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Abstract:
This  report  provides  benefits  and  drawbacks  when  making  a  web  based  mobile 
application instead of platform specific application for an existing time report system. 
Three  prototypes  were  developed  for  an  existing  time  reporting  system  by  Nlight 
Solutions. The prototypes were made for Iphone, Android and the web browser.

By going through the given requirements on each prototype iteratively, the work began 
on evaluate how the functionality differ between the web based and the native prototypes. 
The main problems that arose were how input elements of the type “date” differ in it's 
implementation on the browsers and how the swipe functionality had strange behaviors in 
some browsers. Debugging and uploading to the mobile phone did work much better on 
the web based application.

After the evaluation of the functionality was done, an usability test was started with 6 
different users. They had to perform a certain amount of tasks on each prototype. The 
users also had problems with the swipe functionality. When the users got to choose their 
favorite prototype they still preferred the web based application over the others because it 
was clear and easy to understand. The buttons had text labels and not incomprehensible 
icons.

The report then comes to the conclusion that it's possible to make useful web based time 
reporting applications  if  you're  not using a lot  of animations  and avoid elements  that 
doesn't work in every browser.

Keywords: web based, application, Android, IOS, Iphone, mobile, development, user 
interface, guidelines, time report, platform specific
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Sammanfattning

Denna rapport tar upp för och nackdelar med att göra en webbaserad mobilapplikation 
gentemot en plattformsspecifik applikation för ett tidrapporteringssystem.  Tre prototyper 
utvecklades för det existerande tidrapporteringssystemet XLTime hos Nlight Solutions. 
Prototyperna gjordes mot Android, Iphone och webbläsaren för dessa två plattformar.

Efter  att  prototyperna  iterativt  gått  igenom  olika  funktioner  från  en  given 
kravspecifikation går rapporten sedan in på att utvärdera hur funktionaliteten skiljer sig 
mellan de webbaserade och de plattformsspecifika applikationerna. Här kunde man se att 
swipe-funktionalitet betedde sig konstigt för vissa webbläsare, och att implementationen 
av input-element av datumtyp skiljer sig i webbläsaren. Felsökning och uppdatering av 
applikationer var dock mycket snabbare för den webbaserade prototypen.

Efter att funktionaliteten utvärderats startades användartest med 6 olika användare. De 
fick utföra ett antal uppgifter på varje prototyp och här kunde man se att olika problem 
uppstod.  T  ex  fick  användarna  också  problem  med  swipe-funktionaliteten.  När 
användarna  fick  välja  plattform  tyckte  de  mest  om  den  webbaserade  applikationen, 
eftersom de tyckte den var mest tydlig och lättare att förstå. Detta p.g.a. att den använde 
text på knappar istället för ikoner som de inte förstod.

I  slutsatsen  av  rapporten  tas  det  upp  att  det  är  möjligt  att  skapa  webbaserade 
tidrapporteringsapplikationer om man undviker att använda mycket animationer och inte 
använder element som inte stöds av alla webbläsare.

Nyckelord: webbapplikation,  Android,  IOS,  Iphone,  HTML5,  mobil,  utveckling, 
användarinterface, riktlinjer, tidrapportering, plattformsspecifik
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Historiskt existerade handdatorer och mobiltelefoner som två olika typer av enheter som 
användes för olika ändamål. Handdatorn var oftast en enhet med hög prestanda och stor 
pekskärm.  Den  kunde  därför  köra  relativt  avancerade  applikationer  både  ur  ett 
prestandaperspektiv  som ur  ett  användbarhetsperspektiv.  Den användes  som kalender, 
kontaktlista,  surfa  med  och skicka  e-post  över  trådlösa  nätverk.  Mobiltelefonen  hade 
däremot oftast en liten skärm och hårdvaruknappar. Den kunde oftast endast ringa och 
använda enklare applikationer såsom kontaktlista eller enklare kalender.

Senare års  utveckling  av mobila  nät  har  gjort  att  det  finns  en ökad tillgänglighet  till  
internet där hastigheterna börjar närma sig de fasta nätens uppkopplingar. Mobiltelefonen 
har  idag  blivit  tillräckligt  kraftfull  för  att  köra  avancerade  applikationer  och  gränsen 
mellan  mobiltelefon  och  handdatorer  har  idag  suddats  ut.  Idag  kallar  vi  dessa 
mobiltelefoner för Smartphones.

Ett problem som uppstått med dagens Smartphones är att de flesta tillverkare kör med en 
egen plattform för sina produkter och utvecklare måste därför utveckla applikationer för 
flera olika plattformar. Detta gör att det blir stora utvecklingskostnader och företag är 
tvungna att rikta in sig endast på de mest populära plattformarna på marknaden.

För vanliga datorer har man i vissa fall löst detta problem genom att istället  utveckla 
applikationer som körs i webbläsaren, så kallade webbapplikationer. Detta blev möjligt 
genom att de webbläsare som körs på olika plattformar följer en given webbstandard. 
Webbläsarna har idag möjlighet att köra applikationer som inte laddar om den nuvarande 
sidan och hämtar data asynkront i bakgrunden. Om det går satsas det idag oftast på en 
webbaserad lösning istället för ett plattformsspecifik applikation.

Nuvarande stora mobila operativsystem såsom Android och IOS (operativsystemet för 
Iphone) samt Windows Phone (som är på ingång) kör idag moderna webbläsare som har 
samma  kapacitet  som  webbläsaren  för  en  PC.  Det  är  alltså  möjligt  att  köra 
webbapplikationer även på en mobiltelefon. Detta är dock något som inte är vanligt för 
Smartphones.  Det  kan  dock  vara  svårt  att  veta  ifall  det  är  möjligt  att  skapa  en 
webbapplikation för en existerande produkt och uppfylla de krav som ställs av företaget.

Nlight Solutions är ett  konsultföretag som idag säljer  ett  tidrapporteringssystem kallat 
XLTime. De säljer det antingen som produkt eller som molntjänst (där de lagrar data på 
sina servrar). De vill nu ta fram prototyp för Smartphones som integrerar med XLTime 
och  vill  veta  om  de  bör  utveckla  en  webbapplikation  som fungerar  för  den  mobila 
webbläsaren eller satsa på plattformsspecifika applikationer.
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1.2 Problemformulering
Företag som skapar  mobila  versioner av sina produkter  kan ha svårt  att  veta  för och 
nackdelar  inom funktionalitet  och  användbarhet  när  de ska välja  mellan  att  skapa en 
plattformsspecifik applikation gentemot en mobil webbapplikation.

1.2.1 Delmål
1. Utveckla en applikation för Android, Iphone samt skapa en webbapplikation för att 

kunna ta fram för- och nackdelar med att skapa en tidrapporteringsapplikation som en 
plattformsspecifik applikation gentemot som en webbapplikation.

2. Utvärdera  hur  funktionaliteten  skiljer  sig  mellan  webbläsarna  och  de 
plattformsspecifika  applikationerna  för  att  kunna  ta  ut  för-  och  nackdelar  med 
plattformsspecifik gentemot webbaserad applikation.

3. Utvärdera  hur  användbarheten  skiljer  sig  mellan  de  plattformsspecifika 
applikationerna och webbapplikationen för att kunna ta ut för-  och nackdelar med 
plattformsspecifik gentemot webbaserad applikation.

1.3 Viktigaste forskningsbidrag
Denna rapport visar att det är möjligt att skapa webbaserade applikationer för mobilen 
med likvärdig funktionalitet som plattformsspecifika mobilapplikationer. Användartester 
visar  i  fallstudien  att  användare  föredrar  webbapplikationen  gentemot  de 
plattformsspecifika alternativen.
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2 Metod
Följande tabell  visar de olika kunskapsbehov som finns för varje delmål  samt  vilken 
kunskapskaraktär dessa tillhör.

Delmål Kunskapsbehov Kunskap

Utveckla  en  applikation  för 
Android,  Iphone  samt  skapa 
en  webbapplikation  för  att 
kunna  ta  fram  för-  och 
nackdelar  med  att  skapa  en 
tidrapporteringsapplikation 
som  en  plattformsspecifik 
applikation  eller  som  en 
webbapplikation.

Vetskap  om  hur  prototyper 
för  de  olika  plattformarna 
skulle kunna se ut.

Prospektiv kunskap

Vetskap  om  hur  de 
implementerade  funktionerna 
skulle kunna fungera bättre.

Prospektiv kunskap

Utvärdera  hur 
funktionaliteten  skiljer  sig 
mellan  webbläsarna  och  de 
plattformsspecifika 
applikationerna.

Vetskap  om  hur 
funktionaliteten skiljer sig för 
webbapplikationer  gentemot 
plattformsspecifika 
applikationer för mobilen.

Förklarande kunskap

Förslag på alternativa sätt att 
utforska  hur  funktionalitet 
skulle  kunna  lösas  på  ett 
bättre sätt.

Prospektiv kunskap

Utvärdera  hur 
användbarheten  skiljer  sig 
mellan de plattformsspecifika 
applikationerna  och 
webbapplikationen.

Vetskap  om  hur 
användbarheten skiljer sig för 
webbapplikationer  och 
plattformsspecifika 
applikationer för mobilen.

Förklarande kunskap

Förslag  på  hur 
användbarhetsproblem  som 
uppstått skulle kunna lösas.

Prospektiv kunskap

Prospektiv kunskap betyder att kunskapen är framtidsinriktad och tar fram kunskap om 
hur något skulle kunna vara. Förklarande kunskap är kunskap som beskriver varför något 
är på ett visst sätt.  Förklaringskunskap används ofta för att ge kunskap för framtiden. 
(Goldkuhl,  G.  2012)  Detta  passar  då  bra  in  på  utvärderingen  av  funktionalitet  och 
användbarhet då man vill veta vilka val man ska göra inför framtiden.

Baserat på delmålen delades metoden upp i följande delar:
1. Utveckling av prototyper
2. Utvärdering av funktionalitet
3. Användartester av prototyperna
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2.1 Utveckling av prototyper
Utvecklingen av prototyper är ett designinriktat arbete och leder till prospektiv kunskap. 
Själva  utförandet  av  utvecklingen  skedde  i  steg  där  prototyperna  utvecklades  efter 
varandra likt vattenfallsmodellen. Denna modell valdes på grund av följande orsaker:

• Om en prototyp blir klar först slipper man ändra på alla prototyper i efterhand.
• Hårdvara och programvara fanns inte tillgänglig för Iphone-prototypen förrän mot 

mitten av projektet.
• Företaget ville ha en Android-version utvecklad först.

Utvecklingsmetoden följde följande steg:
1. Planering
2. Pappersprototyper
3. Implementation av Android-prototyp
4. Implementation av Iphone-prototyp
5. Implementation av Webbapplikation

I  planeringen  diskuterades  och  tidsuppskattades  företagets  kravspecifikation. 
Pappersprototyper användes för att spara utvecklingstid och kunde lättare diskuteras och 
skapas  om iterativt.  Implementationen av varje  prototyp  följde en iterativ  modell  där 
några  av  kraven  implementerades  i  taget  och  sedan  testades  av  företaget  för  att  få 
synpunkter på hur implementationen kunde förbättras till nästa iteration.

Android  och  Iphone  valdes  som plattform för  prototyper  eftersom företaget  ville  ha 
applikationer för just dessa två plattformar. Företaget har än så länge inga planer på att 
stödja Windows Phone även om den kan tänkas bli stor på marknaden i framtiden.

2.2 Utvärdering av funktionalitet
Utvärderingen av funktionalitet följde en emergant strategi där funktioner som behövde 
testas uppkom under själva utvecklingen av webbapplikationen. Kunskapen som tas fram 
här är av en förklarande natur där vetskap om den skiljande funktionaliteten beskrivs.

Webbapplikationen  testades  på  en  Iphone-  och  en  Android-mobil  för  att  se  hur 
webbapplikationen  fungerade  för  standardwebbläsaren  på  dessa  plattformar.  Olika 
webbteknologier  testades  allt  eftersom  funktionalitet  behövde  implementeras  i 
webbapplikationen.  En fysisk  enhet  valdes  för  att  se  hur  de  presterar  i  verkligheten. 
Standardwebbläsaren valdes eftersom det är troligt att en användare har använt den då 
den är förinstallerad på enheten.

Webbapplikationens  funktionalitet  jämfördes  sedan  med  de  plattformsspecifika 
applikationerna genom att kolla ifall funktionalitet gick att implementera, och i så fall hur 
webbapplikationen betedde sig med denna funktionalitet. Efter resultaten av testerna tas 
också prospektiv kunskap fram om hur man skulle  kunna lösa funktionaliteten  på ett 
bättre sett.
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2.3 Utvärdering av användbarhet

Denna  metod  baseras  på  en  kvalitativ  metod  som  beskrivs  av  Domingues,  I  och  
Berndtsson, J (2012).

För att utvärdera användbarheten på de olika prototyperna användes en kvalitativ metod 
där  syftet  är  att  ta  fram  förklarande  kunskap  om  hur  användbarheten  är  för 
webbapplikationer  idag  med  dagens  smartphones.  För  att  utvärdera  användbarheten 
arrangerades det ett användbarhetstest för att få fram kvalitativ kunskap.

Utvärderingen gick till  genom att  testa med minst 5st användare men gärna inte mer. 
Enligt Nielsen, J (2000) kan man få fram 85% av alla problem med dessa 5 användare. 6 
stycken personer valdes för att  få en så jämn fördelning av testpersoner som möjligt. 
Hälften av användarna är vana Android-användare och hälften är vana Iphone-användare. 
Varje användare fick testa webbapplikationen på den plattform de är mest vana vid. 

Ordningen av prototyperna var olika för varje användare. Denna uppdelningen gjordes 
för att undvika en systematisk påverkan på resultatet.

Användare 1 (IOS) Android Iphone Webb

Användare 2 (IOS) Iphone Webb Android

Användare 3 (IOS) Webb Android Iphone

Användare 4 (Android) Android Iphone Webb

Användare 5 (Android) Iphone Webb Android

Användare 6 (Android) Webb Android Iphone
Denna tabell visar ordningen vilken ordning användarna fick testa prototyperna.

För att inte kunna påverka testresultaten omedvetet anlitades en testledare för att hålla i 
själva användartestet och ställa frågor till användaren. Varje användare får ett visst antal 
uppgifter som de får utföra i de tre olika prototyperna. Dessa uppgifter är samma för alla 
användare  för  att  enklare  kunna  jämföra  användarnas  upplevelser  och  problem  i 
applikationen. Uppgifterna är baserade på kravlistan från företaget.

Testerna  observerades  och  input  från  användaren  skrevs  ner  i  en  tabell  för  de  olika 
uppgifterna. Varje rad innehåller vilken uppgift som utfördes och varje kolumn vilken 
plattform uppgiften gjordes på. All data sammanfattades sedan i kapitel baserat på den 
funktionalitet  som testats  för  att  enkelt  kunna  jämföra  med  funktionaliteten  och  dra 
slutsatser om vilka fördelar och nackdelar som finns med att göra en webbapplikation 
gentemot en plattformsspecifik applikation.

Prospektiv  kunskap  togs  fram  för  att  lösa  de  problem  som  uppstod  i 
användbarhetstesterna.
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3 Existerande systemet XLTime
Följande kapitel baserar sin information med genomgångar och diskussion med personal  
hos Nlight Solutions.1

Nlight  Solutions  är  ett  konsultbolag  som säljer  XLTime  som antingen  produkt  eller 
molntjänst. Med molntjänst menas det att Nlight Solutions själva tar hand om all tid som 
registreras  och  sparar  det  på  sina  servrar.  När  den  säljs  som  produkt  läggs 
tidrapporteringssystemet istället upp som en ny instans hos kunden. Ett behov som Nligh 
Solutions nu vill lösa är att kunna registrera när de är ute hos kunder eller på väg till- och 
från arbetsplatsen. Man kan då få mer detaljerade beskrivningar av tider och man slipper 
komma ihåg tiderna i efterhand.

För  ett  fungerande  system  behövs  Microsoft  SQL  Server  samt  antingen  en 
Excelapplikation eller en webbapplikation. Webbläsaren Internet Explorer 8 är satt som 
systemkrav för webbapplikationen och en upplösning på minst 1024x768 pixlar behövs. 
Det fungerar dock alldeles utmärkt att köra i Google Chrome eller Mozilla Firefox.

För att registrera en tid i webbapplikationen måste användaren först logga in med sitt 
användarnamn och lösenord. Därefter måste användaren skapa en tidsrad om inte en finns 

1 Genomgång gjordes  med Niklas  Mattson (Nlight Solutions).  Fick också hjälp av Klas  Henriksson.
(Nlight Solutions)
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namnet)



för den veckan man vill registrera tid på. För att skapa en tidsrad måste man först välja en 
typ av rad:

• Projekt, väljer man detta alternativ får man filtrera och leta i en lista efter projekt 
samt välja en aktivitetskod från en dropdown-meny.  Aktivitetskoden är en kod 
och titel som t ex kan beskriva om projektet är debiterbart eller ej.

• Frånvaro,  väljer  man  detta  får  man  välja  en  frånvarotyp  i  en  lista.  Här  kan 
frånvaro t ex vara Sjukdom eller Semester.

• Övertid, vid detta val får man välja en övertid i en lista.

Efter att användaren har lagt till en rad blir möjligt att klicka på en cell på den raden. Det 
blir  då möjligt  att  mata  in  en tid  och kommentar  i  ett  popup fönster  när  användaren 
klickat på cellen. Detta går dock inte om veckan är registrerad. När användaren sparat 
sina tider kan veckan registreras genom att  klicka på en registrera-knapp. Tiderna för 
veckan blir då låsta och oredigerbara.

För att gå till andra veckor än nuvarande kan användaren klicka på pilar vilka befinner 
sig vid sidan av veckotiteln. Det går också att klicka på veckotiteln för att få fram en 
dialogruta med fält för år och vecka för att snabbt kunna hoppa till en specifik vecka.

För varje vecka kan tider  matas  in för när  användaren kom och gick för varje  dag i 
veckan. Rast matas också in för varje dag. Baserat på allt som användaren har matat in 
går det även att se saldo för bruttotid, arbetstidsförkortning, schematid och flextid för den 
nuvarande veckan. 

Administrationsfunktionalitet  finns  endast  i  Excelversionen  för  tillfället.  Där  kan  en 
administratör ändra vilka projekt, aktivitetskoder, frånvarokoder och övertidskoder som 
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finns i systemet. Det går även att låsa upp veckan för att användaren om t ex fel tider 
blivit inmatade eller någon tid saknas.
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4 Plattformar
Det finns många olika mobila plattformar på marknaden. Här tas plattformarna Android  
och IOS upp eftersom de är störst på marknaden just nu. De är också de två plattformar  
som används för att skapa prototyper mot. Webbplattformen är den tredje plattformen  
och dess delar beskrivs i slutet av kapitlet.

4.1 Android
Android  släpptes  2008  i  samband  med  HTC  Dream.  Mobilen  hade  ett  utdragbart 
tangentbord och diverse hårdvaruknappar för bl a att svara, lägga på, söka m.m. (HTC 
Dream  User  Manual)  Utveckling  har  dock  gått  emot  att  ta  bort  så  många 
hårdvaruknappar som möjligt på Android-telefoner. Samsung Galaxy Nexus, den senaste 
Google-märkta mobilen har endast hårdvaruknappar för att höja och sänka volymen på 
mobilen samt stänga av och sätta på skärmen. (Google, 2012a)

Hårdvaruknappar som tidigare behövdes ligger nu i Androids gränssnitt på pekskärmen 
vilket introducerades i Android 4.0. Detta gör att man nu endast behöver visa knappar när 
de  behövs.  Android  är  gjort  för  att  skalas  till  många  olika  slags  enheter  såsom 
mobiltelefoner, tv-apparater och surfplattor.

Android är öppen källkod vilket gör att tillverkare fritt kan modifiera Android hur de vill. 
(Google, 2012b) För att applikationer ska fungera för Android och fungera likadant på 
olika Android-versioner har Google tagit fram ett test. (Google, 2012c) Om tillverkarens 
modifieringar  gör att  testet  fallerar får de inte lov att  komma åt Googles tjänster och 
applikationer  såsom  Google  Play,  Gmail,  Maps  osv.  Google  Play  (tidigare  Android 
Market) har ett stort utbud på applikationer, böcker, musik och filmer. Applikationer är 
dock det enda Sverige har tillgång till för tillfället.

4.1.1 Androids uppbyggnad

Följande kapitel är baserat på dokumentation från Google (2012d).

Android är ett operativsystem för mobiltelefoner och består av olika lager. Det understa 
lagret använder sig av Linux för att kommunicera med hårdvaran. Ovanpå det ligger olika 
bibliotek som används av Androids SDK (Software Development Kit) som används för 
att skapa applikationer.  Exempel på saker som ligger här är OpenGL ES, SQLite och 
Webkit. Lagret ovanpå bibliotekslagret är alltså själva SDKt och fungerar som en brygga 
mellan  de  underliggande  biblioteken  och  applikationerna.  Det  översta  lagret  är 
applikationslagret.

Applikationerna skrivs i Java och körs i en Java-tolk kallad Dalvik VM. För applikationer 
som behöver få ut maximal prestanda finns även ett NDK (Native Development Kit) där 
applikationer kan skrivas i C/C++. Detta gör dock att applikationer behöver kompileras 
för  olika  processorarkitekturer  vilket  inte  behövs  för  vanliga  Android-applikationer 
skrivna i Java.
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Den inbyggda webbläsaren bygger på Webkit och använder V8 som är tagen från Google 
Chrome.  Eftersom  Webkit  är  en  del  av  biblioteken  kan  detta  även  användas  för 
utveckling  av  applikationer  genom att  utnyttja  metoder  i  ramverket.  Chrome  har  på 
senare tid  även kommit  till  Android  4.0 och är  just  nu i  Beta-version.  Den kommer 
troligen att bli standardwebbläsare och följa med Googles andra tjänster i framtiden.

Figur 3: Denna bild visar Androids olika beståndsdelar uppdelat i ett applikationslager,  
ett  ramverkslager, ett  runtimelager,  ett  bibliotekslager och ett  lager för Linuxkärnan.  
Bilden är tagen från Android Open Source Project  och får  användas enligt  licensen  
Creative Commons 2.5 Attribution License.

Eftersom olika skärmar har olika pixeldensitet använder Android ett mått på längd kallat 
”dp” eller ”dip” som står för ”density independet pixels”.

4.1.2 Riktlinjer

Detta underkapitel är baserat på Googles riktlinjer för Android (Google, 2012e)

Det  var  inte  uppenbart  för  utvecklare  när  Android  först  släpptes  hur  en  Android-
applikation borde se ut. Google har därför i samband med lanseringen av Android 4.0 
skapat riktlinjer för hur en applikation ska se ut och fungera. De har tagit fram följande 
mål som utvecklare bör uppnå:
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• Android-applikationer är glatt och estetiskt tilltalande på flera nivåer. Övergångar 
är snabba och tydliga. Layouter och typografi är klara och meningsfulla. Ikonerna 
är som konstverk. Applikationen bör vara som ett välgjort verktyg och bör sträva 
efter att kombinera skönhet, enkelhet och syfte.

• Användare  som  använder  applikationen  första  gången  bör  förstå  de  mest 
viktigaste  funktionerna.  Android-apps  tar  bort  pågående  sysslor  såsom 
filhantering och synkning. Det ska inte behövas komplicerade procedurer för att 
utföra  en  enkel  uppgift  och  komplicerade  uppgifter  ska  vara  anpassade  till 
människans hand och sinne.

• Applikationer ska inte bara vara enkla att använda, de ska även låta användare att 
prova nya saker på nya innovativa sätt. Android låter användaren kombinera nya 
arbetsflöden  genom  att  multitasking,  notifikationer  och  dela  data  mellan 
applikationer. Applikationen bör samtidigt kännas personlig och ge åtkomst till 
suverän teknik med klarhet och elegans.

4.1.2.1 Stil
Android-applikationer  bör  anpassas  efter  olika  storlekar  med  flexibla  layouter.  När 
skärmen är tillräckligt stor bör man ta fördel av den stora ytan och kombinera flera vyer 
för att göra navigeringen enklare. Man bör också skapa bilder för olika pixel-densiteter 
för  att  det  ska  se  så  bra  ut  som  möjligt  på  skärmar  i  olika  storlekar  med  olika 
upplösningar.

Man bör ge visuell feedback när man trycker på en knapp genom att ändra utseende på 
komponenten. Vid en knapptryckning bör den ändra färg och när man kommit till  det 
sista elementet i en lista bör det visas genom en visuell effekt.

Klickbara komponenter bör inte vara mindre än tryckytan för ett finger. Angivna mått 
finns för minsta höjd och bredd på en komponent (48dp) samt hur långt det bör vara 
mellan komponenterna (8dp).

Android Design inkluderar en palett av färger som utvecklare kan använda för att i första 
hand betona något. Här bör man använda färger som passar ens varumärke och som ger 
en god kontrast mellan alla komponenter.

Applikationens ikon bör vara synlig på vilken bakgrund som helst och bör vara utformad 
så att man ser ikonen snett uppifrån så att användaren känner ett djup i ikonen.

I Android 4.0 finns en standard-komponent kallad Actionbar vilket har knappar för de 
viktigaste åtgärderna en användare kan göra i applikationen. Här är det viktigt att man 
gör ikoner som är monokroma och inte för detaljerade. De bör ha en platt stil och en linje 
bör inte vara tunnare än 2dp.

Stilen på texten i applikationen bör vara simpel, koncis och exakt. Här föreslås att man 
börjar med 30 tecken för en text och inte skriver mer än nödvändigt. Man bör använda 
korta ord, aktiva verb och vanliga substantiv. Det viktigaste i meningen bör stå först och 
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man bör bara beskriva vad som är relevant och inget mer. En text bör vara skriven till  
läsaren som om man skulle ha en vanlig konversation och texten bör vara vänlig och få 
läsaren att känna sig säker, glad och stimulerad.

4.1.2.2 Designmönster
Gester
Genom olika gester kan användaren manipulera objekt på skärmen. Om en användare 
trycker på en komponent bör den vanliga åtgärden för komponenten köras. Om man 
istället trycker och har kvar fingret en kort period bör man använda en kontextuell 
Actionbar som har åtgärder för just den komponent som man markerat.

Drar man över skärmen (swipe) bör man se överflödig information eller navigera mellan 
vyer. För att ändra ordning på data i en vy, håller man inne en komponent och drar sedan 
runt denna till en ny plats.

För att zooma eller markera text ”dubbeltrycker” man på skärmen. Det går också att nypa 
skärmen för att zooma in och ut. (pinch)

Applikationens struktur
En typisk applikation har en eller flera topp-vyer som representerar data på olika sätt. 
Man bör undvika att ha en toppvy som endast visar navigation utan bör hitta bra sätt på 
att visa datan direkt i toppvyn. För att slippa gå igenom en lång hierarki bör man använda 
horizontell navigering genom att använda flikar och drop-down-menyer.

När man klickar på ett element i en lista bör man kunna se data för det elementet i en 
detaljvy. Här bör man även kunna ändra data om möjligt. För enkel navigering bör man 
också kunna använda swipe i detaljvyn för att gå mellan elemeten i listan.

Man bör göra det möjligt att agera på flera element samtidigt. Om det t ex går att ta bort 
data i en detaljvy bör det gå att ta bort flera element i en lista.

Om innehållet är sökbart bör man placera en sök-knapp i Actionbar-komponenten för att 
slippa gå igenom applikationens hierarki av vyer. För att enklare kunna hitta data kan 
man också använda en kategorivy mellan toppvy och detaljvyn.

Navigation
Androidapplikationer bör ha en konsistent navigation. I android kan man gå tillbaka på 2 
olika sätt. Man kan klicka på back-knappen vilket alltid tar en till föregående vy, eller 
klicka man på ikonen till vänster i Actionbar-komponenten. Actionbar-komponenten går 
dock inte alltid till föregående vy utan istället upp en nivå i applikationens struktur. En 
bilaga i en emailapplikation kan öppnas i en Galleri-applikation. Klickar man här på 
ikonen i Action Bar-komponenten kommer man inte tillbaka till email-applikationen utan 
istället till Galleri-applikationens toppvy. Klickar man på back-knappen kommer man 
tillbaka till föregående vy.
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Action Bar
Action Bar-komponentens uppgift är att visa de mest viktigaste åtgärderna, hjälpa till att 
göra en mer konsistent navigation mellan vyer i applikationen, reducera menyalternativ 
genom att lägga dessa i en överflödslista och ge en dedikerad plats för applikationens 
identitet.

Action Bar består av 4 väsentliga delar. Den första delen är en applikationsikon där en pil 
visas vid ”upp-navigering”. Den andra delen är en Vy-kontroll såsom flikar eller dropner 
lista. Här kan även en titel eller logga visas ifall flikar eller dropner-lista ej används. Den 
tredje delen består av ett antal åtgärdsknappar vilka visar de viktigaste åtgärderna. De 
knappar som inte får plats läggs i den sista delen viket är en överflödsmenyknapp. Denna 
syns inte på enheter med meny-knapp som hårdvaruknapp men har samma funktion.

Action Bar anpassar sig till skärmyta och visar olika många åtgärdsknappar beroende på 
plats. Flikar på en mobil ligger under Action Bar-komponenten i porträttläge medan i 
landskapsläge ligger flikarna i själva Action Bar-komponenten. Om man vill visa fler 
åtgärdsknappar än vad som får plats kan man använda en så kallad ”Split Action Bar”. 
Alla åtgärdsknappar som syns och överflödsknappen flyttas då till en komponent längst 
ner på skärmen.

Multipanel-layout
När man skriver en Android-applikation bör man se till att ta vara på all skärmyta. När 
det finns utrymme kan man slå ihop flera vyer och t ex visa dessa i kolumner. Man bör 
även ge samma funktionalitet ifall applikationen är i landskapsläge eller i porträttläge. 
Vyer kan också placeras olika beroende på om det är i landskapsläge eller porträttläge. 
Om en lista och en detaljvy får plats i landskapsläge men inte i porträtt kan man välja att 
endast visa detaljvyn.

Swipevyer
Horizontell navigation gör det enklare för användaren att nå relaterad data snabbare. 
Genom att använda swipe får användaren en mer flytande upplevelse.

Ifall man klickar i en lista för att komma till en detaljvy bör man kunna använda swipe i 
detaljvyn för att gå mellan elementen i listan. För att underlätta kan man även ha en 
komponent som visar var i listan man står. Använder man flikar bör man även kunna 
använda swipe för att gå mellan flikarna.

Markering
Nedtryck och hållning på element i en lista eller ett rutnät markerar dessa element. En 
kontextuell Action Bar bör då visas för att modfiera datan. Nedtryck och håll bör inte 
användas till något annat. Beroende på vilka element som markerats kan även olika 
åtgärdsknappar visas i den kontextuella Action Bar-komponenten. Om t ex ett element är 
markerat kan man ändra det men det kanske inte går att ändra flera element samtidigt. 
Om det inte går att göra något med element i listan så bör det inte gå att markera dom 
med nedtryck och hålla nere.
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Notifikationer
En notifikation bör visas vid tidkänsliga händelser och speciellt om de handlar om 
personer. Bra exempel är chattmeddelanden eller kalenderhändelser. Det finns dock 
specificerat när man inte bör använda notifikationer:
Använd inte notifikationer när det inte handlar om användaren. T ex person A 
kommenterade på person B.

Skapa in notifikation om informationen redan visas på skärmen.
Avbryt inte användaren genom att skapa notifikationer om tekniska saker på låg nivå som 
t ex sparning eller synkning som kan sköta sig själv i bakgrunden.
Notifiera inte användaren om fel ifall det kan lösas av sig själv utan hjälp av användaren.
Använd inte notifikationer som användaren inte kan starta eller stänga av manuellt.
Skapa inte notifikationer bara för att visa ditt varumärke för användaren utan använd 
istället en widget som användaren kan välja att lägga på startskärmen.

Man bör även skapa personliga notifikationer när det går genom att t ex visa ett foto på 
den användare som skickat att chattmeddelande. Vid tryck på en notifikation bör 
användaren komma till en vy där det går att konsumera datan som notfikationen refererar 
till. Man bör undvika att skapa flera notfikationer som är av samma typ utan istället lägga 
ihop dessa och uppdatera en notifikation med ett nummer där text för den senaste 
notfikationen visas.

Inställningar
Inställningar används för att ställa in hur användaren vill att applikationen skall fungera. 
Information hör inte hemma i inställningar, detta bör ligga i en egen vy kallat hjälp. Om 
användaren ändrar inställningen ofta bör man inte ha den som inställning utan istället 
lägga den funktionaliteten i Action Bar-komponenten. Om 80% av användarna sätter 
inställningen till samma värde och aldrig ändrar den igen kan man slopa denna inställning 
ifall det inte skadar den minoritet som använder den.

Finns det fler än 7 inställningsalternativ är det bra om man grupperar dessa. Är antalet 
mellan 11 och 15 och 2 eller fler av alternativen är för avancerade användare kan dessa 
alternativ läggas i en speciell avancerat-vy som nås genom överflödesmenyn.

Pure Android
Detta mönster talar om att man inte bör härma andra plattformar utan istället använda 
androids stil på komponenter. Om det finns en komponent för ett visst use case bör man 
använda det istället för att hitta på något eget som härmar en annan plattform.

I IOS har man flikarna längst ner. I Android skall dessa vara längst upp. IOS kör med text 
på sin back-knapp. I Android har man en applikationsikon och back-knappen. Man bör 
inte heller föra över ikoner från andra plattformar utan istället använda färdiga ikoner 
eller skapa ikoner efter Androids riktlinjer. Vill man ha sin egen stil bör man inte gå efter 
en plattform utan efter sitt egna varumärke.
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Länkar till andra appar skall inte vara hårdkodade utan en dialog bör visas att användaren 
kan välja vilken app som skall användas.

4.1.3 Bibliotek
Android Support Package
Google har skapat ett hjälpbibliotek som kan användas för att få de senaste API-erna för 
tidigare  Android-versioner  och  för  att  ge  nya  API  som  inte  finns  med  i  Androids 
ramverk. Ett exempel på nytt API är ViewPager som låter utvecklare skapa en kontroll 
där man kan använda swipe för att växla mellan en serie av vyer. (Google, 2012f)

Action Bar Sherlock
För att även få med komponenten Actionbar i tidigare Android-versioner har ett projekt 
skapats för att porta tillbaka denna funktionalitet. Biblioteket använder Android Support 
Package och implementerar de flesta API som Actionbar har för Android 4.0. Det finns 
olika klasser som kapslar om anropen till en egen implementation ifall Android-versionen 
är  mindre  än  Android  4.0.  Projektet  är  open  source  och  använder  mycket  kod  från 
Android-projektet.  Biblioteket  fungerar  på  mobiler  med  Android  2.1  eller  senare. 
(Wharton, 2012)
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4.2 IOS
IOS står för ”Iphone OS” och kom till 2007 när den första Iphonen släpptes. Före detta 
CEO för Apple,  Steve Jobs  tanke var  från början att  endast  köra med ett  fast  antal 
applikationer och man skulle sedan kunna installera webbapplikationer.  (Apple,  2007) 
Detta  blev  dock inte  populärt  och Apple  kom sedan ut  med ett  nytt  SDK (Software 
Development Kit) och en AppStore för publicering av applikationer.

Det finns fortfarande möjligheter att använda API:er för webbapplikationer men de flesta 
skriver  nu  sin  applikation  i  programmeringsspråket  Objective  C  för  att  dra  nytta  av 
ramverket, prestandan och det enhetliga utseende som plattformen har.

I  versioner  innan IOS 5 var  det  ett  stort  problem med  att  man inte  frigjorde minnet 
ordentligt. Detta har nu fixats i senaste IOS 5 där man nu kan låta kompilatorn lista ut när 
minne  behöver  frigöras  automatiskt.  Detta  läge  kallas  för  ”Automatic  Reference 
Counting” (ARC). Eftersom antalet enheter från Apple är ganska få behöver inte IOS-
utvecklare  tänka  på  olika  storlekar  på  skärmar  och  olika  arkitekturer.  I  Xcode  som 
används för att utveckla IOS-applikationer väljer man om det ska vara en Iphone eller 
Ipad och gränssnittet definieras efter just dessa 2 olika typer av enheter. Eftersom Iphones 
skärm  inte  ändrar  storlek  men  får  med  varje  version  högre  pixel-densitet  finns  det 
metoder för att använda mer högupplösta bilder när en Iphone har en bättre skärm.

Webbläsaren för IOS är Safari och har lånat mycket från webbläsaren för Mac OS X med 
samma namn. Den använder sig av Webkit för att rendera webbsidor. Antalet webbläsare 
för IOS är relativt få då alla bygger på den inbyggda renderingsmotorn Webkit.  Detta 
beror på att Apple inte vill att någon gör en applikation som laddar ner eller installerar  
exekverbar  kod.  Webkit  är  dock  tillåtet  att  använda  om applikationen  använder  den 
underliggande versionen i plattformen. (Apple, 2010)

4.2.1 Riktlinjer
Iphone har haft riktlinjer sedan utvecklingsverktyg släpptes för plattformen. Här kommer 
en beskrivning utifrån (Apple, 2012)

Apple har satt upp följande principer för att utveckla applikationer för IOS:
• Estetisk Integritet, applikationens utseende skall inte bara se bra ut utan det skall 

även  integreras  med  applikationens  funktion.  Produktiva  uppgifter  bör  utföras 
med standardkontroller och standardbeteenden där dekorativa element som ligger 
i bakgrunden inte stör det som finns i förgrunden.

• Konsistens,  följer  applikationen  IOS  standarder  för  gränssnitt?  Använder  den 
kontroller,  vyer,  och ikoner korrekt? Betyder  ikoner alltid  samma sak? Vet en 
person vad som händer om den utför en samma åtgärd på flera olika ställen i 
applikationen?  Fungerar  egenskapade  gränssnittselement  likadant  i  hela 
applikationen?

• Direkt  manipulation,  användare vill  inte  använda kontroller  för att  manipulera 
objekt på skärmen. Här bör man t ex använda olika gester såsom pinch för att 
zooma in och ut istället för att använda knappar som gör detta. IOS-användare 
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förväntar  sig  att  kunna rotera  eller  flytta  enheten  samt  använda gester  för  att 
påverka objekt på skärmen. När objekten blivit påverkade på något sätt bör man 
kunna se att det hänt något.

• Feedback, användare vill ha direkt respons för sina handlingar. Man bör visa att 
man tryckt på ett element genom att markera det på något sätt. Om något tar lite 
tid  bör  en  indikator  visas  och  kanske  ett  meddelande.  Animationer  gör  att 
användaren förstår sina handlingar bättre.

• Metaforer, när virtuella objekt och handlingar representerar något i verkligheten 
förstår användare snabbt hur de bör använda applikationen. IOS inkluderar saker 
som knappar på musikspelare, dra i på-av-knappar, bläddra igenom sidor av bilder 
och rullande hjul för att välja alternativ.

• Användarkontroll, det bör vara användaren och inte applikationen som gör val för 
användaren.  Applikationen  kan  varna  om  farliga  handlingar  men  det  är 
användaren som gör det slutgiltiga valet.  Handlingar  bör vara lätta  att  komma 
ihåg  och  inte  komplicerade.  Användaren  bör  kunna  avbryta  en  handling  och 
applikationen bör kunna återgå till sitt föregående tillstånd.

Apple  har riktlinjer  för användarupplevelse,  användandet  av IOS teknologier  och hur 
element i användarinterface skall användas. I kapitlet för användarupplevelse beskrivs det 
om hur man bör fokusera på den primära uppgiften och få det innehållet som användaren 
bryr sig om att stå ut. Man bör tänka på att placera de mest använda informationen i 
toppen av applikationen så att man enkelt kan nå den. Navigationen skall en enkel väg 
som är enkelt att förstå. Oftast bör man endast ha en väg till en vy. Om man skall kunna 
nå vyn från flera ställen kan man använda en så kallad ”modal view”.

För att göra det enkelt för användaren bör man minimera antalet kontroller på skärmen, 
sätta text på kontrollerna så att man förstår vad de gör samt använda standard-kontroller 
och gester med beteenden som man förutsätter. Texter i applikationen bör vara utformade 
så att användaren förstår där tekniska termer inte är att föredra. Man låter användaren och 
t  ex  ha  en  lista  av  alternativ  istället  för  att  låta  användaren  mata  in  text.  Hämta 
information  från  IOS  när  det  går  som  t  ex  användarens  kontaktdata  eller 
kalenderinformation.

Användare  kan  skapa  och  manipulera  filer  men  bör  inte  vara  medveten  om  något 
filsystem. Inställningar bör inte vara inkluderat i själva applikationen om det går. När 
man anpassar applikationen efter sitt varumärke bör man inte göra så att innehållet blir 
lidande. Sökfunktionalitet bör vara snabb och givande. Här bör man bl a indexera sin data 
i förväg så att resultaten visas snabbare.

I  användargränssnittet  bör  man  inte  använda standardknappar  och ikoner  som har  en 
annan betydelse än vad som menas. Man bör heller inte använda egna kontroller som 
utför samma sak som en standardkontroll. Man bör fundera på att lägga till realism för att 
få användaren lättare att förstå hur den används. Man bör tänka på att lägga till grafik och 
material  som  liknar  verkligheten.  Grafik  bör  vara  av  hög  kvalité  genom  hela 
applikationen.
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När användaren vänder på enheten bör det primära innehållet vara i fokus. Man bör inte 
visa någon komponent som säger att man skall vända på enheten och om enheten bara 
stödjer porträtt eller landskapsläge bör applikationen starta i detta läget. När användaren 
vänder på enheten brukar de vilja se mer information på skärmen. Här bör man tänka på 
att uppfylla detta och inte bara sträcka ut informationen. Kontroller som användaren kan 
trycka på bör vara minst 44 punkter stora så att användaren enkelt kan trycka på dom.

Användaren bör alltid vara säker på att arbete sparas om inte användaren själv tar bort 
det. Applikationen bör hela tiden vara redo på att den kan komma att stoppas därför bör 
data sparas så ofta som möjligt.

4.2.2 Bibliotek
MKNetworkKit
Detta är ett bibliotek för att underlätta anrop mot server. I detta bibliotek finns klasser för 
att ladda ner och posta information. Här finns även metoder för att konvertera JSON-kod 
(ett format på data) från servern till en ordlista i Objective C. Biblioteket stödjer ARC. 
(Kumar, 2011)
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4.3 Webbplattformen
Här listas webbteknologier och ramverk för att skapa mobila webbapplikationer.

4.3.1 Webbteknologier
Följande teknologier används för att skapa webbapplikationer.

HTML
HTML (Hyper Text Markup Language) är en standard och ett språk för att strukturera 
upp en hemsida. Olika element används för att markera vad olika delar av texten är för 
något.  Exempelvis  finns element  för att  sätta  text till  rubrik,  fetstil,  kursiv.  Det finns 
också element för att länka in resurser såsom bilder, Javascript och CSS-filer. Det går 
även att lägga in data som inte är synligt för användaren. Denna ”meta”-data används 
istället av sökmotorer och webbläsare.

CSS
För att få elementen att se olika ut än vad som visas som standard finns ett särskilt språk 
kallat CSS (Cascading Style Sheet). Med detta språk kan man sätta storlekar, typsnitt på 
text osv. CSS-koden ligger oftast i en separat CSS-fil som flera olika HTML-dokument 
kan dela på. Det finns olika sätt att nå elementen på en HTML-sida. Man kan leta upp 
element baserade på vilka attribut elementet har. Det vanligaste sättet är att använda ett så 
kallat  ”class”-attribut  med  ett  namn.  Man  kan  också  sätta  stil  på  elementet  utan  att 
använda en CSS-fil. Detta gör man genom att sätta CSS-koden i ett ”style”-attribut på 
elementet och inte länkat från en extern fil.

Javascript
Javascript är ett programmeringsspråk som körs i webbläsaren. Språket gör det möjligt att 
skapa dynamiska webbsidor. Flera nya tekniker finns för att ladda ner data asynkront och 
uppdatera delar av sidan istället för att ladda om den helt.

Mycket arbete har skett för att få Javascript att köras så snabbt som möjligt. Ett sätt som 
gjort en stor prestandaökning är att använda JIT (Just In Time) kompilering. Vilket gör 
att Javascript-koden blir omgjord till maskinkod allt eftersom programmet körs.  Språket 
tolkar värden på variabler under körning vilket gör att man slipper sätta olika typer för att 
t ex beskriva ifall det är ett nummer eller sträng. För att få sidorna dynamiska finns ett 
DOM (Document Object Model) vilket innehåller hela HTML-sidans element. Med olika 
metoder kan man lägga in och ta bort HTML-element samt ändra elementens attribut.

HTML5
Detta kapitel baseras på information från W3C (2012)

HTML5 är  den senaste  versionen av HTML. Denna version innehåller  inte  bara nya 
element utan också hur webbläsare bör hantera syntaxfel så att alla webbläsare renderar 
webbsidor som inte är korrekt kodade på samma sätt.
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I media har HTML5 blivit ett begrepp för de allra senaste teknologierna i webbläsare. 
Några av de tekniker som införts är uppsatta i följande tabell uppdelat på olika områden:

Offline & storage Det finns API för att spara data lokalt i webbläsaren kallat 
”Local  Storage”.  Indexed  DB kan också  användas  för  att 
spara data lokalt och är en databas som körs i webbläsaren. 
För att  nå filer  lokalt  på datorns hårddisk kan ”File  API” 
användas. Allt detta nås ifrån Javascript.  IndexedDB finns 
det dock ännu inget stöd för i Android och IOS utan här kan 
man  istället  använda  ”Web  SQL  Database”,  vilket  är 
föregångaren till ”Indexed DB”  (When can I use, 2012, 2 
maj)

Device Olika  teknologier  finns  för  att  få  ut  GPS-position,  dina 
kontakter, input för ljud och bild samt få ut hur enheten är 
vinklad.

Connectivity Istället för att hela tiden fråga en server efter data kan man 
använda  Web  Sockets.  När  en  Web  Socket-anslutning 
mellan webbläsare och server är uppe kan webbläsaren och 
servern skicka data till varandra ungefär som en vanlig TCP-
IP-socket.  Servern  kan  då  pusha  ut  information  när  som 
helst utan att klienten behöver anropa med olika intervall.

Multimedia I  HTML5 finns  video  och  audio-taggar  för  att  spela  upp 
video och ljud.

Graphics För  att  visa  grafik  kan  man  antingen  använda  det 
standardiserade formatet SVG (Scalar Vector Graphics) för 
att  visa  vektorgrafik  eller  använda  Canvas-taggen  för  att 
måla  ut  2D  eller  3D  grafik.  För  3D-grafiken  används 
WebGL som är byggt på OpenGL ES, ett öppet API för att 
programmera mot grafikkkort.

Performance & Integration Web workers kan användas för att köra beräkningsintensiva 
operationer  i  en  egen  tråd  vilket  medför  både  ökad 
användning av den underliggande hårdvaran och fördelen att 
webbläsaren inte blockeras tills operationen är klar.

XMLHttpRequest är ett API för att ladda ner data asynkront 
till webbläsaren via Javascript. I XMLhttpRequest2 finns det 
även möjlighet att ladda upp data och kunna hålla koll på 
hur mycket av en fil som laddats upp till server.

CSS3 I den senaste versionen av CSS finns det specificerat  nya 
stilar  att  lägga  på  HTML  element.  Man  kan  nu  flytta 
elementen i 3D samt skapa olika animationer, effekter och 
övergångar för att få en webbapplikation mer levande och 
tilltalande.
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Eftersom  HTML5-standarden  ännu  inte  är  klar  och  hela  tiden  förändras  kommer 
teknologier att tillkomma och kanske försvinna. Ett exempel på detta är “Web database” 
som nu blivit ersatt av “Indexed database” pga krav från Mozilla och Microsoft att inte 
använda SQL i webbläsaren då det inte finns någon SQL version som är lik en annan och 
nuvarande Web Database-implementationer bygger alla på den öppna databasen SQLite. 
(W3C, 2010)

JSON
JSON (JavaScript Object Notation) är ett format för enkel överföring av data. (JSON, 
2012) Det är enkelt att läsa och förstå för både utvecklare och datorer. JSON är uppbyggt 
med 2 strukturer:

• En samling med nycklar och värden som bildar ett objekt.
• En ordnad lista av värden.

Dessa  objekt  och  listor  kan  användas  som  värden  och  skapa  en  hierarkisk  struktur. 
Typerna för värden som stöds är strängar, heltal, flyttal, objekt och ”null”-värden.

Bibliotek för att läsa och skriva JSON finns inbyggt i Android och finns med i biblioteket 
för  Iphone.  Webbläsare  har  denna  funktionalitet  inbyggd  och  nås  enkelt  genom 
Javascript.
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4.3.2 Ramverk
Här listas webbramverk vilket bygger på att endast använda HTML, Javascript och CSS. 
De är några av de bästa ramverken som finns ute på marknaden just nu och ingen extra 
kostnad behövs för att utnyttja dessa. 

Sencha Touch
Sencha Touch är ett Iphone-inspirerat Javascript-ramverk för den mobila webbläsaren. 
Det använder CSS3 för att få mjuka animationer mellan vyer. Inbyggt finns ett stort antal 
färdiga komponenter som t ex en karusellvy där man kan använda swipe för att gå mellan 
vyerna. Gränssnittet byggs upp dynamiskt mha Javascript-kod.  (Sencha, 2012)

jQuery
Jquery  är  ett  Javascript-ramverk  som  underlättar  utvecklingen  av  javascript-baserade 
webbapplikationer.  Olika metoder finns för asynkrona anrop, manipulation av HTML-
element och animationer. Genom att använda detta ramverk kan man vara säker på att 
metoderna fungerar i alla webbläsare då ramverket tätar de buggar som vissa webbläsare 
kan ha. Ramverket sponsras av företag och organisationer såsom Google, Dell, Mozilla, 
Wordpress m.m. (The jQuery Foundation, 2012)

JQTouch
JQTouch  är  ett  ramverk  för  att  skapa  mobila  webbapplikationer.  Det  kan  antingen 
använda ramverket Zepto.js eller jQuery som grund. (Zepto.js är en minimal version av 
ramverket jQuery) JQTouch har stöd för CSS3 animationer mellan vyer och teman för att  
få webbapplikationen att  se ut  som en Iphone-applikation.  Ramverket  är  dock i  beta-
stadiet och dokumentation saknas på många ställen. (Sencha Labs, 2012)

jQuery Mobile
jQuery Mobile bygger på ramverket jQuery. Ramverket har stöd för CSS3 animationer 
mellan vyer och har färdiga teman för alla komponenter. Använder man detta ramverk får 
man en layout liknande Iphone men designen på komponenter och listor skiljer sig något. 
Till ramverket finns det även ett grafiskt verktyg för att skapa layouter där man kan dra 
och släppa komponenter.  När  layouten  är  klar  kan man  enkelt  få  HTML-koden som 
skapats. Det finns också ett grafiskt verktyg för att dra och släppa färger på komponenter 
för att skapa ett tema för applikationen.

Kodar man gränssnittet behöver man inte skriva någon Javascript-kod utan ramverket tar 
hand om speciella attribut och konverterar sin html-struktur till en komplex struktur vid 
körning, mha Javascript. Detta gör att man inte behöver skriva mycket kod för att sätta 
upp sitt gränssnitt men kan ändå få ett avancerat utseende. Detta ramverket sponsras av 
stora företag såsom Nokia, Blackberry, Adobe m fl. (The jQuery Foundation, 2012)

Dojo Toolkit
Dojo  Toolkit  är  ett  flexibelt  Javascript-ramverk  för  att  skapa  webbapplikationer. 
Skillnaden  från  föregående  ramverk  är  att  detta  anpassar  sitt  tema  efter  plattformen 
webbapplikationen körs på. Dock är temat för Android föråldrat och passar inte in med 
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Androids nya riktlinjer där t ex en Action Bar-komponent bör användas. Ramverket har 
stöd för gester, CSS3 animationer och mjuk skrollning. Dojo Foundation som gjort Dojo 
Toolkit  backas  upp  av  företag  såsom  IBM,  Aol,  Google,  Aptana  m  fl.  (The  Dojo 
Foundation, 2012)

Nedanstående tabell visar skillnaderna mellan de olika ramverken.

Sencha Touch JQTouch jQuery Mobile Dojo Toolkit

Swipe-
funktionalitet

Ja Ja Ja Ja

Swipe-
komponent

Ja Nej Nej Ja

Dokumentation Dokumentation 
för  API, 
Exempelkod

Dålig  officiell 
dokumentation, 
Böcker

Böcker, 
Dokumentation 
för  API, 
Exempelkod

Böcker, 
Dokumentation 
för  API, 
Exempelkod, 
guider

Layout-editor Ja Nej Ja Ja

CSS3-
animationer

Ja Ja Ja Ja

Definering  av 
gränssnitt

Javascript HTML, 
Javascript

HTML, 
Javascript

HTML,
Javascript

Tidigare 
erfarenhet  av 
ramverk

Nej Ja, pga JQuery Ja, pga JQuery Nej

Plattformar 
som stöds

IOS,  Android, 
Blackberry, 
Kindle Fire

Iphone,  Ipod 
touch, Android

IOS, 
Android,Blackb
erry,  Bada, 
Windows 
Phone,  palm 
webOS, 
symbian, 
MeeGo

IOS  4  och  5, 
Android  2.2  – 
3.1,  Blackberry 
6

Tema Iphone-likt Iphone-kopia Snarlikt Iphone Iphone-likt

Licens(er) GPLv3 MIT GPLv2 BSD, AFL

23



5 Användbarhet
Användbarhet är ett mått på hur lätt ett användargränssnitt är att använda och definieras 
av följande komponenter:

• Lärande: hur enkelt är det att för användaren att utföra en uppgift första gången?
• Effektivitet: hur snabbt kan användaren utföra en uppgift i designen efter att ha 

lärt sig hur den fungerar?
• Ihågkommande: Hur snabbt kan användaren komma igång med designen efter att 

inte ha använt den på en lång period.
• Fel: Hur mycket fel gör användaren, hur allvarliga är dem och hur lätt återhämtar 

sig användaren från felen?
• Tillfredsställelse: hur trevlig är designen att använda?

Ju mer användbar en produkt är desto produktivare kan en användare bli med produkten. 
Det finns många metoder för att öka användbarheten men det bästa sättet är att göra så 
kallade användbarhetstester.

När  man  gör  ett  användbarhetstest  bör  man  tänka  på  att  använda  representativa 
testanvändare  som  inte  jobbar  på  samma  avdelning.  Användarna  bör  utföra  enkla 
uppgifter i designen. Man bör observera vad användarna gör och inte hjälpa till, annars 
hade testet varit onödigt då det är användarnas åsikter man vill åt.

 (Nielsen, 2003)

Man kan utföra användbarhetstester på följande sett:
• Strukturerat  användbarhetstest,  en  användare  får  ett  antal  uppgifter  som skall 

lösas. Användaren bör högt förklara sina tankar när de löser uppgiften. Detta test 
bör utföras med minst 5 användare och testen skall vara samma för varje person. 
(J. Nielsen, 2000) I ett strukturerat användbarhetstest finns fyra olika roller:

• Användaren som testar produkten med kunskap inom området.
• Testledaren som leder själva testet.
• Observatören som noterar vad som händer.
• Vittnet som har intresse av utvärderingen. Detta kan vara beställaren eller 

verksamhetsansvarig.  Denna  roll  kan  uteslutas  eller  vara  samma  som 
observatör.

• Partest,  två användare använder produkten och diskuterar högt hur de löser ett 
antal uppgifter. En handledare följer diskussionen och leder den på rätt väg. Detta 
sätt används om man vill ha bra bakgrundsinformation om produktens område.

• Walk-up-and-use, används för publika produkter där användaren inte har någon 
förkunskap om produkten. Här är det användaren som utför olika uppgifter och 
ombeds av en handledare att prata högt när produkten används. Här kan det bli 
svårt att dra generella slutsatser då varje användare utför olika uppgifter.

(Domingues et al, 2012)
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Enligt Nielsen, J (2003) bör ett användbarhetstest inte bara ske i slutet av 
designprocessen utan kan även ske i följande steg:

1. Innan man startar en ny design kan man testa den gamla designen för att få ut de 
bitar av designen som var bra.

2. Testa konkurrenters produkter för att få ut billig data om hur alternativa lösningar 
fungerar där egenskaperna är liknande den egna produkten.

3. Gör en fältstudie för att ta reda på hur användarna arbetar med produkten i sin 
vanliga miljö.

4. Skapa pappersprototyper på en eller flera designidéer och testa dem. Tiden som 
läggs ner på dessa ska vara så kort som möjligt eftersom de behöver ändras efter 
varje testresultat.

5. Iterera flera gånger gradvis igenom designförslagen från en enkel design till en 
fullt fungerande applikation. Testa varje iteration.

6. Inspektera designen mot utsatta riktlinjer och publicerad forskning eller tidigare 
studier.

7. Efter att designen är klar och implementerad, testa igen för att hitta eventuella 
problem som kommit upp under implementationen. 
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6 Relaterat arbete

6.1 Web Browser as an Application Platform: The Lively Kernel 
Experience

Taivalsaari  et  al  (2008),  skriver  i  denna  rapport  om  hur  det  är  att  utveckla 
desktopliknande applikationer för webbläsaren. För att kunna skriva om sina erfarenheter 
utvecklar de ett System kallat Sun Labs Lively Kernel som körs direkt i webbläsaren utan 
plugin.

Lively Kernel utvecklades efter följande antaganden:
1. World Wide Web är den nya utvecklingsplattformen.
2. Webbläsaren är det nya operativsystemet
3. Javascript är det programmeringsspråket som gäller för webben.

Under utvecklingen följdes följande mål:
1. Ingen installation eller uppgradering
2. Stöd för direkt manipulation och desktopliknande upplevlse.
3. Uniform och konsistent utvecklingsupplevlse.
4. Stöd för omforma systemet och stöd för dynamiska förändringar genom systemet.

För  att  uppnå  målen  utvecklades  hela  applikationen  i  Javascript.  Asynkrona  anrop 
(AJAX) användes för att hämta ner data i bakgrunden utan att påverka interaktiviteten i 
systemet. Ett ramverk utvecklades för att skapa ett användarinterface och olika widgets. 
Detta var byggt med SVG. Det implementerades också verktyg för att kunna manipulera 
och modifiera objekt direkt i webbapplikationen.

Olika problem som uppstod var t ex att I/O fungerade dåligt eftersom man är tvungen att 
modifera DOM-trädet för att visa grafik istället för att bara måla på skärmen med ett API, 
vilket man gör med desktop-applikationer. Olika användbarhetsproblem uppenbarade sig 
såsom  vad  back-,  fram-  och  uppdatera-knappens  roll  har.  Det  är  svårt  att  få  ett 
användarinterface med samma kapabilitet som en desktop-applikation, skrivs det.

En del nätverk och säkerhetsproblem stöttes också på. Man kan bara göra ett visst antal 
anslutningar  med AJAX samtidigt.  Man är  bunden till  att  anropa adresser  på samma 
domän. Det går inte att nå lokala filer eller nå funktioner i det underliggande systemet.

Ett  annat  problem  är  också  att  webbläsarna  stödjer  olika  teknologier  och  har  olika 
metoder för att komma åt dem. Webbläsarna renderar heller inte webbsidan likadant. Det 
finns inte någon standard för avancerad kommunikation, grafik eller media.

Utvecklingen av webbapplikationer kräver en evolutionärt stegvis stil.  Det går inte att 
veta ifall varje komponent finns närvarande och har den funktionalitet man förväntar sig. 
Webbapplikationer kräver mer testning än desktop-applikationer då de skall fungera för 
alla webbläsare.
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Olika problem gällande prestanda uppkom. Prestandan för Javascript är otillräcklig och 
applikationerna tar onödigt lång tid. De kan köra så mycket som 10-100 gånger saktare 
än vad Java gör. Minneshanteringen är också otillräcklig och webbapplikationen kan ta 
upp mycket minne. Grafikrenderingen för SVG kan ibland vara väldigt seg.

Olika lösningar på dessa problem presenteras. I/O problemen kan lösas genom att föra in 
liknande  funktionalitet  som  desktopapplikationer  har.  Prestandaproblemen  kan  lösas 
genom att  använda existerande teknologier  för  att  förbättra  prestandan.  Lösningen på 
nätverksproblem  är  att  införa  en  ny  säkerhetsmodell  med  rättigheter  och  certifikat. 
Kompabiliteten  mellan  webbläsare  kan  lösas  genom  att  utveckla  en 
referensimplementation av alla nya funktioner som läggs till i standarden.

Mycket har hänt sedan 2008 då denna studie publicerades. Idag är prestandaproblemen 
med Javascript inga problem i dagens webbläsare för PC. Man har löst detta genom att 
köra Just In Time-kompilering (JIT) där koden kompileras allt eftersom den körs  vilket 
får prestandan att börja likna hastigheterna för färdigkompilerade program. Funktionalitet 
för att nå funktioner på den underliggande plattformen har börjat komma i och med nya 
API i HTML5 och kompatibiliteten har lösts genom att använda ramverk som hela tiden 
uppdateras efter alla webbläsare inför ny funktionalitet. Exempel på ramverk som dessa 
är JQuery. I och med HTML5 finns nu även en standard för hur felen skall hanteras vilket 
gör att webbläsarna idag bör ha samma beteenden. Ett alternativ till SVG är idag HTML5 
Canvas-elementet vilket gör att man kan rendera grafik på traditionellt vis med att ändra 
pixel för pixel. Detta är dock inget som används i denna studie men själva hanteringen av 
DOM-trädet för att ändra på SVG-grafiken kan dock vara av intresse då samma liknande 
operationer görs i denna studies html-kod.

Studien som sådan liknar denna studie då de skapar en webbaserad applikation utifrån 
hur en applikation annars fungerar på den underliggande plattformen. De studerar sedan 
hur funktionaliteten skiljer sig vilket denna studie också gör. Den tar också upp inslag om 
användbarhet  t  ex  vilken  roll  knapparna  i  webbläsarna  har.  Studien  skiljer  sig  i  att 
Taivalsaari  et  al  (2008) försöker emulera  ett  helt  operativsystem medan denna studie 
endast jämför en specifik typ av applikation.
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7 Utveckling av prototyper

7.1 Genomförande
Följande steg visar hur prototyperna utvecklades.

1. Planering
Initialt skapades det en kravlista av företaget. (Se bilaga A). Kravlistan 
diskuterades för att få en förståelse för vilken funktionalitet mobilapplikationerna 
skulle ha. En tidsuppskattning gjordes för att dela upp tiden för de olika 
prototyperna. En genomgång gjordes också av det existerande systemet både i 
webbversionen och i Excelversionen för att få en uppfattning om hur det används 
idag.

2. Pappersprototyp
Baserat på kraven och det existerande tidrapporteringssystemet för webbläsaren 
och Excel skapades ett antal pappersprototyper iterativt för att kunna stämma av 
med projektledaren hur applikationen skulle kunna fungera och se ut. (Se bilaga 
C) Pappersprototyperna skapades endast för Android och Iphone då 
webbversionen är baserad på dessa prototyper.

3. Implementation av prototyper
Prototyperna utvecklades så att kraven uppfylldes innan nästa prototyp 
påbörjades. Detta medförde att API (Application Programming Interface) för 
integration mot XLTime och strukturen på applikationen blev klar att användas 
för efterliggande prototyper. För de plattformsspecifika applikationerna följdes de 
riktlinjer som finns angivna för varje plattform.

Varje vecka fick företaget testa applikationen vid veckomötet och spontant ge 
synpunkter på prototypen som utvecklades för tillfället. Synpunkterna 
implementerades sedan inför nästa iteration.
1. Android

Med pappersprototyp som grund utvecklades Android-applikationen. För att 
kunna implementera Androids riktlinjer även för tidigare Android-versioner 
än version 4, användes biblioteken Google Support Library och Actionbar 
Sherlock. Här togs även en webbservice fram för integration med det 
existerande tidrapporteringssystemet. Webservicen kunde sedan användas av 
alla prototyper.

2. Iphone
Iphone-applikationen utvecklades genom att använda Android-applikationens 
struktur som grund och sedan gå efter pappersprototyperna när layouten för 
Android inte stämde överens med Apples riktlinjer för IOS. Här användes 
biblioteket MKNetworkKit för att lättare hantera upp och ner-laddning av 
information mot det existerande tidrapporteringssystemet.

3. Webbapp
För att underlätta utvecklingen av webbapplikationen valdes ett ramverk. Här 
jämfördes olika ramverk för att se vilket som skulle passa bäst. Kriterierna för 
ett ramverk som skulle användas var att det byggde helt på HTML, Javascript 
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och CSS, det skall vara touchbaserat och ha någon form av swipe-
funktionalitet.

JQuery Mobile valdes pga den stora support av företag som ligger bakom och 
att tidigare erfarenhet fanns inom JQuery. Det finns även support för fler 
enheter än de andra ramverken. Ramverket kändes också väldigt snabbt att 
jobba med då man i början inte behövde skriva någon Javascript-kod för att få 
ut en layout. Zencha Touch skulle egentligen vara ett bättre val eftersom det 
har stöd för swipe-vyer men det fanns inte tid till att sätta sig in i ramverket 
som endast bygger på Javascript-kod. När utveckling med Jquery Mobile 
började stod det att det fanns stöd för swipe-vyer men senare efter en 
uppdatering av ramverket togs denna feature bort (då den var i betastadiet och 
inte fungerade som den skulle).

7.2 Resultat

7.2.1 XLTime Webservice
Under projektets gång har en webbservice som är kopplad till en SQL server skapats. 
Webbservicens är skriven i VB.Net och kör MVC2. Den har till uppgift att fungera som 
en  brygga  mellan  mobilapplikationerna  och  databasen  för  det  existerande 
tidrapporteringssystemet. För att inte skicka med användarnamn och lösenord vid varje 
anrop har en extra tabell skapats där en nyckel lagras för varje användares mobiltelefon. 
Detta  för  att  både  öka  säkerheten  samt  underlätta  för  användaren  om lösenord  bytts 
behöver inte användaren logga ut och in i mobilapplikationen. Det blir också möjligt att 
låsa nyckeln för en mobiltelefon ifall den skulle ha blivit borttappad eller stulen.

Olika sökvägar användes för olika metoder. POST-anrop användes när data skulle läggas 
till eller uppdateras. GET-anrop användes vid hämtandet av data. Varje anrop förutom 
login-anropet  använder  en  ”key”-parameter  där  nyckeln  från  inloggningen  skickades 
med.

Data skickas okrypterat  genom HTTP mellan applikationerna och webservicen.  Datan 
som  skickas  från  webservicen  serialiseras  till  JSON-kod  för  att  sedan  enkelt  kunna 
avserialiseras för varje plattform.

När webservicen hämtar data från databasen används vyer för att hämta tider, tidsrader 
och veckoinformation i ett enda anrop. Data sorteras sedan ut med hjälp av LINQ i .Net.  
Varje tidsrad har en främmande nyckel till tabellerna projekt, aktivitetskod, frånvaro och 
övertid. När data retuneras för en vecka sorteras dessa ut så att projekt-, frånvaro- och 
övertidstider  ligger  för  sig.  Under  denna  sortering  är  man  tvungen  att  kolla  om 
främmande nycklar innehåller NULL-värden för att lista ut vilken typ av rad det är.

När en tid registreras sätts endast en flagga till att veckan är registrerad i veckotabellen. I 
nuvarande systemet för Excel och webbapplikationen för PC beräknas olika saker såsom 
flextid ut vid registrering av vecka.
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7.2.2 Prototypernas struktur

Figur 4: Detta tillståndsdiagram visar hur man går mellan de olika vyerna för  
varje prototyp.

  
Login
Loginvyn är den första vyn som användaren ser när den startar applikationen. Här matar 
man in sitt användarnamn och lösenord och klickar sedan på logga-in-knappen för att 
logga in. För Android- och Iphone-applikationen behöver man även mata in en Service 
Provider. (Se Figur 6 & Figur 5) Detta är adressen till webbservicen. Webbapplikationen 
nås  under   samma  adress  som  själva  webservicen.  När  inloggning  sker  skickas 
användarnamnet, lösenordet, vilken version det är på applikationen och vilken plattform 
som man ansluter ifrån till webservicen. Man får då en nyckel som sparas ner lokalt. I 
webbapplikationen  (Figur  7)  används  Local  Storage  för  att  spara  nyckeln.  Nyckeln 
används sedan för att ladda ner data som är knuten till den specifika användaren.
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Hemvyn
När  man  loggat  in  kommer  man  till  hemvyn  där  den 
nuvarande dagen visas. Här listas alla projekt-, frånvaro- och 
övertidstider  för  den  nuvarande  dagen.  För  varje  projekt 
visas en titel  med siffra för aktivitetskoden och projektets 
namn. Under detta står en kommentar för tiden. Till höger på 
raden  visas  antal  timmar  man  jobbat  med  projektet.  För 
Iphone-prototypen (Se Figur 10) visas även en pil längst ut 
till höger som visar att raden går till en annan vy. Frånvaro- 
och  Övertidsraderna  ser  ut  som  projektraderna  men  har 
ingen siffra för aktivitetskod. Finns det inga rader visas en 
text som talar om hur man lägger till en rad.

Här finns det även möjlighet att komma till veckan för den 
nuvarande  dagen.  Veckovyn  blev  endast  implementerad  i 
Android-prototypen pga tidsbrist.  I veckovyn kan man likt 
dagsvyn se tiderna för projekt, frånvaro och övertid. Här ser 
man dock alla dagarna i veckan som kolumner där varje cell 
innehåller  tiden.  I  Android-applikationen kommer man till 
veckan genom att  klicka  på en veckoknapp längst  ner  till 
höger  i  dagsvyn.  I  Iphone-applikationen  finns  en  switch 
centralt längst ner i hemvyn.
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Figur 7: Login för 
webbapplikationen

Figur  8:  Veckovy  för 
Android-applikationen

Figur  5: Login för Iphone-
applikationen

Figur  6: Login för Android-
applikationen



I alla prototyper finns en knapp för att lägga till nya rader. I Android hittar man denna 
knapp längst ner till vänster i dags och veckovyn. I Iphone- och webbapplikationen hittar 
man den uppe till höger. För att gå till nuvarande dag finns det även en idag-knapp. I 
Android ser denna knapp ut som en kalender och är tagen från Androids SDK. Denna 
ikon  används  även  av  kalenderapplikationen  i  Android.  För  Iphone  och 
Webbapplikationen har denna knapp istället en text och befinner sig längst ner till vänster 
i applikationen.

För att gå mellan olika dagar eller veckor kan swipe användas för alla prototyper. Genom 
att dra till vänster går man framåt i tiden och höger för att gå bakåt. I webbversionen syns 
dock ingen animation och gränssnittet följer inte efter fingret.

Om dagen  eller  veckan  är  registrerad  visas  en  röd  text  ovanför  tidsraderna.  För  att 
registrera vecka, gå till  datum eller logga ut finns det även en meny som gömmer sig 
bakom överflödesknappen/menyknappen  på  Android.  (Se  Figur  8)  En liknande  meny 
finns  för  Iphone  och webbapplikationen  fast  utan  ”logga  ut”-alternativ.  En  logga-ut-
knapp finns istället längst upp till vänster för både Iphone och webbapplikationen. För att 
få fram menyn på Iphone, trycks knappen längst ner till höger som visar en pil. 

Vid registrering av vecka kommer en dialog upp som frågar ifall användaren är säker. 
Klickas då ”Ja” kommer en dialog visas som säger att den registrerar veckan. När detta är 
klart visas den röda texten ovanför raderna.
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Figur  10:  Dagsvy  för  
Iphone-applikationen

Figur 11: Dagsvy för 
webbapplikationen

Figur 9: Dagsvy för 
Android-applikationen



För Android-applikationen visas den totala tiden för dagen eller veckan bredvid datumet 
som  står  uppe  till  vänster.  Iphone-applikationen  visar  istället  till  höger  ovanför 
tidsraderna.

Väljer användaren ”Logga ut”,  visas en dialog som säger att  applikationen loggas ut. 
Webservicen anropas I bakgrunden och den nuvarande nyckeln blir inaktiv. När detta är 
klart kommer användaren tillbaka till inloggningsvyn.

Välj datum
I Android visas denna vy som en dialog ovanpå hemvyn där standardkomponenten för att 
välja datum visas. (Se Figur 13) När  datum ändras uppdateras titeln på dialogen med rätt 
datum och vecka. I Iphone-versionen visas istället en ny vy som tar upp hela skärmen. 
(Se Figur 14) Iphones standardkomponent för att välja datum ligger nederst på skärmen 
och en tabellvy med en rad visas på övre delen.  När  datumet  ändras i  komponenten 
uppdateras raden med rätt datum och vecka.

I webbapplikationen visas vyn för hela skärmen. (Se  Figur 12) Här används istället ett 
textfält av typen ”date”. När användaren trycker på detta visas en standardkomponenten 
för att  välja datum i webbläsaren.  På Iphones webbläsare visas standardkomponenten 
längst ner på skärmen och vyn skjuts uppåt. I  Chrome för Android visas samma dialog 
som i Android-applikationen. Androids webbläsare visar bara ett vanligt textfält.

När användaren har valt sitt datum kan den klicka på ”ok” och skickas sedan tillbaka till 
hemvyn där dagen eller veckan har ändrats till det valda datumet.
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Figur  13:  Dialog  för  att  
välja  datum  på  Android-
applikationen

Figur  14: Vy för att välja  
datum  på  Iphone-
applikationen

Figur  12:  Vy  och  dialog  
för  att  välja  datum  på 
webbapplikationen



Lägga till projekt och aktivitetskod
När användaren har gått genom menyn för att 
lägga till tidsrad och sedan väljer projekt visas 
en  ny vy som tar  upp hela  skärmen  för  alla 
prototyper. (Se Figur 20,  Figur 16 & Figur 18) 
Här  finns  möjligheten  att  söka  och  filtrera 
projekten.  I  Android-applikationen  är  ett 
textfält  placerat  längst  upp  på  skärmen.  För 
både Android och Iphone kan man skrolla till 
en viss bokstav genom att dra  upp och ner vid 
den högra kanten på skärmen.

Vid  val  av  en  rad  i  Android-applikationen 
kommer  en  dialog  visas  med  en  lista  av 
aktivtetskoder. När aktivitetskod valts visas en 
dialog  som  talar  om  att  raden  sparas. 
Användaren tas sedan tillbaka till hemvyn när sparning är klar.

I  Iphone-applikationen  får  användaren  istället  trycka  på  en  projektrad  för  att  välja 
projektet, trycka på ”klar” uppe till höger och sedan välja en aktivitetskod på samma sätt. 
I vyn för aktivitetskod visas även det valda projektet. För att komma tillbaka till hemvyn 
trycker man på ”klar”. Raden för projektet visar då en indikator på att den sparas.

Webbappliktionen visar en lista på projekt. När ett har projekt valts, visas en ny vy. Här 
väljs en aktivitetskod. När aktivitetskod valts visas en ruta som säger att en ny rad sparas 
och användaren förs tillbaka till hemvyn.
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Figur  16:  Vy  för  att  
lägga  till  projekt  i  
Iphone-applikationen

Figur  15:  Vy  för  att  
välja  aktivitetskod  i  
Iphone-applikationen

Figur  17:  Vy  för  att  
välja  aktivitetskod  i  
webbapplikationen

Figur  18:  Vy  för  att  
välja  projekt  i  
webbapplikationen

Figur  20:  Vy  för  att  
lägga  till  projekt  i  
Android-
applikationen

Figur  19:  Dialog för  
att välja aktivitetskod 
i  Android-
applikationen



Lägga till frånvaro eller övertid
Frånvarovyn visas som en dialog för Android-applikationen 
(se  Figur  21)  och  som  en  ny  vy  för  Iphone-  och 
webbapplikationen.  I  frånvarovyn  visas  en  lista  på  olika 
typer av frånvaro. Om ett alternativ väljs i Android-dialogen 
kommer en dialog visa att den läggs till och sedan uppdateras 
hemvyn. I Iphone-applikationen väljs först ett alternativ och 
sedan klickas  ”klar”.  Då kommer raden läggas till  direkt i 
hemvyn  och  visa  en  indikator  på  att  den  sparas.  När  ett 
alternativ  valts  i  webbapplikationen  visas  en  dialog,  som 
säger  att  den  sparar  och  uppdaterar  sedan  hemvyn. 
Övertidsvyn fungerar precis likadant som frånvarovyn.

Spara tid
När användaren klickar på en rad i dagsvyn eller  en cell  i 
veckovyn kommer denne till en vy som visar information om 
den  specifika  tiden.  Här  ser  man  vilket  projekt  och 
aktivitetskod,  frånvaro  eller  övertid  som tiden  är  sparad  i, 
vilket  datum  tiden  är  sparad  på,  själva  tiden  och  en 
kommentar för tiden.

I Android-applikationen visas datumet först, sedan projektet, 
frånvaron eller övertiden. (Se Figur 22) Om det är ett projekt 
visas  aktivitetskoden  under  detta  samt  vilket  nummer  den 
har.  En  tidskomponent  ligger  under  dessa  textrader. 
Beroende  på  tillverkare  av  mobiltelefon  kan  denna 
komponent  se  olika  ut  ifall  man  kör  en  version  som  är 
tidigare  än  Android  4.  Tidskomponenten  placerar  sig  på 
olika ställen ifall den visas i porträttläge eller landskapsläge. 
Ett  textfält  för kommentar  kommer sedan och slutligen en 
avbrytknapp och en sparaknapp. När spara väljs kommer en 
dialog som säger att tiden sparas och användaren tas sedan 
tillbaka till hemvyn.

Iphone-prototypen presenterar all information i en tabellvy. 
(Se Figur 25) Datum projekt, frånvaro, övertid osv ligger rad 
för  rad.  Längst  ner  ligger  en  rad  för  tid  och  en  rad  för 
kommentar. För dessa två rader visas en pil längst till höger. 
Klickas en av de två raderna visas det antingen en välja-tid-
komponent  (se  Figur  24)  eller  ett  textfält  för  att  ändra 
kommentar till tiden. (Se Figur 23) När man trycker på spara 

längst upp till höger i tidsvyn kommer användaren direkt tillbaka till hemvyn och raden 
för tiden visar en indikator på att den sparas.
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Figur  21:  Dialog  för  att  
lägga  till  frånvaro  i  
Android-applikationen

Figur  22:  Tidsvyn  för  
Android-applikationen



Webbapplikationens tidsvy (Se  Figur 27) visar en tabellvy likt  Iphone men här finns 
istället  ett  input-fält  för  tid  och  ett  textfält  för  kommentar  längst  ner  i  vyn.  Input-
elementet är av typen ”time”. Androids webbläsare visar endast tangentbordet när fältet 
markeras. Chrome för Android och Safari för IOS visar en komponent för tid. (Se Figur
26 & Figur 28)
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Figur  25:  Tidsvyn  för  
Iphone-applikationen

Figur 24: Vy för att ändra  
tiden  i  Iphone-
applikationen

Figur 23: Vy för att ändra  
kommentar  till  en  tid  i  
Iphone-applikationen

Figur  27:  Tidsvy  i  
webbapplikationen

Figur  26:  Dialog  för  att  
ändra  tid  i  Chrome  för  
Android

Figur  28:  Skrollhjul  för  
att ändra tid i Safari i IOS



7.3 Analys

7.3.1 Webbservice
Webbservicen har en snabb responstid på mindre än en sekund när man kör via det lokala 
trådlösa nätverket. Det enda den gör dock är att konvertera data från databasen till JSON-
kod. Säkerheten kan förbättras på webservicen.  Den unika nyckeln är antagligen inte 
säker nog. Just nu testas prototypen också genom HTTP och här bör egentligen HTTPS 
med kryptering köras. Den öppna standarden OAuth bör användas för autensiering mot 
servern  istället  för  att  använda  nuvarande  nycklar  som  bygger  på  GUID  då  det 
existerande systemet då kan integrera mot andra produkter från tredjepart.

Prestandan kan också förbättras genom att optimera vyerna i databasen. Tabellen för en 
tidsrad har för tillfället inget fält för vad för sorts rad det är. Genom att kolla NULL-
värden kan det ta mer prestanda än vad som annars behövt. Genom att skapa ett nytt fält 
behöver en jämförelse för varje rad göras istället för 4.

För att få prototyperna att fungera i en skarp miljö behövs hanteringen av flextid och 
andra uträkningar hanteras när en vecka registreras.

7.3.2 Inloggning
Eftersom  Nlight  Solutions  säljer  applikationen  både  som  molntjänst  och  installerar 
tjänsten hos kund blev det tvunget att kunna rikta sin inloggning mot någon server på 
något sätt.  Just därför finns det ett  fält för domän. Här finns det planer på att istället 
implementera en webbservice för att hålla koll på de tjänsteleverantörer som finns och 
låta kunden välja sin leverantör från en lista istället för att mata in ett domännamn.

7.3.3 Android-prototyp
Stort fokus på Android-applikationen har varit att få så mycket yta som möjligt till att 
visa tiderna. Genom att använda Split Actionbar anpassar sig knapparnas position baserat 
på skärmens storlek.  I  landskapsläge placerar  sig knapparna uppe till  höger medans i 
porträtt ligger knapparna längst ner då dagens datum tar upp hela raden längst upp.

Dialogrutor används mycket överallt för att få ett snabbt flöde i applikationen. Det krävs t 
ex endast 3 klick för att lägga till en frånvarotyp. Genom testning på veckomötena kom 
det  fram att  använda  en  veckoknapp  för  att  komma  till  veckan,  och  använda  back-
knappen för att komma tillbaka till dagen fungerade bäst.

I loginvyn var tanken att användaren skulle logga in med en ikon uppe till höger. Detta 
kändes dock inte så intuitivt för företaget under veckomötena så en vanlig loginknapp 
implementerades istället under text-fälten.

Android-prototypen har genomgått  flera  iterationer  där  man växlat  vyer  på olika sätt. 
Från början  var  det  två  flikar  med  dag och vecka.  Då tog  det  upp för  mycket  plats 
vertikalt  och  detta  ändrades  sedan  till  en  dropnermeny  där  nuvarande  valet  visade 
datumet för dagen eller veckan. I dropnermenyn fanns då 2 val. Detta tyckte företaget på 
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testerna  också  var  lite  onödigt  och  en  veckoknapp  implementerades.  Då  kändes 
navigationen  rätt  och  man  kunde  då  implementera  back-funktionalitet  så  att  det  var 
möjligt att gå tillbaka från veckovyn till dagen via back-knappen.

7.3.4 Iphone-prototyp
Prototypen  för  Iphone  utgick  ifrån  Android-prototypen  och  de  ursprungliga 
pappersprototyperna. Här ändrades inte jättemycket ifrån pappersprototyperna.  En sak 
som ritades upp i pappersprototypen var att  datumtexten skulle leda till  en vy för att 
ändra datum. Då denna funktionalitet blev implementerad annorlunda för Android blev 
denna väg att gå till datumvyn inte implementerat. Detta alternativ hamnade istället under 
menyn nere till höger.

En  skillnad  mot  Android-applikationen  är  att  hemvyn  har  ett  globalt  datum  medan 
Android-applikationen har ett datum för varje vy. Trycks veckoknappen i Android-vyn 
och en dag sedan väljs, kan man backa tillbaka till det ursprungliga dagen med hjälp av 
back-knappen. I Iphone-applikationen går detta inte eftersom det inte finns någon back-
knapp och här används istället en switch för att växla mellan vecka och dag.

Iphone-applikationen använder mycket tabellvyer enligt riktlinjerna för IOS. Detta för att 
användaren skall veta hur allt i appen bör fungera. En pil visas i varje rad ifall den leder 
till  en  ny  vy.  Ett  annat  problem som  uppstod  var  hur  borttagning   av  rader  skulle 
implementeras. Tanken var till slut att ha ett alternativ i åtgärdsmenyn där användaren 
kunde  välja  ”ta  bort  rader”.  När  detta  alternativ  valts  skulle  swipe-funktionaliteten 
stängas av, en ny knapp synas upp till höger för att komma tillbaka och varje rad skulle få 
en borttagningsknapp för att ta bort den specifika raden. Detta var dock något som aldrig 
hann bli implementerat.

7.3.5 Webbapplikationsprototyp
Eftersom ramverket  liknade Iphones layout  kunde layouten  lika gärna baseras  på hur 
Iphone-applikationen fungerade. En back-knapp finns i hörnet för varje vy för att kunna 
gå tillbaka ifall  applikationen skulle köras i ett läge för Iphone där alla kontroller  för 
webbläsaren försvinner. För att uppnå detta lägger man till den nuvarande webbsidan till 
hemskärmen. Ingen funktionalitet finns ännu för att göra detta på Android om man inte 
bestämmer sig för att paketera webbapplikationen som en vanlig applikation och använda 
en webbvy.

Genom  att  använda  html5-attribut  för  input-elementen  kan  olika  tangentbord  för 
webbapplikationen visas. I ”välj datum” kommer en datum-väljare upp för Iphone och 
webbläsaren  Chrome  för  Android.  Trycker  användaren  på  tidsfältet  kommer  en 
tidsväljare att visas. Androids egna webbläsare saknar stöd för att visa komponenter för 
dessa fält.

Svårt  att  veta  hur  webbapplikationen  bör  se  ut.  Just  nu  känner  sig  nog  en  Iphone-
användare mer van vid att använda applikationen eftersom webbapplikationen använder 
ett ramverk som följer Iphone's layout mer än Androids. Det hade kanske varit bättre att  
använda ett ramverk som inte liknar någon av plattformarna för att få sin egen design. 
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Det  hade  då  varit  möjligt  att  köra  på  en  unik  design  som  inte  liknar  någon  annan 
plattform,  men  då  finns  risken  för  att  användargränssnittet  fått  sämre  användbarhet. 
Mycket forskning bör ha lagts på de existerande riktlinjerna för varje Android och IOS.

7.3.6 Arbeta enligt vattenfallsmodellen
Då prototyperna utvecklats efter varandra har de två sista applikationerna fått bli lidande 
då de inte fått lika mycket funktionalitet implementerat som Android-applikationen. Hade 
arbetet helt följt en iterativ modell hade prototyperna fått likvärdig funktionalitet och mer 
saker hade kunnat testas mellan plattformar inom användbarhet och funktionalitet.

Nackdelarna blir dock att man kommer behöva ändra alla prototyper samtidigt innan man 
vet hur man vill att applikationen skall fungera och se ut, vilket också kan ge mer arbete 
än  vad  som  behövs  om  applikationerna  utvecklas  efter  varandra  enligt 
vattenfallsmodellen.

Ett  iterativt  arbetssätt  för  varje  prototyp  där  de  viktigaste  funktionerna  testades  och 
förbättrades gjorde dock att  företaget kunde vara nöjda med en implementation innan 
utvecklingen gick vidare mot nästa prototyp.
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8 Funktionalitetsutvärdering

8.1 Genomförande
Prototyperna  testades  på  en  HTC Sensation  med  Android  4.0.3  med  romen  Virtuos 
Inquisitous  och  på  en  Iphone  3G  med  IOS  5.0.1.  För  att  utvärdera  funktionaliteten 
testades webbapplikationen allt eftersom den utvecklades som beskrivet i metoden. När 
problem eller positiva saker uppmanade sig noterades dessa och placerades i en tabell. 
Dessa funktioner jämfördes sedan med Android och Iphone. De funktioner som testades 
var:

• Lokal lagring
• Swipe
• Animationer
• Kommunikation
• Funktionalitet för att felsöka applikationerna
• Prestanda för listor, fungerar olika bra för olika plattformar.
• Välja datum

Här var det dock tidsbrist så inga andra ramverk än JQuery Mobile kunde testas gällande 
funktionalitet. Detta kan ha en viss påverkan på resultaten gällande prestanda.

Av tabellen  som framställdes  kunde man sedan enkelt  se  för-  och nackdelar  med  en 
plattformsspecifik  applikation  gentemot  en  webbapplikation  ur  ett  funktionellt 
perspektiv.

8.2 Resultat

8.2.1 Lokal lagring

Android-applikationen  har hjälpklasser för att skapa en SQLite-databas. Den använde 
dock inte detta utan laddar ner projekt, aktiviktetskoder, frånvarotyper och övertidstyper 
varje gång applikationen startar.

I Xcode går det enkelt att skapa upp en databas genom ett grafiskt gränssnitt. I IOS finns 
funktioner för att enkelt generera klasser för varje tabell i databasen. Detta används vid 
inladdning av projekt, aktivitetskoder, frånvarotyper och övertidstyper.

Webbapplikationen implementerade en Web SQL databas men det visade sig ta lite tid att 
ladda data. Genom att istället ha allt i minnet gick det mycket snabbare. Eftersom data 
endast  behöver  laddas  in  när  applikationen  startar  kunde Web SQL-databasen istället 
bytas  ut  mot  Local  Storage.  Fördelen  blev  då  också  att  det  gick  att  köra  på  fler  
plattformar som t ex Windows Phone vilket inte har stöd för Web SQL.

Senare  kommer  offline-funktionalitet  implementeras  och en  databas  kommer  då  ändå 
krävas eftersom det inte kommer att gå att ha hela databasen i minnet. Det bör även gå att 
undvika tidskrävande operationer genom att spara en viss del i minnet som används ofta. 
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Tiden att ladda data från databasen bör gå fortare än att ladda ner data från webservicen 
och tiden här kommer antagligen inte vara ett stort problem.

8.2.2 Swipe
I Googles support bibliotek finns en klass för att skapa swipe-vyer. Här var det enkelt att 
lägga till och ta bort vyer när användaren nått början eller slutet av listan av vyer.

För Iphone behövdes det lite mer jobb för att få en swipe-vy då det inte fanns en med lika 
mycket funktionalitet som på Android-applikationen.

Jquery Mobile har ingen färdig komponent för att swipea vyer fram och tillbaka.  Här 
användes istället endast igenkänning av en swipe. När en swipe-gest var klar ändrades 
vyn till   nästa eller föregående dag beroende på vilket håll fingret dras. Ingen grafisk 
effekt sker vid en swipe i webbapplikationen.

8.2.3 Animationer
Android-applikationens  animationer  flyter  på  bra.  Kan  börja  hacka  lite  när  något 
krävande körs i bakgrunden. Iphone-applikationens animationer flyter på bra. De CSS3 
animationer  som  följer  med  Jquery  Mobile  hackar  för  Android  medan  Iphones 
animationer  kräver  en  kort  paus  innan  animationen  flyter  på.  Denna paus  skiljer  sig 
mellan olika Iphone-versioner.

8.2.4 Kommunikation
Det  verkar  inte  vara  någon  större  skillnad  i  nedladdningshastighet  gentemot  de 
plattformsspecifika applikationerna.

8.2.5 Prestanda för listor
Listvyer i Android skapar inte fler rader än vad som visas på skärmen. När en vy för en 
rad åker utanför skärmen återanvänds den för att visa den nya rad som visar sig nederst 
på  skärmen.  På  detta  sätt  sparas  minne  och det  går  att  skrolla  igenom väldigt  stora 
mängder data. Iphone's listimplementation fungerar på liknande sätt.

I  Webbläsarna  för  Android  och  Iphone  finns  ingen  automatisk  hantering  av  att 
återanvända  vyer.  Jquery Mobile  har  inte  heller  någon implementation  med  liknande 
funktionalitet. Webbapplikationen fick visa några rader i taget och sedan visa en knapp 
för att ladda in fler rader. Visas alla 900 rader av projekt från webservicen stannar och 
hackar webbapplikationen vid skrollande.

8.2.6 Felsökning
Felsöka  en  Android-applikation  görs  genom  Eclipse  och  Androids  SDK.  När 
applikationen  startas  i  felsökningsläge  tar  uppstarten  av  applikationen  någon  minut 
eftersom den då skall initiera en felsökningsbrygga.

I Xcode körs Iphone-applikationen i felsökningsläge som standard när man laddar upp 
applikationen till mobilen. Detta tar ungefär lika lång tid som Android-applikationen när 
den laddas upp och inte felsöks.
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Webbapplikationen kunde testas genom att köra den i en vanlig desktop-webbläsare som 
t ex Chrome och använda dess inbyggda felsökningsverktyg. Ett interface hittades också 
för att  felsöka genom att använda Chrome för Android och Androids SDK. Liknande 
funktionalitet hittades inte för Iphone.

8.2.7 Välja datum
Android-  och  Iphone-applikationens  inbyggda  datumväljare  fungerar  bra. 
Webbapplikationen  som  använder  input-elementen  med  typen  ”date”  visar  ingen 
datumväljare för webbläsaren som följer med Android. I Chrome för Android fungerar 
det bra. Iphones webbläsare Safari får upp en datumväljare men sätter inte in datumet 
enligt standarden.

För att sammanfatta hur funktionaliteten skiljer sig visas här en tabell som visar hur saker 
fungerar  bra  eller  dåligt.  ”-”  betyder  att  det  fungerade  sämre,  ”0”  betyder  att  det 
fungerade lika bra och ”+” betyder att det fungerade bättre.

Funktionalitet Android-applikation Iphone-applikation Webb-applikation

Lokal Lagring 0 0 -

Swipe 0 0 -

Animationer 0 0 -

Kommunikation 0 0 0

Prestanda för listor 0 0 -

Felsökning 0 0 +

Välja datum 0 0 -
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8.3 Analys

8.3.1 Lokal Lagring
En databas i webbläsaren är möjlig för endast Iphone och Android men bygger på en 
döende  teknologi  som  antagligen  snart  inte  kommer  att  fungera  längre.  Därför 
implementerades  Local  Storage.  Om  offline-kapacitet  kommer  att  implementeras 
kommer  metoden  som  nu  används,  med  att  ladda  in  data  från  Local  Storage  vid 
applikationens uppstart, inte att fungera.

Android  och  Iphones  funktioner  för  databaser  har  mycket  snabbare  åtkomst  till  sin 
databas än vad webbläsaren verkar ha med Web SQL Database. Detta antagligen för att 
Javascript inte är lika snabbt som Java eller kompilerad Objective C-kod.

Något  som  dock  märktes  med  Web  SQL  Database  är  att  starta  flera  transaktioner 
samtidigt bör undvikas utan istället lägga alla anrop i samma transaktion. Detta gjorde att 
applikationen laddade och sparade mycket snabbare.

För  Offline-funktionalitet  i  webbapplikationen  bör  både  Web  SQL  Storage  och 
IndexedDB implementeras för att enkelt kunna köra frågor mot databasen för att få ut 
specifika tider vid olika tillfällen. Det kommer heller inte att gå att spara en hel databas i 
minnet.

8.3.2 Swipe
Svepning för att byta vecka och dag används för alla prototyper. Dock är det bara i de 
plattformsspecifika  prototyperna  som  vyerna  följer  med  fingret  när  det  sveps  över 
skärmen. Liknande funktionalitet bör vara möjlig att implementera i webbapplikationen 
men  det  valda  ramverket  hade  inte  stöd  för  detta.  Om webbapplikationen  hade  varit 
implementerat i Sencha Touch, eller Dojo Toolkit så hade det gått att använda en färdig 
komponent för swipe mellan vyer som följer med fingret. Det är dock oklart ifall det har 
stöd  för  att  dynamiskt  lägga  till  vyer  i  efterhand.  Det  märktes  dock  att  swipe-
funktionaliteten fungerade dåligt i Chrome för Android så knappar lades till för att byta 
dagar.

8.3.3 Animationer
CSS3-animationer  verkar  ännu  inte  vara  redo.  Detta  syns  mest  för  Android  då 
animationen hackar framåt. Detta kommer antagligen optimeras ytterligare i kommande 
versioner av webbläsare för Android. Något som också kan bidra till att det hackar är att  
saker körs i bakgrunden. Detta kan vara både nerladdning för webbapplikationen samt 
andra applikationers bakgrundsprocesser som bidrar.

En förklaring till pauserna innan animationer för webbapplikationen på Iphone är att den 
behöver  färdigställa vyn innan den börjar animationen. För att få en snabbare applikation 
utan artefakter togs animationerna därför bort för webbapplikationen där hackande visade 
sig tydligt.
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8.3.4 Kommunikation
Nedladdningshastigheten verkade inte påverkas något av att ladda ner från webbläsaren 
jämfört med Android- och Iphone-applikationen. Detta beror på att de plattformsspecifika 
applikationerna använder samma underliggande API som webbläsarna också använder. 
Taivalsaari  et  al  (2008)  hade  problem  med  flera  asynkrona  anrop  samtidigt,  i 
webbprototypen var detta inget problem och servern svarade snabbt på anrop även om 
flera anrop skedde samtidigt när man t ex backar bakåt i tiden (innan alla anrop hunnit  
klart).

8.3.5 Prestanda för listor
Den  dåliga  prestanda  för  listor  som  uppdagades  skulle  kunna  lösas  genom  att 
experimentera och skapa ett ramverk för långa listor i Javascript, HTML och CSS. Denna 
implementation  skulle  kunna  fungera  likt  Android  och  Iphones  implementation.  Här 
märks  samma  problem  som  Taivalsaari  et  al  (2008)  fick  när  de  försökte  få  samma 
upplevelse som en desktop-applikation.

Taivalsaari et al (2008) skriver hur de hade prestandaproblem med att uppdatera DOM-
trädet  för  sin  SVG-grafik.  Under  testerna  fanns  det  dock  inget  som  tyder  på  att 
webbapplikationen saktades ner pga operationer för att ändra om HTML-element förutom 
när flera hundra rader laddas in i projektvyn. Här bör det dock vara själva renderingen av 
element som är problemet.

8.3.6 Felsökning
Felsökning fungerar alldeles utmärkt att köra på Android och Iphone, dock kan det ta tid 
att  ladda  upp  applikationen  varje  gång  via  USB.  Det  finns  inte  jättemycket 
felsökningsverktyg för de mobila webbläsarna för IOS och Android. Dock har Chrome 
för Android ett inbyggt interface för att felsöka över usb och använda Chrome i datorn.

Det  slutade  dock med  att  testa  webbapplikationen  i  Chrome för  Windows och Mac. 
Fördelarna här var att filer som ändrats kunde laddas upp snabbt istället för att behöva 
ladda  upp  hela  paketet  varje  gång,  vilket  man  får  göra  för  de  plattformsspecifika 
applikationerna.  Detta  gör  det  mycket  snabbare  att  felsöka  och  uppdatera 
webbapplikationer.

8.3.7 Välja datum
Eftersom webbläsarna tolkar input-elementen med datum på olika sätt går det inte att 
skapa en generell applikation som utnyttjar elementet. Nu behövs det 3 olika versioner; 
en  som följer  HTML5-standarden,  en  som följer  Iphones  version  och  en  Javascript-
version för webbläsare som inte har stöd för HTML5-elementets datumformat.
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9 Utvärdering av användbarhet

9.1 Genomförande
Användartestet  genomfördes  genom  att  en  testledare  lät  varje  användare  testa  alla 
prototyper  i  sin  unika  ordning.  Varje  användare  testade  var  för  sig  tillsammans  med 
testledare och observatörer.

Då implementationen kommit olika långt för de olika prototyperna fick användarna testa 
versioner av prototyperna där funktioner skalats  bort  så att  varje prototyp  har samma 
funktionalitet. Då krångel med datumhanteringen upptäcktes i slutet av utvecklingen för 
webbapplikationen valdes Chrome för Android eftersom den följer HTML5-standarden 
gällande datumformat i input-element. Webbapplikationen testades också sist då en bugg 
uppenbarade sig under testerna vilket gjorde att  det inte gick att  lägga till  en tidsrad. 
Webbapplikationen har också bara de första 25 projekten för att inte få så dålig prestanda.

Två användare fick prova att testa Webbapplikationen så långt det går innan det tog stopp 
pga buggen och kunde ändå komma med synpunkter om hur det fungerade. Då flödet var 
likadant för webbapplikationen som för Iphone-applikationen kunde problem ändå ses 
som skulle kunna uppstå för webbapplikationen.

Vad som användarna kommer att kunna testa är:
1. In- och utloggning.

2. Flytta sig mellan olika dagar och hoppa till datum

3. Lägga till projekt med aktivitetskod (dock ej på webbapplikationen)

4. Spara tid på ett projekt för en specifik dag.

5. Registrera en vecka för den nuvarande dagen

Varje användare fick utföra ett  visst  antal  uppgifter  för varje prototyp.  (Se bilaga B) 
Dessa uppgifter baserades på ovanstående lista. Under testets gång filmades mobilen med 
en  systemkamera  i  upplösningen  720p  för  att  enkelt  kunna  se  vad  som  händer  på 
mobilskärmen.  Inga  anteckningar  gjordes  utan  testledaren  höll  istället  igång  samtalet 
under varje test och frågar vad användaren tänker, tycker att det fungerar och hur det 
skulle kunna förbättras. 

En Android-användare kunde inte vara med och byttes ut mot en användare som varken 
använt Iphone eller Android. Detta gjorde dock att mycket fler problem kunde hittas och 
påverkade resultatet att dra slutsatser i en positiv riktning.

När  testerna  var  klara  analyserades  alla  videoklipp  och  kommentarer  gällande 
prototyperna skrevs ner. Dessa sammanställdes sedan i en tabell för att enkelt kunna dra 
slutsatser om användbarheten.
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Då ordningen inte blev unik och 4 av 6 användare fick testa webbapplikationen sist, kan 
det ha en viss inverkan på resultatet gällande inlärning, vilket kan medföra att de tycker 
att  webbapplikationen var lättare då de inte behövde lära sig hur själva applikationen 
fungerade med den webbbaserade prototypen.

När utvecklingen av Android-applikationen var klar åkte Nlight Solutions runt till olika 
kunder och visade upp applikationen för att få företag intresserade. Under dessa möten 
uppkom olika synpunkter som togs med i analyseringen av resultatet.

9.2 Resultat
Under  detta  kapitel  listas  resultaten  för  alla  användartester  som  gjorts.  Efter  detta 
kommer en sammanfattande tabell. Då en av testpersonerna inte kunde delta fick ett av 
testen köras med en användare som varken använt Android eller Iphone.

9.2.1 Testperson 1 (Iphone)
Denna person testade prototyperna i följande ordning:
1 Iphone
2 Android
3 Webbapplikation

Här blev det skribenten för uppsatsen som fick genomföra testet.

In- och utloggning
Inga problem att logga in på prototyperna. Det tog dock lite längre tid att logga in på 
Iphone-applikationen.  Logga  ut  gjordes  snabbt  på  Iphone-applikationen  då  logga-ut-
knappen är synlig.  Var tvungen att leta lite på Android-applikationen för att logga ut. 
Gick lika snabbt att logga ut på webbapplikationen som Iphone-applikationen.

Flytta sig mellan olika dagar och hoppa till datum
Vill kunna hoppa till datum i Iphone-applikationen genom att trycka på titeln där datumet 
står. Hittar ganska snabbt genom att trycka på ”menyknappen”

Försöker trycka på titel för att komma till ett visst datum i Android-applikationen. Provar 
idag-knappen och vet inte vad den gör. Svårt att hitta datum vilket gömmer sig under 
menyknappen. Fattar senare att idag-knappen hoppar till idag.

Trycker direkt på menyknappen och väljer gå till datum i webbapplikationen. Använder 
aldrig pilarna för att gå till förgående eller nästa dag.

Använder aldrig swipe för någon av prototyperna utan väljer istället att gå mellan olika 
dagar via ”välj datum”-funktionen.

Lägga till projekt med aktivitetskod
Fattar  direkt  att  plus-knappen  används  för  att  lägga  till  ett  projekt  för  Iphone-
applikationen. Tyckte det var ovant att lägga till projekt först och sedan välja tid. Inga 
problem på övriga prototyper.
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Spara tid på ett projekt för en specifik dag.
Tvekar att gå tillbaka när kommentar matats in på Iphone-applikationen. För övrigt flyter 
det på bra.

Registrera vecka för den nuvarande dagen
Hittar registrerarknappen snabbt på alla prototyper.

Generellt
Tyckte  att  webbapplikationen  var  lättare  eftersom  alla  knapparna  har  text  och  att 
svarstiderna var snabbare i webbapplikationen.

9.2.2 Testperson 2 (Android)
Denna person testade prototyperna i följande ordning:

1. Android
2. Iphone
3. Webbapplikationen

Detta test genomfördes av en anlitad testledare.

In- och utloggning
Inloggning för alla prototyper gick utan några problem. Inga problem att logga ut när han 
vet  att  menyknappen  finns.  Det  var  inga  problem  att  logga  ut  på  Iphone-  och 
webbapplikationen.

Flytta sig mellan olika dagar och hoppa till datum
Vill väldigt gärna kunna klicka på titeln för att byta dag i Android-applikationen. Titeln 
med datum trycks ett flertal gånger. Har svårt att hitta menyknappen där ”gå till datum” 
finns.  Användarens  menyknapp  sitter  på  ett  annorlunda  ställe  på  sin  Android-mobil. 
Använder aldrig idag-knappen utan väljer istället ”gå till datum” för att gå till idag.

Vill även på Iphone kunna trycka på datumet för att ändra det. Hittar till slut byta datum i 
menyn nere till höger. Använder endast gå till datum för att gå till olika dagar. Swipe 
används ej. Vill trycka på datumet fast han vet om att det finns i menyn.

Trycker  på datumet även på webbapplikationen för att  byta  datum. Hittar  sedan byta 
datum  snabbt  under  menyknappen.  En  bugg  uppenbarade  sig  för  att  visa  tid  för 
webbapplikationen.  En  uppdatering  av  webbsidan  löste  detta.  Tycker  inte  om 
animationen för menyn.

Lägga till projekt med aktivitetskod
Inga problem med att lägga till projekt eller aktivitetskod i Android-applikationen. Vill 
kunna söka efter projekt. Inga problem att lägga till  olika projekt för Iphone. Testade 
aldrig lägga till projekt för webbapplikationen pga ordningen och uppgifterna.
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Spara tid på ett projekt för en specifik dag.
Vill gärna kunna skriva in tiden genom tangentbordet på Android-applikationen. Lyckas 
inte utan kommer till kommentarsfältet. Har problem med att få bort tangentbordet för att 
spara tiden. Rädd för att klicka på tillbakaknappen för att man kanske går tillbaka till 
föregående vy utan att spara. Tvekar att gå in på projektet som lades till på Iphone och 
trycker nästan på menyknappen först.

Registrera vecka för den nuvarande dagen
Inga problem att registrera vecka för alla prototyper.

Generellt
Hade problem med hårdvaruknapparna för HTC Sensation då de skiljer sig från den egna 
mobilen. Tycker det vore enklare att bara ha en meny istället för att ha en separat där 
projekt läggs till. Tycker inte att det är svårt att hitta när han vet var knapparna finns. 
Undrar varför plusknappen är för sig uppe till höger medan det är en meny nere till höger 
på Iphone.

Tycker  att  webbapplikationen var mer självförklarande när knapparna var flyttade  till 
webbsidan.

9.2.3 Testperson 3 (Iphone)
En testledare ledde detta test. Under detta test upptäcktes det att webbapplikationen inte 
kunde lägga till projekt. Därför lades de sista uppgifterna för webbapplikationen istället 
sist.

1. Webbapplikation
2. Iphone
3. Android
4. Webbapplikation

In- och utloggning
Inga problem att logga in och ut för alla prototyper.

Flytta sig mellan olika dagar och hoppa till datum
Vill kunna trycka på datumet för att hoppa till ett visst datum i Iphone-applikationen. Vill 
kunna få upp en kalender för att välja datumet.

Trycker på idag-knappen i Android-applikationen då hon tror att man skall komma till en 
kalender då knappen ser ut som en kalender. Noterar att hon kommer till idag. Swipear 
för att gå mellan olika dagar. Svårt att hitta gå till datum under menyknappen och fick en 
ledtråd att det finns andra knappar på telefonen. Vill kunna gå till en veckovy för att välja 
vecka. Vill kunna hoppa till olika veckor i datum-väljaren.

Chromes  zoom-funktion  för  när  klick  mellan  två  länkar  görs  förvirrar  användaren  i 
webbapplikationen.  Vill  kunna  gå  direkt  till  datumet  utan  behöva  trycka  på  gå-till-
knappen efter ett datum är valt.
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Lägga till projekt med aktivitetskod
En bugg uppenbarade sig för att lägga till projekt med aktivitetskod. Testpersonen kunde 
komma  till  aktivitetskoden  och  ett  felmeddelande  visades.  Vill  kunna  backa  tillbaka 
direkt till hemskärmen utan att behöva backa 4 steg bakåt.

Vill kunna söka efter projekt. Inga problem med att lägga in projekt på Android eller  
Iphone.

Spara tid på ett projekt för en specifik dag.
Inga problem att spara en tid på Android-applikationen. Går snabbt och ser naturligt ut i 
Iphone-applikationen. Problem att spara tid på ett projekt i webbappliktionen då en annan 
bugg  uppenbarade  sig  där  den  inte  laddade  projekt  i  dagsvyn.  Det  löstes  genom en 
uppdatering. Inga problem att sedan spara tiden.

Registrera vecka för den nuvarande dagen
Registrera vecka gick felfritt för alla prototyperna. Gillar inte titeln på dialogrutan som 
frågar ifall man verkligen vill registrera veckan i webbapplikationen.

Generellt
Tycker att Iphone-applikationen kändes mycket snabbare än webbapplikationen. Gillar 
inte skrollhjulen för att  mata in tid  och datum. ”Vill  inte  skrolla från 1 minut  till  30 
minuter”. Vill kunna mata in siffror istället. Tycker att ikonen för menyn är fel då den 
oftast betyder ”skicka till...”.

9.2.4 Testperson 4 (Iphone)
Detta test leddes utan specifik testledare. Här började testet med webbapplikationen. Här 
var uppstod buggen precis som förra gången och ett projekt kunde inte läggas till. Tester 
med denna person skedde därför i följande ordning:

1. Webbapplikation
2. Android
3. Iphone
4. Webbapplikation

In- och utloggning
Logga  in  utan  problem  på  alla  prototyperna.  Kom  ihåg  att  logga  ut  låg  under 
menyknappen för Android. Inga problem att logga ut för Iphone och webbapplikationen 
då knappen var synlig.

Flytta sig mellan olika dagar och hoppa till datum
Använde pilarna för att gå mellan dagar i webbapplikationen. Var inte säker på vilket 
datum som var idag och ville kolla detta. Förstod senare att det gick att trycka på idag-
knappen.

Efter att ha problem med att hitta registreringsknappen för Android-applikationen, börjar 
han hålla inne på olika knappar på skärmen och märker då att en text visas för idag-
knappen. Han vet då att denna kan användas för att komma till idag.
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Swipear  mellan  olika  dagar  för  att  gå  till  ett  visst  datum  för  Android  och  Iphone-
applikationen. Försöker även prova på webbapplikationen men lyckas inte så använder 
pil-knapparna istället.

Lägga till projekt med aktivitetskod
Fattar direkt att plusknappen betyder lägga till för Android och Iphone. Lägga till projekt 
med aktivitetskod fungerade inte på webbapplikationen.

Spara tid på ett projekt för en specifik dag.
Går direkt in på projektet som lades till på Android. Får problem att ta bort tangentbordet 
för  att  komma åt  spara-knappen.  Försöker  trycka  enter  och backspace  för  att  ta  bort 
tangentbordet. Vill kunna skrolla i vyn ovanför tangentbordet. Vill ha en förklaring för 
formatet av tiden.

Inga problem att spara tid för iphone- och webbapplikationen.

Registrera vecka för den nuvarande dagen
För Android-applikationen hittar han till slut registrera-funktionen efter att ha klicka på 
alla synliga element på skärmen och fått en ledtråd med att det finns knappar som han 
inte har använt.

Generellt
Rädd för att testa hårdvaruknapparna på Android-mobilen. Tror det är lättare att förstå 
Android-applikationen om han använt hårdvaruknapparna innan. Tycker inte att knappen 
är  tydlig  för  att  att  visa  att  det  är  en  meny.  Om  webbapplikationen  kan  vara  på 
hemskärmen spelar  valet  av Iphone-applikation  eller  webbapplikation  inte  någon roll. 
Tycker att webbapplikationen var enklast att använda då det var tydligt med text överallt. 
Röd text för registrerad vecka känns mer som en varning.

9.2.5 Testperson 5 (Varken Android eller Iphone)
Detta  användartest  gjordes  utan  testledare  och  med  en  person  som varken  använder 
Android eller Iphone. Prototyperna testades i följande ordning:

1. Iphone
2. Android
3. Webbapplikation

In- och utloggning
Inloggning på Iphone gick bra. Här trycker han dock på klar på tangentbordet och får 
sedan trycka på ”Logga in”. Får lite problem att förstå att textfälten behöver tryckas på 
för att få upp tangentbordet på Android-applikationen. Har sedan inga problem att logga 
in. Tycker att det inte går snabbt att logga in på webbapplikationen. Fick fel när han 
skulle logga in. Andra gången gick det bra.

Svårt  att  hitta  logga  ut  på  Android.  Vill  ha  en  knapp  som  för  Iphone  och 
webbapplikationen.
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Flytta sig mellan olika dagar och hoppa till datum
Hittar till ett visst datum efter att ha gått in och letat under plus-knappen för Iphone. Vill  
kunna trycka på datumet för att byta datum för Android-applikationen. Förstår inte riktigt 
idag-knappens  roll  för  Android-applikationen.  Tror  att  man  kommer  till  första 
arbetsdagen i veckan.

I webbapplikationen vill han veta datumet för idag för att sedan gå till idag. Detta gör han 
genom att trycka på pil-knapparna. Vill senare prova att swipea för att gå mellan dagar 
men lyckas istället gå mellan olika flikar i webbläsaren då Chrome för Android har denna 
funktionalitet. Efter att ha tagit bort alla andra flikar lyckas han ändå inte använda swipe-
gester. Tycker att det ska finnas flera sätt att byta dagar och lägga in piltangenterna för 
alla prototyper. Föreslår knappar med 2 pilar i varje för att hoppa en vecka framåt eller 
bakåt. Tycker att pilknapparna är för små och registrerar knapptryck lite dåligt.

Tycker att det skall gå att kunna trycka på datumtexten för att gå till ett datum. Titeln på 
dialogrutan bör ha en annan titel och det bör fortfarande finnas ett meny-alternativ. Vill 
kunna se vilken vecka som han registrerar i menyn.

Lägga till projekt med aktivitetskod
Inga  problem att  lägga  till  ett  projekt  på  Iphone  och  Android.  Lägga  till  projekt  på 
webbapplikationen testades ej.

Spara tid på ett projekt för en specifik dag.
När han vill lägga in en tid på ett  projekt på Iphone, vill han gå in och lägga till  ett  
projekt för att sedan spara tid. Blir överraskad över att han har två projekt. Tycker om 
skrollhjulet i vyn för att spara tid. Vill på något sätt använda Iphone-knappen för att  gå 
tillbaka  eller  trycka  ok för sparning.  Upptäcker  buggar när han ändrat  kommentar  på 
Iphone och sedan skall in och ändra kommentar igen. Då syns inte kommentaren längre. 
Tycker  att  det  skall  finnas  en  spara-knapp  inne  för  kommentaren.  Hittar  inte  spara-
knappen först för tidsvyn.

För Android-applikationen trycker han likt Iphone först för att lägga till ett projekt och 
lägger  sedan  till  ett  projekt  när  han  skall  spara  tid  på  projektet.  För  att  spara  tid  i 
webbapplikationen var testledaren först tvungen att gå runt en bugg genom att uppdatera 
webbläsaren. Har inga problem med att ändra kommentar på en tid.

Vill  ha samma design på skrollhjulen för  att  ändra tid  och datum även för de andra 
prototyperna.

Registrera vecka för den nuvarande dagen
Får leta runt lite för att registrera veckan för Iphone. Har problem att hitta knappen för att 
registrera  veckan  då  den  gömmer  sig  bakom menyknappen.  Går  till  fredagen  för  att 
registrera veckan. Vill kunna se en vecka för att registrera den.
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Tror att det går att trycka på menyknappen i Android för att nå registrera vecka även i 
webbapplikationen. Får leta runt lite och hittar sedan registrera under knappen med texten 
meny.

Generellt
Vill kunna ta bort rader. Föredrar Iphone-applikationen framför Android-applikationen 
för att det var mer tydligt och med mindre knappar att hålla reda på. Tycker att Android-
applikationen har en längre inlärningskurva.

Tycker bäst om webbapplikationen då den är lättast att använda. Han tror dock att det kan 
bero  på  att  han  fick  testa  de  andra  prototyperna  först.  Tycker  att  det  ska  finnas 
inställningar för att göra så att applikationen passar för alla.

9.2.6 Testperson 6 (Android)
Detta test gjordes utan testledare med en van Android-användare. Testade prototyperna 
enligt följande ordning:

1. Iphone
2. Android
3. Webbapplikation

In- och utloggning
Matar in fel lösenord på Iphone-applikationen och får sedan problem att mata in nytt  
lösenord. Här uppenbarade sig en bugg där fälten inte låses upp. Efter att ha startat om 
applikationen kunde användaren sedan logga in.

Inga problem att logga in på Android- och webbapplikationen. Logga ut var inte något 
problem  på  någon  av  prototyperna.  Att  logga  ut  via  menyknappen  gick  snabbt  på 
Android-applikationen.

Flytta sig mellan olika dagar och hoppa till datum
Använder swipe för att gå till nästa dag på Iphone-applikationen. Hittar gå till datum och 
går till nuvarande datum därifrån.

Swipe mellan dagar används även på Android-applikationen. Tror att idag-knappen är en 
slags  menyknapp.  Vill  kunna använda swipe  på webbapplikationen  men  det  fungerar 
dåligt. Upptäcker att hon kan gå till datum i webbapplikationen istället för att använda gå 
till föregående och nästa dag.

Lägga till projekt med aktivitetskod
Inga problem att lägga till projekt på Iphone eller Android. Trycker på texten när veckan 
är tom för att lägga till projekt.

Spara tid på ett projekt för en specifik dag.
Vill hellre ha en knapp ”klar” istället för att back-knapp så att man är säker på att man 
sparat  tiden.  Vill  även  ha  en  klar-knapp  för  kommentar.  Får  problem  att  ta  bort 
tangentbordet  på Android-applikationen vid inmatning av kommentar.  På användarens 
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Android-mobil  finns  en  knapp  för  att  dölja  tangentbordet.  Ändra  en  tid  i 
webbapplikationen var möjlig efter att webbsidan uppdaterats pga tidigare nämnd bugg. 
Inga problem att sedan ändra och spara tiden.

Registrera vecka för den nuvarande dagen
Inga  problem  att  registrera  vecka  på  Iphone-applikationen  då  hon  noterade  detta 
menyalternativet när hon skulle gå till datum. När hon vill registrera veckan för Android-
applikationen trycker hon på idag-knappen då hon först tror att det är en menyknapp. 
Detta antagligen eftersom Iphone-applikationen hade menyknappen på samma ställe.

Tycker att alternativet ”Registrera nuvarande vecka” är oklart och undrar ifall det är den 
nuvarande veckan som är just nu eller den veckan hon är inne på. Tycker att det borde stå 
”Registrera vecka” istället.

Generellt
Tycker att Iphone-applikationen var enklast att använda då hon inte tvekade på vilken 
knapp hon skulle trycka på. Tyckte att webbapplikationen antagligen hade varit lika bra 
om allt fungerat. Vill ha en överblick och föreslår en månadsvy eller veckovy.

9.2.7 Testning hos kunder
Nlight  Solutions  har  under  projektet  åkt  runt  till  olika  kunder  för  att  se  ifall  de  är 
intresserade  av att  köpa mobilapp för  XLTime.  Under  ett  av mötena  framkom några 
synpunkter på Android-applikationen (den fullt utvecklade versionen som beskrivs i kap. 
7.2.2):

• Texten för registrera vecka ser ut som ett varningsmeddelande.
• Texten för tom vecka kan misstolkas som ett felmeddelande.
• Tycker att en tom vecka ser för tom ut och föreslår att ha knappar för att lägga till  

projekt, frånvaro och övertidstyper.
• Vill kunna se totala tiden för en dag i veckovyn.

9.2.8 Sammanfattning
In- och utloggning
Det  uppstod  problem  att  hitta  logga  ut  från  Android-applikationen  då 
utloggningsfunktionen  ligger  gömd  under  meny-knappen  på  Android-mobilen.  Den 
testanvändaren som inte  använt Android eller  Iphone har svårt  att  veta att  han måste 
trycka  på textfälten  för att  aktivera  tangentbordet  på Android.  Han ville  också ha en 
logga-ut-knapp synlig som på Iphone och webbapplikationen. En av användarna tyckte 
att det var lång responstid när hon skulle logga in. 2 av 6 personer fick fel när de skulle 
logga in.

9.2.8.1 Flytta sig mellan olika dagar och hoppa till datum
Alla användare vill kunna trycka på titeln för att ändra datum. Idag-knappen är otydlig på 
Android. Meny-knapp sitter på olika ställen för varje Android-mobil.  Det blir därmed 
svårt att hitta funktionen för att gå till ett visst datum. 2 av 6 personer saknar översikt i  
form av vecka eller månad. 3 av 6 personer hade problem med swipe i webbläsaren.  2 av 
dessa användare stötte på Chrome's flik-bytare som bytte flik istället för att ändra dag..  3  
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av 6 personer använde aldrig swipe för att gå mellan dagarna. 3 av användarna ville veta 
dagens  datum  för  att  gå  till  idag  istället  för  att  använda  idag-knappen.  En  av 
testpersonerna  gillade  inte  animationseffekten  för  menyn  på  webbapplikationen.  En 
annan av personerna tror att idag-knappen på Android är en meny-knapp då den sitter på 
samma ställe som Iphone-applikationen.

9.2.8.2 Lägga till projekt med aktivitetskod
En av testanvändaren vill kunna lägga till tid i samband med skapandet av projekt. Inne i 
webbapplikationen vill en av testanvändarna kunna komma tillbaka till hemvyn utan att 
behöva backa flera gånger. Det går inte att lägga till projekt i webbapplikationen pga en 
bugg.  En  av  användarna  trycker  på  texten  som  förklarar  att  man  måste  trycka  på 
plusknappen för att lägga till projekt. Ett av företagen som testade tycker att texten på 
tom vecka ser ut som ett felmeddelande och föreslår knappar för att lägga till rader så att 
vyn inte ser så tom ut.

9.2.8.3 Spara tid på ett projekt för en specifik dag.
På Iphone-applikationen har 4 av 5 användare problem med att det inte finns en spara-
knapp  i   vyerna  för  att  ändra  tid  och  kommentar.  I  Android-applikationen  har  alla 
testanvändare problem med att  få bort tangentbordet för att  komma åt spara-knappen. 
Buggar upptäcktes i tidsvyn för Iphone. När en kommentar matats in och användaren 
sedan vill  in och ändra kommentaren blir  textfältet  för kommentaren blankt eller  den 
föregående kommentaren. Webbapplikationen har en bugg som gör att tiderna inte visas 
efter inloggning.

9.2.8.4 Registrera vecka för den nuvarande dagen
Registreringen gick utan problem på alla prototyper. Dock ville en användare ha en annan 
titel på dialogrutan som frågar ifall användaren är säker på webbapplikationen.

9.2.8.5 Generellt
Företaget som fick testa och en av testanvändarna tycker att texten för registrerad vecka 
ser ut som ett varningsmeddelande. 4 av 6 användare tyckte bäst om webbapplikationen. 
Detta för att text fanns på knapparna och att alla var synliga. En av användarna tyckte att 
webbapplikationen var snabbast medan en annan tyckte det var skönt att köra Iphone-
applikationen efter att testat webbapplikationen, då Iphone-applikationen flöt på mycket 
bättre.

Alla testanvändare hade problem att hitta menyknappen. Android-användarna har olika 
menyknappar som sitter på olika ställen. Olika teman för Android gör att tangentborden 
ser olika ut, detta kan göra det svårt att ta bort tangentbordet för ovana användare. En 
användare påpekade att det är fel ikon för menyn nere till höger på Iphone-applikationen.

En användare tyckte att knappen för meny var fel då den oftast betyder ”skicka till”.
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9.3 Analys

9.3.1 In- och utloggning
Felet i webbapplikationen vid inloggning beror antingen på en bugg i webbapplikationen 
eller att anslutningen till servern bröts på något sätt. Detta skulle kunna lösas genom att 
skapa bättre felmeddelanden och sedan felsöka webbapplikationen. Textfälten i Android 
4.0 kan vara lite otydliga men när användaren lärt sig hur textfälten ser ut bör det inte 
vara något problem att använda dem.

Olika snabb inloggning beror på olika mycket belastning på servern som webservicen kör 
på samt hur bra uppkoppling mot 3G-nätet man har. Responstiden kommer här bli bättre 
när  webservicen  flyttas  till  en  server  som har  bättre  prestanda.  Olika  optimeringar  i 
webservicen  kan  också  göras.  Inloggningen  har  annars  fungerat  lika  bra  för  alla 
prototyper.

En användare  tycker  att  en utloggningsknapp borde finnas  uppe till  vänster  även för 
Android-applikationen.  Här  skulle  egentligen  vara  bättre  med  att  ta  bort 
utloggningsknappen och lägga den i  en meny.  Detta för att  användare antagligen inte 
loggar ut så ofta. Då kan man utnyttja ytan till eventuellt andra knappar som istället bör 
synas. Det blir också möjligt att inte kunna trycka på logga-ut-knappen av misstag när 
man backar tillbaka flera vyer  i rad som t ex när man skall  lägga till  ett  projekt och 
aktivitetskod på iphone- och webbapplikationen.

9.3.2 Flytta sig mellan olika dagar och hoppa till datum
Att gå till ett datum genom att klicka på titeln med datum känns ganska självklart och alla 
testanvändare försökte göra detta.  Planer fanns från början i pappersprototyperna men 
denna  funktionalitet  missades  vid  utvecklingen  av  Iphone-applikationen.  Android-
applikationen skiljer sig ganska mycket från pappersprototyperna och funktionaliteten för 
att  klicka  på  titeln  försvann.  Eftersom  Iphone-applikationen  härmade  mycket  från 
Android-applikationen  lades  gå  till  datum  även  i  menyn  på  Iphone-applikationen. 
Webbapplikationen utgick i stort sett endast från Iphone-applikationen.

2 av 6 användare ville ha en översikt i form av vecka eller månad. Detta är något som inte 
implementerades i alla applikationer pga tidsbrist. Veckovyn kommer antagligen att lösa 
dessa behov men en månadsvy kan vara önskvärt  om man vill  veta hur mycket  som 
jobbats under en månad eller för att navigera till en viss dag i en månad. Detta skulle 
kunna  vara  ett  alternativ  till  datumväljaren  då  en  av  testpersonerna  inte  gillade 
skrollhjulen för att välja år, månad och dag.

Swipe registerades dåligt för webbapplikationen i Chrome för Android. Detta kan bero på 
att flikhanteringen i Chrome har en funktion för att svepa mellan olika flikar om det dras i 
kanten av skärmen. Det kan också finnas möjlighet att optimera swipe-igenkänningen i 
ramverket Jquery Mobile.
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3 av 6 användare ville veta dagens datum för att gå till datumet istället för att klicka på 
idag-knappen. Detta kan bero på att de inte vet att det finns en idag-knapp eller förstår 
knappens  innebörd.  På  Iphone-applikationen  stod  det  tydligt  ”Idag”  men  användarna 
missade ibland detta ändå. Det finns ingen direkt lösning på detta utan användarna får 
lära sig att knapparna finns och kan användas. Likadant är det med swipe vilket två av 
användarna aldrig använde och antagligen inte visste om.

CSS3-animationerna  skalades  bort  ganska  starkt  men  det  fanns  fortfarande  några 
animationer för när menyn skulle visas, lägga till projekt och logga in och ut. Här tyckte 
en  person  att  menyeffekten  var  jobbig.  Ingen  annan  användare  verkade  störas  av 
saknaden av animationer eller de få animationer som fanns. Detta gör att det är möjligt att 
göra  en  webbapplikation  utan  animationer  men  som  ändå  tilltalar  användaren.  De 
användare som föredrar webbapplikationen hade antagligen tyckt om webbapplikationen 
mer  om det  funnits  animationer  som fungerar  lika  bra som Iphone eller  Android.  På 
grund av hackande på Android togs dock dessa bort eftersom de annars hade förstört 
upplevelsen.

En person blandade ihop idag-knappen på Android med meny-knappen på Iphone då de 
var placerade på samma ställe.  Detta är dock inte något stort problem då användaren 
antagligen inte kommer att använda applikationer på 2 eller flera plattformar samtidigt.

9.3.3 Lägga till projekt med aktivitetskod
Genom ta bort texten som beskriver att dagen är tom och istället lägga till knappar för att 
skapa projekt-, frånvaro- och övertidsrader löses problemet med att vissa ser texten som 
en varningstext. Det blir också lättare att lägga till projekt för en användare första gången. 
Det  kan  dock  bli  svårt  att  lägga  till  projekt  i  efterhand  om  dessa  knappar  sedan 
försvinner. Lösningen kan då vara att alltid visa knappar under varje sektion för projekt, 
frånvaro och övertid samt ta bort plusknappen.

Vissa fick problem med att mata in tid på ett projekt då detta måste göras i efterhand. 
Genom att följa förslaget genom att spara en tid i samband med att lägga till ett projekt 
undviks detta  problem.  Problemet  med att  behöva backa flera  gånger  i  Iphone skulle 
kunna lösas genom att ha knappen uppe till vänster alltid gå tillbaka till hemvyn. Backa 
till föregående vy får man sedan göra med en annan knapp eller en swipe-gest åt höger.

9.3.4 Spara tid på ett projekt för en specifik dag.
Problemet med att användaren inte vet om den skall gå tillbaka eller inte vid inmatning 
av tid eller kommentar, kan lösas genom att lägga in en spara-knapp för vyerna och sedan 
ta bort spara-knappen i tidsvyn. Få bort tangentbordet blir inget problem om en spara-
knapp görs synlig längst upp till höger och gör vyn skrollbar. Det var dock ett problem 
med tidsväljaren som inte kunde få sina hjul att skrolla riktigt när hela vyn var skrollbar. 
Detta kan man dock lösa genom att fixa en knapp som får fram tidsväljaren i en dialog 
istället (likt webbapplikationen).
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9.3.5 Registrera vecka för den nuvarande dagen
Ändra titeln på dialogen för registrering i webbapplikationen kan enkelt ändras genom att 
ändra titeln på webbsidan. Webbläsarna bestämmer hur deras dialoger skall se ut. För att 
undvika detta kan istället en dialog i HTML skapas. Då kan Jquery Mobile användas till 
att implementera en dialog på samma sätt som menyn- och ”välj datum”-dialogen.

9.3.6 Generellt
Meny-knappen har varit ett stort problem för alla testanvändare när de testat Android-
applikationen. Nya mobiler som säljs med Android 4.0 har inte denna knapp utan istället 
överflödesmenyn i Actionbar-komponenten. Om en användare skulle testat på en mobil 
utan menyknapp hade överflödesknappen synts vid de andra ikonerna. Detta hade gjort 
det lättare för användaren att hitta menyn. Om överflödesmenyn sedan hade varit tom så 
hade den inte haft någon ikon på Actionbar-komponenten.

Problemet  med att  text  ser  ut  som ett  varningsmeddelande  kan lösas  genom att  byta 
färgen från röd till  någon snällare färg. Ikonen för meny på Iphone-applikationen bör 
bytas till en text med ”Meny” eller en ikon med 3 linjer som t ex Facebook-applikationen 
använder för att låta användaren känna sig hemma. 

4 av 6 användare föredrar webbapplikationen då den känns mest tydlig och har text på 
sina knappar istället för ikoner. Här kan det hända att de tyckte att webbapplikationen 
kändes  snabbare  för  att  responstiderna  var  snabba  för  webbapplikationen  vid  det 
specifika tillfället då den testades. Något som också kan påverka är att det inte finns lika 
många animationer, vilket det gör för de plattformsspecifika applikationerna, när man går 
mellan olika vyer. Prototypernas ordning kan ha en viss påverkan men enligt användarna 
var det de texterna på knapparna och att alla knappar var synliga som avgjorde valet av 
prototyp som de föredrog.

Taivalsaari et al (2008) kom fram till att det var svårt att förstå fram- och back-knappens 
roll i webbläsaren. Detta var inget problem för användarna i den webbaserade prototypen. 
I Safari använde ingen knapparna för webbläsaren och i Chrome för Android finns det 
bara en synlig knapp för att  gå tillbaka på själva enheten.  Om back-knappen används 
fungerar dock dessa helt korrekt då Jquery Mobile använder History Api för att lägga in 
nya sökvägar i adressraden vilket egentligen inte finns på webbservern men som används 
för att veta var i applikationen användaren befinner sig.

En användare tyckte att knappen för meny på Iphone brukar betyda ”skicka till”. Här 
tolkades riktlinjerna fel för IOS då knappens innebörd kan ha misstolkats då den är till för 
att göra något med en viss mängd data.

Ordningen  för  testerna  kan ha  en inverkan på resultatet  men  under  testerna  frågades 
testanvändarna  om  varför  de  valde  webbapplikationen  och  alla  som  föredrog 
webbapplikationen tyckte den var lättast att använda pga texter på knappar och att alla 
knappar var synliga. Här var det ingen som sade att det berodde på att de hade lärt sig hur 
applikationen  fungerade  innan.  Detta  skulle  dock  kunna  påverka  valet  av  prototyp 
undermedvetet.
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10 Slutsats
I kapitel 6.1 beskrevs det hur Taivalsaari et al (2008) fick problem med prestanda för att  
modifiera  DOM-trädet  i  sin  webbapplikation  körandes  på en  PC.  Idag är  detta  inget 
problem för  de mobila  webbläsarna men man har istället  problem med animering  av 
HTML-element  vilken  uppenbarade  sig  i  denna  rapports  funktionalitetsutvärdering  i 
kapitel  8.2.3.  CSS3-animationer  fungerar  olika  bra  på  olika  plattformar  och  har  ett 
beteende vilket gör att det inte går att använda utan att påverka upplevelsen.

Dock är inte avsaknaden av animationer inte något problem då 4 av 6 användare föredrar 
webbapplikationen framför de plattformsspecifika applikationerna vilket framkommer i 
kapitel  9.3.6.  Webbapplikationen  hade  dock  ett  par  begränsningar  som  kan  påverka 
resultatet. I testet användes en kort lista för webbapplikationen för att undvika hackande. 
I kapitel 8.3.5 beskrivs dock en lösning där man antingen bara laddar några projekt i taget 
eller skapar en implementation som återvinner vyer likt Android och IOS.

I utvärderingen av användbarhet i kapitel 9.3.2 framkom det att swipe-funktionalitet inte 
fungerar  för  alla  mobila  webbläsare  och  att  det  kan  uppstå  konflikter  med  vissa 
webbläsares egna funktioner som t ex byta flikar i Chrome för Android.  Detta gör att det  
inte går att lita på att swipe-funktionaliteten fungerar för alla webbläsare.

Under funktionalitetsutvärderingen i kapitel 8.3.7 framgick också att Input-element för 
datum fungerar olika bra på olika webbläsare och fungerar inte alls på Androids egna 
webbläsare. Här krävs det fixar för varje webbläsare eller en Javascript-version vilket då 
inte kan nytta av plattformens kontroller. I kapitel 8.3.4 visade sig att kommunikation för 
webbläsaren fungerade minst  lika bra för webbläsaren som för de plattformsspecifika 
applikationerna.

I kapitel 8.3.6 togs det upp att utveckling av webbapplikationer går mycket snabbare än 
för de plattformsspecifika applikationerna då man endast behöver ladda upp den ändrade 
filen istället för paketet för hela applikationen. Applikationen behöver då inte felsökas på 
mobilen utan kan även felsökas i den webbläsare för datorn man utvecklar på. I kapitel 
7.3.6 förklaras det att vattenfallsmodellen inte bör användas som metod vid utveckling av 
flera prototyper samtidigt då man kommer att få en applikation där allt är klart medan de 
andra  prototyper  blir  lidande.  Sker  arbetet  här  iterativt  med  en  prioriterad  lista  där 
funktioner implementeras för alla plattformar i taget kommer det bli enklare att utföra 
användartester för att jämföra de olika prototyperna.

Det  bör  alltså  gå  bra  att  göra  en  webbapplikation  som  fungerar  för  mobilen  med 
funktionalitet  likt  en tidrapporteringsapplikation  om man undviker animationer,  input-
element som inte stöds samt gör en listimplementation som inte visar för många element i 
taget.  Dessa slutsatser  har  dock lite  giltighet  på  mer  avancerade  applikationer  såsom 
grafiska och prestandakrävande spel.
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11 Vidareutveckling
• Enligt kravlistan (Se bilaga A) finns det många fler funktioner som företaget vill 

ha implementerat i applikationerna. Den mest intressanta funktionaliteten att 
utforska är hur webbapplikationer fungerar offline. Det finns API för att göra en 
webbapplikation körbar offline. I kapitel 8.2.1 beskrevs det att lokal databas 
testats men inte fullt ut. Här gjordes det inga avancerade frågor mot databasen. Är 
prestandan tillräcklig för att göra en användbar applikation offline och hur bör 
man göra för att det skall fungera för alla olika webbläsare, som har olika 
varianter av HTML5-standarder? Hur görs synkning i en webbapplikation på 
bästa sätt då det inte går att köra en process i bakgrunden?

• I kapitel 8.2.5 blev det problem med prestandan för långa listor i HTML. Här kan 
det utforskas ifall det är möjligt att återanvända vyer på samma sätt som Iphone 
och Android och på så sätt kunna få bra prestanda med en stor mängd data.

• Användartester för färdigutvecklade prototyper. Hur skiljer sig valet mellan 
webbläsare och plattformsspecifik applikation, när alla prototyper har all 
funktionalitet för tidrapporteringssystemet och inte har några buggar som stoppar 
flödet i applikationen?

• Android-utvecklare är vana vid att få sin applikation körbar på ett antal olika 
skärmstorlekar. Detta bör även göras för webbapplikationer. Hur kan man med 
hjälp av CSS3 och ”media-queries” anpassa webbapplikationer för olika storlekar 
på skärmar, så att det fungerar för både mobiler, surfplattor och datorskärmar. 
Finns det möjlighet att kolla hur stor skärmen är istället för upplösningen med 
antalet pixlar?
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Bilagor

Bilaga A – Kravspecifikation

Krav Fas

Tidregistrering (standard)
En användare skall kunna lista de projekt som finns. Fas 1
En användare skall kunna lista de aktivitetskoder som finns. Fas 1
En användare skall kunna lista de frånvarokoder som finns. Fas 1
En användare skall kunna lista de övertids-/restidskoder som finns. Fas 1
En användare  skall  kunna spara tid  på valt  projekt  och aktivitet  samt  ange 
notering.

Fas 1

En användare skall kunna spara tid på vald frånvarokod samt ange notering. Fas 1
En  användare  skall  kunna  spara  tid  på  vald  övertids-/restidskod  samt  ange 
notering.

Fas 1

En användare skall kunna välja period och se tidigare sparad/registrerad tid och 
notering för projekt.

Fas 1

En användare skall kunna välja period och se tidigare sparad/registrerad tid och 
notering för frånvaro.

Fas 1

En användare skall kunna välja period och se tidigare sparad/registrerad tid och 
notering för övertid/restid.

Fas 1

En användare skall kunna ändra tidigare sparad tid och notering för projekt så 
länge innevarande vecka ej är registrerad.

Fas 1

En användare skall kunna ändra tidigare sparad tid och notering för frånvaro så 
länge innevarande vecka ej är registrerad.

Fas 1

En  användare  skall  kunna  ändra  tidigare  sparad  tid  och  notering  för 
övertid/restid så länge innevarande vecka ej är registrerad.

Fas 1

En användare skall kunna ta bort tidigare sparad tid och notering för projekt så 
länge innevarande vecka ej är registrerad.

Fas 1

En användare skall kunna ta bort tidigare sparad tid och notering för frånvaro 
så länge innevarande vecka ej är registrerad.

Fas 1

En  användare  skall  kunna  ta  bort  tidigare  sparad  tid  och  notering  för 
övertid/restid så länge innevarande vecka ej är registrerad.

Fas 1

En användare skall kunna registrera vald vecka vilket medför att inga ändringar 
i sparade tider och noteringar blir möjliga. 

Fas 1

En användare skall kunna välja period och se summeringar av tider. Fas 1
En användare skall per default se aktuell period när appen startar upp. Fas 1
En användare skall kunna välja dag och ange kom- och gicktid. Fas 2
En användare skall kunna se saldo för flextid. Fas 2
En användare skall kunna se saldo för övertid. Fas 2
En  användare  skall  kunna  registrera  tid  offline.  När  enheten  är  online  ska 
synkning mot server ske.

Fas 2
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Tidredovisning med stämpelklocka
En användare skall kunna trycka på ”Start”. Fas 2
En användare skall kunna trycka på ”Stop” efter att ha tryckt på ”Start”. Fas 2
En  användaren  ska  kunna  ange  projekt  för  den  uträknade  tiden  samt  ange 
notering. Systemet skall här göra registrering för valt projekt och given dag.

Fas 2

En  användare  skall  kunna  registrera  tid  offline.  När  enheten  är  online  ska 
synkning mot server ske.

Fas 2

Inställningar
En användare skall kunna byta lösenord. Fas 2
En användare skall kunna skapa projekt. Fas 3
En  användare  ska  kunna  ange  Service  Provider  genom att  ange  SP-namn, 
användarnamn och lösenord.

Fas 3

Rapporter
En  användare  skall  kunna  välja  period  och  skapa  rapport  på  de  projekt 
användaren lagt tid på för vald period.

Fas 2
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Bilaga B – Användartest för XLTime Mobile

Du kommer få testa prototyper på följande plattformar:
• Webbapp i Chrome på en Androidmobil
• Iphone-applikation
• Android-applikation

Prototyp 1
1. Logga in med angett användarnamn nedan.

2. Byt dag till den 13 maj 2012.

3. Gå till idag

4. Lägg till ett valfritt projekt på dagens datum med valfri aktivitetskod.

5. Lägg till tid på det tillagda projektet.

6. Lägg till tid på projektet ATLET ATIS på morgondagens datum. Det skall vara 

debiterbart. Glöm inte en kommentar!

7. Vad är den totala tiden för idag?

8. Registrera nuvarande vecka

9. Logga ut från applikationen

Prototyp 2
1. Logga in med samma användarnamn och lösenord som förra prototypen.

2. Byt dag till den 15 maj 2012

3. Lägg till ett valfritt projekt på nuvarande dag och spara valfri tid.

4. Lägg till en tid den 23 maj och projekt under vecka 21.

5. Vad är den totala tiden för idag?

6. Registrera vecka 20

7. Logga ut

Prototyp 3
1. Logga in med angivna uppgifter

2. Gå till den 23 maj

3. Ändra kommentar på sparad tid.

4. Registrera veckan

5. Logga ut

Tack för din medverkan!
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Bilaga C
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap.

På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning.

Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer.

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling.
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