36,0 % 

Microsoft 3,1 3,1 % 3,9 7,2 % -20,3 % 

Övriga 3,0 2,9 % 1,8 3,4 % 64,8 % 

Figur 1 En tabell som visar smartphonemarknadens marknadsandelsfördelning i procent. 

(http://www.canalys.com/pr/2011/r2011013.html den 11/4-2011) 

 

Enligt en rapport gjord av analysföretaget Canalysis (2011), har Google mellan kvartal fyra 

2009 och kvartal 2010 växt med 615 %, vilket indikerar att allt fler människor väljer att köpa 

en telefon baserad på Android. Enligt rapporten såldes det fler enheter med Googles 

programvara i sig än både Nokia och Apple mellan 2009-2010. 

Google Android i framtiden 

Enligt en rapport gjord av det erkända analysföretaget Gartner (2011) kommer Android att ha 

nära 49 % av marknadsandelarna vid år 2015. Enligt rapporten kommer Android redan 2011 

att inneha 38,5 % av marknadsandelarna och därmed vara störst i branschen.  

Varför just Google Android 2.1? 

Valet att utveckla programmet till den specifika versionen Android 2.1, också kallad Eclair, 

görs utifrån antalet användare som använder Android 2.1. En mobil applikation utvecklad i 

Android 2.2 går inte att köra på tidigare versioner av Android. Applikationer utvecklade i 
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tidigare versioner av Android kan däremot användas med senare versioner. Den större delen 

Androidanvändare kör Android 2.2 (FroYo), men det finns fortfarande väldigt många 

användare som använder Android 2.1. Om valet istället hade varit att utveckla programvaran 

till Android 2.2, skulle cirka 27 % av Androidanvändarna som finns, inte kunnat använda 

applikationen. 

 

Plattform  API-nivå Fördelning 

Android 1.5 3 2.7 % 

Android 1.6 4 3.5 % 

Android 2.1 7 27.2 % 

Android 2.2 8 63.9 % 

Android 2.3 9 0.8 % 

Android 2.3.3 10 1.7 % 

Android 3.0 11 0.2 % 
Figur 2 Tabell över fördelning av användare som använder olika Androidversioner 

(http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html den 11/4-2011) 

3.1.4 Grundläggande komponenter i Google Android 

Activity 

En aktivitet (activity) representerar en enskild skärm med ett gränssnitt. I en applikation visar 

aktiviteter olika typer av val för användaren. Exempelvis kan en kartapplikation ha en 

aktivitet som visar en karta, medan det finns en annan aktivitet för att visa användaren en 

söksida där användaren kan söka adresser.  

Aktiviteterna jobbar tillsammans för att forma en sammanhängande applikation för 

användaren. Varje aktivitet är oberoende av de andra aktiviteterna och kan användas av helt 

andra applikationer om applikationen tillåter det. Exempelvis kan en kameraapplikation starta 

en aktivitet i en e-postapplikation för att skapa ett nytt e-postmeddelande att skicka bilden 

med (Google Developer, Activities, 2011). 

Det finns en livscykel för varje aktivitet där aktiviteten kan vara i olika tillstånd. När en 

aktivitet startar körs en metod som kallas onCreate(). I denna metod lägger utvecklare in kod 

som ska köras vid starten av en aktivitet. Varje aktivitet kan pausas för att sedan återställas 

igen. Om Androidsystemet behöver mer minne, kan en aktivitet dödas för att frigöra mer 

minne. När det händer, behöver aktiviteten köra onCreate() igen när den återställs. Varje 

aktivitet ansvarar för att spara information om sig själv för att kunna återställas som en del i 

livscykeln (Burnette, 2010, ss 37-39).  

Service 

En service är en komponent som körs i bakgrunden utan att användaren interagerar med den 

(Burnette, 2010, s. 39). En service har ingenting med gränssnittet i Android att göra, utan 

utför endast bakomliggande arbete som inte syns för användaren. Exempelvis kan en service 

spela musik i bakgrunden medan en användare använder en annan applikation, eller hämta 
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data över nätverket utan att blockera en användares interaktion med en aktivitet. En aktivitet 

kan starta en service och låta den köras, eller binda sig till den för att interagera med den 

(Google Developer, Application Fundamentals, 2011). 

Content provider 

En content provider hanterar en delad samling av applikationsdata. Utvecklaren kan lagra data 

i filsystemet eller annan valfri plats som applikationen kan komma åt. Genom en content 

provider kan andra applikationer fråga efter data och ändra data (om given content provider 

tillåter det). Enligt Burnette (2010, s. 40) är användningen av en content provider det bästa 

sättet att dela global data mellan applikationer. 

Androidsystemet i sig tillhandahåller content providers. Ett exempel är hantering av 

användarens kontakter. Vilken applikation som helst med rätt behörigheter kan läsa eller 

skriva i kontaktlistan på telefonen. 

En content provider kan också vara användbar för att läsa och skriva data som är privat för 

applikationen. Ett objekt som skrivs till telefonens minne kan kopplas till att tillhöra en viss 

applikation för att ingen annan applikation skall kunna komma åt den (Google Developer, 

Application Fundamentals, 2011). 

Broadcast receiver 

En broadcast receiver är en komponent som svarar på globala meddelanden som skickas i 

Androidsystemet. Många globala meddelanden kommer ursprungligen från det underliggande 

systemet, men kan också komma från egenutvecklade applikationer. Exempel på 

meddelanden som skickas i systemet är meddelanden som säger att skärmen på 

mobiltelefonen stängts av eller att batterinivån är låg. 

Applikationer kan också skicka globala meddelanden. Exempelvis kan applikationer låta 

andra applikationer veta att något hänt. En broadcast receiver visar inte ett gränssnitt, dock 

kan den visa en indikator för laddning. 

En broadcast receiver är avsedd att göra så lite jobb som möjligt. Exempelvis kan den 

instansiera en service för att utföra jobb (Google Developer, Application Fundamentals, 

2011). 

3.1.5 Styrning av de grundläggande komponenterna 

För att styra hur och när en activity, service eller broadcast reciever ska startas behöver 

utvecklare använda sig av ett Intent. 

Intent 

Tre av de fyra komponenttyperna (activity, service och broadcast receiver) aktiveras av ett 

asynkront meddelande kallat intent. Ett intent binder individuella komponenter till varandra 
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vid körning av programmet. Ett intent är som en budbärare som begär att en annan komponent 

utför en handling oavsett om den komponenten finns i samma applikation eller inte. 

Eftersom systemet kör varje applikation i en separat process med filbehörigheter som 

begränsar access till andra applikationer, kan en applikation inte aktivera en komponent i en 

annan applikation direkt. För att aktivera en komponent från en annan applikation, måste ett 

meddelande som specificerar att ett intent ska starta en specifik komponent skickas till 

systemet. Efter det aktiverar systemet den komponenten som specificerats. 

För en broadcast receiver definierar ett intent vilket meddelande som ska skickas globalt. 

Exempelvis behöver ett globalt meddelande endast inkludera en sträng som heter 

”ACTION_BATTERY_LOW” för att indikera att batterinivån är låg (Google Developer, 

Intents and Intent Filters, 2011). 

3.1.6 Multitrådning i Google Android 

När en applikation i Android startas skapar Androidsystemet en tråd kallad ”main”, som 

exekverar programmet. Denna tråd har ansvar för events och hur de riktas mot olika gränssnitt 

(knappar med mera). Tråden ”main” brukar också kallas UI-tråd, eftersom den hanterar det 

grafiska gränssnittet (User Interface). 

Vid långa exekveringar, som exempelvis datahämtning via nätverk gör användning av endast 

UI-tråden att den kan blockeras helt. Om en användare väljer att klicka på en knapp för att 

hämta data, kan programmet se ut att hänga sig, eftersom UI-tråden är blockerad av att 

exekvera hämtningen av data. 

För att en blockering av UI-tråden inte ska ske, kan utvecklare använda sig av multitrådning. 

Multitrådning innebär att programmet exekverar olika delar av koden i olika trådar, istället för 

allt på en enda tråd. Då kan långa exekveringar så som datahämtningar göras av en så kallad 

”arbetartråd”. Arbetartråden kan sedan skicka resultatet från datahämtningen till UI-tråden 

som visar upp det (Google Developer, Processes and Threads, 2011).  

Även fast Android kan utnyttja en mängd trådar anser Burnette (2010, s. 279) att endast en 

eller två trådar bör användas. En tråd ska vara dedikerad till att köra gränssnittet i 

applikationen och en ska användas för exekveringar som tar lång tid. 

3.1.7 Applikationer – grunderna i hur applikationer körs på Androidplattformen 

Androidapplikationer består av en eller fler komponenter (activity, service, content provider 

och broadcast receiver). Varje komponent har en egen roll i applikationen och varje 

komponent kan aktiveras individuellt (även från andra applikationer). 

Det finns en fil som bland annat håller koll på vilka komponenter som används i en 

applikation. Filen som kallas manifest måste deklarera alla komponenter i applikationen. 

Andra saker som exempelvis krav på Androidversion och hårdvara för att köra applikationen 

deklareras även i manifestfilen. 
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Andra resurser som inte består av Javakod (bilder, layoutfiler med mera) bör inkludera 

alternativ för att kunna passa olika telefonmodeller, eftersom olika telefonmodeller har bland 

annat olika stora skärmar. 

Androidapplikationer skrivs i programmeringsspråket Java. Androids SDK-verktyg 

kompilerar koden tillsammans med all data och resurser till ett Androidpaket. Paketet i sig är 

applikationen som Android installerar på mobiltelefonen. 

Som standard kör varje applikation sin egen Linuxprocess. Android startar processen när 

någon av applikationens komponenter behöver exekveras. Android stänger sedan ner 

processen när den inte längre behövs, eller om systemet behöver åtkomst till mer minne. 

Varje process har sin egen virtuella maskin vilket gör att applikationen körs isolerat från 

andra applikationer. 

Det finns dock sätt för en applikation att dela data med andra applikationer och komma åt 

tjänster som körs av systemet. Två applikationer kan dela samma Linuxanvändar-ID vilket 

gör att de kan komma åt varandras filer. För att spara systemresurser kan applikationer med 

samma Linuxanvändar-ID köras i samma Linuxprocess och dela samma virtuella maskin 

(Google Developer, Application Fundamentals, 2011). 
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Figur 3 Arkitekturen i Google Android 

(http://developer.android.com/guide/basics/what-is-android.html) 

 

3.1.8 Säkerhet 

En central punkt inom säkerhet i Google Android är behörighetssystemet. 

Behörighetssystemet i Google Android gör att ingen applikation kan köra en komponent från 

en annan applikation utan att ha behörighet för det. Behörigheterna styrs genom Linuxkärnan 
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genom att varje applikation har ett eget Linuxanvändarkonto med ett specifikt ID. Varje 

användarkonto i Linux har egna behörigheter som definierats av utvecklaren som kodat 

applikationen. Varje applikation som en användare installerar kräver att användaren 

godkänner behörigheterna för vad applikationen ska tillåtas göra i telefonen (Google 

Developer, Security and Permissions, 2011). 

En applikation har som standard endast tillgång till de komponenter som krävs för att den 

skall kunna köras och inget mer. På grund av att grundbehörigheten är så låg är Android en 

säker miljö. Applikationer kan inte komma åt delar av systemet som de inte har behörighet 

till. Denna princip av säkerhet kallas the principle of least privilege. 

En applikation kan dock begära behörighet till att nå data som tillhör mobiltelefonen, som 

exempelvis kontakter, SMS-meddelanden, SD-kort, kamera med mera.  

3.2 Service-oriented architecture (SOA) 

SOA (Service-Oriented Architecture) är ett sätt att designa system och deras arkitekturer på. 

SOA i sig är alltså inte en arkitektur, trots sitt namn, utan ett paradigm (Josuttis, 2007, s. 12). 

För att enklare förstå dess syfte går det att bryta ned namnet i sina beståndsdelar: 

 Architecture – syftar på den formella beskrivningen av ett system, som i sin tur 

definierar dess syfte, funktionalitet och gränssnitt mot omvärlden. 

 Service – syftar på en komponent i mjukvaran som annan mjukvara kan ansluta till, i 

form av en tjänst som erbjuder data. 

 Service-oriented architecture – refererar till det sätt att bygga system på där 

funktionalitet erbjuds i form av tjänster (services). Fokus ligger på så kallad loose 

coupling mellan olika tjänster. 

3.2.1 Arkitektur utifrån tjänsteperspektivet 

Namnet SOA refererar främst till designen av ett system, snarare än implementationen av det. 

Det är resonemangen kring arkitektur i SOA som är det intressanta, då arkitekturen i sig 

ämnar främja modularitet hos tjänster. Tjänster karaktäriseras av följande punkter: 

 Tjänster är användbara på egen hand eller i kombination med andra tjänster. Tjänster 

kan integreras med varandra för att erbjuda nya tjänster på högre nivå. Detta gör att 

funktionalitet kan återanvändas enkelt. 

 Tjänster kommunicerar med klienter genom att växla meddelanden. Formatet på hur 

meddelanden skickas och tas emot måste specificeras. 

 Tjänster kan göras delaktiga i ett så kallat workflow, vilket innebär att tjänsten i fråga 

kan anpassa sina uppgifter och svar beroende på vilken typ av data som efterfrågas. 

 Tjänster kan antingen vara helt fristående, eller bero på underliggande lager såsom 

databaskopplingar eller dylikt. 

 Tjänster visar sina detaljer, såsom interface, protokoll och policys, för den mjukvara 

som vill ansluta till tjänsten. 
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Figur 4 SOA-tjänster och klienters interaktion 

(http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.83.8488&rep=rep1&type=pdf den 16.04.11) 

Illustrationen ovan visar ett enkelt exempel på relationen mellan klient och tjänst, samt deras 

informationsutbyte. I praktiken är system ofta mer komplexa än i exemplet och kan kräva 

många sorters extra komponenter, såsom autentisering eller logik för att avgöra hur olika 

klienter skall få tillgång till olika prestanda (Srinivasan & Treadwell, 2005). 

3.2.2 Loose Coupling 

Loose coupling är ett centralt begrepp i SOA. Begreppet betyder i denna kontext att tjänster 

och klienter ej skall behöva ha kännedom om varandras karaktär, funktionsutbud eller policys 

på förhand. Sådant skall kunna upptäckas vid behov. Målet med loose coupling när en klient 

fått reda på information om en tjänst, är att denna med ett ömsesidigt accepterat protokoll 

skall kunna ansluta till tjänsten och använda dess funktionalitet obehindrat.  

I och med loose coupling kan ett antal begrepp identifieras (Josuttis, 2007, s. 17): 

 Flexibilitet – innebär att en tjänst skall kunna existera på en server för att sedan flyttas 

till en annan server vid behov. Så länge ett register håller reda på var tjänsten finns 

kommer klienter att kunna hitta till tjänsten. 

 Skalbarhet – innebär att tjänster skall kunna läggas till och tas bort i takt med att 

efterfrågan skiftar. 

 Utbytbarhet – Förutsatt att interface förblir oförändrade skall en ny eller förändrad 

implementation av en tjänst kunna ske utan avbrott eller andra förhinder. 

Uppdateringen skall inte behöva störa klienter som avser att använda tjänsten. 

 Feltolerans – innebär att klienter skall kunna använda sig av alternativ till en tjänst 

som av någon anledning inte längre fungerar eller finns tillgänglig. Alternativet skall 

kunna erbjuda samma eller liknande funktionalitet som den förra tjänsten. 

Termen loose coupling är ett mål för SOA-baserade system, men i praktiken måste ofta 

kompromisser göras. Bitar av kod i antingen tjänst- eller klientmjukvara kan förbli kodade på 

ett visst sätt, vilket gör att det går att ifrågasätta huruvida ett system är implementerar loose 
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coupling eller ej. Det är dock ett subjektivt val att benämna ett system som tightly coupled 

eller loosely coupled. Detta innebär att loose coupling inom SOA bör ses som något 

eftersträvansvärt, snarare än en definitiv regel (Srinivasan & Treadwell, 2005). 

3.2.3 Web services 

Då SOA är paradigmet, kan så kallade web services vara ett sätt att implementera teknologin 

på. Web services är distribuerade mjukvarukomponenter som tillhandahåller information åt 

applikationer, över webben. Web services håller på att bli en de facto standard i 

implementation av SOA-lösningar (Josuttis, 2007, s. 22). Information skickas ut via ett 

interface och är strukturerat med hjälp av XML (eXtensible Markup Language). Överföringen 

sker över HTTP eller HTTPS (krypterad version av HTTP). Web services är dock ej 

begränsade till något specifikt protokoll. 

Web services kan användas för vilka sorters komponenter av ett system som helst. I en 

webbutik kan separata web services användas för till exempel kontohantering och kundvagn.  

Web services publicerar själva detaljer angående hur de fungerar, sin funktionalitet och sina 

interface. Styrkan hos web services ligger i att de aldrig behöver specificera hur de är 

implementerade. De kan alltså köras på vilken plattform som helst och vara skrivna i vilket 

programmeringsspråk som helst, utan att det gör inverkan på funktion. Denna styrka gör att 

web services är en teknologi lämpad att använda i miljöer med flera olika system som behöver 

interagera med varandra. 

SOA och web services 

Hittills har SOA och web services beskrivits separat, eftersom SOA behandlar arkitektur 

medan web services är en teknik för implementation. Dock kan de båda användas i 

kombination, vilket de ofta gör. Det betyder dock inte att de två är beroende av varandra. 

Ultimat görs designvalen av utvecklaren, som väljer hur SOA och kringliggande begrepp 

såsom web services skall tolkas och implementeras (Srinivasan & Treadwell, 2005). 

 

3.2.4 SOA-design och utveckling 

Serviceorienterad (service-oriented) uppbyggnad av ett system tillämpar många aspekter hos 

generell mjukvaruarkitektur såsom enkapsulering, modulbaserad programmering och 

separation av olika lager. För att bygga ett system anpassat för SOA-principerna kan 

utvecklaren ha som utgångspunkt att bryta ned fundamentala bitar av affärslogik och andra 

väsentliga komponenter i tjänster. Tjänster i SOA är i grunden: 

 

 Definierade genom välskrivna interface som inte behöver känna till implementationen 

av den specifika tjänsten. 

 Loosely coupled, vilket även förespråkar koncept såsom att vara obunden i fråga om 

plats eller anslutningstyp. 
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 Entiteter som kapslar in affärsspecifik funktionalitet, samt gör denna återanvändbar.  

 

Tjänsterna utgör funktionaliteten i systemet och kommunicerar med varandra på ett av tre sätt: 

envägs, synkront eller asynkront. Nedanstående lista visar de steg som i SOA-filosofin bör 

följas för att implementera ett serviceorienterat system: 

1. Identifiera olika enheter för affärslogik. 

2. Beskriv funktionaliteten hos de olika enheterna på ett sätt som kopplar dessa till 

tjänster. 

3. Identifiera de tjänster som utgör kärnan i systemet, för att stödja ovanliggande tjänster. 

4. Analysera de tjänster som identifierats, för att hitta gemensam funktionalitet och 

därmed kunna göra vissa tjänster återanvändbara och modulära. 

5. Namnge alla tjänster baserat på deras generella funktion. 

6. Definiera de huvudsakliga events som tjänster kan tänkas skapa eller använda. 

7. Skapa flöden för att möjliggöra tjänster att på ett intelligent sätt kunna interagera med 

varandra. 

8. Publicera tjänsterna i ett register för att tillåta framtida klienter att lätt kunna upptäcka 

tjänsterna. 

Stegen 1-4 används i de flesta sorters arkitekturer, oavsett om de är objektorienterade eller 

serviceorienterade. Steg 5 och 6 används ofta inom objektorienterad design, dock på annat 

sätt. Det är steg 7 och 8 som skiljer serviceorienterad design från objektorienterad (Srinivasan 

& Treadwell, 2005). 
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4 Genomförande 

Detta avsnitt är den empiriska delen av uppsatsen och innehåller intervjuer med företag samt 

utveckling av en Androidapplikation. 

4.1 Intervjuer 

Tre företag har intervjuats för att samla information om mobila applikationers effekt på 

webbtjänster, samt information om utvecklingsprocessen. Prisjakt, Upplands Lokaltrafik och 

ett företag som valt att vara anonymt har fått intervjufrågor som de fått svara på via telefon. 

De intervjufrågor som ställdes kan läsas i bilaga A. 

4.1.1 Prisjakt 

Enligt Prisjakt har användningen av tjänsten i helhet ökat efter lanseringen av den mobila 

applikationen. De siffror om sidvisningar som Prisjakt har utgått ifrån har kommit från KIA-

index (http://www.kiaindex.net).  

Webbtjänsten på Prisjakt har inte minskat i användning sedan den mobila applikationen 

tillkommit. Den mobila applikationen har snarare fungerat som ett substitut för webbtjänsten 

då personer inte har en dator tillgänglig. 

Den mobila applikationen som utvecklats åt Prisjakt har specifik funktionalitet som 

webbtjänsten inte tillhandahåller. Bland annat har den mobila applikationen tillgång till en 

EAN-kodscanning. En kamera i mobiltelefonen kan scanna in en varas prislapp för att direkt i 

mobilen kunna jämföra priser mellan olika företag som säljer samma vara. Den extra 

funktionaliteten gör att den mobila applikationen används på ett annorlunda sätt gentemot 

webbtjänsten. 

Vid första lansering av Prisjakts applikation fanns endast grundfunktioner för sökning av 

varor samt EAN-kodscanning. Efter det har applikationen vidareutvecklats. Bland annat har 

designen reviderats efter att Prisjakt fått feedback från deras kunder. 

Sökfunktionen i den mobila applikationen är densamma som för webbtjänsten på Prisjakt. Det 

finns dock begränsningar i form av att alla kategorier inte finns tillgängliga i mobilen. 

Begränsningen tillkom på grund av att datamängden annars skulle bli för stor för en 

mobiltelefon att hantera.  

Beslutet om att lansera en mobil applikation för webbtjänsten togs av Prisjakt i perioden då 

Android som plattform tog fart. När Prisjakt lade märke till att utveckling och försäljning av 

Android-telefoner blev större kändes det som ett givet val att lansera en mobil applikation till 

Android. Beslutet togs genom att Prisjakt blev tillfrågade av en utvecklare om denne kunde få 

utveckla en mobil applikation åt Prisjakt.  

Prisjakts applikation finns för närvarande till Android och iOS. Android var den första 

plattform som Prisjakt lanserade sin mobila applikation till. Designen i Androidapplikationen 
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låg till grund för applikationen som senare utvecklades till iOS. Prisjakt håller just nu också 

på att utveckla en mobil applikation till Symbian.  

Hinder som Prisjakt har stött på under utvecklingen av programvaran är i huvudsak kostnader. 

EAN-scanningsmjukvaran kostade för mycket pengar att utveckla själva, vilket resulterade i 

att de köpte in den mjukvaran från ett annat företag. Prisjakt hade för avsikt att implementera 

bildigenkänning i den mobila applikationen, men kostnaden för det översteg värdet av att ha 

tjänsten.  

Utvecklingen av både Android- och iPhone-applikationen gjordes av ett annat företag på 

uppdrag av Prisjakt. Dock var all data och tanke bakom design och utveckling utvecklad av 

Prisjakt själva. 

Förändringar i den befintliga tjänsten var tvingade att göras för att kunna implementera den 

mobila applikationen. En egen server att koppla mot den mobila applikationen behövde köpas 

in och konfigureras för att den mobila applikationen skulle kunna integreras mot 

webbtjänsten. Applikationen använder dock ett liknande API för kommunikationen med 

servern som webbtjänsten gör.  Förändringarna grundades enligt Prisjakt i att det var 

nödvändigt att tänka på anpassningar för skalbarhet. 

Det unika för den mobila applikationen är att data från EAN-kodscanning måste behandlas 

mot servern samt att servern försöker att returnera mindre datamängder till applikationen än 

till webbtjänsten. 

4.1.2 Upplands Lokaltrafik 

Den mobila applikationen för Upplands Lokaltrafik har funnits i ungefär ett år och består i 

grunden av en reseplanerare för bussresor inom Uppland. Enligt UL används webbtjänsten 

oftare än den mobila applikationen. Detta beror enligt UL på att applikationen är relativt ny 

och okänd.  

Sedan lanseringen av den mobila applikationen har en funktion tillkommit. Det är en funktion 

som i realtid visar när bussen kommer till en hållplats. Realtiden för när bussen kommer kan 

användaren se när han/hon söker på hållplatser. Användarna kan också se realtiden när de 

söker en resa med reseplaneraren. Realtidsfunktionen fungerar för närvarande endast för 

stadsbussarna. 

En funktion som finns via webbtjänsten men inte mobilapplikationen är att utföra avancerade 

sökningar av tidtabeller. Olika trafikslag kan exempelvis bockas av på ett sätt som inte kan 

göras i den mobila applikationen. Via webben kan dessutom bussbyten väljas via en specifik 

hållplats. 

En funktion som är unik för den mobila applikationen är att det går att söka hållplatser från 

nuvarande position. En GPS i mobiltelefonen visar då vart användaren är och hur lång tid det 

tar att gå till närmaste hållplats. 

Utvecklingen av den mobila applikationen gjordes av ett företag på uppdrag från UL. 

Företaget som utvecklade applikationen var samma företag som tidigare utvecklat 

webbtjänsten på hemsidan.  
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Anledningen till att skapa en mobil applikation för UL:s reseplanerare var för att bredda 

tjänsten. UL kände att de ville kunna erbjuda kunder en annan möjlighet att komma åt 

tjänsten. 

Den första versionen av reseplaneraren som mobil applikation kom till iPhone. Företaget som 

utvecklade applikationen har nu fått i uppdrag av UL att utveckla den till Android. 

4.1.3 Anonymt företag 

Sedan det anonyma företaget lanserat en mobil applikation till sin tjänst har användningen av 

tjänsten totalt sett ökat. Antal användare av tjänsten har gått från runt 1 miljon unika 

användare till 1,7 miljoner. Denna siffra inkluderar användare av tjänsten via webb samt via 

mobila applikationer. Enligt företaget är det de mobila applikationerna som fått den ökningen 

att ske. 

Användning av webbtjänsten har haft en stadig ökning varje år. När mobila applikationer 

lanserades minskade tillväxten. De mobila applikationernas tillväxt har gjort att användningen 

av tjänsten generellt ökat.  

Den produkt som företaget tillhandahåller lämpar sig (enligt de själva) väldigt bra för en 

mobil plattform. iPhoneapplikationen har blivit näst mest nedladdad i Sverige i alla 

kategorier. Den enda applikationen som laddats ned mer är Facebook. 

Tjänsten används mer frekvent via de mobila applikationerna än på webben. Kunderna som 

använder de mobila applikationerna är enligt företaget mer lojala än webbanvändarna. 

Kringtjänster används mer i de mobila applikationerna än vad de används på webben. 

Exempel på kringtjänster som finns i den mobila applikationen är en påminnelsetjänst, samt 

att kunna dela information via Facebook. 

Funktioner har tillkommit sedan lanseringen av de mobila applikationerna. Företaget har en 

strategi som går ut på att de alltid lanserar en enkel version av applikationen först för att vara 

snabba ute på marknaden. Ytterligare funktioner läggs till efter att applikationen blivit 

lanserad. 

Användning av de mobila applikationerna har inga begränsningar gentemot webbtjänsten. 

Applikationerna har snarare fler tjänster än vad webbtjänsten har att erbjuda. Det som inte 

finns på webben, men som finns i den mobila applikationen är en påminnelsefunktion. Den är 

till för att meddela användaren genom ett larm i mobilen om att ett förvalt program börjar 

snart. 

Ett beslut om att utveckla en applikation för den mobila marknaden kom i samband med 

säljlanseringen av iPhone. Beslutet kom väldigt tidigt, eftersom företaget ville vara först ut på 

marknaden. Företaget gör alltid en bedömning av varje telefonplattform för att se om den har 

någon framtid. Om de kommer fram till att den har en framtid, utvecklar de en applikation så 

fort som möjligt för plattformen. 

Den första mobila applikationen som lanserades utvecklades till iOS. Efterföljande mobila 

applikationer har lanserats till Android och Symbian. En mobil applikation till Windows 

Phone 7 är just nu under utveckling. Beslutet att utveckla den mobila applikationen till fler 
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plattformar togs efter att den första mobila applikationen visade sig öka användningen av 

tjänsten. 

Det största hindret för alla plattformar utom iPhone är att en bedömning av användarvänlighet 

utifrån olika upplösningar på skärmar måste göras. En meny kan ta för stor yta på en liten 

skärm, men för liten yta på en stor skärm.  

Den andra utmaningen är löpande och innefattar kvalitetssäkring av applikationen. När det 

kommer nya versioner av plattformar, måste viss bakåtkompatibilitet hållas i senare versioner 

av den mobila applikationen. Enligt företaget ligger det en viss utmaning i att på förhand testa 

det. 

Vid testning ska varje telefon ha en plattform från en viss serie (iOS 3, iOS4). Varje telefon 

med olika versioner av plattformen måste testas med både 3G, WiFi och helt utan anslutning. 

Det blir sex telefoner som ska testas på olika sätt. Företaget nämner att testningen inte är så 

stor jämfört med andra systemutvecklingsprojekt, men det utgör en stor skillnad gentemot 

webbutveckling. 

Det tar enligt det anonyma företaget ungefär 2-4 veckor att utveckla en mobil applikation 

beroende på vilken plattform den utvecklas till. Det tar sedan flera veckor för att få en 

applikation godkänd av Apple för att hamna på App Store. Detta gör kvalitetssäkringen extra 

viktig, eftersom en uppdatering kan göra att applikationen kraschar för alla som uppdaterar. 

Om företaget ska lansera en uppdatering som gör att problemet löser sig, kan det ta väldigt 

lång tid att få den godkänd vilket resulterar i att företaget tappar kunder. 

De mobila applikationerna utvecklas både internt av företaget själva och externt av andra 

företag. Ambitionen är att företaget utvecklar allting själva, men just nu görs ungefär hälften 

av utvecklingen av det egna företaget och hälften av andra företag. 

För att kunna implementera de mobila applikationerna behövde företaget bygga om det 

bakomliggande systemet. Enligt företaget handlar omfattningen av ombyggnationen om hur 

skalbart företaget vill göra det och hur många extra funktioner som önskas. Vissa saker kräver 

att stora delar av plattformen göras om för både mobil och webb. Ett exempel för detta 

anonyma företag är att de måste göra om inställningar i applikationen för att kunna logga in 

till tjänsten med hjälp av uppgifterna för Facebook. 

För att kunna skicka och ta emot information till mobiltelefoner behövde API skrivas. Via ett 

API kan mobiltelefoner be om data från serverns datakällor och få data för att visa upp på 

skärmen. Mobiltelefoner kan också skicka data till detta API för att få tjänsten att spara saker i 

databaser på servern. 
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4.2 Jämförande Analys 

Här skrivs en analys som är jämförande företag emellan. De data som analyseras är de data 

som producerats genom intervjuerna med företag. 

4.2.1 Användning av webbtjänster 

Generellt har användning av tjänsten ökat sedan lanseringen av den mobila applikationen för 

samtliga företag. Upplands Lokaltrafik hade dock inte några siffror på vilken förändring som 

skett. För det anonyma företaget har användning av tjänsten via webben också ökat. 

4.2.2 Plattformar 

Alla företag som intervjuats har, eller kommer inom en snar framtid att ha sin tjänst 

tillgänglig till mer än en mobil plattform. Två av tre företag utvecklade sin första applikation 

till iPhone (iOS). 

4.2.3 Tjänstefunktioner 

Samtliga företags tjänster har specifik funktionalitet i den mobila applikationen som inte 

återfinns i webbtjänsten. Anledningen till att de mobila applikationerna har utökad 

funktionalitet är att funktionerna i sig kräver hårdvara som en mobiltelefon har. Exempel på 

sådan hårdvara är GPS och kamera. 

4.2.4 Problem vid utveckling 

Företagen som intervjuats har stött på olika problem vid utveckling av programvaran. 

Exempel på problem som företagen har stött på är: 

 För höga kostnader för funktioner i mobila applikationen. 

 Kvalitetssäkring av applikationerna. 

 Anpassning av applikationen för olika skärmstorlekar (gäller inte iOS). 

 Begränsning av datamängd som skickas mellan mobiltelefon och server. 

4.2.5 Förändringar i grundsystem för implementation av mobil applikation 

Förändringar som två av tre av de intervjuade företagen var tvingade att göra var: 

 Att skriva ett API, eller förändra befintligt API för datatrafik mellan mobil och server. 

 Att dedicera en server till API och övrig kommunikation med mobila plattformar. 

4.2.6 Utveckling av mobila applikationer 

Inget företag utvecklade applikationer helt själva. Istället gav de andra företag i uppdrag att 

utveckla applikationer åt dem. Två av tre företag har som ambition att börja utveckla 

applikationer själva istället för att lägga ut utvecklingen till andra företag. 
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4.3 Utveckling av Androidapplikation 

I detta avsnitt behandlas hur applikationen till Google Android byggdes. Modeller över 

arkitektur samt applikationens struktur visas här.  

Applikationen till Android syftar till att vara ett komplement till en verksamhets tjänst. 

Grundsystemet som applikationen var tvungen att integreras mot hade inte byggts med 

flexibilitet i åtanke. Därmed var det ett system som fyllde sitt nuvarande ändamål, men var 

svårt att bygga ut för att kunna hantera flera klientplattformar.  

Utvecklingsarbetet har skett genom ett strukturerat tillvägagångssätt där principer från 

systemutvecklingsmetoden Agile Unified Process applicerats fritt efter behov. Syftet har varit 

att snabbt identifiera de krav som ställdes på applikationen, samt att snabbt identifiera det 

kunskapsgap som utvecklarna behövde fylla.  

Efter de kritiska processerna och funktionerna för den befintliga tjänsten identifierats 

påbörjades utvecklingsarbetet (designfasen). Utvecklingsarbetet skedde genom att sätta upp 

delmål veckovis. Programmering av funktionalitet gjordes iterativt för att snabbt få feedback 

på implementerade funktioner. 

4.3.1 Arkitektur och designval 

I valet av arkitektur för applikationen till Android utgicks arbetet delvis från tidigare studier 

av Tao och Chen (2010), från vedertagna designprinciper såsom loose coupling och så kallad 

Model-View separation. 

När applikationen planerades gjordes även planer på hur den befintliga webbaserade tjänsten 

skulle göras mer flexibel för att senare även passa flera olika mobila enheter. Principer 

lånades från service-oriented architecture-konceptet för att möjliggöra ett flexiblare system. 

Systemet byggdes om och byggdes ut med ett API som abstraherade funktionalitet i det 

befintliga systemet. Detta API används för att sköta all kommunikation med mobila enheter. 

Enligt SOA-principer identifierades de huvudsakliga processer som är viktiga för både 

verksamheten, webbtjänsten och den mobila applikationen. Vissa funktioner kunde anpassas 

att ta olika argument för att leverera olika filtrerade data till applikationen genom API:t. På så 

sätt kan funktionerna i ett senare skede kopplas samman eller aggregeras för att bli så 

återanvändbara som möjligt. 
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4.3.2 Grundsystemets arkitektur 
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Figur 5 Översikt mellan webbtjänst och mobil applikation. 

 

Systemet är uppdelat i flera olika lager, för att ombyggnad av systemet skall kunna 

underlättas. De olika lagrena är således loosely coupled vilket gör att systemet går att 

underhålla eller bygga om på respektive lager utan att de andra lagrena påverkas.  

I botten av grundsystemet (som huserar den befintliga webbtjänsten) finns datahanteringen 

som sköts med hjälp av databaser. Datahanteringen är kopplad mot lagret som står för 

affärslogik, för att förse systemet med all data som behövs. Inget annat lager än det 

affärslogiska lagret kan nå datalagret.  

För att kunna erbjuda data till andra enheter än det egna systemet finns API som förser 

externa enheter såsom mobiltelefoner med data. API:t kräver att klientenheten autentiserar på 

samma sätt som en användare gör via webbtjänsten. Åtkomstkontroll sker sedan för varje 

förfrågan som görs mot API:t. 

Begreppet Application Domain i modellen står för den mobila enheten som kommunicerar 

med API:t i det befintliga systemet. I detta fall representeras Application Domain av en 

mobiltelefon baserad på Google Android.  
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4.3.3 Den mobila applikationens struktur 
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Figur 6 Androidapplikationens interna struktur. 

 

Androidapplikationens struktur har även den olika abstraktionslager för att hantera dataflöden. 

Applikationen är konstruerad för att enkelt integreras mot ett API hos en webbtjänst, med 

hjälp av en klass som agerar API-hanterare. All trafik från webbtjänstens system går via 

denna klass och abstraheras till objekt, för att låta de övriga delarna av applikationen inte skall 

behöva känna till API-specifika detaljer.  

Då API-hanteraren sköter all kommunikation med webbtjänstens underliggande system, 

hanterar denna klass även autentisering för alla delar av applikationen. För att spara minne på 

den mobila enheten körs endast en instans av centrala komponenter såsom API-hanteraren. 

Med ett sådant val av struktur blir även hantering av autentiseringen och länkar mot 

webbtjänsten enklare att hantera. API-hanteraren innehåller således även funktionalitet för att 

automatiskt hålla reda på sessionskakor. 

För att spara batteri i den mobila enheten samt att inte överföra mycket data i onödan finns 

även cache-funktionalitet samt en service som kontrollerar med jämna mellanrum om det 

finns nytt data att hämta från webbtjänstens API.  

De olika skärmarna som användaren navigerar mellan i applikationen är alla olika varianter av 

activities. Genom activities sköts all logik i applikationen, såsom att populera view-objekt 

med olika data och göra vägval dynamiskt. Activities gör således förfrågningar mot API-

hanteraren för att erhålla data. Med abstraktioner mellan vy, activities och datalager skapas 

förutsättningen för en mer flexibel applikation som på ett effektivt sätt kan byggas om i takt 

med att krav ändras. 
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5 Analys 

I detta avsnitt analyseras det data som producerats ur utvecklingen av programvara samt ur 

intervjuerna som gjorts med företag. 

5.1 Förändrad användning av webbtjänst 

Den huvudsakliga förändring som noterats vid lansering av en mobil applikation för en 

webbtjänst är att användningen av tjänsten i helhet ökar.  

Den mobila applikationen används mycket av de användare som känner till att den finns och 

gör således att användningen av tjänsten ökar. I de fall där applikationen inte är så känd, 

märks inte skillnaden i användning av lika mycket. Oavsett om en mobil applikation är ett 

komplement eller ett substitut till en webbtjänst, används den mobila applikationen mer 

frekvent.  

När en mobil applikation lanserats för en webbtjänst delas användningen upp mellan 

applikationen och webbtjänsten. Till exempel används avancerade sökfunktioner på webben, 

eftersom de inte finns tillgängliga i applikationen. Funktioner som inte går att implementera 

på ett enkelt sätt i webbtjänsten implementeras istället i den mobila applikationen. Faktorer 

såsom datamängder, begränsningar i mobiltelefonens grafiska gränssnitt och liknande är 

avgörande för vad som implementeras i den mobila applikationen. 

I vissa fall kräver en viss funktion att användaren har vissa verktyg tillgängliga (exempelvis 

GPS eller kamera). Eftersom en smartphone innehåller annorlunda teknik samt hårdvara 

passar en mobil applikation bra för att implementera sådana funktioner. En mobil applikation 

kan på så sätt utföra saker som en webbtjänst inte kan erbjuda och tillför då någonting till 

tjänsten i sin helhet. 

Avancerade sökfunktioner eller andra funktioner som passar bättre för användning från en 

dator, läggs aldrig in i den mobila applikationen. På så sätt används fortfarande webbtjänsten i 

huvudsak. En mobil applikation blir ett komplement med de funktioner som inte finns i 

webbtjänsten. Dock återfinns förenklade varianter av webbtjänstens funktioner även i den 

mobila applikationen. 

När ett företag lanserat en mobil applikation till en första plattform och märker en ökad 

användning av tjänsten i helhet, tas ett beslut om att bredda tjänsten till fler plattformar. 
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5.2 Förutsättningar för underlättad utveckling och integration av mobil 

applikation 

För att kringgå vissa av de problem som finns under utveckling av en mobil applikation samt 

grundsystem finns det vissa saker som är viktiga att tänka på: 

 Att göra det befintliga grundsystemet skalbart för framtida vidareutveckling. 

 Att ha eller skriva ett API som är generiskt och kan användas för flera plattformar. 

 Att använda dynamiska layouter i applikationer. 

5.2.1 Grundsystem för befintlig tjänst 

Enligt de intervjuade företagen behövde ändringar i grundsystemen göras för att tillåta 

ytterligare enheter såsom mobiltelefoner att använda tjänsteutbudet. 

Att utveckla ett grundsystem som är skalbart och erbjuder ett generiskt API underlättar 

utvecklingen av mobila applikationer för en tjänst. Anledningen är att grundsystemet inte 

behöver anpassas ytterligare vid utveckling av en mobil applikation. Istället kan befintliga 

API utnyttjas oavsett klientenhet. Tidigare utvecklade moduler i grundsystemet blir således 

återanvändbara.  

Samtliga klienter som använder systemets data och logik på ett eller annat sätt kan kopplas 

mot grundsystemets tjänsteutbud. Anpassningar behöver således endast göras i det lager där 

presentation av tjänsternas data sker, det vill säga den mobila applikationen eller 

webbgränssnittet i detta fall.  

Med skalbarhet och SOA-principer i åtanke under utveckling av grundsystemet, behöver 

utvecklare inte oroa sig för ett begränsat funktionsutbud som är svårt att ändra på. Vidare 

bidrar ett sådant tillvägagångssätt till att det blir lättare att expandera tjänsteutbudet mot olika 

plattformar. 

5.2.2 Mobil applikation 

Utvecklingen av mobil applikation måste ske på ett strukturerat sätt med genomtänkt 

applikationsstruktur, för att tillåta både designers och programmerare i utvecklingsteamet att 

kunna arbeta effektivt.  

Separation och effektivisering 

Androidmiljön erbjuder separation av layout och logik. Sådan separation bildar goda 

förutsättningar för att arbeta då olika delar av applikationen kan utvecklas separat. Med en 

strukturerad grund i applikationen går det alltså bland annat att spara resurser i form av 

utvecklingstid.  
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Återanvändbar kod 

Moduler såsom API-hanterare och andra liknande klasser kan med fördel skrivas generiskt.  

Modulerna passar då fler scenarion än endast ett och gör att delar av koden blir återanvändbar. 

Att arbeta på sådant sätt där utvecklare drar nytta av existerande kodbas i flera delar av 

projektet eller mellan olika projekt underlättar utvecklingen, samt sparar resurser. 

Delegering av arbete genom multitrådning 

För en mer sömlös och smidigare körning kan den mobila applikationen programmeras med 

flera trådar. Trådar kan till exempel vara bakgrundstjänster som utför större uppgifter utan att 

frysa det grafiska gränssnittet. Typiska tyngre uppgifter som till exempel att leverera data och 

utföra regelbundna kontroller mot grundsystemet, görs således med fördel i separata processer 

(trådar). 

Mellanlagringens värde för användbarheten 

För att låta användaren använda applikationen utan avbrott kan även mellanlagring av data i 

en lokal mindre databas göras. Varför mellanlagring (även kallat caching) är önskvärt är för 

att låta användaren utnyttja de data som hämtats, även om länken mot internet brutits 

temporärt. Sådan mellanlagring är även av värde när data skall skickas till grundsystemet. 

Applikationen kan då vänta på att anslutning mot internet blir tillgänglig, för att sedan 

överföra det data som väntat på att skickas. Det hela resulterar i en sömlös upplevelse för 

användaren, som inte behöver tänka på när, var och hur applikationen kan användas. 

5.3 Att skapa goda förutsättningar för den växande tjänsten 

När företaget märkt av en ökad användning av sin tjänst tas beslutet om att utveckla den 

mobila applikationen till ytterligare plattformar. I detta avsnitt analyseras hur ett 

välstrukturerat grundsystem kan underlätta expansion mot ytterligare mobila plattformar. 

5.3.1 Vid ökad användning 

Enligt den jämförande analysen har alla de företag som intervjuats planerat eller redan utfört 

en breddning av sin tjänst till mer än en mobil plattform. Det tyder på att företag tar chansen 

att expandera till fler plattformar när den första mobila applikationen har ökat användningen 

av tjänsten. 

När företag expanderar till fler plattformar finns det en chans att användningen ökar ännu 

mer. Anledningen är att fler personer får chansen att använda den mobila applikationen. En 

ökad användning av tjänsten gör att kraven på grundsystemet och mobila applikationer höjs. 

För att möta de större kraven, är det vid lansering av den första applikationen viktigt att tänka 

på att den mobila applikationen kan behöva utvecklas till mer än en plattform. Därmed behövs 

ett flexibelt grundsystem som kan återanvändas för att spara resurser i framtida 

utvecklingsprojekt. 
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5.3.2 Systemet som underlättar förändring 

Många faktorer spelar in när ett system skall struktureras för att stödja många olika enheter 

men samtidigt vara lätt att bygga ut eller underhålla. I detta avsnitt behandlas ett antal viktiga 

koncept som kan bidra till ett sådant system. 

Stabilitet 

I utveckling mot en ny plattform anser de intervjuade företagen att testning av mjukvaran är 

av stor vikt, då kundbasen är känslig och kräver applikationer som fungerar felfritt. I och med 

en ökad användning av tjänsten såväl som den mobila applikationen, blir kraven på stabilitet 

större. Stabilitet kan bibehållas genom att strukturera grundsystemet enligt SOA-principer, 

eller liknande arkitektur som erbjuder flexibilitet i grunden. Med uppdelning i lager kan olika 

delar byggas om utan att tjänsten riskerar att fallera. 

Uppdelning i oberoende lager 

För att underlätta ombyggnad eller underhåll i systemet kan systemet struktureras i oberoende 

lager. En sådan arkitektur tillämpar bland annat principen loose coupling för att isolera 

moduler i systemet från varandra. Om verksamheten bygger grundsystemet enligt dessa 

principer behövs inte systemet byggas om i samband med expansion mot nya mobila 

plattformar. Det SOA-influerade grundsystemet kan således ses som adaptivt. Detta gör att 

verksamheten lättare kan utveckla applikationer till ytterligare plattformar, utan att behöva 

revidera grundsystemet. 

Säkert utbud av affärskritiska data 

För ett företag är det viktigt att alltid kunna erbjuda relevant data när det efterfrågas. Genom 

att tillämpa principerna om feltoleranta tjänster (SOA) och genom att erbjuda alternativa 

datakällor kan tjänstens drift garanteras i högre grad. Då grundsystemets överliggande lager 

utnyttjar data från de underliggande, behöver inte API eller annat funktionsutbud känna till 

hur driften säkras. Mellanlagring av data i applikationen bidrar också till liknande 

driftssäkring på klientsidan. 

 

Ett välstrukturerat system enligt de principer som presenterats erbjuder alltså inte bara goda 

teknologiska förutsättningar. Det erbjuder dessutom verksamhetsmässiga fördelar då resurser 

sparas i och med framtida utveckling. 
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6 Slutsats 

I detta avsnitt redogörs uppsatsens resultat och svar på de inledande frågeställningarna som 

finns i uppsatsens syfte. 

6.1 Förändring av användandet 

När en mobil applikation finns tillgänglig för en webbtjänst förändras användningen av 

webbtjänsten. Mobila applikationer gör att användningen av tjänster i sin helhet ökar. 

Ytterligare en förändring av webbtjänsten märks av vid lansering av en mobil applikation. 

Olika funktioner delas upp mellan den mobila applikationen och webbtjänsten. Uppdelningen 

av olika funktioner mellan den mobila applikationen och webbtjänsten gör att webbtjänsten 

och den mobila applikationen används på olika sätt. Webbtjänsten har mer avancerade 

funktioner som exempelvis avancerad sökning med mera. Ingen datamängdsbegränsning görs 

i den webbaserade tjänsten. 

Eftersom mobiltelefoner kan användas oberoende av plats och har annorlunda teknologi, 

möjliggörs extra funktionalitet som inte finns i den webbaserade delen av tjänsten. Det finns 

dock också begränsningar i mobila applikationer. Ett exempel på en begränsning är mängden 

data som överförs till den mobila enheten. Anledningen till att en begränsning görs, är att en 

mobil internetanslutning av olika orsaker inte har samma stabilitet och hastighet som fast 

bredband. 

I samband med att tjänstens användning ökar efter lansering av en första mobil applikation 

vill företag utveckla applikationen till fler plattformar, för att ytterligare bredda sin kundbas.  

6.2 Förutsättningar för mobila applikationer 

En viktig förutsättning för integration av en mobil applikation till en befintlig webbtjänst är 

att utveckla ett välstrukturerat och flexibelt grundsystem. Genom att följa principer som låter 

grundsystemet bli flexibelt från grunden, kan företag spara resurser i samband med att 

tjänsten utvecklas till fler plattformar. De koncept som introduceras i service-oriented 

architecture är utformade för att göra grundsystem flexibla. Flexibiliteten bidrar till att 

systemet från grunden anpassas för att kunna hantera olika plattformar.  

Ytterligare en förutsättning för förenklad utveckling av en mobil applikation är att arbeta 

enligt principen där applikationer och hela system separeras i olika lager. I takt med att 

systemet i sin helhet växer, kan separationen göra att färre problem uppstår när delar av 

systemet behöver byggas om.  

För att underlätta integration av framtida mobila applikationer, kan API skrivas generiskt och 

i enlighet med SOA-principer. Goda förutsättningar skapas då de olika mobila applikationerna 

alla utnyttjar samma tjänsteutbud i grundsystemet. 
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När det gäller den mobila applikationen är det viktigt att göra den tillförlitlig för användaren. 

Datahantering bör ligga i botten av applikationen som en grund att tillgå för applikationens 

alla övriga delar. Denna datahanterande del av applikationen är alltså knytpunkten mot den 

existerande tjänstens API. 

För att få en applikation så tillförlitlig som möjligt är det bra att använda en cache för all data 

som ska användas i den. Utvecklare bör dessutom använda sig av multitrådning vid 

exekveringar som tar lång tid.  

Vid utveckling av applikationen är det viktigt att separera koden, för att utvecklare och 

designers ska kunna arbeta i projektet samtidigt. Denna separation av koden är även viktig för 

att kunna ändra saker i applikationen på så få ställen som möjligt vid förändring av krav. 

Genomgående testning är viktigt för att kunna hitta eventuella brister i applikationen som 

riskerar göra den mindre tillförlitlig. 
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7 Diskussion 

De två frågeställningarna har mycket gemensamt. När användningen av en tjänst ökar, ställer 

det högre krav på det grundsystem som utvecklats. Om ett bra grundsystem utvecklats från 

början, gör det att systemet lätt kan byggas ut eller byggas om vid behov.  

Anledningen till att färre resurser krävs är att funktionalitet kan återanvändas. Utvecklare kan 

utnyttja befintliga API oavsett vilket plattform som en ny mobil applikation utvecklas för. 

Detta är relevant när ett företag vill utveckla tjänsten till att stödja en rad olika mobila 

plattformar. 

7.1 Eventuella felkällor 

En eventuell felkälla är att en användare kan synas som två användare i statistiken. En person 

kan använda en tjänst både via den mobila applikationen och via webbtjänsten. Således kan 

ökningen av antalet unika användare av en tjänst till viss del bero på att personer använder 

tjänsten genom både webben och mobilen. 

7.2 Intervjuade företag 

Alla företag som intervjuades för denna uppsats tillhandahöll en etablerad webbtjänst med en 

befintlig kundbas. Vi vet inte vad som skulle hända med användningen av en oetablerad 

webbtjänst om en mobil applikation skulle göras för den. Vi anser dock att en mobil 

applikation inte kan göra skada för en befintlig webbtjänst (så länge kunders uppgifter hålls 

säkra i den). Oavsett hur mycket en befintlig webbtjänst används skulle en mobil applikation 

bidra med någonting till den.  

7.3 Plattformsval 

Försäljningen av telefoner som använder Androidplattformen var högre än bland annat 

iPhone. Detta betyder dock inte att det är en Androidtelefon som ligger högst på säljtoppen. 

Anledningen till detta är att det endast finns tre telefoner med iOS och långt många fler 

telefoner som innehåller Android. Om exempelvis iPhone 4 ligger högst i säljtoppen, betyder 

det inte att det säljs flest telefoner med iOS, eftersom de olika Androidtelefonerna 

tillsammans säljs i fler exemplar. 

7.4 Referensanvändning 

Vi har endast använt en källa för att bekräfta att flest mobiler säljs med Android. Vi har tittat 

på andra analyser gjorda av bland annat Gartner, men de analyserna har gjorts ett halvår 

tidigare än analysen gjord av Canalysis. Eftersom vi anser att mycket händer på den mobila 
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marknaden under ett halvår, ville vi endast använda den senaste statistiken. Denna statistik har 

dock kompletterats med statistik från analysföretaget Gartner som berättar om 

framtidsutsikter för de olika plattformarna. 

Google Developer har använts mycket i teoridelen av uppsatsen för att förklara plattformen 

Google Android. En till källa har använts för att skriva om Google Android, men den mest 

vitala källan har varit Google Developer. Anledningen till detta är att det är Google själva 

som tillhandahåller djup och avancerad information om sin plattform. Andra källor som 

analyserats av oss har använt Google Developer som källa och därmed kändes det mer 

naturligt för oss att använda rotkällan i vår uppsats. 

7.5 Framtida studier 

I uppsatsen behandlas frågeställningarna utifrån teknologiska och verksamhetsmässiga 

perspektiv. Dock görs ingen analys av effekterna av mobila applikationer som lanseras till 

befintliga webbtjänster utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Resultatet av denna studie visar 

att användningen av en webbtjänst ökar i och med lansering av en mobil applikation. En 

anledning till ökningen skulle kunna vara att den mobila applikationen fungerar som ett 

marknadsföringsredskap. Detta har dock inte undersökts eller analyserats och kan därmed 

vara en forskningsfråga för framtida studier. 

I studien undersöks bland annat hur användningen av en webbtjänst förändras vid lansering av 

en mobil applikation. De företag som intervjuats har varit företag som tillhandahåller 

etablerade tjänster. I studien syns därmed resultat som baseras på hur webbtjänster förändras i 

ett sammanhang där en etablerad kundbas redan existerar. Vidare studier skulle därför även 

kunna göras med tjänster som inte redan har en etablerad kundbas.  
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9 Bilaga A - Intervjufrågor 

1. Har användningen av tjänsten i sin helhet ökat eller sjunkit sedan lanseringen av den 

mobila appen? 

a. Finns det siffror på hur stor förändring som skett? 

b. Har tjänsten använts mindre via webben sedan appen lanserats? 

2. Finns det några tydliga mönster som visar att användare använder tjänsten på ett visst sätt 

beroende på plattform (webb kontra mobil-app)? 

a. Vilka funktioner i tjänsten används mer på webben än i appen och vice versa? 

3. Har funktioner tillkommit eller fallit bort i appen sedan den lanserats? 

4. Har appen begränsad funktionalitet eller lika mycket som webbtjänsten? 

a. Om appen har begränsad funktionalitet, vad låg till grund till det? 

5. Har appen några unika funktioner som inte webbtjänsten erbjuder? 

6. När kom ett beslut om att skapa en app för mobilmarknaden? 

a. Hur kom ni fram till beslutet om att ta fram en app? 

b. Finns appen till flera mobila plattformar?  

i. Om Ja – Vilka plattformar?  

ii. Vilken plattform lanserades appen till först? 

7. Hur lång tid tog det att utveckla applikationen? 

8. Stöttes några hinder på under utvecklingen av appen? I så fall, vilka hinder? 

9. Utvecklades appen in-house eller outsourceat? 

10. Krävdes det förändringar i den befintliga tjänstens lösning för att kunna integrera den 

mobila applikationen? 

a. Om Ja – vilka sorters förändringar? 

b. Om Nej – vad gjorde att den befintliga lösningen räckte till? 
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