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ABSTRACT 

The application market for smartphones is currently expanding. To develop a good 

mobile application requires much competence and knowledge from the 

developer. This report conducted a literature review to develop a process for 

developing a good business-to-business oriented mobile application. The purpose of 

this development process is to be used as a tool for application development. The 

process is developed for students and companies with no experience of developing 

this kind of application. The process is later applied in practice by developing an idea 

for a mobile application. This to be able to evaluate the process in terms of four 

evaluation criteria: Ease of use, insight into end user needs and problems, each phase 

necessity and if the process meets its objectives. The result shows that the 

development process addresses important aspects when it comes to developing a good 

mobile application. However, it is important to constantly monitor progress and 

improve the application while working. This because the developer will most likely 

find new information, problems and better solutions during the development. Finally 

the report recommends that the developer adapt the development process to their own 

abilities to achieve the best results. 

 

Keywords: Smartphone, mobile application development, mobile application 

development process, Android. 

SAMMANFATTNING 

Mobilapplikationer till de datorliknande mobiltelefonerna kallade Smartphones är i 

dagsläget en expanderande marknad. Att utveckla en bra mobilapplikation ställer 

dock höga krav på utvecklaren. I den här rapporten genomförs en litteraturstudie för 

att ta fram en Utvecklingsprocess för utveckling av en business-to-businessinriktad 

mobilapplikation. Syftet med Utvecklingsprocessen är att den ska kunna användas 

som ett hjälpmedel under utvecklandet. Processen riktar sig framförallt till studenter 

och företag som inte har någon erfarenhet av att utveckla business-to-

businessinriktade mobilapplikationer. Denna process tillämpas sedan praktiskt 

genom att ta fram en idé till en applikation. Detta för att kunna utvärdera processen 

med avseende på fyra utvärderingskriterier: Användarvänlighet, Inblick i 

slutanvändarens behov och problem, fasernas nödvändighet och om den Uppfyller 

sina syften. Resultatet visar att Utvecklingsprocessen tar upp viktiga aspekter vid 

utveckling av en mobilapplikation. Det är dock viktigt att hela tiden följa upp arbetet 

och återkoppla till processen. Detta för att uppdatera och förbättra 

mobilapplikationen då utvecklaren med stor sannolikhet kommer hitta nya problem 

och bättre lösningar under utvecklingens gång. Rapporten rekommenderar slutligen 

att utvecklaren anpassar Utvecklingsprocessen efter sina egna förutsättningar för att 

uppnå bästa resultat.     
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1 INLEDNING 
I Inledningen presenteras bakgrunden, problemformuleringen och syftet med arbetet. 

Vidare presenteras metodiken kring hur arbetet utfördes och arbetets avgränsningar. 

1.1 BAKGRUND 
Utvecklingen inom kommunikationsteknologin från 90-talet fram till idag har varit 

stor [1]. De senaste åren har de datorlika mobiltelefonerna kallade smartphones blivit 

mycket populära [2]. Detta beror mycket på användarens möjlighet att installera egna 

programvaror, så kallade applikationer. 

Utvecklingen av tredje och fjärde generationens mobilnät (3G och 4G) har bidragit till 

en allt snabbare datatrafik för mobila enheter [3]. Även WiFi–teknologin möjliggör 

ständig uppkoppling på Internet utan att vara direkt ansluten till ett modem [4]. Dessa 

tekniker har skapat många möjligheter för smartphones i och med att man ständigt 

kan vara uppkopplad mot Internet.   

En smartphone är vad som kan beskrivas som en mobiltelefon som underlättar 

dataåtkomst och bearbetning av denna på ett datorliknande sätt [5]. Undersökningar 

visar på att det under år 2011 kommer att säljas närmare en halv miljard smartphones 

världen över, detta motsvarar ungefär var fjärde mobiltelefon som säljs [6, 7]. 

Genom ständig utveckling av nya fristående applikationer har smartphones de senaste 

åren gett upphov till en helt ny marknad, nämligen applikationsmarknaden. En väl 

utvecklad applikationsmarknad har blivit en viktig konkurrensfördel när konsumenter 

väljer mobilplattform. Två starka aktörer är Apple och Google med sina 

operativsystem iOS och Android [8, 9]. Dessa marknader omsätter tillsammans varje 

år miljarder dollar i form av intäkter och annonseringar [10]. År 2011 räknar man med 

att det kommer att inhandlas 17,7 miljarder applikationer runt om i världen, vilket är 

en fördubbling mot föregående år [10].  

Det blir allt vanligare att företag skaffar sig mobilapplikationer av flera anledningar 

[11, 12]. I dagens samhälle har det till och med blivit en trend att vissa företag skaffar 

sig en mobil applikation i rent PR-syfte. Det blir dock allt svårare att veta vad man 

egentligen behöver och prissättningen kan variera enormt när det gäller 

mobilapplikationer. Detta i och med att populariteten kring applikationer ibland bidrar 

till varierande och orimliga priser [13]. 

Applikationer kan skapas av så väl företag som privatpersoner och syftet varierar 

stort. Det är enkelt att börja utveckla mobilapplikationer. Det enda som krävs är 

kunskaper inom programmering, en dator, programvara och en idé [8, 9]. 

Det finns många exempel på applikationer som blivit framgångsrika [14]. Vid 

utveckling av en mobilapplikation utgår man oftast från en idé. "Men hur utvecklar 

man en bra applikation?" Det är en frågeställning som många utvecklare med stor 

sannolikhet funderar över. Den måste exempelvis ha ett syfte och på ett eller annat 

sätt kunna fylla en funktion för användaren. 
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1.2 PROBLEMFORMULERING 
Att utveckla en marknadsmässigt framgångsrik mobilapplikation ställer idag många 

krav på utvecklaren [13]. Förutom att lösa alla tekniska svårigheter kring 

applikationen är det svårt att förutse hur marknaden kommer att bemöta den. Det kan 

därför vara avgörande för slutresultatet att noggrant tänka igenom sin idé och 

arbetsgång innan man börjar utveckla applikationen. Problemet är således hur man på 

ett strukturerat sätt utvecklar en mobilapplikation med goda förutsättningar att lyckas 

på marknaden. 

1.3 SYFTE 
Syftet med detta arbete är att ta fram en utvecklingsprocess som ska kunna användas 

som hjälpmedel vid utveckling av en business-to-businessinriktad mobilapplikation. 

Utvecklingsprocessen vänder sig främst till personer eller företag som vill ta fram en 

kommersiell business-to-businessinriktad applikation, vilket är en applikation som 

riktar sig till ett företag eller en organisation. I vissa fall kan även företag eller 

organisationer använda sig av denna utvecklingsprocess för att ta fram en applikation 

i självändamål.  

Utvecklingsprocessen kommer under arbetets gång att tillämpas praktiskt och 

slutligen utvärderas med syfte att förändra och förbättra processen.  

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Den praktiska tillämpningen av utvecklingsprocessen kommer inte resultera i en 

färdigimplementerad mobil-applikation utan endast i en arkitektur över hur den är 

tänkt att fungera. Denna tillämpning är avgränsad till att enbart skapa en arkitektur för 

en mobilapplikation till Android, vilket enbart påverkar mobilapplikationens 

uppbyggnad och inte tillämpningen av Utvecklingsprocessen för andra plattformar. 

Den granskning som görs av Android syftar till att ge en förståelse för hur den mobila 

plattformen och dess programmeringsspråk fungerar. 

1.5 SYFTET MED UTVECKLINGSPROCESSEN OCH UTVÄRDERINGSKRITERIER 
I det här kapitlet presenteras syftet med utvecklingsprocessen och dess 

utvärderingskriterier. Utvecklingsprocessen riktar sig framförallt till studenter och 

företag som inte har någon erfarenhet av att utveckla business-to-businessinriktade 

mobilapplikationer.  Utvecklingsprocessen skapas för att öka förutsättningarna att 

uppnå följande 

 Ta fram en tydlig struktur för hur man kan utvecklar en mobilapplikation. 
 Skapa en kort men tillräckligt omfattande process för att täcka upp viktiga 

delar vid applikationsutveckling. 
 Ta fram en efterfrågad mobilapplikation. 
 Se till att skapa en mobilapplikation som uppfyller den tänkta slutanvändarens 

  behov. 

Vidare kommer utvecklingsprocessen senare att utvärderas med hjälp av flera 

utvärderingskriterier. Dessa kommer att sammanställas i kapitlet Resultat och Analys. 
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Detta för att kunna påvisa brister samt förbättra utvecklingsprocessen. Nedan 

presenteras utvärderingskriterierna som ska mätas i utvecklingsprocessen 

 Användarvänligheten  

 Inblick i slutanvändarens behov och problem 

 Innehåller den nödvändiga delar 

 Uppfyller den syftena som är definierade 

 Kan utvecklingsprocessen användas till mer än framtagande av   

  en mobilapplikation? 

Dessa utvärderingskriterier utvärderas i kapitel 7, Resultat, Analyser och Slutsatser 

som ett delresultat av arbetet 

1.6 METOD 
Arbetet delades in i fem faser enligt Figur 1. Faserna är: (1) Målformulering, (2) 

Litteraturstudie, (3) Framtagandet av Utvecklingsprocess, (4) Studie av Android, (5) 

Praktiskt genomförande, (6) Utvärdering.  

I arbetets första fas Målformulering, skapades mål och utvärderingskriterier för vad 

den tänkta utvecklingsprocessen bör syfta till.  

Fasen Litteraturstudie syfte är att skaffa kunskaper och underlag för vad som bör 

funderas igenom innan man börja utveckla en applikation och på vilket sätt detta ska 

ske. Sökningar gjordes via Google's sökmotor, KTH:s databas för vetenskapliga 

artiklar och böcker inom marknadsföring, mobil teknik med mera. Följande nyckelord 

användes bland annat:  

Applikationsutveckling, marknadsföring, “How to create a good 

application”, Marknadsundersökning, intervjuteknik, Arkitektur, Scrum, 

Vattenfallsmetoden, Android, Mobil teknik, Utvecklingsprocesser, SWOT-

analys, Inköpsprocesser, XP, Android Market, Android fundamentals, 

Smartphones, Backend, UML, Applikationsarkitektur, Nulägesanalys, 

Konkurrensanalys, Agila metoder, m.fl. 

 

Figur 1. Bild över vilken ordning arbetet utfördes.  
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81 stycken litterära källor tillsammans med intervjuer lade grunden för 

litteraturstudien och redovisas i kapitlet Referenser. 

Vidare fortsatte arbetet in i fasen Framtagandet av Utvecklingsprocess. Där 

sammanställdes materialet som togs fram i litteraturstudien. Detta i syfte att ta fram 

en arbetsmetodik för hur målen som skapades i Målformuleringen skulle uppnås. 

Under framtagandet av utvecklingsprocessen gjordes även en Studie av Android. Där 

granskades operativsystemet Android för smartphones. 

Under fasen Praktiskt genomförande ska utvecklingsprocessen tillämpas praktiskt på 

en idé. Detta för att sedan kunna utvärderas i Utvärderingen. 

1.7 ARBETETS STRUKTUR 
I Inledningen beskrivs bakgrunden till arbetet, problemformulering och syfte. Här 

förklaras avgränsningarna för arbetet och metoden som arbetet följt. 

Kapitlet Litteraturstudie redogör för vad som behöver ses över då en utvecklare ska 

gå från idé till produkt med en kommersiellt business-to-businessinriktad applikation. 

Vidare är syftet med Litteraturstudien att ge kunskap i strukturerade arbetsprocesser, 

bättre förståelse för vad som styr efterfrågan på en applikation och vad som ökar 

förutsättningarna för en lyckad mobilapplikation. Här redovisas teorier kring delar av 

hur utvecklingsprocessen kan se ut. Fakta inom relevanta områden som 

marknadsföring, informationssamling, programmeringsspråk och ekonomiska 

aspekter presenteras här. 

I kapitlet Android studeras den mobila plattformen. Detta för att få en förståelse för 

språkets funktioner och möjligheter. 

Kapitlet Utvecklingsprocessen är en sammanställning utifrån litteraturstudien och 

intervjuer med utvecklare och potentiella slutanvändare av mobilapplikationen till en 

slutgiltig process. 

Vidare kommer kapitlet Genomförande att redovisa hur den framtagna 

utvecklingsprocessen utfördes praktiskt. Detta för att kunna dra slutsatser, föreslå 

förbättringar och se om processen uppfyller sina syften.  

I kapitlet Resultat, Analyser och Slutsatser presenteras resultaten av att tillämpa 

Utvecklingsprocessen. Resultaten analyseras och utvärderas med avseende på de 

kriterier som presenteras i Syftet med utvecklingsprocessen och utvärderingskriterier. 

Förbättringar och synpunkter presenteras även i denna del. 

Kapitlet Rekommendationer presenterar väsentliga synpunkter som är värda att se 

över när ett liknande arbete ska genomföras. 
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2 LITTERATURSTUDIE 
Litteraturstudien syftar till att ge djupare kunskaper i applikationsutveckling och 

produktutveckling för att kunna ta fram en utvecklingsprocess som uppnår de 

fördefinierade målen i kapitel 1.5 (Syftet med utvecklingsprocessen och 

utvärderingskriterier). Utifrån denna studie samlas underlag för hur 

applikationsutveckling och produktutveckling kan genomföras. Studien inleds med att 

intervjua olika personer med kunskap inom produktutveckling. Vidare samlas 

material genom artikelsökning och vetenskapliga artiklar. Detta för att få en teoretisk 

grund i produkt- och applikationsutveckling samt vad utvecklingsprocessen bör 

behandla.  

2.1 ALLMÄNT OM OLIKA PROJEKTMETODER 
Det finns idag flera etablerade utvecklingsprocesser vid utveckling av IT relaterade 

produkter [15, 16, 17]. Ett stort problem med IT-projekt är att missförstånd över vad 

som ska levereras oftast sker [18]. En stor fråga är därför vilken typ av kundrelation 

som krävs vid val av utvecklingsprocess. Det har aldrig riktigt funnits någon optimal 

process som är mest lämpad vid utveckling av applikationer. Det skiljer mycket på att 

utveckla applikationer utifrån en beställning eller en egen idé vilket förklaras senare i 

denna rapport. Vidare finns det flera standardiserade modeller för hur utveckling av 

en produkt sker. Nedan granskas några väl kända projektmetoder anpassade för 

utveckling av IT produkter som kan tillämpas vid utveckling av en mobilapplikation. 

2.1.1 VATTENFALLSMETODEN 

Vattenfallsmetoden är en projektmetod som utförs genom flera olika faser [15]. Detta 

är en linjär metod som har en bestämd början och ett bestämt slut utan någon 

återkoppling [19]. Varje fas har ett specifikt syfte och utförs av en specialiserad grupp 

för just den specifika fasen. Endast genom att avsluta en fas kan nästa fas påbörjas 

[20]. Att stegvis vänta på att exempelvis fasen för dokumentation ska bli klar innan 

designen av produkten påbörjas medför ofta förseningar och andra problem.  

Denna process ger inget utrymme för förändringar då den sker under hård styrning då 

arbetsgången är fördefinierad [15]. Om något ska ändras måste hela processen utföras 

på nytt [20]. Denna metod är lämplig i större projekt eftersom den kräver väldigt 

mycket resurser vid genomförandet [15].   

 

 

 

 

 

Figur 2. Ett exempel på hur Vattenfallsmetoden med de tillhörande stegen genomförs. 
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Detta eftersom specialisterna endast sysslar med sin specialitet och inget annat [20].  

Eftersom utveckling sker utan återkoppling med beställaren men med tung 

dokumentation kan missförstånd lätt ske. Därmed kan oväntade resultat visas upp vid 

överlämning av produkten [15, 19]. En illustration över hur processen fungerar 

exemplifieras i Figur 2. 

2.1.2 SCRUM 

Scrum är en av de snabbast växande projektmetoderna [16]. Metoden har som styrka 

att aldrig utgå från en specifik lösning utan istället allt eftersom skapa delmål som 

prioriteras av beställaren [16, 21]. Utvecklingen under denna process sker i olika steg 

och de inblandade har olika roller [16, 21, 22]. Först sker en diskussion med 

beställaren och en teknisk kravspecifikation framställs under namnet Product backlog 

[16, 23]. Arbetet utförs i så kallade Sprints som är en tidsperiod på vanligtvis 14 - 30 

dagar. Varje Sprint avslutas med att det utförda arbetet visas upp för beställaren [24]. 

Beställaren tillsammans med projektgruppen prioriterar vilket arbete som ska utföras i 

varje Sprint. Arbetet väljs ut ur projektets Product backlog under namnet Sprint 

backlog. Detta arbete redovisas i slutet av varje Sprint [23]. En grafisk bild over 

Scrum's metodik illustreras i Figur 3. 

2.1.3 EXTREME PROGRAMMING 

Projektmetoden Extreme Programming (förkortat XP) har som styrka att inrikta sig på 

kvalité och förändringar från beställaren [17, 25]. Denna process fokuserar på att 

ständigt leverera vad som behövs när det behövs istället för att se ett slutgiltigt mål 

[25]. Utvecklingen i XP sker utifrån att arbetet prioriteras av utvecklarna tillsammans 

med beställaren. Detta skiljer sig från Scrum där beställaren prioriterar arbetet [25]. 

Vidare tas det som planerats och utvecklas i så kallade Iterationer som kan liknas vid 

Sprints i Scrum [24]. Skillnaden mellan Iterationer och Sprints är att Iterationer ofta 

är kortare än 30 dagar [20, 26]. Därefter prioriteras arbetet om igen efter vad som är 

nödvändigt för fortsatt utveckling av produkten [25].  

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Illustration av hur Scrum utförs. 
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2.1.4 SAMMANFATTNING AV PROJEKTMETODERNA 

Undersökningen av de olika projektmetoderna hade som syfte att ge en förståelse för 

hur utveckling av IT-produkter bedrivs i projektform. Detta för att kunna ta med 

positiva aspekter, arbetsmönster och förstå vad som är negativt med dessa. Att 

använda sig av Vattenfallsmetoden vid implementering av en mobilapplikation kan 

vara bra om beställaren vet precis hur slutprodukten är tänkt att se ut. Denna metod är 

i så fall fördelaktig och kan tillämpas vid en direkt beställning. I andra fall kanske 

beställaren ändrar kraven allt eftersom. Då lämpar sig Scrum eller XP bättre som 

bygger på ständig kundkontakt och därmed mer flexibelt arbete. Att välja mellan 

dessa två har sin största vikt i hur delaktig beställaren ska vara då Scrum låter 

beställaren styra arbetet medan XP förespråkar att de avgörande besluten tillfaller 

utvecklarna.  

2.2 ATT FÖRSTÅ EN INKÖPSPROCESS 
Det skiljer sig att sälja en produkt till en organisation eller ett företag jämfört med en 

privatperson [27, 28; s 66]. Ett företag eller organisation köper en produkt endast då 

de gynnas av det, exempelvis genom att tjäna mer pengar, dra ner på kostnader eller 

effektivisera den befintliga organisationen eller företaget [28; s 213]. Det är där av 

mer omfattande att sälja en produkt till en organisation eller ett företag.  

Philip Kotler som många anser vara marknadsföringens fader menar att en inköpare 

på ett företag eller en organisation som beslutar om inköp av en produkt eller en tjänst 

går igenom en köpprocess i åtta steg och sällan ensam [27, 28; s 213]. Att få en 

inblick i denna process ger bättre förutsättningar att förstå sin kund och därmed är det 

lättare att vägleda kunden till köp [28; s 214]. Nedan följer ett exempel på hur företag 

och organisationer brukar agera vid inköp [28; s 216-219]. 

1. Problemidentifiering: Här kommer organisationen till insikt om att ett problem 

eller behov måste lösas för att förbättra exempelvis kvalitén på tjänster eller 

varor knutna till organisationen. 

2. Behovsbeskrivning: I detta steg skapas en förståelse för vilken kvalité och 

egenskaper produkten eller tjänsten bör ha. 

3. Produktspecifikation: Här görs en analys för vad som behövs för att åtgärda 

problemet. Detta sammanställs oftast i en teknisk kravspecifikation. 

4. Leverantörsgranskning: Organisationen tar sedan in förslag på lösningar från 

lämpliga leverantörer eller företag. 

5. Leverantörsutplock: Här sker en selektion av de lämpligaste leverantörerna ut 

av hela skaran. Detta för att skala ner utbudet till valet av leverantör görs. 

6. Leverantörsval: Här väljs sedan de mest lämpliga leverantörerna ut för arbetet. 

Detta genom att granska förtroende, pris och rykte hos leverantören. 

7. Teknisk kravspecifikation: I detta steg görs de sista förhandlingarna och en 

teknisk kravspecifikation lämnas till varje leverantör. 

8. Utvärdering: Slutligen valideras varje leverantör(s) tekniska kravspecifikation 

av en potentiell slutanvändare. 
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2.2.1 SAMMANFATTNING AV EN ORGANISATIONS INKÖPSPROCESS 

Det krävs en mycket noggrann planering för att sälja in en produkt eller tjänst till en 

organisation eller ett företag. Som utvecklare är det fördelaktigt att vara delaktig i 

denna process och därmed öka chansen att sälja in sin produkt eller tjänst till en 

organisation. Har man en möjlighet att få en inblick i en organisations inköpsprocess 

kan man exempelvis identifiera ett problem och förklara att de tre första stegen är 

något organisationen måste se över. Därmed skapar man ett problem, behov och 

lösning. 

2.3 ATT ÖKA APPLIKATIONENS POTENTIAL PÅ MARKNADEN 
Det är bra att känna till vad man kan tänka på och hur man bör gå tillväga för att öka 

förutsättningarna att skapa en applikation med marknadspotential. En fördjupning 

inom entreprenörskap och produktutveckling gav kunskaper om hur nyttan med att 

täcka upp följande områden: Marknadsföring, konkurrensanalys, målformulering, 

strategi, risk- och nulägesanalys. Dessa områden granskas i detta kapitel. 

2.3.1 MARKNADSFÖRING 

Enligt Philip Kotler består marknadsföring av fyra huvuddelar: Definiera målgrupp, 

Hitta kundbehov, Skapa en gemensam marknadsföringsstrategi och Vinst genom 

tillfredställelse hos kunder med en produkt [28; s 19]. Att skapa en gemensam 

marknadsföringsstrategi är framförallt mer relevant för stora företag, därför ligger 

fokus på de andra delarna vilket framgår i Figur 4. 

Första steget i denna granskning av marknadsföring är alltså att definiera en 

målgrupp. En marknad består av olika typer av produkter och kunder. Eftersom olika 

kunder har olika behov så kan en produkt eller tjänst inte verka på alla marknader. 

Den kan heller inte tillfredsställa alla kunder på en bred marknad [28; s 19]. Det är 

därför viktigt att tydligt bestämma sig för vem man utvecklar produkten för och 

utveckla produkten efter den tänkta slutanvändarens behov.  Utgångspunkten är att en 

konsument köper den vara eller tjänst som skapar och erbjuder mest kundnytta 

tillbaka [11, 28; s 37]. Det är därför viktigt att en applikationsutvecklare anpassar 

applikationen efter en tydlig målgrupp. Vanliga variabler att använda vid business-to-

business segmentering är: bransch, företagsstorlek och användningsområde [29]. 

Företag segmenterar vanligtvis i flera steg. Första steget är att bestämma sig för 

vilken bransch och företagsstorlek man ska inrikta sig mot. Sedan bestämmer man sig 

för vilka behov man bör tillfredsställa [29]. 

 

 

 

 

Figur 4. Beskriver vad som är relevant att titta in I för denna utvecklingsprocess. 
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Vidare är det alltså viktigt att identifiera målgruppens behov. En organisation köper 

de produkter som de anser att de behöver och som gynnar deras organisation [30; s 

17]. Som utvecklare måste man alltså förstå kundens situation, problem och behov 

[28; s 18-20, 31]. Kunden bör ligga i fokus när man utvecklar en produkt eller tjänst 

som ska säljas.  

I marknadsföringskonceptet som uppstod i början på 1950-talet fokuserar man på att 

hitta rätt kunder för produkten och inte på andra sätt [32; s 24]. Forskare har kommit 

fram till att företag som använder sig av marknadsföringskonceptet har bättre 

marknadsframgångar än andra [28; s 25]. För att skapa en nytta för kunden gäller det 

således att sätta sig in i kundens situation för att kunna identifiera problem eller 

möjligheter. Först då kan man utveckla en applikation som förenklar kundens 

situation genom att uppfylla dennes behov. 

Philip Kotler förklarar tillsammans med ägaren av den internationella hotellkedjan 

Marriot, Bill Marriott Jr att framgång även uppstår genom att uppfylla kunders behov 

bättre än företagets konkurrenter [28; s 23]. Det är därför viktigt att fokusera på och 

förändra sig efter sina kunder. Som applikationsutvecklare är det således viktigt att få 

“feedback” från sina kunder och hela tiden förbättra sin produkt eller tjänst. Annars 

riskerar man att kunden övergår till en konkurrent som bättre uppfyller kundens 

behov. 

2.3.2 ATT IDENTIFIERA KONKURRENTER OCH SUBSTITUT 

På en marknad finns kunder och leverantörer. Här konkurrerar säljarna om köparnas 

efterfrågan [33; s 108], Det finns olika typer av konkurrensformer. 

Konkurrensformerna bestäms efter antalet säljare på marknaden och om produkterna 

är lika eller olika [33, s 108].  Konkurrens kan även uppstå från substitut. Substitut är 

konkurrens från produkter som är av annat slag men som tillgodoser samma behov 

hos kunden [33; s 109]. 

Det finns därmed många olika sätt som ett företag kan skapa olika konkurrensfördelar 

på en marknad. Exempel på några vanliga metoder är att använda priset som 

konkurrensmedel, erbjuda bra service, specialisera sig på något vis eller skapa en unik 

produkt eller tjänst [34]. Dock brukar priset inte vara en avgörande faktor när det 

kommer till att sälja en business-to-businessinriktad produkt eller tjänst utan fokus 

ligger på hur produkten eller tjänsten gynnar organisationen [27, 35].  

Ett bra konkurrensmedel för en business-to-businessinriktad applikation är därför att 

gynna kunden på ett sätt som ingen annan konkurrent eller substitut gör. Ett exempel 

på en konkurrensform som uppfyller detta krav är att konkurrera genom en unik 

produkt eller tjänst. Innan utveckling av en “unik” applikation påbörjas måste 

utvecklaren först identifiera vilka andra alternativ kunden har i dagsläget. Detta kan 

leda till två olika utfall: Att redan i en tidig fas inse att konkurrensen är för hård och 

att det därför inte lönar sig att utveckla applikationen eller att applikationen har en 

möjlighet att komma in på marknaden.  
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Slutsatsen av detta är således att en utvecklare bör identifiera kundens övriga 

alternativ innan utveckling av applikationen påbörjas. Annars riskerar utvecklaren att 

ta fram en överflödig applikation.  

2.3.3 ATT UNDERSÖKA MÖJLIGHETER TILL INTÄKTER 

Det är viktigt att tidigt undersöka möjligheter till intäkter innan resurser läggs ner på 

att utveckla en applikation. Detta medför att det är viktigt att skilja på vad en kund vill 

ha och vad en kund efterfrågar. Efterfrågan är vad en användare vill ha och är villig 

att betala för [28, 31]. Det gäller således att undersöka om kunden anser att en lösning 

på problemet eller möjligheten är värd att investera i. Som tidigare nämnts är det 

också viktigt att undersöka intresset för problemet hos en person som har 

befogenheter att besluta om inköp av en applikation. En intäktsundersökning kan 

göras på olika sätt, exempelvis genom att göra en enkätundersökning och intervjua 

potentiella inköpare av applikationen [28]. 

2.3.4 NULÄGESANALYS 

Det räcker inte att endast identifiera behov, målgrupp och kunder till en applikation. 

En utvärdering av applikationens konkurrenskraft och förutsättningar på marknaden 

bör även göras. Det gäller att ta reda på så många faktorer som möjligt som påverkar 

applikationen. Detta kan göras med hjälp av en SWOT-analys (Strengths-, 

Weaknesses-, Opportunities- och Threats-Analysis) [36, 37].  

En SWOT-analys beskriver styrkor, svagheter, möjligheter och hot med en 

verksamhet eller produkt [36]. Genom att ta fram dessa faktorer kan möjligheter och 

positiva aspekter med produkten överblickas [38; s 42]. Det är även bra att vara 

medveten om eventuella risker och problem samt hur man bör åtgärda dessa innan 

man drar igång utvecklingen av en applikation [38; s 146]. 

Skapandet av en SWOT-analys är en process kan göras på olika sätt [36, 39]. Det 

vanligaste är att genom ”brain storming” ta fram flera olika faktorer under varje 

kategori. Detta kräver en bra insikt i slutanvändarens situation och en väl definierad 

målgrupp. I Figur 5 visas ett exempel på en SWOT-analys.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. I varje ruta skrivs attribut passande rutans namn in. 
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Genom att exempelvis kombinera styrkorna med möjligheterna och svagheterna med 

hoten från en SWOT-analys kan en nulägesanalys göras [38; s 43].  

Nulägesanalysen kan även beskrivas som en situationsanalys [40]. Analysen syftar till 

att bedöma och därmed öka förutsättningarna för idéens framtida potential innan 

utveckling av applikationen påbörjas [41]. Detta genom att se över situationen för 

potentiella användare. I en Nulägesanalys kan även en objektiv bedömning över 

applikationens förutsättningar utföras [40]. 

2.3.5 SAMMANFATTNING AV APPLIKATIONENS MARKNADSPOTENTIAL 

Sammanfattningsvis är det viktigt att tänka igenom syftet med applikationen och 

applikationens förutsättningar innan utvecklingen av mobilapplikationen påbörjas. En 

tydlig definition av vem applikationen riktar sig till och vilka behov målgruppen har 

bör utföras. Målsättningen bör först och främst vara att utveckla en applikation som 

skapar ett värde för en kund, exempelvis genom att lösa ett problem eller utnyttja en 

möjlighet inom en organisation. För att försöka bedöma huruvida applikationen kan 

generera intäkter kan man först titta på idéns konkurrenter och substitut. Visar det sig 

att applikationens marknad inte är fylld bör kunden tillfrågas om denne anser att 

applikationen är fördelaktig för organisationen och att det kan vara värt en 

investering.  

Slutligen kan det vara fördelaktigt att försöka bedöma applikationens och kundens 

förutsättningar innan utveckling av en mobilapplikation påbörjas. Detta för att 

minimera risken för utveckling av en mobil applikation som blir överflödig på grund 

av andra skäl, exempelvis att kunden inte har tillgång till smartphones. 

2.4 UNDERSÖKNINGSMETODER 
Då marknadsföring består av att hitta kundbehov och definiera den tänkta målgruppen 

måste detta göras genom någon form av aktivitet [31; s 18-20]. Målgruppen som 

motsvarar den tänkta slutanvändaren bör ligga i fokus vid utveckling av en 

mobilapplikation [42, 43]. 

Utgångspunkten är att en konsument köper den vara eller tjänst som erbjuder mest 

värde tillbaka [31; s 37]. Det är passande att i ett tidigt skede kunna fråga en 

organisation om de kan tänka sig att agera testpilot och därmed knyta band för fortsatt 

samarbete [11].  

För att skapa nytta för kunden gäller det således att sätta sig in i kundens situation för 

att kunna identifiera problem eller möjligheter. Detta måste göras med någon form av 

kontakt och diskussion med personer tillhörande den tänkta målgruppen. Ett bra sätt 

att genomföra detta på är genom att utföra intervjuer, enkäter och även 

undersökningar i form av artikelstudier, studier av nyheter och annan granskning av 

information [28; s 138-139]. 
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2.4.1 INTERVJUER 

Det finns olika sätt att genomföra en intervju på [44]. Att intervjua en potentiell 

slutanvändare eller beställare är en bra möjlighet till att bättre förstå deras situation 

och behov [28; s 267]. Det finns strukturerade och icke strukturerade intervjuer. De 

strukturerade intervjuerna följer frågor i turordning och de icke strukturerade sker 

normalt sett endast efter följdfrågor [45; s 133]. Att på förhand veta vilken struktur en 

intervju har bidrar till att frågeställningen på förhand är bestämd och varje fråga är 

genomtänkt [46]. Att inte ha en struktur på intervjun kräver en stor förståelse i 

området. Detta då frågorna tänks ut allt eftersom [45; s 133]. 

Philip Kotler kategoriserar in intervjuer i ytterligare två typer, nämligen telefon- och 

personliga-intervjuer [28; s 138]. De personliga intervjuerna ser han som de mest 

trovärdiga då intervjuaren även kan granska personlighetsdrag, avgöra och även 

bedöma karaktären av den intervjuade personen. Han påpekar även att den typen av 

intervjuer är den mest kostsamma då man måste planera in tid och plats för dessa. 

Vid en intervju finns det flera tekniker för upplägg av frågor. En av dessa tekniker är 

“Funnel modell” [47]. Denna modell har fyra viktiga steg som bör tas i åtanke och 

utföras i turordning. Dessa steg beskrivs i Bilaga 1 och är en bra utgångspunkt för en 

att strukturera en intervju. 

2.4.2 ENKÄTER 

Att göra en enkätundersökning är ett effektivt sätt att nå ut till många personer i 

målgruppen. En undersökning av detta slag ger ett större statistiskt underlag som kan 

representera marknaden bättre än exempelvis en enda intervju [48]. Utifrån det 

statistiska underlaget kan sedan slutsatser för applikationsutvecklingen dras [49]. En 

enkätundersökning bör endast göras då det finns gott om tid. Detta på grund av att 

enkäter sällan besvaras snabbt om inte alls [28; s 138]. Att utveckla en enkät är 

tidskrävande och frågeställningen samt svarsalternativen måste tänkas igenom noga 

för att inte ge upphov till missvisande information [28; s 137]. Det är viktigt att icke 

relevanta frågor stryks redan från början. Personliga och svåra frågor bör placeras i 

slutet av enkäten då den tillfrågade annars kan ställa sig defensiv redan i början av 

enkäten [28; s 137]. 

En enkätundersökning som resulterar i en svarsfrekvens mindre än 25 % behöver 

nödvändigtvis inte generera statistik som är presentabel för marknaden. De få som 

svarar kan då vara personer som exempelvis är mer insatta i ämnet, statistiken blir då 

vinklad och därmed missvisande [48]. 

I en undersökning gjord av Jennifer Rothgeb år 2007 visas det att trots upplägg av 

frågor i en enkät tenderar samma typ av egenskaper prioriteras [46]. Undersökningen 

visade att de tre viktigaste egenskaperna i en enkät är och rangordnas på följande sätt: 

1. Frågornas kontext 
2. Frågornas följd 
3. Bakgrunden till frågorna 
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2.4.3 UNDERSÖKNING AV SAMHÄLLETS SITUATION 

Genom en undersökning av samhällets situation kan den befintliga och framtida 

utvecklingen för en teknik ses över [31; s 58]. Resultatet av en undersökning 

fastställer om det överhuvudtaget är relevant att skapa en produkt inom det givna 

teknikområdet i dagsläget [28; s 7]. En sådan studie kan vara nödvändig då den kan 

visa på att projektet inte är lönt att påbörja [45; s 33]. 

”Det handlar om att hitta de kunder som vill, kan och har förmåga att köpa våra 

produkter/tjänster” [30; s 4]. Att förstå vikten av att kunna sälja sig själv och sin 

produkt på marknaden bidrar till en tydlig placering av produkten. 

2.4.4 SAMMANFATTNING AV UNDERSÖKNINGSMETODER 

Utifrån denna studie av hur målgruppen ska involveras under utvecklingsprocessen 

konstateras följande: Till en början måste målgruppens förutsättningar undersökas. 

Detta för att se om den utvalda gruppen har de tekniska kunskaperna och 

möjligheterna för att använda den mobila applikationen. 

Målgruppen ska ligga i fokus och måste därför kontaktas. Detta då man ska fokusera 

på att hitta rätt kunder för produkten. Kontakt mellan utvecklare och målgrupp kan 

ske genom intervjuer, enkätundersökningar och undersökningar av samhällets 

situation. Då utvecklaren på förhand kanske inte är insatt i målgruppens problem bör 

intervjuer tänkas igenom och utföras. I och med detta kan en mall över intervjun 

skapas och därmed återanvändas. 

Då målgruppen är stor räcker det inte endast med att göra intervjuer. Det gäller att 

tidigt skicka ut enkäter då svaren oftast dröjer. Frågorna i enkäten bör vara noga 

genomtänkta och inte allt för privata. 

2.5 ÖVRIGT ATT TÄNKA PÅ VID UTVECKLING AV EN APPLIKATION 
Att även tänka igenom hur implementeringen ska gå till är viktigt. Det finns flera 

saker att tänka på och det kan vara nödvändigt att använda sig av de hjälpmedel som 

idag används vid större arbeten. Genom en inblick i projekt-världen och dess 

standardiseringar konstaterades det att: Förundersökning, Tekniska 

kravspecifikationer, Milstolpeplaner och Arkitekturer samt UML-scheman är verktyg 

som underlättar utveckling av IT relaterade produkter. Dessa beskrivs och presenteras 

kortfattat i detta kapitel. 

2.5.1 VARFÖR BÖR EN FÖRSTUDIE GÖRAS? 

En förstudie är ett bra sätt att noggrant tänka igenom det fundamentala kring 

applikationen. En sådan förundersökning kan i detta arbete sammanfattas av kapitlen: 

Att öka applikationens potential på marknaden, Att förstå en inköpsprocess och 

Undersökningsmetoder.  

Att göra en ordentlig förstudie kan förbättra resultatet och framförallt spara mycket 

tid och pengar, särskilt om den kan visa på att det inte är lönt att utveckla 

applikationen [38; s 33]. Denna analys syftar till att bland annat undersöka befintliga 
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konkurrenter eller substitut, analysera nuläget, möjligheter till intäkter och intresset på 

marknaden [38; s 33-34, 50].  

2.5.2 SYFTET MED EN TEKNISK KRAVSPECIFIKATION 

Den tekniska kravspecifikationen är ett dokument som bör sammanställa 

applikationens tekniska egenskaper [38; s 58]. Specifikationen ska syfta till att ge en 

bättre inblick i hur applikationen ska uppfylla slutanvändarens krav och önskemål 

[38; s 59]. Detta då beställaren i samförstånd med utvecklaren skapar 

kravspecifikationen.  

Genom denna typ av specifikation kommer det tekniska djupet i slutprodukten att 

tydligare kunna överskådas [38; s 59]. Kravspecifikationen som utvecklaren skapar 

kan användas som en nedbrytning av applikationen till en mer detaljerad nivå. Den 

kan även fungera som underlag för planering av arbetet i form av en milstolpeplan 

[38; s 63].  

En teknisk kravspecifikation visar även vad som kommer att krävas av det 

förutbestämda programmeringsspråket. Detta kan redan innan implementeringsfasen 

visa på att mobilapplikationen inte går att implementera. 

2.5.3 MILSTOLPEPLAN OCH DESS SYFTE 

En milstolpeplan är ett grafiskt sätt att överblicka vad som ska göras under arbetets 

gång. Ett enkelt sätt att ta fram en milstolpeplan är att göra sig införstådd i vad som 

krävs i arbetet.  

Genom den tekniska kravspecifikationen kan applikationens funktioner och delar 

(nödvändigheter och måsten) sammanställas till delmål. Ett delmål representerar en 

milstolpe som krävs för att nå slutmålet och en milstolpeplan innehåller samtliga 

milstolpar och ordningen för hur de utförs [38; s 69]. Genom att slutföra ett antal 

sammanhängande milstolpar kan separata fungerande delar av slutprodukten visas 

upp och färdigställas. I Figur 11 i kapitlet Utvecklingsprocessen illustreras ett 

exempel på en milstolpeplan. 

2.5.4 ARKITEKTURER OCH UML-SCHEMAN 

Innan implementering av den mobila applikationen påbörjas bör möjligheter med 

programmeringsspråket ses över [11]. Genom att kombinera språket med den externa 

tekniken som kan användas ges upphov till en arkitektur [51, 52].  

En noggrannare struktur över hur applikationen kommer att fungera mer i detalj bör 

sammanställas i ett UML-schema men är inte alltid fullt nödvändigt [11, 53]. Schemat 

ska visa på vilka klasser och bibliotek som kan tänkas användas vid utveckling och 

hur dessa är sammankopplade [54]. En arkitektur ger en inblick i vad som behövs 

införskaffas och hur olika delar av mobilapplikationen kommer att fungera [52].  
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3 ANDROID 
I detta kapitel redogörs för en granskning av Android. Här framgår bland annat hur 

plattformen uppstod och vem som bedriver utveckling av den och till vilket syfte. 

Vidare ges även en inblick i hur utveckling av applikationer bedrivs och hur 

programmeringsspråket i Android är uppbyggt. 

3.1 ALLMÄNT OM ANDROID 
År 2005 köptes företaget Android INC upp av Google och än idag utvecklas det av 

Google tillsammans med Open Handset Alliance [55]. Android kan beskrivas som en 

samling mjukvara anpassad så kallad ”software stack” för mobila enheter. Denna 

består av ett operativsystem, mellanprogramvara och en del kärnapplikationer [56, 57, 

58, 59]. Kärnan i Android bygger på Linux version 2.6 för att tillhandahålla 

exempelvis minneshantering, säkerhet, process hantering, nätverksstack samt 

drivrutinshantering. Linuxkärnan i Android fungerar som ett abstrakt lager mellan 

hårdvara och mjukvara [57]. Android är skapat för att främja utvecklandet av 

applikationer genom att dra nytta av all funktionalitet i en mobil enhet [57, 58]. 

Då Android är ett så kallat ”Open source” projekt medför detta att källkoden för 

plattformen finns tillgänglig för allmänheten. Alla applikationer som skapas av 

tredjeparts utvecklare har därför rättigheter att använda sig av telefonens kärna [37, 58,  

60]. Detta medför att Android inte skiljer på en telefons kärnapplikationer och 

tredjepartsapplikationer vilket tillåter användaren att byta ut exempelvis Android’s 

inbyggda telefonbok [56, 57, 61, 62]. I och med detta kan utvecklare av applikationer 

ta vara på källkod och även förbättra plattformen [62]. Det finns flera versioner av 

Android som är ett resultat av ständig förbättring och utveckling av Android’s 

mjukvara [61]. 

3.1.1 APPLIKATIONSMARKNADEN 

Applikationer till Android kan laddas ner och köpas via Android Market [64, 65]. 

Denna marknad kontrolleras av Google och Open Handset Alliance [55]. Under det 

första halvåret av 2011 fanns över 320 000 stycken applikationer på denna marknad 

[66]. För att kunna placera en applikation på denna marknad krävs ett konto för 

utveckling [67, 65].  Att skaffa ett konto för utveckling i dagsläget kostar 25 dollar. 

[68]. Nedan följer tre viktiga kriterier för vad utvecklaren måste göra för att en 

applikation ska kunna lanseras på Android Market [67]: 

 Signatur: För att kunna lansera en applikation på Android Market så måste 

applikationen signeras av utvecklaren. Detta ses som en säkerhetsåtgärd då 

Open Handset Alliance tillsammans med Google inte granskar alla 

applikationer som lanseras på Android Market [67]. 
 Specifikation: Här specificeras applikationens prestandakrav och vilken 

Androidversion applikationen är anpassad för. 
 Privat nyckel: En privat nyckel skapas och används för att identifiera 

utvecklaren. Denna nyckel återkopplas även till signaturen [67]. 
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Applikationer kan laddas ner kostnadsfritt eller mot betalning direkt i telefonen via en 

kärnapplikation i Android [63, 67]. Om en användare laddar ner en applikation genom 

betalning måste utvecklaren kunna betala tillbaka om produkten inte uppfyller vad 

den lovat [67]. 

Det är inte alltid lämpligt att lansera applikationer på Android Market. Detta då 

applikationen som skapas kanske endast ska tillhöra en specifik organisation. Google 

erbjuder här en möjlighet att lansera applikationer på privata sidor som den tänkta 

slutanvändaren endast kan komma åt [11]. 

3.1.2 SÄKERHETEN I ANDROID 

Det görs inte någon säkerhetskontroll av applikationer som lanseras på Android 

Market [67]. Detta ger upphov till en säkerhetsbrist vilket har gett upphov till en del 

diskussion angående Android's säkerhet [69]. Det har funnits ett flertal skadliga 

applikationer på Android Market genom åren [70]. Det finns i dagsläget flera 

säkerhetsapplikationer för Android som fungerar som antivirusprogram för 

mobiltelefoner. Dessa letar upp trojaner och virus genom att analysera kod [71]. 

Google har på senare tid även börjat rensa upp olämpliga applikationer från denna 

marknad [11]. Detta för att förbättra kvalitén och säkerheten på Android Market. En 

installerad applikation ska numera endast ha tillgång till de komponenter och data 

som den behöver och har tillåtelse att komma åt [72]. Det är upp till användaren vid 

installation att bevilja applikationens åtkomst till data och andra applikationer. 

3.2 HUR FUNGERAR PROGRAMMERINGEN I ANDROID? 
En applikation till Android programmeras i Java och dess grafiska gränssnitt byggs i 

XML [56, 63]. Vid utveckling av en applikation finns det fyra grundläggande delar 

som samarbetar med varandra. Dessa skapar tillsammans funktionaliteten hos 

applikationen [72].  De fyra grundläggande delarna är Activities, Services, Content 

providers och Broadcast receivers. Dessa beskrivs mer detaljerat i nästa kapitel. 

3.2.1 ACTIVITIES 

En aktivitet (Activity) i Android är funktionaliteten av vad en användare ser på 

mobilskärmen. Den representerar således det för stunden aktiva användargränssnittet 

[72, 73]. En applikation består i regel av flera aktiviteter som är sammankopplade 

[74]. Varje nytt gränssnitt i en applikation är oftast en egen aktivitet som är oberoende 

av den föregående [72]. Då varje aktivitet är oberoende av föregående hindrar det inte 

en aktivitet i en applikation att kunna aktivera en utomstående aktivitet [72]. Detta 

kan endast ske om den andra aktivitetens applikation tillåter detta [72]. 

Då en ny aktivitet skapas stoppas föregående och läggs därmed i en så kallad system-

stack för lagring. Denna stack använder sig av kö-mekanismen LIFO (Last In First 

Out) [74]. Detta illustreras i Figur 6. Den översta aktiviteten i system-stacken är den 

som visas för användaren på skärmen. Då användaren använt sig av den aktiviteten 

och vill gå tillbaka till föregående släpper stacken den översta aktiviteten och den 

förstörs. 
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Figur 6. En illustration över stackhantering med aktiviteter (Activities) i Android 

Det finns tre stadier en aktivitet kan befinna sig i: Aktiv, Passiv och Stoppad [74]. Då 

aktiviteten är aktiv integrerar den direkt med användaren. Vid ett passivt tillstånd är 

aktiviteten aktiv och körs men visas inte för användaren. Denna aktivitet håller 

fortfarande i sina objekt och det tilldelade minnet. Då en aktivitet är stoppad behåller 

den fortfarande sina objekt och tilldelade minne men den kan förlora sitt passiva 

tillstånd och därmed förstöras om systemet behöver minnet. 

3.2.2 SERVICES 

En tjänst (Service) har inget användargränssnitt till skillnad från en aktivitet. En tjänst 

är en av de grundläggande delarna i applikationer och används för längre och avsides 

beläget arbete som sker i bakgrunden [72, 75]. En aktivitet kan starta en tjänst, 

därefter kommer tjänsten att fortsätta att köras i bakgrunden även om användaren 

väljer att stänga av applikationen helt [72, 75]. Genom Android’s Interprocess 

Communication (IPC) kan flera applikationer använda sig av en och samma tjänst 

[72].  Ett exempel på en tjänst kan vara uppspelning av musik eller 

nätverkstransaktioner. 

3.2.3 BROADCAST RECEIVERS 

En Mottagare (Broadcast receiver) tar hand om förändringar inom det befintliga 

systemet [72]. Dessa mottagare tar emot systeminformation så som att skärmen 

stängts av, det sker nerladdning av data eller att batterinivån på den mobila enheten är 

låg [72]. Mottagare har som uppgift att hålla systemet uppdaterat om förändringar 

inom det. 

3.2.4 CONTENT PROVIDERS 

Leverantörer (Content providers) hanterar data som delas mellan applikationer [72, 

76]. Här lagras data exempelvis i en databas, genom en webbportal eller i det minne 

som applikationen är tilldelad [72]. Genom dessa leverantörer kan olika applikationer 

dela och ändra data [76]. Det finns olika leverantörer för olika typer av data som 

exempelvis ljud, video, bilder och kontakter [72, 76]. Det är även möjligt att skapa 

egna leverantörer genom införande av egna underklasser eller bibliotek samt genom 

omskrivning av befintliga underklasser. 

3.2.5 INTENTS 

Det tre grundläggande delarna aktiviteter, tjänster och leverantörer kan sammanfattas 

under namnet Intents [77]. Intent-objekt är en datastruktur som ger en beskrivning av 
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hur en operation ska utföras [77]. De grundläggande delarna som utgör Intents tillåter 

sändning, mottagning och visualisering mellan andra aktiviteter och tjänster [78]. 

Intents används även för kommunikation mellan installerade applikationer och mobila 

enheter [78]. 

3.2.6 TRÅDAR 

När en applikation startas skapas en process med en tråd [79]. Denna tråd är vad som 

kallas för "huvud-tråden". Som standard använder sig alla grundläggande delar i en 

applikation så som aktiviteter, tjänster, innehållsleverantörer och mottagare av samma 

process [79]. Detta kan om nödvändigt ändras så att varje grundläggande del får en 

egen process [79]. 

Huvud-tråden som skapas i samband med att applikationen startas är väldigt viktig 

[72]. Detta då den har hand om samspelet mellan de fyra grundläggande delarna i 

Android och elementen som visas på skärmen [79]. När en applikation skapar en 

aktivitet eller tjänst sker detta från huvud-tråden. Alla systemanrop från dessa 

aktiviteter, tjänster, innehållsleverantörer eller mottagare sker via huvud-tråden. 

Vidare kan applikationen belastas och den ensamstående huvud-tråden kan orsaka 

dålig prestanda om inte applikationen är korrekt implementerad [79]. Där av är det 

viktigt att ta hänsyn till den kommande belastningen vid implementering. 

3.3 ARKITEKTUR 
Då de grundläggande delarna i programmering inom Android beskrivits, granskas 

arkitekturen i systemet. Android kan delas in i fem områden [72]. Det första kan 

sammanfattas i telefonen med dess kärnfunktioner [72]. Exempel på kärnfunktioner 

är: hemskärmen, telefonboken, uppringning och webbläsare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. En bild över Android's arkitektur 
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Dessa kärnfunktioner är vad som följer med varje telefon och har tidigare refererats 

till som kärnfunktioner. Dessa kärnfunktioner skiljer sig inte från 

tredjepartsutvecklade när det kommer till rättigheter och kod utan är också skrivna i 

Java [37, 58]. En grafisk översikt över Android’s Arkitektur ges i Figur 7. 

Som tidigare nämnt finns olika grundläggande delar inom programmering till 

Android. Dessa delar kan sammanfattas till: aktiviteter, tjänster, leverantörer eller 

mottagare och alla har en viss struktur som de måste följa [72]. I Android's arkitektur 

finns ett område för dessa som återspeglas vad respektive grundläggande del ska 

innehålla [72]. Dessa ger även en bättre inblick för vad som är möjligt inom 

utveckling av applikationer. Strukturerna för applikationerna sammanfattas nedan: 

 Aktivitetshanterare - Har hand om alla aktiviteter som sker i systemet. 
 Leverantörshanterare - Har hand om klasserna i språket för tillgång och 

uppdatering av data på i operativsystemet. 
 Vyhanterare - Har hand om de grundläggande funktionerna till 

användargränssnittet. 
 Pakethanterare - Hanterar mottagning av paket med information till 

applikationen. 
 Positionshanterare - Detta ramverk hanterar tillgång till systemets metoder för 

positionering, exempelvis GPS.  
 Notifikationshanterare - Har hand om uppdatering av olika händelser som sker 

rörande användaren. 
 Resurshanterare – Hanterar fördelning av resurser som till exempel 

minnesutdelning. 

En utvecklare kan använda sig av Android's egna bibliotek för att exempelvis använda 

telefonens funktioner. Biblioteken i Android är inte skrivna i Java utan i C eller C++ 

[72]. En kort beskrivning av några utav dessa bibliotek följer nedan: 

 SSL - Står för säker kryptering mellan olika mobila enheter. 
 FreeType - Är ett bibliotek som innehåller egenskaper för lagring av bilder 

och teckensnitt.   
 SQLite - Innehåller en enkel och kraftfull databas som är tillgänglig för alla 

applikationer. 
 Webkit - Innehåller verktyg för navigering på Internet. 
 libc - Ett justerat system-C-bibliotek för det inbyggda Linux system. 
 OpenGL - Är ett bibliotek som står för den tredimensionella grafiken.  

3.4 SAMMANFATTNING AV ANDROID 
Denna granskning av Android gav en överblick i hur den mobila plattformen Android 

fungerar. Detta är grundläggande information som är viktig att känna till vid 

utveckling av applikationer i Android. Vidare har säkerheten kring 

tredjepartsutveckling av applikationer överskådats och hur utveckling kring detta sker 

i dagsläget. De grundläggande delarna i uppbyggnaden av det tillämpade 

programmeringsspråket Java har beskrivits och därmed gett en bättre inblick i vad en  
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utvecklare bör fördjupa sig i. Slutligen har Android's arkitektur överblickats. Denna 

fördjupning resulterade i nödvändiga kunskaper för att ta fram en arkitektur för en 

applikation för Android. 
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4 UTVECKLINGSPROCESSEN 
Detta kapitel är ett resultat av vad som konstaterades utifrån litteraturstudien och 

granskningen av Android. Här formas en egen utvecklingsprocess som ett resultat av 

vetenskapliga artiklar, intervjuer och granskning av generella utvecklingsprocesser. 

Genom sammanställning av ovanstående aktiviteter skapades en process som delats in 

och beskrivits i följande kapitel: Förstudie, Business Case, Teknisk kravspecifikation, 

Implementation, Verifiering och Validering. En överskådlig bild över 

utvecklingsprocessen illustreras i Figur 8. 

4.1 FÖRSTUDIE 
I förstudien skapas ett underlag för att utforma en teknisk kravspecifikation gällande 

den tänkta mobila applikationen. Förstudien syftar till att öka förutsättningarna att 

utveckla en applikation som efterfrågas av marknaden och som uppfyller en 

användares krav. Även fast mobilapplikationen med största sannolikhet kommer 

förändras under utvecklingens gång är det viktigt att göra en förstudie förutsatt att 

projektet inte är väldigt litet då förstudien blir en för tidskrävande del. En förstudie 

kan som tidigare nämnt förbättra resultatet och framförallt spara mycket tid och 

pengar, särskilt om en förstudie kan visa på att projektet inte är lönt att påbörja. 

Litteraturstudien visade på vikten att: Identifiera ett problem, Definiera en målgrupp, 

göra en Intresseundersökning och en Behovsanalys. Varje steg beskrivs noggrannare 

nedan. 

4.1.1 IDENTIFIERA ETT PROBLEM 

Första steget är att identifiera potentiella problem eller möjligheter som en 

mobilapplikation eventuellt kan lösa eller utnyttja inom en vald bransch. Ett problem 

eller en möjlighet kan identifieras på olika sätt, exempelvis genom att: Studera 

samhället genom att läsa artiklar, göra intervjuer och granska nyhetsflöden. Diskutera 

med en person som har erfarenheter och kunskaper inom en bransch eller 

organisation, utvärdera nya teknikmöjligheter och hur de kan användas i en 

mobilapplikation. 

Figur 8. En överskådlig bild över den framtagna utvecklingsprocessen. 
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4.1.2 DEFINIERA EN MÅLGRUPP 

Därefter bör utvecklaren bestämma sig för vilken målgrupp applikationen riktar sig 

till. Detta eftersom en applikation inte kan uppfylla en hel marknads behov. Vid 

utveckling av en business-to-businessinriktad applikation är det viktigt att först 

bestämma vilken bransch och organisationsstorlek applikationen riktar sig till innan 

utvecklandet av applikationen fortsätter. 

4.1.3 INTRESSEUNDERSÖKNING 

Vidare måste intresset för applikationen undersökas. Detta kan göras på olika sätt, 

exempelvis genom att göra enkätundersökningar och intervjuer riktade mot tänkta 

slutanvändare av applikationen. I detta skede kan det vara lämpligt att försöka finna 

en organisation som kan agera testpilot, följa arbetet och bidra med kunskaper i 

området.  

4.1.4 BEHOVSANALYS 

Sista steget i förstudien är att förstå vad slutanvändaren av applikationen har för 

behov och vilken situation den har i dagsläget. Att lägga ner för lite tid på att förstå 

användarens behov kan få stora konsekvenser för huruvida applikationen blir en 

lyckad produkt eller inte. Litteraturstudien visar på att det bästa sättet att förstå 

kundens behov är med störst sannolikhet att få in information från användaren. Detta 

görs som tidigare nämnts genom att: intervjua, diskutera och ställa frågor genom 

enkäter till potentiella användare av applikationen. 

4.1.5 SYFTET MED FÖRSTUDIEN 

Förstudien bör ha bidragit till att identifiera ett problem eller en möjlighet som lägger 

grund för en idé till en mobilapplikation. Vidare bör studien ge en inblick i 

slutanvändarens situation och behov. Slutligen bör förstudien ha undersökt om det 

finns en efterfrågan på en applikation som kan tänkas lösa det undersökta problemet 

eller utnyttja den upptäcka möjligheten. Figur 8 visar hur förstudien utförs med 

ständiga återkopplingar till önskat resultat är uppnått. Nästa steg i 

utvecklingsprocessen går ut på att bedöma applikationens potential på marknaden.  

 
Figur 9. Illustration över hur förstudien kan tänkas vara. 
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4.2 BUSINESS CASE  
Utvecklingsprocessen fortsätter med att undersöka applikationens potential på 

marknaden med ett Business Case. Den Engelska termen Business Case används på 

grund av brist på motsvarande ord på Svenska. Här är det tänkt att utvärdera idén till 

applikationens förutsättningar och risker på den tänkta marknaden. Den genomförda 

litteraturstudien visar på att det är viktigt att undersöka konkurrenter och substitut till 

applikationen. Om applikationen utvecklas i syfte att generera vinst så är det viktigt 

att undersöka efterfrågan på applikationen.  För att genomföra denna del i 

utvecklingsprocessen bör följande aktiviteter utföras: Nulägesanalys, 

Konkurrentanalys, Riskanalys och Intäktsanalys. En översiktlig bild över det tänkta 

Business Caset ges i Figur 10. 

4.2.1 NULÄGESANALYS 

Nulägesanalysen syftar till att utvärdera applikationens inre och yttre förutsättningar 

på marknaden. Det är därför lämpligt att göra en SWOT-analys för att utvärdera 

applikationens styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Syftet med nulägesanalysen är 

att genom SWOT-analysen få fram ett underlag för att kunna anpassa sin strategi för 

hur utveckling av applikationen bör bedrivas. 

4.2.2 KONKURRENTANALYS 

Konkurrentanalysen syftar till att undersöka befintliga konkurrenter och substitut på 

marknaden. Risken är annars att man utvecklar en applikation som redan finns i 

samma eller liknande form. För att genomföra detta gäller det att utvärdera den 

befintliga marknaden, exempelvis genom att använda en sökmotor på Internet, prata 

med potentiella slutanvändare och folk arbetande inom den bestämda branschen. 

4.2.3 RISKANALYS 

I riskanalysen undersöks riskerna med att utveckla applikationen. Exempel på risker 

är att applikationen bryter mot en lag, att det är för komplicerat eller rent av omöjligt 

att utveckla applikationen och om idén rent av blir överflödig efter en kort tid. En 

riskanalys kan utföras genom att använda sunt förnuft och exempelvis prata med 

jurister.   

 

 

 

 

 

Figur 10. En bild över hur vad som kan krävas för att göra ett Business Case 
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4.2.4 INTÄKTSANALYS 

I intäktsanalysen ses möjligheterna till intäkter över. Tanken är att få ett underlag för 

om det går att tjäna pengar på applikationen. Det är värt att påminna om skillnaden på 

vad en användare vill ha och vad en användare efterfrågar. Efterfrågan är vad en 

användare vill ha och är villig att betala för. När man säljer en applikation till en 

organisation eller ett företag finns en sannolikhet att personen som är ansvarig för 

inköp av tjänsten inte motsvarar användaren av applikationen. Intresset från de 

potentiella slutanvändarna av applikationen är således inte betydelsefullt om inte 

inköparen av applikationen är intresserad av att köpa lösningen. En undersökning av 

intäktsmöjligheter kan göras på olika sätt, exempelvis genom att göra 

enkätundersökningar och diskutera med potentiella inköpare av applikationen.  För att 

kunna utföra detta är det viktigt att ta reda på vem som bör kontaktas.  

4.2.5 SYFTET MED BUSINESS CASET 

Business Caset ska kunna ge en översiktlig inblick i vad den tänkta 

mobilapplikationen har för marknadspotential vid lansering. Genom nulägesanalysen 

ska för- och nack-delar granskas utifrån den dagliga situationen med hjälp av en 

SWOT-analys. Detta för att kunna få en överblick i vad som är nödvändigt att se över 

innan implementering av applikationen påbörjas. Med hjälp av konkurrentanalysen 

ska befintliga och liknande lösningar identifieras. Genom en riskanalys ska riskerna 

med den tänkta produkten ses över. Intäktsanalysen ska genom diskussion och 

intervjuer med ansvariga kunna bedöma om det finns ekonomiska möjligheter för 

inköp av den tänkta mobilapplikationen. 

4.3 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION 
Den tekniska kravspecifikationen ska sammanställa applikationens tekniska 

egenskaper. Kravspecifikationen ska även redovisa hur applikationen ska uppfylla 

slutanvändarens önskemål och krav. Den tekniska kravspecifikationen bör tas fram 

som ett delresultat av förstudien där slutanvändarnas åsikter och tankar kring vad som 

är nödvändigt ges. De tekniska egenskaper som beskrivs i detta dokument ska 

tillsammans forma en grund till slutprodukt.   

De tekniska egenskaperna bör ses som en tolkning och översättning mellan vardagligt 

och tekniskt språk. Den tekniska kravspecifikationen bör även ge en inblick i 

applikationens tekniska nivå. 

Kravspecifikationen kan användas för att underlätta planering av arbetet genom att 

bryta ner applikationen i mindre delar. Genom att dela upp egenskaperna presenterade 

i kravspecifikationen kan dessa delar implementeras i den bäst lämpade ordning. 

Detta för att slutligen bilda en slutprodukt. Genom att använda respektive tekniska 

egenskaper som en milstolpe i en milstolpeplan medför ett sätt att enkelt strukturera 

upp arbetet. Att använda sig av en milstolpeplan är ett enkelt sätt att följa 

utvecklandet av applikationen. Ett exempel på en milstolpeplan illustreras i Figur 11. 



 30 

 
Figur 11. Ett exempel på en milstolpeplan. Exemplet visar på vad som behöver införskaffas eller åtgärdas. 

Att innan utveckling av applikationen skapa en teknisk kravspecifikation ger en god 

möjlighet till uppföljning. Detta för att även tydliggöra vad som behövs för att kunna 

skapa applikationen. Beställaren i fråga kanske inte alltid är insatt i vad som behövs 

rent tekniskt för få lösningen att fungera. I detta fall gäller det att vara tydlig med att 

kunden kanske måste införskaffa utrustning som applikationen eventuellt kräver.  

Den tekniska kravspecifikationen kommer även kunna användas till att verifiera 

slutresultatet. Detta då slutanvändaren och utvecklaren enkelt kan se att kraven och 

önskemålen uppfyllts.   

Då implementationen sker i applikationsform bör lämpligt programmeringsspråk 

studeras redan under denna del av utvecklingsprocessen. Genom att studera ett 

programmeringsspråk kan framtida möjligheter och hinder lättare förutses. Det är 

kanske inte alltid ett språk har de möjligheter som den tekniska kravspecifikationen 

efterfrågar och blir därmed inte lämpligt att använda för den specifika applikationen.  

4.4 DESIGN 
Designfasen i utvecklingsprocessen bygger på att skapa ett flöde för hur användaren 

ska använda applikationen. Som tidigare nämnts så är en smartphone mer portabel 

och lättillgänglig jämfört med en dator. Därför bör en utvecklare lägga mycket fokus 

på användarvänligheten vid applikationsutveckling. Det är viktigt att applikationen är 

snabb, smidig och effektiv att använda, annars förlorar användaren mycket av 

fördelarna med att använda en smartphone. Mer omfattande uppgifter bör därför 

istället utföras vid en dator och inte i en telefon. Applikationens design kan vara 

komplicerad och väldigt tidskrävande att ändra på under implementationens gång. Det 

är därför viktigt att tänka igenom denna del innan implementationen av applikationen 

påbörjas.   

4.5 IMPLEMENTERING 
Att implementera den tekniska kravspecifikationen kan ses som ett av de viktigaste 

stegen i utvecklingsprocessen. I implementeringsfasen ska beställarens och 

slutanvändarens krav, önskemål och behov sammanställas till en eller flera 

applikationer.  

Det är viktigt att noga tänka igenom hur applikationen ska vara uppbyggd. Att förstå 

hur språket är uppbyggd och vilken extern teknik som finns att tillgå bör även ses 

över.  
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Figur 12. Ett exempel av arkitekturen vid mailhantering mellan smartphone och dator 

En arkitektur samt ett komponentdiagram ger en inblick i vad som behöver 

införskaffas och hur olika delar av den mobila applikationen kommer att fungera. En 

simplifierad arkitektur illustreras i Figur 12. 

En noggrannare struktur över hur applikationen kommer fungera mer detaljerat kan 

sammanställas i ett UML-schema. Detta schema ska visa på vilka klasser och 

bibliotek som ska användas. Detta schema bör kombineras med studien av språket för 

att ge en djupare insikt i hur strukturen kommer att ske. 

Då beställaren är ett företag eller en organisation kan det vara fördelaktigt att anpassa 

arbetsgången efter detta. Är beställaren inte intresserad av att följa utvecklingen kan 

en frågeställning göras om applikationen verkligen fyller ett behov. Detta då syftet 

med applikationen är att fylla ett behov. Det är fördelaktigt att beställaren bör vara 

med i utvecklandet av produkten. Att tillämpa XP eller Scrum vid detta skede är att 

rekommendera i denna del av utvecklingsprocessen. Om testpiloten är kunnig och 

insatt i programmeringsspråket kan Scrum tillämpas då testpiloten styr mer över 

utvecklingen. Då piloten inte är insatt i utveckling kanske XP:s synsätt på arbetssätt är 

att rekommendera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. En bild av hur arbete med den potentiella kunden kan ske under 

implementeringsfasen 
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Att involvera den eventuella testpiloten i implementationsfasen kan förhindra 

missförstånd som uppstår mellan ursprungliga tekniska kravspecifikationen och 

slutprodukten. Det kan alltid stärka utvecklingen genom att förstå beställarens tankar 

och prioriteringar. I Figur 13 illustreras implementeringsfasen med dess 

återkopplingar. 

4.6 TESTNING OCH VERIFIERING 
När applikationen är färdigimplementerad bör den testas. Detta genom att gå igenom 

samtliga funktioner och vyer för att konstatera att den fungerar som den ska. Det är 

viktigt att stress testa den från flera olika perspektiv då en slutanvändare kan göra 

något oförutsägbart som framkallar fel. Syftet med denna kontroll är att kunna se om 

applikationen möter de krav som definierats i den tidigare fastställda tekniska 

kravspecifikationen. Detta kan enklast göras genom att jämföra slutprodukten med 

den tekniska kravspecifikationen och be en testpilot att prova applikationen. Vid 

ändringar eller missförstånd bör den tekniska kravspecifikationen uppdateras och 

justeringar genomföras. 

4.7 VALIDERING 
Ett enkelt sätt att få en bekräftelse på att den mobila applikationen uppfyller den 

potentiella slutanvändarens förväntningar är att be en av dessa att prova den mobila 

applikationen i ett skarpt läge. Genom diskussion och förtydligande av oklarheter kan 

nya tekniska krav uppkomma. Dessa krav bör ses som små korrigeringar för att 

tillfredsställa kunden ytterligare men ska inte räknas till implementeringsfasen. 
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5 GENOMFÖRANDE 
I detta kapitel redovisas hur utvecklingsprocessen tillämpades praktiskt. Detta för att 

kunna utvärdera utvecklingsprocessen med avseende på de kriterier som definierats i 

kapitlel 1.5 (Syftet Med Utvecklingsprocessen och Utvärderingskriterier). En 

beskrivning över genomförandet och resultatet för varje fas presenteras nedan i 

följande kapitelordning: Förstudie, Business Case, Teknisk Kravspecifikation och 

Design, Implementering, Testning och Verifiering och Validering.  

5.1 FÖRSTUDIE 
Under förstudien identifierades en målgrupp, målgruppens problem, intresset för 

problemet och målgruppens behov. Detta gjordes för flera olika idéer och den idén 

som ansågs vara mest väldefinierad med tydligast syfte valdes ut. De fyra delarna av 

förstudiens målgrupp, problem, behov och intresse förändrades kontinuerligt under 

arbetets gång tills alla delar var tillräckligt väl definierade.  

För att identifiera ett problem, en målgrupp och målgruppens behov studerades 

nyhetsartiklar och en öppen dialog med branschfolk utfördes. Den bransch som 

ansågs vara mest intressant var skola och fritid. Detta eftersom nyhetsgranskningen 

visade att det ställs allt högre krav på kommunikation med föräldrarna och antalet 

kvalitetsredovisningar, utvärderingar, åtgärdsprogram och utvecklingsplaner har 

flerdubblats [35, 80].  

Därefter gjordes en intresseundersökning i form av enkätundersökningar och öppna 

dialoger med lärare, föräldrar och andra personer som på något sätt var kopplade till 

skolan. Enkäter skickades ut till ungefär 100 grundskolor i Stockholmsområdet för att 

få ett statistiskt underlag över intresset. Frågorna som ställdes i denna enkät går att 

finna i Bilaga 2 och 3. Intresseundersökningen gav en för låg svarsfrekvens för att 

kunna användas. Dock visade den ändå att en stor andel av de som svarade på enkäten 

hade ett intresse för en lösning på problemen med hjälp av en applikation. Här knöts 

även band för att kunna utveckla applikationen tillsammans med en skola och därmed 

få in en testpilot. 

Nästa steg var därför att gå djupare in på skolans problem och situation för att kunna 

utvärdera hur en applikationslösning kan vara fördelaktig. Det gällde således att bättre 

förstå deras situation och vad de har för behov för att kunna skapa en applikation som 

underlättar deras vardag. Genom att intervjua och föra diskussioner med olika 

rektorer på olika skolor kunde detta genomföras. Det visade sig att skolor idag har 

problem med hantering av flera olika system för samma uppgifter. Problemen kan 

sammanfattas till: 

 Omständlig närvarohantering 

 Omständlig uppföljning av kursplan 

 Omständlig rapportering av betyg 
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Undersökningen visade på att flera skolor har liknande problem. Exempelvis verkar 

närvarohanteringen ske i flera olika system. Ett system finns för att sammanställa data 

till kommunen då detta är ett krav för alla kommunala skolor och ytterligare ett eller 

flera system finns för intern sammanställning [35]. Vid frånvaro måste idag oftast 

föräldrar ringa och anmäla sitt barns frånvaro. Lärarna måste sedan kunna stämma av 

denna anmälan vid ett senare tillfälle och rapportera in detta i alla nödvändiga system. 

Uppföljningen av kursplanen sker även den i flera olika system som inte är 

sammanlänkade. Därmed måste samma information kring en enskild elev föras in en 

gång för respektive system. Vidare sågs även betygshanteringen som ett stort problem 

då betyg ska fastställas.  

Detta kräver att lärarna behöver göra samma arbete flera gånger i olika system samt 

att det kräver extra mycket pappersarbete. Dessa två argument tillsammans med en 

effektivare närvarohantering blev det problem som skulle lösas och det behov som 

skulle uppfyllas.  

Denna förstudie resulterade i att vår målgrupp slutligen blev lärare och föräldrar till 

elever i högstadiet. Enkäterna och de öppna dialogerna visade att det fanns intresse 

för att lösa problem inom högstadiet genom införande av en mobil applikation.  

 

5.2 BUSINESS CASE 
I Business Caset genomfördes en konkurrentanalys, nulägesanalys, riskanalys och en 

intäktsanalys. Detta presenteras nedan.  

5.2.1 KONKURRENTANALYS OCH NULÄGESANALYS 

Denna undersökning visade på att applikationen till skolan i dagsläget har flera olika 

substitut men ingen direkt etablerad konkurrent. Flera högstadier använder idag olika 

skolsystem som exempelvis Skola 24, Dexter och programvaror från Google som 

exempelvis “Google Calendar” med mera. Eftersom applikationen bygger på 

synkronisering av dessa system behöver de därför nödvändigtvis inte vara 

konkurrenter till applikationen. Detta eftersom dessa system är en förutsättning för att 

applikationen ska vara fördelaktig för användaren. En riktig konkurrent är istället ett 

system som helt uppfyller en skolas alla behov. Ett sådant system har inte kunnat 

identifieras i nuläget. Ett sådant system skulle vara svårt att konkurrera med då de 

endast behöver flytta en del av sitt system till en applikation. 
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5.2.2 SWOT-ANALYS 

I Figur 14 presenteras den SWOT-analys som gjordes för den tänkta applikationen. 

Styrkor Svagheter 

 Sparar tid och pengar 

 Minskar dubbelarbete 

 Underlättar åtkomsten av information  

 Föräldrakontroll 

 Löser ett allmänt problem för skolan 

 Smartphones blir allt vanligare 

 Alla har inte en smartphone 

 Kräver teknisk kompetens 

 Många olika system behöver synkroniseras 

 Kringutrustning krävs 

 Ekonomiskt beslut 

Möjligheter Hot 

 Allt fler köper smartphones 

 Standardisering av applikationen 

 Konkurrenskraftig 

 Uppköp av applikationen 

 Smartphones blir ersatta 

 Säkerhetsbrister  

 Synkroniseringsproblem med befintliga 

system 

 Ingen samarbetsvilja mellan systemskaparna 

 

Figur 14. Resultatet av Förstudien och Business Caset sammanställt i en SWOT-analys 

5.2.3 INTÄKTSANALYS 

En intäktsundersökning utfördes framförallt genom att intervjua rektorer på olika 

skolor men också med hjälp av en enkätundersökning som skickades ut till ca 100 

skolor. Denna undersökning resulterade i en mindre svarsfrekvens än förväntat. 

Därför används inte resultatet för enkäten till att representera marknaden.  

Intervjuerna visade att rektorerna såg fördelar med att använda applikationen. Idag 

försvinner onödigt mycket av lärarnas tid på att behöva utföra liknande uppgifter i 

flera olika system. En skola skulle därför kunna spara mycket tid och därmed även 

pengar på en ny mer effektiv lösning. Detta kan anses vara ett starkt argument för att 

kunden är villig att betala för denna typ av applikation.  

5.2.4 RISKANALYS 

Applikationen medför flera potentiella risker för skolan. Om en person får otillåten 

åtkomst till ett lärarkonto kan denna person ändra data i de olika systemen. 

Applikationen riskerar även att förstöra data i och med att applikationen måste kunna 

skriva och läsa data från de befintliga systemen.   

5.3 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION OCH DESIGN 
Förstudien visade på ett intresse för en mobil applikation till skolan. Denna 

applikation ska kunna redovisa och sammanställa data från de befintliga systemen 

som exempelvis Dexter, Skola24 och Google som används idag. Dessutom ska 

applikationen kunna hantera registrerad frånvaro från föräldrar samt ge lärare 

möjligheten till att notera frånvaron direkt i en smartphone. Betyg för olika 

kursmoment ska kunna fyllas i av läraren direkt och föräldrar ska kunna se dessa. 

Funktionaliteterna beskrivna i detta kapitel är framtagna utifrån diskussioner med 

personal inom branschen, enkäter och främst intervjuer med den skola som antog sig 

rollen som testpilot för utvecklandet. Funktionaliteten för varje användare presenteras 

nedan i punktform 

Inloggningssystem  
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 Lärare och föräldrar ska kunna logga in med olika rättigheter. 

 Användaren loggar in med sin email-adress och lösenord. 

 
Föräldern ska kunna 

 Hantera sitt/sina barn. 

 Få information om samt hantera barnets frånvaro. 

 Få information om sitt barns resultat i form av betyg. 

 Få information om barnets utveckling i skolan. 

 Skicka meddelanden till elevens lärare genom exempelvis e-mail. 

 
Läraren ska kunna 

 Hantera elevernas frånvaro direkt i telefonen. 

 Rapportera in betyg och andra resultat. 

 Skapa nya betygsgrundande moment för en klass. 

 Rapportera olika elevers utveckling i klassen. 

 

Kravspecifikation är framtagen och sammanställd efter intervjuer, enkäter och öppna 

diskussioner. Därav finns inte någon detaljerad funktionalitet sett utifrån något 

programmeringsspråk. Denna beskrivning förklarar bara vilken funktionalitet som 

efterfrågades av slutanvändarna och är därmed inte tekniskt specificerad.  

5.4 IMPLEMENTERING 
På grund av tidsbrist implementeras inte applikationen. Istället redovisas en arkitektur 

som beskriver hur applikationen är tänkt att fungera. 

Applikationen är tänkt att synkronisera en skolas alla befintliga system. Detta görs 

genom att skapa en egen serverklient som sköter kommunikationen mellan 

applikationen och de befintliga systemen. Det är komplicerat att avgöra hur 

kommunikationen mellan serverklienten och skolans befintliga system kommer att gå 

till och det fanns inte tidsutrymme för en sådan undersökning i detta arbete.  

 

Figur 15. Figur över Arkitekturen för applikationen. Access Point syftar till en telefonmast 
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Förhoppningsvis går det att kommunicera via systemens öppna API, som är en 

regeluppsättning för hur en programvara kan kommunicera med en annan. Om detta 

inte är möjligt krävs det med störst sannolikhet ett samarbete med utvecklarna av 

dessa system för att kunna genomföra arbetet. 

Vidare medför denna lösning att skolans befintliga system med tillhörande databaser 

kommer att ligga som “backend”. “Backend” betyder att applikationen kommer att 

kommunicera indirekt med skolans befintliga system [81]. Detta är en bra lösning 

eftersom all säkerhet hamnar hos serverklienten. En utvecklare bör undvika att lägga 

säkerheten i applikationen då den kan utsättas för angrepp [11]. Applikationen 

kommer därför att fungera som en HTML klient som kommunicerar med 

serverklienten. Största delen av arbetet ligger därför i att utveckla serverklienten. En 

arkitektur över hur sammankopplingen mellan applikationen, befintliga system och 

serverklienten är tänkt att fungera presenteras i Figur 15. 

5.5 TESTNING OCH VERIFIERING 
Genomförandefasen begränsades till att inte implementera en färdig mjukvara utan 

endast ta fram en arkitektur för applikationen. Således finns det ingen mjukvara att 

testa eller verifiera mot kravspecifikationen. Vanligtvis är denna fas väldigt viktig då 

det är av stor betydelse att mjukvaran uppfyller de tekniska krav som tidigare 

specificerats och fungerar utan några fel i mjukvaran.  

5.6 VALIDERING 
Med samma anledning som i verifieringsfasen utvärderades endast den potentiella 

användarens synpunkter på idén till applikationen.. En förklaring av hur den mobila 

applikationen är tänkt att implementeras i deras arbete gavs och diskuterades. Detta 

gjordes genom att besöka skolor som tidigare intervjuats och visa hur lösningen blev. 

Även nya skolor besöktes för introducera idén och höra dess synpunkter. Detta bidrog 

till en bekräftelse om att den tekniska kravspecifikationen uppfyllts i testningen och 

verifieringen. 
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6 RESULTAT, ANALYSER OCH SLUTSATSER 
I detta kapitel utvärderas och analyseras utvecklingsprocessen mot de fördefinierade 

utvärderingskriterierna. Detta med utgångspunkt från den teoretiskt framtagna 

utvecklingsprocessen samt den praktiska tillämpningen av den. 

6.1 ATT FÖRSTÅ SLUTANVÄNDAREN 
Det var intervjuerna som tillsammans med enkäterna och undersökningarna gav en 

inblick i slutanvändarens problem. Det visade sig att det var alldeles för omfattande 

och tidskrävande att undersöka varje högstadium i Stockholm.  Det var därför 

effektivare att bygga upp en idé genom att granska tidningsartiklar, diskussion med 

folk inom branschen, intervjuer och enkätundersökningar.    

De ca 100 stycken enkäterna som skickades ut till skolor i Stockholm gav en för låg 

svarsfrekvens för att kunna representera marknaden. Det tog mycket tid att skapa 

enkäterna i förhållande till responsen. Svaren ansågs inte vara tillförlitliga då de som 

svarade antagligen var extra intresserade av ämnet och därmed benägna att ägna tid åt 

undersökningen.  

För att få en bättre förståelse för de allmänna problemen i högstadieskolor 

intervjuades även rektorer och personal. Intervjuerna gav mycket information om 

deras situation och problem. Diskussionen var givande eftersom det underlättade 

utbytet av information om vad som kunde utföras tekniskt med en applikation. Detta 

resulterade i att de tillfrågade kunde hjälpa till att hitta tekniska lösningar på deras 

problem. Att intervjua exempelvis rektorer gav även möjligheter till att förankra 

utvecklandet av applikation genom att använda dem som en testpilot.  

Sammanfattningsvis är det viktigt att noggrant planera och förbereda en 

enkätundersökning för att öka förutsättningarna att få ett bra statistiskt underlag. Det 

misstag som gjordes i genomförandet var att satsa på att få många svar istället för att 

få färre svar med högre tillförlitlighet. Det är alltså bättre att prioritera en större 

svarsfrekvens från en mindre grupp än att försöka få svar från så många som möjligt 

och då riskera att få en låg svarsfrekvens. Det är även mycket viktigt att tänka igenom 

frågeställningen och att vara kritisk mot svaren. Detta då det missvisande statistik lätt 

kan uppstå. 

Det visade sig att intervjuer var det effektivaste och bästa sättet att samla information 

till applikationen för skolan. Därför dras slutsatsen att en utvecklare bör om möjligt 

lägga stor vikt på att prata med applikationens målgrupp.  

Utvecklandet av idén till den mobila applikationen underlättas betydligt om en 

potentiell slutanvändare agerar testpilot under arbetets gång. Detta gynnar 

utvecklingen genom att hela tiden skapa den mobila applikationen utifrån 

slutanvändaren och inte för slutanvändaren.  
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Det är således viktigt att göra någon form av undersökning för att förstå vad 

användaren har för problem som kan lösas med en applikation. Det ger en möjlighet 

att skapa en applikation med ett värde för en slutanvändare. Först då kan 

applikationen bli efterfrågad.  

6.2 UTVECKLINGSPROCESSENS ANVÄNDARVÄNLIGHET 
I detta avsnitt  ska utvecklingsprocessens användarvänlighet ses över. 

Utvecklingsprocessen var enkel att följa eftersom varje fas hade ett eller flera 

specifika mål som tydligt skiljde sig från övriga faser. Användarvänligheten för varje 

fas presenteras nedan.  

Förstudien bestod av att göra undersökningar i form av att studera tidningsartiklar, 

genomföra intervjuer och skapa och skicka ut enkäter. För att genomföra detta 

krävdes inget mer än att ha tillgång till en dator med internetuppkoppling och material 

för att anteckna vid intervjuerna. Utvecklingsprocessen lämnade även utrymme att 

anpassa sin förstudie efter de egna förutsättningarna. Det viktigaste var inte hur men 

att utvecklaren kommer fram till de mål som definierats för förstudien. Utvecklaren 

måste under förstudien definiera ett problem, välja en målgrupp och förstå kundens 

behov.  

Business Caset bestod av att göra en Intäktsanalys, Konkurrentanalys, Riskanalys och 

en Nulägesanalys. Eftersom dessa mer eller mindre är oberoende av varandra var det 

enkelt att stegvis utföra dessa analyser. Analyserna i sig var enkla att förstå eftersom 

det fanns mycket material att fördjupa sig i varje analys. Informationsunderlag 

samlades på samma sätt som i förstudien. Exempelvis var intervjuerna ett bra sätt att 

diskutera och få information som kunde användas för varje analys. Exempelvis delade 

de med sig av information om vad andra skolor använde för system och lösningar. 

Denna information kunde användas till konkurrentanalysen.  

I kravspecifikationen sammanställdes den potentiella slutanvändarens önskemål och 

krav i form av tekniska specifikationer för applikationen. För att kunna genomföra 

detta studerades Android för att få en överblick över språkets möjligheter och 

funktionalitet. I och med att Förstudien bidragit till en bättre förståelse för den 

potentiella användarens behov, problem och krav så var det relativt enkelt att 

sammanställa denna information till en kravspecifikation för applikationen.  

Att designa användargränssnittet för den mobila applikationen är en viktig del att göra 

innan implementeringen sker. För detta ändamål krävs endast papper och penna. Det 

är fördelaktigt att kanske införskaffa mjukvara som förenklar detta steg. Detta arbete 

underlättades också mycket av en väl genomförd Förstudie. 

Implementeringsfasen och Testning och verifiering-fasens användarvänlighet är svår 

att utvärdera eftersom detta arbete är avgränsat till att inte implementera 

applikationen. En väl genomförd Kravspecifikation underlättade dock att skapa en 

arkitektur över applikationen. 
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Sammanfattningsvis visade vår praktiska tillämpning att utvecklingsprocessen är lätt 

att förstå och använda. Den kräver heller ingen speciell utrustning utan vilken 

utvecklare som helst kan använda processen vid utveckling av en applikation. Den 

följer en logisk tankegång som med stor sannolikhet är väldigt lik hur en utvecklare 

skulle lägga upp arbetet utan att använda sig av en utvecklingsprocess. Det är dock 

viktigt att noggrant se över utvecklingsprocessens olika faser för att öka 

förutsättningarna att skapa en bra applikation. 

Utvecklingsprocessen är framtagen så att användaren ska kunna anpassa sitt arbetssätt 

efter exempelvis sina ambitioner, förutsättningar och tidsram. Den bör därför 

användas som ett stöd vid utveckling av en applikation och sedan anpassas efter eget 

behov. Arbetsinsatsen för varje fas bör justeras efter applikationens omfattning. Ju 

mer omfattande applikationen är desto viktigare är det att göra en ordentlig förstudie 

och Business Case för att minimera risken för ett oväntat och dåligt resultat. Annars 

riskerar en utvecklare att i onödan lägga ner mycket tid och eventuellt även resurser 

på en överflödig mobil applikation, exempelvis en som inte fyller ett behov hos en 

slutanvändare eller som en beslutsfattare inte har någon möjlighet att köpa. Samtidigt 

är det naturligtvis i de flesta fall inte lönsamt att lägga ner en för stor del av sin tid på 

exempelvis Business Caset vid utveckling av en väldigt liten applikation.  

Slutligen påverkas naturligtvis användarvänligheten av hur noggrant utvecklaren 

följer processen. Exempelvis blir analyserna i Business Caset mer omfattande och 

svårare att utföra ju noggrannare utvecklaren vill genomföra dessa. Utöver denna 

aspekt visade den praktiska tillämpningen att utvecklingsprocessen är lätt att tillämpa 

och anpassa efter de egna behoven och förutsättningarna.  

6.3 ÄR ALLA FASER I UTVECKLINGSPROCESSEN NÖDVÄNDIGA? 
Utvecklingsprocessen är framtagen för att uppnå de mål som definierats i kapitlet 

Syftet med utvecklingsprocessen och utvärderingskriterier. I detta kapitel utvärderas 

om varje fas i utvecklingsprocessen uppnår sina syften. Detta presenteras nedan. 

Förstudien syftade till att få fram en idé till en applikation som uppfyller en nytta hos 

en definierad målgrupp. Resultatet av att genomföra denna förstudie var positivt för 

utvecklingen av applikationen. Att fokusera på vem applikationen riktade sig till och 

varför de behöver en applikation möjliggjorde en tidig utvärdering av idén. Detta 

sparade mycket tid då flera idéer till applikationer kunde läggas ner innan utveckling 

påbörjats. Förstudien resulterade också i en förståelse över vem som bör kontaktas för 

exempelvis diskussion, intervjuer, och enkätundersökningar. Detta underlättade 

naturligtvis arbetet ytterligare. Att utveckla en applikation efter fel typ av användare 

kan få stora konsekvenser när applikationen nästan är färdigutvecklad. 

Business Caset syftade till att bedöma och öka applikationens förutsättningar att bli en 

bra applikation. Att genomföra denna fas bestod utav att utföra fyra stycken analyser, 

Nulägesanalys, Konkurrentanalys, Riskanalys och Intäktsanalys. Att genomföra detta 

visade sig vara väl investerad tid. Analyserna bidrog till en större inblick i problem 
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kopplade till idén till applikationen. Exempelvis kunde flera idéer läggas ner tidigt på 

grund av exempelvis hård konkurrens, höga risker, låg efterfrågan och brist på 

förutsättningar för att använda applikationen hos användaren. Således bidrog 

analyserna till en mer rättvis bild av applikationens potential. Det är lätt att överskatta 

en idé till en applikation innan applikationens förutsättningar setts över ordentligt. 

Exempelvis är det naturligtvis viktigt att se över faktorer som skolans möjligheter att 

köpa in smartphones innan en mobil applikationslösning blir aktuell.  

Teknisk kravspecifikation: Denna fas syftade till att ta fram en teknisk 

kravspecifikation som uppfyller den potentiella användarens behov. Att ta den efter 

en väl utförd Förstudie och Business Case resulterade i att det blev lättare att ta fram 

en arkitektur till applikationen i senare faser. Detta eftersom applikationen syfte var 

väldigt tydligt. En färdig kravspecifikation gav också en möjlighet att diskutera 

arbetet med en potentiell kund för att försäkra att arbetet går i rätt riktning.  

Design: Syftet med denna fas är att designa hur applikationen är tänkt att fungera rent 

användarmässigt. Eftersom applikationen inte har implementeras går det inte att 

utvärdera huruvida denna fas uppnått sitt syfte. Dock visar egen erfarenhet av att 

använda onödigt besvärliga och inte särskilt effektiva applikationer att denna fas är 

viktig att ha med i utvecklingsprocessen. Detta eftersom användarvänligheten är en 

förutsättning för en bra mobil applikation. 

Implementation: För att utveckla en applikation måste denna fas naturligtvis vara 

med. 

Testning och verifiering: Denna fas utfördes inte i sin helhet. Därför går fasen inte att 

utvärdera. 

Validering: Denna fas syftade till att validera att applikationen mot kundens 

förväntningar. Som tidigare nämnt är det viktigt att kunden är nöjd. Valideringsfasen 

är därför viktig för att avgöra huruvida kunden är nöjd med resultatet. Om svaret är 

nej har man chans att förbättra produkten.  

Sammanfattningsvis uppfyller alla faser i utvecklingsprocessen ett tydligt syfte. Enligt 

utvärderingen av utvecklingsprocessen bidrar processens faser till att uppnå de målen 

definierade i kapitlet Syftet med utvecklingsprocessen och utvärderingskriterier. 

Således bidrar varje fas till att öka förutsättningarna att skapa en bra mobilapplikation. 

Varje fas i utvecklingsprocessen anses därför vara nödvändig.  

Vid utveckling av en mobilapplikation bör utvecklaren hela tiden granska vart arbetet 

är på väg. En utvecklare blir med tiden vanligtvis mer och mer insatt i problem och 

lösningar. Detta bidrar med stor sannolikhet till att nya problem eller bättre lösningar 

identifieras under arbetets gång. Det är därför viktigt att ibland ”hoppa tillbaka” i 

processen till tidigare faser. Detta för att exempelvis uppdatera Förstudien med ny 

information och sedan uppdatera Business Caset efter de nya premisserna. 
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Slutligen bör utvecklaren se till att ha en förståelse för programmeringsspråkets 

möjligheter och funktionalitet innan en Kravspecifikation börjar tas fram. Risken är 

annars att utvecklaren skissar på en lösning som är onödigt komplicerad eller kanske 

till och med omöjlig att utveckla. 

6.4 GER UTVECKLINGSPROCESSEN UPPHOV TILL EN BRA MOBIL 

APPLIKATION? 
Förstudien ökade idén till applikationens förutsättningar att uppfylla ett behov hos en 

målgrupp. I Business Caset bedömdes applikationens förutsättningar på marknaden 

genom att göra en Konkurrentanalys, Intäktsundersökning, Nulägesanalys och en 

Riskanalys. Efter att ha genomfört denna fas konstaterades att applikationen till 

skolan hade potential att bli en bra applikation. Designfasen förbättrar med störst 

sannolikhet applikationens användarvänlighet. Genom att ha en bra kommunikation 

med en testpilot under implementeringen ökar förutsättningarna att applikationen blir 

implementerad på önskat sätt. Testning, verifiering och validering ökar 

förutsättningarna att applikationen bör vara utan buggar och uppnå kundernas 

förväntningar. Sammanfattningsvis resulterade utvecklingsprocessen i en applikation 

som  

 har en tydlig målgrupp 

 har ett kundvärde 

 är efterfrågad 

 har förutsättningar att klara en konkurrenssituation 

 är användarvänlig 

 besitter möjligheter som väger över applikationens risker. 

Att genomföra varje fas noggrant verkar därför öka förutsättningarna att skapa en bra 

mobilapplikation. 

6.5 ÄR PROCESSEN ENDAST TILLÄMPNINGSBAR FÖR 

MOBILAPPLIKATIONER? 
I det här avsnittet utvärderas hurvida utvecklingsprocessens faser går att tillämpa vid 

utveckling av annan typ av mjukvara än mobilapplikationer. Efter att ha tillämpat 

utvecklingsprocessen praktiskt kan det konstateras att den kan användas vid 

utveckling av annan mjukvara än just mobilapplikationer. Processen bör dock 

anpassas efter vilken typ av mjukvara som utvecklas. Exempelvis är det sannolikt att 

ett företags mobilapplikation har som syfte att förenkla och mobilisera ett redan 

befintligt system istället för att utveckla ett helt nytt system. Således bör 

förstudiefasen vid utveckling av mobilapplikationer i de flesta fallen fokusera på att få 

information som kan bidra till en förbättring av mobilapplikationens 

användarvänlighet och effektivitet snarare än att få ut ny och så stor funktionalitet 

som möjligt. Vid utveckling av en programvara till exempelvis en dator kan det vara 

av mer vikt att låta förstudiefasen fokusera mer på vad företaget kan tänka sig behöva 

för ny funktionalitet och lösningar. Detta kräver en mycket större inblick i företaget 

eller organisationen vilket kan vara ett problem för en utomstående utvecklare. 
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Utvecklingsprocessens förstudiefas kan därför anses vara otillräcklig vid utveckling 

av annan typ av mjukvara förutsatt att utvecklaren inte genomför denna fas mycket 

noggrant med mycket bra kontakt med företaget. Detta eftersom det kan anses vara 

svårare att utveckla ett nytt system än att effektivisera något befintligt.  

Business casets betydelse beror mest på mjukvarans omfattning och inte vad för typ 

av mjukvara som utvecklas. Ju mer tid och pengar mjukvaran kostar att utveckla desto 

viktigare kan det vara att bedömma mjukvarans potential på marknaden. Denna fas 

kan därför genomföras oavsett vilken typ av mjukvara som utvecklas. Dock varierar 

mjukvarans förutsättningar och risker beroende på typ av mjukvara. Exempelvis finns 

det andra typer av risker med att använda en mjukvara i en portabel enhet jämfört med 

en stationär. De olika analyserna kan därför behöva göras på helt olika sätt beroende 

på mjukvarotyp.  

Den Tekniska kravspecifikationen är självklart nödvändig att använda sig av när det 

kommer till utveckling av en annan mjukvara.  

Nästa fas i Utvecklingsprocessen är den Tekniska lösningen. Nästa steg är 

Designfasen och här behövs i vår mening denna fas inte i samma utsträckning som 

vid utveckling av  en mobilapplikation. Designen för en mjukvara till ett dataprogram 

bör ses över på ett annat sätt jämfört vid utveckling av en mobilapplikation. Detta 

eftersom en mobilapplikation bör vara mer portabel och effektiv att använda med 

endast nödvändig funktionalitet. Då det kommer till ett datorprogram är skärmen 

mycket större och det finns därmed rum för fler funktionaliteter och knappar och detta 

mer överskådligt. Att få in lika många funktioner på en mobilskärm kan leda till att 

användaren lätt blir förvirrad och att mobilapplikationen blir svåranvänd, därmed blir 

mobilapplikationen kanske inte det första valet då det kan finnas ett datorprogram 

som är mer överskådligt. Designen är av större vikt när det kommer till en 

mobilapplikation och därmed inte nödvändig att använda sig av vid utveckling av 

annan mjukvara. 

Implementation är det steg i utvecklingsprocessen som definitivt måste tillämpas vid 

utveckling av alla typer av mjukvara. Detta steg kan dock varieras när det kommer till 

återkopplingen med kunden. Att använda sig av Scrum eller XP eller kanske rent av 

Vattenfallsmetoden beror då endast på vad företaget eller kunden begär vid 

utvecklingsstadiet. 

Verifierings- och valideringsfasen är nödvändig vid utveckling av all typ av mjukvara. 

Det är naturligtrvis viktigt att verifiera att den utvecklade mjukvaran uppnår vad som 

specificerats i kravspecifikationen samtidigt som det är viktigt att låta en potentiell 

användare testa och komma med förbättringsförslag för mjukvaran.  
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7 REKOMMENDATIONER 
Vid utveckling av en mobil applikation rekommenderar vi att prata med så många 

intressenter som möjligt. Olika användare kan se applikationen från olika perspektiv. 

Företag och organisationer kan komma med nya idéer till applikationen efter deras 

situation. Detta ökar förutsättningarna att utveckla en bra mobilapplikation. Att någon 

stjäler idén är en risk som finns. Sekretessavtal kan användas för att undvika att någon 

gör detta. 

Som utvecklare är det fördelaktigt att innan ett möte ta reda på så mycket som möjligt 

om branschen innan ett möte. Detta för att öka förutsättningarna för en givande 

diskussion och underlätta förståelsen för deras situation.  

När det gäller enkätundersökningar rekommenderar vi att man noggrant tänker 

igenom enkätens upplägg och frågor och vilka man skickar ut enkäterna till. Vi gjorde 

misstaget att skicka ut enkäten till så många skolor som möjligt. Det hade varit bättre 

att  istället skicka ut enkäterna till färre skolor men ta kontakt med dessa och fråga om 

de skulle vara intresserade. Detta hade antagligen ökat svarsfrekvensen och därmed 

undersökningens pålitlighet.  

I vårt fall rekommenderar vi intervjuer som informationskälla istället för enkäter. 

Intervjuer resulterade i nya infallsvinklar och problem. Vi rekommenderar mer 

enkäter för att undersöka intresset för applikationen. Det är dock viktigt att inte 

avslöja för mycket om applikationen i en enkät.  

Att dessutom avgränsa sig till vad den mobila applikationen ska uppfylla för krav är 

att rekommendera. Detta i och med att det visade sig självklart vara "underbart" om 

applikationen kan uppfylla allt!! Det är i vissa fall nästan omöjligt att uppfylla dessa 

kriterier och där av är det bra att tidigt förstå vad man är kapabel till. Det är också 

viktigt att applikationen inte blir alltför omfattande eftersom detta kan påverka 

användarvänligheten. Då bör man istället fundera på att minska funktionaliteten i 

applikationen eller eventuellt dela upp applikationen i flera.    

Då en mer omfattande lösning i form av en mobil applikation ska genomföras 

rekommenderas hjälp av utomstående. Det finns flera etablerade företag som avtal 

kan slutas med och kan vara nödvändigt för att genomföra idéen. 

Idéer växer inte på träd och det krävs en god förståelse för slutanvändarens situation, 

marknaden och programmering. För att genomföra detta krävs mycket förberedelse 

och tid. Se till att påbörja arbetet i tid och planera noga. 

 



 45 

8 REFERENSER 
 

[1] Gram, T. (2009-01-14) It's the performance, stupid. Hämtat från 

<http://gramconsulting.com/2009/01/its-the-performance-stupid/> den 6 mars 2011 

[2] Erman, B. Inan, A. Nagarajan, R.Uzunalioglu, H (2011) Mobile Applications Discovery: A 

Subscriber-Centric Approach.  Hämtat från <wileyonlinelibrary.com> den 4 mars 2011 
[3] Tele2 (Okänt) En snabb liten guide om 4G. Hämtat från <http://4g.tele2.se/> den 5 mars 

2011 

[4] Wi-Fi Alliance (Okänt) Wi-Fi in Your Life. Hämtat från <http://www.wi-

fi.org/in_your_life.php> den 5 mars 2011 

[5] Zheng, P. Lionel M, Ni. (2006). Smart phone & Next Generation Mobile Computing. 

Första upplagan. Sansome Street, Suite 400, San Francisco, CA 94111. Morgan Kaufmann 

publications. Sidnr 511. ISBN-10: 0-12-088560-3 

[6] Agustsson, T. (2011-04-07). Kraftig ökning av datorlika mobiler. Hämtat från < 
http://www.svd.se/naringsliv/it/kraftig-okning-av-datorlika-mobiler_6071815.svd> den 9 

mars 2011 

[7] Svenberg, J. Frenker, C. (6 april 2011). Polisens nya vapen - smarta telefoner. Metro 

[8] Hämtat från <http://www.android.com/> den 3 mars 2011 

[9] Hämtat från < http://developer.apple.com/xcode/> den 3 mars 2011 

[10] Stockholm TT. (2011-01-26). Dubblat intresse för mobilappar. Hämtat från 

<http://www.svd.se/naringsliv/miljardlyft-for-mobil-applikationer_4108291.svd> den 11 

mars 2011 

[11] Intervju med Applikationsutvecklare och Grundare Johan Marmol (2011-05-06) Casismar. 

Ringvägen 6b, Stockholm 

[12] Intervju med Applikationsutvecklare Simon Edström (2011-05-06) Screen Interaction, 

Isafjordsgatan 39B, Kista 

[13] Hellström, M. (2011-03-25). Rena vilda västern att köpa app. Hämtat från 

<http://mobil.computersweden.idg.se/2.2683/1.376128> den 4 mars 2011 

[14] E24. (2009-12-18). Prisguide blev appsuccé. Hämtat från 

<http://www.e24.se/business/internet-och-teknik/prisguide-blev-app-succe_1753847.e24> 

den 8 mars 2011. 

[15] Summering av föreläsning 11. Kungliga Tekniska Högskolan  Hämtat från 

<http://www.nada.kth.se/~ann/prutt/ forelasningar/11/F11.html> den 7 mars 2011 

[16] Hämtat från <http://www.softhouse.se/scrum> den 14 mars 2011 

[17] Hämtat från <http://www.cs.usfca.edu/~parrt/course/601/lectures/xp.html> den 12 mars 

2011 

[18] Stefan Görling , Dr. Ind.Ek (2011-05-05). Gästföreläsning. Kungliga Tekniska Högskolan. 

Kurs ME2015, Projektledning   

[19] Hämtat från <http://www.ciber.se/pdf/Krav%20-%20behover%20vi%20dem.pdf> den 13 

mars 2011 

[20] Kungliga Tekniska Högskolan. Kurs IV1301, Agila metoder i olika verkligheter. Hämtat 

från <http://people.dsv.su.se/~mira/ITprojekt.htm> den 15 mars 2010 

[21] Hämtat från <http://www.mountaingoatsoftware.com/topics/scrum> den 19 mars 2011 

[22] Schwaber, K. Sutherland, J. (2008). Scrum Guide. sida 14. Hämtat från 

<http://www.scrum.org/scrumguideenglish> 20 mars 2011 

[23] Hämtat från <http://www.softhouse.se/Uploades/Scrum_broschyr.pdf> den 19 mars 2011 

[24] Kungliga Tekniska Högskolan. Kurs IS1204, Autonoma Inbyggda System Hämtat från 

<http://www.ict.kth.se/courses/IS1204/> den 20 mars 2010 

[25] Hämtat från <http://www.extremeprogramming.org/> den 19 mars 2011 

[26] Gerardi, B. (2010-08-26) Hämtat från <http://www.brighthub.com/office/project-ma 

nagement/articles/92832.aspx> den 23 mars 2011 

[27] Webster, F. Wind, Y. (1972-04). A general model for understanding organizational buying 

behavior. Hämtat från <http://www.jstor.org/pss/1250972> 25 mars 2011 

[28] Kotler, P. (1994). Marketing management. Åttonde upplagan. Englewood Cliffs, New 

Jersey 07632. Prentice-Hall International (UK). Sidnr 738. ISBN-10: 0-13-098005-6 

[29] Hämtat från <http://www.marknadsakuten.com/pm/pm4_txt.htm> den 19 mars 2011 

[30] Rolf Edman , Ahredo AB. (2011). Köpbar Ahero.ppt. Gästföreläsning. Kungliga Tekniska 



 46 

Högskolan. Kurs  AI2145, Entrepenörskap och Management  Sidnr 18 

[31] Viardot, E. (1998). Successful Marketing Strategy for High-tech Firms. Andra upplagan. 

685 Canton Street, Norwood, MA 02062. ARTECH HOUSE, INC. Sidnr 257. ISBN-10: 0-

89006-854-2 

[32] Schnoor, P. (2006) Lär Lätt! Market Management - Kompendium Hämtat från 

<http://www.mig.se/tasks/sites/default/assets/File/Sammanfattning_av_Philip_Kotler_-

_Marketing_Management.pdf> den 23 mars 2011.  ISBN 87-7681-116-6 

[33] Skärvad, P, Olsson, J.(2009). Företagsekonomi 100. Upplaga 14:2. 205 10, Malmö. Liber 

AB. Sidnr  500. ISBN-13 978-91-47-08971-0 

[34] Hämtat från <http://www.powerhomebiz.com/vol113/compete.htm> den 11 mars 2011 

[35] Intervju med Rektor på Helenelundsskolan Tapio Liimatainen (2011-05-03) på 

Helenelundsskolan, Sollentunavägen 68 

[36] Regionsbibloteket (2011) 

<www.regionbiblioteket.stockholm.se/upload/.../SWOTanalys.pdf> 26 mars 2011 

[37] Jönnson, M. (2011) The impact of climate change on agriculture in the Republic of 

Mauritius : a socio-econometric study on Mauritian farming Hämtat från 

<http://stud.epsilon.slu.se/2305/1/jonsson_m_110223.pdf> den 25 mars 2011 

[38] Tonnquist, B.(2010). Projektledning.Tredje upplagan. Sveavägen 56 103 63, Stockholm. 

Bonniers. Sidnr 403. ISBN-10 978-91-622-9318-5 

[39] Entrepenörscentrum(okänt)  SWOT-analys Hämtat från 

<http://www.entreprenorcentrum.se/default.asp?pageid=27628> den 18 mars 2011 

[40] Expowera (okänt) Nulägesanalys Hämtat från 

<http://www.expowera.se/mentor/starta/starta_mf_nulagesanalys.htm> den 13 mars 2011 

[41] Axentric (2010-04-29) Så gör du en nulägesanalys Hämtat från 

<http://www.axentric.com/sa-gors-en-nulagesanalys/> den 18 mars 2011 

[42] Hämtat från <http://www.agilemanifesto.org/iso/sv/>.den 22 mars 2011 

[43] Crisp AB (Okänt) Hämtat från <http://www.crisp.se/scrum> den 24 april 2011 

[44] Hämtat från <http://ezinearticles.com/?10-Interview-Methods&id=1972255> den 21 april 

[45] Dessler, G. (2009). Fundamentals of Human Resource Management. Första  upplagan. 

Upper Saddle River, New Jersey07458. Pearson Education, inc. Sidnr 469. ISBN-10: 0-13-

605050-6 

[46] Rothgeb, J. (2007-10). Questionnaire Presenting Methods: Do Different Techniques and 

Different Organizations Produce Similar Results?. Hämtat från 

<http://bms.sagepub.com.focus.lib.kth.se/cgi/reprint/96/1/5> den 21 april 2011 

[47] Kungliga Tekniska Högskolan. Kurs ME2063, Team leadership & Human Resource 

Management. Hämtat från <bilda.kth.se> den 5 mars 2011 

[48] Hämtat från <http://www.va-interactive.com/inbusiness/editorial/sales/ibt/market_an 

alysis.html> den 26 mars 2011 

[49] Conder, S. (2008-08-08) Android: A Brief Introduction. Hämtat från 
<http://www.developer.com/ws/article.php/3763991/Android-A-Brief-Introduction.htm> 

den 22 mars 2011 
[50] Marketwatch (Okänt) Kreativ konkurrensanalys. Hämtat från 

<http://www.marketwatch.se/kreativkonkurrentlys.html> den 3 april 2011 

[51] Hämtat från <http://www.programmera.net/architecture/component.php> den 4 april 2011 

[52] Hämtat från <http://www8.tfe.umu.se/courses/systemteknik/doit/UML/CHAPTER6.HTM> 

den 5 april 2011 

[53] Hämtat från <http://www-01.ibm.com/software/rational/uml/#> den 6 april 2011 

[54] Isaksson, J. Jansson J. (2007-01) Tillämpning av UML. hur och varför. Hämtat från 

<hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:4326/FULLTEXT01> den 22 mars 2011 

[55] Hämtat frånn <http://www.talkandroid.com/google-android-faq/> den 28 mars 2011 
[56] Hämtat från <http://developer.android.com/guide/basics/what-is-android.html> den 20 

mars 2011 

[57] Hämtat från <http://www.android.com/about/> den 27 mars 2011 

[58] Hämtat från <http://acer--uk.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6440/~/ general-

information-about-android-market> den 24 mars 2011 

[59] Hämtat från <http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,2542,t=software+stack&I 

=51702,00.asp> den 18 mars 2011 

[60] Hämtat från <http://source.android.com/source/licenses.html> den 28 mars 2011 

[61] Cassavoy, L. (Okänt). Introducing the Google phone. Hämtat från 
<http://cellphones.about.com/od/glossary/g/define_android.htm>  22 mars 2011 



 47 

[62] Hämtat från <http://www.theaccidentalitleader.com/open/open-source-is-this-a-good- 
thing-or-a-bad-thing-for-it> den 23 mars 2011 

[63] Hämtat från <http://acer--uk.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6440/~/ general-

information-about-android-market> den 18 mars 2011 
[64] Hämtat från <http://source.android.com/source/downloading.html> den 12 mars 2011 

[65] Hämtat från <http://www.androlib.com/appstats.aspx> den 22 mars 2011 

[66] Hämtat från <http://www.android.com/us/developer-distribution-agreement.html> den 30 

mars 2011 

[67] Hämtat från <http://developer.android.com/guide/publishing/> den 27 mars 2011 

[68] Hämtat från 

<http://www.google.com/support/androidmarket/developer/bin/answer.py?&answer=11346

8> den 2 juni 2011 

[69] Kincaid, J. (2011-03-05) Google Responds To Android Malware, Will Fix Infected Devices 

And ‘Remote Kill’ Malicious Apps Hämtat från 

<http://techcrunch.com/2011/03/05/android-malware-rootkit-google-response/> den 24 

april 2011 

[70] Hämtat från <http://androgeek.com/google-android-apps-for-your-private-security.html> 

den 22 mars 2011. 

[71] Hämtat från <http://androiddevelopertips.com/activity/understanding-activities-in-

android.html> den 15 mars 2011 

[72] Hämtat från <http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html> den 19 mars 

2011 

[73] Hämtat från <http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals/activities.html> den 

15 mars 2011 

[74] Hämtat från < http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html> den 19 

mars 2011 

[75] Hämtat från <http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals/services.html> den 

19 mars 2011 

[76] Hämtat från <http://developer.android.com/guide/topics/providers/content-providers.html> 

den 24 mars 2011 

[77] Hämtat från <http://developer.android.com/guide/topics/intents/intents-filters.html> den 30 

mars 2011 

[78] Hämtat från <http://www.vogella.de/articles/AndroidIntent/article.html> den 30 mars 2011 

[79] Hämtat från <http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals/processes-and-

threads.html> den 29 mars 2011 

[80] Hämtat från  <http://www.dn.se/sthlm/stressade-larare-anmaler-omojlig-arbetssituation> 

den 30 mars 2011 

[81] Hämtat från <http://searchdatacenter.techtarget.com/definition/back-end> den 6 april 2011 

  

  

  

  

  

  

  

 



 48 

9 BILAGOR 
Här redovisas bilagorna tillhörande arbetet. 

9.1 BILAGA 1 – INTERVJUTEKNIK 
Denna teknik användes vid intervjuer med såväl utvecklare av mobilapplikationer och 

branschfolk inom vald bransch. 

1. Uppvärmning 

I denna del ska man skaffa sig en bild av personen som intervjuas. Här bör en 

typ av anknytning mellan den tillfrågade och idén upprättas. Att den 

intervjuade har ett samband till produkten är en självklarhet. Vidare bör 

bakgrunden till intervjun förklaras och hur informationen ska användas. 

 
2. Fri beskrivning 

Att ställa öppna frågor om det relaterade ämnet ger en möjlighet att få 

spontana svar som ger en mer vardaglig syn till hur den tänkta kunden agerar 

utan att tänka igenom svaren. Att få en spontan inblick i hur vardagen ser ut 

för en potentiell kund är viktigt då behov lättare kan upptäckas. 

 
3. Detaljering 

I denna del ställs detaljerade frågor med anknytning till ämnet och 

produktidén. Här bör exempelfrågor ställas då den tillfrågade får en tänka 

igenom vardagliga situationer. Att se hur den intervjuade ställer sig till detaljer 

och specifika situationer kring ämnet kommer att ge en inblick vad som är 

viktigt att tänka på. 

 
4. Kontroll / Avvärjning / Avslut 

I denna fas bör en muntlig överenskommelse av vad intervjun lätt fram till 

diskuteras. Detta för att inga missförstånd ska ske och felaktig information 

vidareutvecklas. 
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9.2 BILAGA 2 - ENKÄTFRÅGOR TILL FÖRÄLDRAR 
Dessa frågor skickades ut till lärare i flera skolor i Stockholmsområdet. 

 

1. I vilken kommun ligger ditt barns skola? 
fritext 

 

2. Går ditt barn på en privat eller kommunal skola?  
 privat skola   kommunal skola 

 

3. Äger någon av er föräldrar en smartphone? 
(en datorlik mobiltelefon som iPhone, Windows mobile, Android, Symbian) 
 båda innehar en smartphone   en   nej 

 

4. Om någon har en smartphone. Vilken plattform har denna?  
 iPhone    Android   

 annan   ingen av ovanstående 

 

5. Är du generellt sett positiv till tekniska hjälpmedel som finns i dagens samhälle? 
 ja   nej   vet ej 

 

6. Är du intresserad av att enkelt kunna komma åt information rörande ditt barn 

direkt i din mobil?  
(Oanmäld frånvaro, sjukanmälan osv..) 

 ja   nej   vet ej 

 

7. Skulle du vilja få en bekräftelse på att ditt barn kommit fram till skolan förutsatt 

att barnet tar sig dit själv?  
 ja   nej   vet ej 

 

8. Skulle du vilja få övrig viktig information rörande ditt barns skolgång i din 

telefon?  
(exempelvis information angående friluftsdagar och schemaändringar) 

 ja   nej 

 

9. Är det något du själv skulle vilja hantera i mobilen vad gäller ditt barns skolgång? 
fritext 
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9.3 BILAGA 3 - ENKÄTFRÅGOR TILL LÄRARE 
Dessa frågor skickades ut till lärare i flera skolor i Stockholmsområdet. 

1. Har du tillgång till en smartphone?  
(en datorlik mobiltelefon som iPhone, Windows mobile, Android, Symbian) 

 ja   nej  ska snart köpa en 

   

2. Jobbar du på en privat eller kommunal skola? 
privat skola kommunal skola  

 

3. Skulle du vara intresserad av att göra en del av ditt arbete direkt i din 

mobiltelefon?  
(förutsatt att den är enkel att använda, underlättar och effektiviserar ditt arbete) 
ja  nej  vet ej 

 

4. Behöver du sammanställa närvarorapporter för barnen?  
(exempelvis månadsrapporter) 
ja  nej  nej, men jag gör det ändå 

 

5. Är ditt arbete stressigt på grund av mycket administrativt arbete?  
(tror du att det går att effektivisera lärarnas administrativa arbetsuppgifter genom en 

smartphone?) 
ja  nej  vet ej 

 

6. Kräver närvarodokumentering mycket av din arbetstid?  
ja  nej  har inte reflekterat över det 

 

7. Är det ibland tidskrävande att få ut viktig information till barnens föräldrar? 
(friluftsdagar, schemaändringar, utflykter och dylikt) 

ja  nej  har inte hand om sådant 

 

8. Anser du att en effektivare informationshantering skulle kunna medföra mer 

tid över till andra arbetsuppgifter?  
ja  nej 

 

9. Har du några egna förslag på vad du skulle vilja kunna göra i din mobil som 

skulle kunna underlätta/effektivisera ditt arbete? 
fritext  
 

10. Tror du att din arbetsgivare skulle vara intresserad av att investera i en 

mjukvara och hårdvara som skulle kunna effektivisera, underlätta och spara 

arbetstid för sina anställda?  
ja  nej 

 

11. Har ni på er skola (eller planeras det för) en mobilapplikation som underlättar 

en del av arbetet? 
ja  nej  vet ej 


