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Sammanfattning
Detta projekt går ut på att skapa en stabil och användbar mobilapplikation 
utvecklad i programspråket Java. Syftet är att underlätta åtkomsten och 
kommunikationen mellan Studentportalen och studenterna. Slutprodukten är 
Mittuniversitetets inofficiella applikation, kallad Mittuniversitetets Android-
app. som begränsas i första hand till enheter med operativsystemet Android. 
Genom undersökningar, gjorda via både Mittuniversitetets studentportal i form 
av en enkät och fysiskt på Mittuniversitetet campus Sundsvall i form av 
muntliga intervjuer, utreds vilka områden studenterna helst vill ha i 
applikationen och det är utefter dessa som applikationen utformas. 
Applikationen betraktas som färdig när studenterna bl.a. kommer åt sina 
uppgifter och får dessa presenterade på ett stilrent sätt. Tre olika 
lösningsalternativ ges men jämförelser av för- och nackdelar leder till att endast 
”direktanslutning som lösning” genomförs i detta projekt. För att ge läsaren en 
grund för fortsatt förståelse av rapporten beskrivs vissa delar närmare i 
rapporten. Rapporten visar även att åtkomsten till Studentportalen 
effektiviserats till 5 skärmtryck genom Mittuniversitetets applikation från 
tidigare 24 skärm-tryck genom mobiltelefonens egna webbläsare. Samtliga mål 
i projektet anses vara uppfyllda och visas som skärmdumpar i rapporten. 
Avslutningsvis framgår även förslag för vidareutveckling av applikationen. 

Nyckelord: Mittuniversitetets applikation, applikationsutveckling, mobila 
appar, Android, Java.
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Abstract
This project is made for creating a stabil and useful mobile application 
developed in Java. The purpose of this project is to make the access and 
communication easier between the student and the student portal. The product 
of this project is the unofficial app of Mid Sweden University, called 
Mittuniversitetets Android-app, that in first hand is limited to Android-devices. 
By doing research, both by letting students answer a survey online on Mid 
Sweden University's student portal and by asking student physically at Mid 
Sweden University campus Sundsvall, the investigation tells which parts of the 
student portal students would like to have in the mobile application and it is 
according to those answers that the direction of the application has been 
developed. The product, which is the application, is considered complete when 
the students are able to for exempel reach their information and get the 
information presented in a good way. Three different suggestions for a solution 
is given and by comparing the benefits of those only one solution is chosen. The 
solution chosen is ”direct-connection as solution”. To be able to give the reader 
better basical and understandable knowledge some parts are explained in more 
detail in this report. The report also shows that the access to the student portal is 
more effective now that only 5 taps are required by using the Mid Sweden 
University application to get a students information instead of 24 taps by using 
the web-browser on the cellphone. All goals in this thesis is considered 
accomplished and screenshots shows this in the report. Finally there is also 
suggestions for some future works given in this report. 

Keywords: Mid Sweden University App, application development, mobile 
applications, Android, Java.
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Terminologi
Förkortningar

Android Operativsystem för en smarttelefon.
ADB Advanced Digital Broadcast, lösning för distribution.
AOSP Android Open Source Project

sv. Androids Öppenkällkodsprojekt.
App Mobilapplikation, även kallad mobil app – 

tillämpningsprogram för ex. mobilenheter.
CAS2 Column Address Strobe version 2, valideringssystem.
Cookies Kakor, små datafiler som en webbserver kan be om 

att få spara på användarens dator. 
HTML Hypertext Markup Language, webbstandard för 

strukturering av webbsidor. 
ICS Ice Cream Sandwich, Androidversion 4.0
Java Objektorienterat programspråk inom datateknik. 
Ladok Lokalt ADB-baserat DOKumentationssystem, 

databas för dokumentation av studieresultat.
LDAP Lightweight Directory Access Protocol, protokoll för 

effektiv sökning bland katalogservrar. 
Linux Operativsystem som bygger på öppen källkod. 
OS Operativsystem, länken (en plattform) mellan datorns 

maskinvara (hårdvara) och tillämpningsprogram. 
Session En interaktiv kommunikation inom datateknik. 
Smartphone Smarttelefon eller smartmobil, avancerad 

mobiltelefon. Kombination av mobiltelefon och 
handdator, även kallad datormobil.

Tredje part Tredjepartsprogram, dataprogram används som 
mellanhand, är varken server-sida eller klient-sida.  

URL Uniform Resource Locator, webbadress.
XML Extensible Markup Language, för att strukturera och 

organisera data. 
XSL Extensible Stylesheet Language, XML-grammatik.
XSLT XSL Transformation, omvandlar XML-dokument
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1 Inledning
Detta projekt går ut på att skapa en stabil och användbar mobilapplikation, 
utvecklad i java, för studenter vid Mittuniversitetet. En mobilapplikation utökar 
mobiltelefonens användning och funktionalitet vilket Mittuniversitetets 
Studentportal skulle behöva. Studenterna får enbart åtkomst till Studentportalen 
via mobiltelefonens webbläsare som inte alls anpassar visningen efter mobil-
telefonens skärmstorlek. Exempel på vad studenterna får tillgång till via 
Studentportalen är schema och Ladok, vilket inkluderar bl.a. betygsresultat.

1.1 Bakgrund och problemmotivering
Problembeskrivningen utgår från att större delen av studenterna vid Mitt-
universitetet äger eller har tillgång till en s.k. smartphone. En undersökning 
skall ge en statistik över hur många som idag använder en smartphone och 
vilket operativsystem enheten har. Projektet grundas på modern teknik för att 
förenkla åtkomst och hantering av Studentportalen. Android bygger på öppen 
källkod vilket förenklar utvecklingen av slutprodukten avsevärt om utveck-
lingen sker för Androidenheter.  

Nästa steg i utvecklingen förväntas bli begränsningen till de flikar som är 
användbara för studenterna och som används kontinuerligt. Slutprodukten kan 
bli särskilt värdefull för studenterna med tanke på att åtkomst för exempelvis 
registrering av kurs, tentamensanmälan och betygsregistrering blir lättillgänglig 
genom en applikation (även kallad app) till skillnad från befintlig lösning som 
sker via mobiltelefonens webbläsare vilket beskrivs närmare i kapitel 2.1. 

Projektet syftar till att förbättra åtkomsten till Studentportalen som idag är 
svåråtkomlig via en smartphone. 

1.2 Övergripande mål
Inom detta projekt utvecklas en slutprodukt, kallad Mittuniversitetets Android-
app, som förväntas förenkla inloggningen till Studentportalen och därmed 
underlätta hanteringen av Studentportalen för studenterna. De delområden av 
Studentportalen som studenterna använder mest skall ingå som funktioner i 
slutprodukten och studenterna förväntas även kunna logga ut från applikationen 
när så önskas. 
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1.3 Avgränsningar
Följande avgränsningar kommer inte att prioriteras men kommer att ligga i 
åtanke som eventuella kompletteringar ifall vidareutveckling av applikationen 
blir aktuellt. De avgränsningar som hittills gjorts är att filtrera bort följande 
delområden: 

• WebCT/Blackboard

• Utskriftssystem

• Chatta med biblioteket och eventuella forum

1.4 Verifierbara mål
När huvudområdena som förväntas finnas i slutprodukten fungerar och när 
beskrivningen av det övergripande målet (kapitel 1.2) uppnåtts räknas slut-
produkten som färdig. I och med detta kan studenterna:

• Komma åt sitt konto.

• Komma åt sina uppgifter via applikationen.

• Få uppgifterna presenterade på ett stilrent sätt. 

• Logga ut när så önskas. 

1.5 Disposition
Rapporten inleds med en beskrivning av projektet där övergripande mål och 
verifierbara mål definieras. I kapitel 2 presenteras bakgrundsmaterial. I kapitel 
3 beskrivs hur undersökningen har genomförts. I kapitel 4 presenteras resultaten 
av både de muntliga- och enkätundersökningarna som genomförts under 
projektets gång och den tekniska kravspecifikationen som arbetats fram baserad 
på resultaten. I kapitel 5 presenteras Mittuniversitetets Android-app. De beslut 
som tagits, konstruktion som utarbetats, och relevant Javakod som implemen-
terats visas i kapitel 5.1 och 5.2, medan slutprodukten presenteras i kapitel 5.3. 
Slutligen redovisas mätningar och jämförelser av åtkomst till Studentportalen 
både med och utan hjälp av slutprodukten i kapitel 6. Rapporten avslutas med 
kapitel 7 där slutsatser och förslag kring fortsatt efterforskning inom området 
framgår.   
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2 Teoretisk referensram
I kapitel 2 behandlas de grundläggande teoretiska kunskaper och kännedom 
som läsaren bör ha. Kapitlet syftar till att skapa en grund för fortsatt förståelse 
av rapporten. I kapitel 2.1 presenteras kortfattat hur Studentportalen ser ut idag. 
Kapitlet ligger som grund för projektet. I kapitel 2.2 förklaras cas2-inloggnin-
gen, som möjliggör kommunikationen mellan användaren och Studentportalen 
bl.a. genom cookies (kakor) som beskrivs närmare i kapitel 2.3. Slutligen 
presenteras en översikt av plattformen Android i kapitel 2.4.

2.1 Studentportalen idag
Studenterna som läser vid Mittuniversitetet får information till- och utdelad via 
Studentportalen [1]. Betygsresultat, registrering av kurser, anmälan till tenta-
men och schema är bara några få funktioner som studenterna finner samlat i 
Studentportalen. Åtkomsten sker via en webbläsare där studenterna navigerar 
runt på och återfinner det efterfrågade. Studentportalen är välanpassad för 
datorer och skiljer sig inte alls mycket från andra hemsidor i sin helhet. 

När det kommer till visning av Studentportalen genom mobiltelefonens 
webbläsare ändras upplevelsen av Studentportalen. Typsnittet blir mindre, allt 
förminskas och samtliga knappar (navigeringsknappar) blir svårlästa och 
svåråtkomliga. Detta kräver att studenterna förstorar och förminskar visningen 
av Studentportalen onödigt många gånger för att återfinna det efterfrågade. 
Detta är både tidskrävande och försvårar åtkomsten av relevant information 
som studenterna söker. Att exempelvis få betygsresultat presenterat kräver att 
studenterna först startar sin webbläsare i mobiltelefonen för att sedan navigera 
in till webbsidan portal.miun.se och förstora portalen för att komma åt 
inloggningsknappen. Sedan skall användarnamn och lösenord skrivas in och 
därefter bör förstoring ske igen för att lyckas komma åt ”logga in”-knappen. 
Väl inne i portalen krävs en förstoring av portalen för att klicka rätt på ”Mina 
Ladokuppgifter”. Risken finns att studenterna av misstag klickar på fel länk, i 
detta fall måste studenterna återgå ett steg för att sedan försöka igen. Slutligen 
presenteras betygsresultaten för studenterna. 

Beskrivningen ovan är generell för en mobiltelefon som använder sig av 
Android  (beskrivs närmare i kapitel 2.4) som operativsystem med en skärm på 
cirka 4.3 tum.
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2.2 Cas2-inloggning
Mittuniversitetet använder ett autentiseringssystem som kallas cas2. Systemet 
fungerar kortfattat som en vanlig handskakningsmetod som visas i figur 1.

Den första fasen är att ansluta till portalen, vilket sker genom en webbläsare. 
Om autentiseringen lyckas vidarebefordras användaren till önskad destination. 
För att sedan navigera vidare skickas valideringspacket med innehåll som 
godkänner responsen som efterfrågas. Om autentiseringen misslyckas ombedes 
användaren att logga in (igen) för att fortsätta. Anropet till önskad destination 
hålls kvar och presenteras efter att autentiseringen lyckats, d.v.s. när användaren 
vidarebefordrats efter lyckad autentisering [2]. Avbrott i kommunikationen 
mellan användaren och portalen kan förekomma. Detta förklaras närmare i 
kapitel 2.3. 

4
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2.3 Cookies och Sessions
Av säkerhetsskäl väljer utvecklare att ”logga ut” användarna från vissa 
webbsidor med jämna mellanrum. Detta för att minimera åtkomsten för 
obehöriga, vid exempelvis anslutning på allmän plats. Den interaktiva 
kommunikationen mellan användaren och webbsidan sker via en dialog kallad 
session. En session kan avlutas när som helst, det är dock inte ovanligt att en 
session lever (är aktiv) i t.e.x. 15 minuter eller 4 timmar [3][4]. Ett exempel är 
om användaren vill ansluta sig till sitt bank-konto via en dator i ett bibliotek. 
Användaren, kontoägaren, vill säkerligen inte att någon obehörig skall ha 
tillgång till kontot om användaren av misstag inte loggar ut. Därför 
implementeras en tidsbegränsning på 15 minuter i detta fall, som av 
säkerhetsskäl loggar ut användaren, kontoägaren, när tiden överskridits [3]. 

Under tiden som en session lever bifogas små packet som innehåller ”respons-
koden” som tillåter användaren att ta del av den information som annars är dold 
för obehöriga. Dessa små packet kallas för cookies (kakor) och lagras lokalt på 
datorn som användaren använder sig av vilket möjliggör för servern att känna 
av besökarens identitet så länge webbläsaren inte stängs av [5]. Dessa typer av 
kakor kallas för session cookies och är vad Mittuniversitetet använder sig av 
genom cas2-inloggningen (beskrivet i kapitel 2.2).

2.4 Operativsystemet Android
”Android is a Linux-based operating system for mobile devices” [6]. 
Linuxbaserad i detta fall innebär att systemet bygger på Linux-kärnan som i sin 
tur bygger på öppen källkod [7], vilket innebär att vem som helst kan använda, 
manipulera och dela vidare källkoden gratis. Android utvecklades av Android 
Inc som i augusti 2005 köptes av Google [8]. Därefter har Google fortsatt 
utveckla Android på egna villkor. Den senaste versionen av Android just nu är 
version 4.0 kallad Ice Cream Sandwich (ICS) [6]. Operativsystemet används 
främst på mobila enheter vilket får mobiltelefonen att fungera som dator, men 
även i moderna TV och mediaspelare [9][10]. 

Androidkonceptet har på senare tid utvecklats till ett eget projekt kallat Android 
Open Source Project (AOSP) vars syfte är att vidareutveckla operativsystemet. 
Utvecklare som skriver applikationer, även kallad mobila appar, utökar 
mobiltelefonens användning och funktionalitet. De officiella apparna finns 
tillgängliga via Google Play medan tredje parts-appar installeras via den 
exekverbara filen med ändelsen .apk, där samtliga appar skapas i program-
språket Java [6]. 

En av de viktigaste klasserna som ligger som grund för Androidutvecklingen är 
de som ligger i Activity-klassen, som visas i figur 2, och samtliga applikationer 
följer denna modell. 
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3 Metod
Kapitel 3 inkluderar undersökningsmetod, tillvägagångssätt med möjliga lös-
ningsalternativ och redogörelse för eventuella för- och nackdelar med lösnin-
garna.  

Den teoretiska referensramen utvinns genom litteraturstudier, främst genom 
webbaserade artiklar. Böcker som ger grundläggande kunskap är Hello,  
Android och e-boken Mastering Enterprise JavaBeans [12][13]. Från detta 
urval valdes informationen som ansågs kunna bidra till mer förståelse för 
projektets syfte. 

3.1 Undersökningsmetod
Arbetet inleds med en undersökningsenkät och en muntlig undersökning som 
studenter vid Mittuniversitetet får besvara (se bilaga A och bilaga B). Under-
sökningen är vägledande för applikationens inriktning. Arbetet begränsas till att 
innehålla delområden av Studentportalen som är möjliga att genomföra och som 
idag upplevs som svåra att komma åt genom en mobilenhet. I detta ingår bl.a. 
att navigera runt portalens webbgränssnitt. Viktigt är att även ta del av even-
tuella licenser och certifikat från IT-avdelningen för att möjliggöra kommu-
nikation mellan mobiltelefonen och Studentportalen. 

Undersökningsmetoden har som främsta syfte att ge en klar bild av den tid som 
arbetet kommer att kräva. Inledningsvis ägnas stor del av tiden åt att studera hur 
programmering av mobilapplikationer, som använder sig av operativsystemet 
Android, utförs för att underlätta utvecklingen framöver. Sedan studeras möj-
liga lösningar för projektets problembeskrivning. 

3.2 Tillvägagångssätt
Större delen av de första två veckorna ägnas åt informationsinsamling. I detta 
ingår mindre tester av hur programmering för Androidenheter utförs (s.k. 
tutorials) men också hur användarna skulle vilja använda slutprodukten. Det 
sistnämnda utförs genom personliga intervjuer av slumpmässigt utvalda 
studenter vid Mittuniversitetet (campus Sundsvall).  

Sedan kontrolleras och undersöks möjliga och tänkbara lösningar som 
författaren kommit fram till för att kunna fatta beslut om vilken lösning som 
lämpar sig bäst för detta examensarbete. Resterande tid ägnas slutligen åt 
programmering av applikationen samt rapportskrivning. 

I samtliga fall i kommande delavsnitt är huvuduppgiften att ge användaren 
åtkomst till Ladok. 
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3.2.1 Tredje part som lösning
En av de tänkbara lösningarna för detta projekt är att etablera en tredje part, i 
form av ett datorprogram, som sköter kommunikationen mellan enheten och 
Studentportalen. Kommunikationen sköts enskilt mellan Studentportalen och 
enskilt mellan enheten, som visas i figur 3, Tredje parten. Programmet hanterar 
begäran om funktioner från enheten, som tolkas och skickas vidare till 
Studentportalen. Om begäran räknas som giltig besvaras programmet som i sin 
tur vidarebefordrar svaret till enheten. Lösningen är framarbetad efter 
standardmallar tagna ur Mastering Enterprise JavaBeans och Java EE 5 
Development With NetBeans 6 [13][14]. 

Verktygen som används i detta fall är bland annat XSLT. Webbsidan som 
besvarar begäran översätts till ett XML-dokument som enskilda element väljs ut 
från. Det är dessa element som vidarebefordras till enheten. 

Idén är att tolka den HTML-sida som skapas på portalen till ett XML-dokument 
där enskilda element sedan väljs ut och skickas som svar och tolkas av ett 
schema (stilmall) i enheten. Detta möjliggörs med verktyget XSLT. 

8
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Tredje parten förväntas lösa bl.a. följande: 

• Eventuella konflikter: nätverksproblem och liknande händelser – 
återkoppling.

• Verifierar och autentiserar användaren som försöker logga in (LDAP).

• Håller uppkopplingen (session) levande: om Studentportalen exempelvis 
skulle logga ut användaren (avsluta session).

• Kontrollerar nyhetsflödet som presenteras i Studentportalen.

• Kontrollerar betygsregistrering och eventuella ändringar i schemat.

3.2.2 Direktanslutning som lösning
En annan tänkbar lösning är att låta enheten kommunicera direkt med 
Studentportalen via den centrala inloggningstjänsten som Mittuniversitetet 
tillhandahåller. Detta skulle i sådana fall ske genom cas2-inloggningen. När 
kommunikationen mellan enheten och Studentportalen etablerats kan begäran 
om användarens uppgifter skickas tillsammans med användarens kakor 
(cookies) direkt via URL:er. Informationen presenteras antingen som webbsida 
alternativt som XML-element. I det första fallet används den interna 
webbläsaren som implementeras i applikationen, kallad Webview. I det senare 
fallet krävs en omvandling som möjliggör läsbarhet för användaren. 

Lösningen förväntas lösa följande:

• Verifierar och autentiserar användaren.

• Ger tillgång till användarens uppgifter.

3.2.3 Googleanslutning som lösning
Ytterligare en lösning är att möjliggöra en kommunikationskanal via Google-
kontot som samtliga studenter vid Mittuniversitetet tilldelats. På detta sätt 
sköter Googleserverna verifikationen av användaren. Detta används idag för att 
läsa av bland annat e-post, kalender och eventuella dokument (google-docs). 
Vad som måste undersökas är om Google ger stöd för Ladok-uppgifter, 
tentamensanmälan och registrering av kurs. 

3.2.4 Fördelar och nackdelar med lösningarna
I kapitel 3.2.4 förklaras i punktform fördelar och nackdelar med lösningarna 
som presenterades i kapitel 3.2.1 – 3.2.3. 
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Fördelen som finns med att implementera ”Tredje part som lösning (3.2.1)” är 
att systemet: 

• återansluter automatiskt om användaren loggas ut,

• kontrollerar ändringar i exempelvis schema och Ladok,

• skickar ut meddelande om att ändring skett,

• slösar mindre på mobiltelefonens resurser då det mesta arbetet sker på 
server-sidan. 

Nackdelen med att implementera ”Tredje part som lösning (3.2.1)” är att 
systemet:

• kräver en fysisk hårdvara i form av server som tar plats på universitetet,

• är tidskrävande och svår att utforma p.g.a. kompetensbrist i dag,

• kräver Publik IP-adress som påverkar helpdesk-administrationen [4].

Fördelen som finns med att implementera ”Direktanslutning som lösning 
(3.2.2)” är att:

• säkerheten i kommunikationen överlåtes till befintlig lösning,

• automatisk utloggning sker p.g.a. session cookies om användaren är 
inaktiv, 

• lösningen uppfyller det övergripande målet för projektets syfte,

• lösningen betraktas som rimlig lösning inom ramen för examensarbetet.

Nackdelen med att implementera ”Direktanslutning som lösning (3.2.2)” är att:

• systemet inte kontrollerar om ändringar sker i t.ex. schemat eller Ladok,

• systemet skickar inte ut något meddelande om ändring skett. 
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Fördelen som finns med att implementera ”Googleanslutning som lösning 
(3.2.3)” är att:

• authentiseringen och verifikationen för inloggning av användaren sköts 
av Googleservern,

• det är ett system skapat för universitetsstudenter,

• det används redan idag för att läsa bl.a. e-post.

Nackdelen med att implementera ”Googleanslutning som lösning (3.2.3)” är 
att:

• studier visar att google-kontot begränsas till de befintliga 
användningsområdena som är tillämpade av Mittuniversitetet [15],

• saknar stöd för Ladok-uppgifter och andra tjänster som ingår i projektets 
syfte.

3.3 Javakod som programkod
Applikationen utvecklas i Java genom programmet Eclipse och behöver 
Android SDK installerat för att möjliggöra programmering till Androidenheter. 
Hela projektet kan på begäran skickas för granskning. En begäran om projektets 
Java-kod kan skickas till peter.burgos@gmail.com.
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4 Undersökningsresultat
I kapitel 4 presenteras de resultat som studenter vid Mittuniversitetet svarat på i 
undersökningarna. Dessa resultat sammanfattas och beskrivs som en krav-
specifikation i kapitel 4.3.  

4.1 Enkätresultat
Av samtliga som i enkätundersökningen svarade på ”vilket utav följande 
operativsystem använder sig din telefon av” visade det sig vara 68% som 
använder sig av en Androidenhet, vilket visas i figur 4 (samt bilaga A). 

Av samma enkätundersökning visade det sig vara 3% som inte har en 
smartphone och 31% av samtliga som svarade studerar vid Institutionen för 
informationsteknologi och medier (ITM). 25% tillhörde Institutionen för 
samhällsvetenskap, vilket visas i figur 5.
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4.2 Intervjuresultat
Intervjuerna, d.v.s. den muntliga undersökningen, ägde rum vid Mitt-
universitetet, campus Sundsvall. Frågan som ställdes var ”vilka funktioner av 
Studentportalen skulle du helst vilja ha lättillgänglig i en mobilapplikation (max 
4 st)?”. 

Av de 60 studenter som svarade på frågan visades en tydlig efterfrågan på 
”Ladok”, ”schema” och ”tentamensanmälan”. Därefter visade undersökningen 
att funktionen ”registrera på kurs” kommer på fjärde plats (se figur 6). Siffror 
på antalet röster redovisas i Bilaga B – Muntlig undersökning. 
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4.3 Kravspecifikation
Av resultaten redovisade i kapitel 4.1 – 4.2 framställs en kravspecifikation som 
ger övergripande riktning på applikationens utveckling. Resultaten visar att 
studenterna gärna vill se ”Ladok”, ”schema”, ”tentamensanmälan” och 
”registrera på kurs” som lättillgängligt i applikationen. Större delen av 
studenterna använder sig av en Androidenhet och 32% av dessa studenter 
studerar vid Institutionen för informationsteknologi och medier (ITM). I kapitel 
4.3 visas kravspecifikationen som arbetas fram baserad på resultaten. Krav-
specifikationen visas som punktlista. 

1. Målgrupp

1.1 Applikationen skall användas av studenterna vid Mittuniversitetet.

1.2 Applikationen är en Android-applikation.

2. Produktkrav

2.1 Applikationen skall 

2.1.1 visa Ladokuppgifter för studenterna.

2.1.2 visa schema för studenterna.

2.1.3 ge studenterna möjlighet att registrera sig på kurser.

2.1.4 ge studenterna möjlighet att anmäla sig till tentor.

2.2 Applikationen ger möjlighet för studenterna att enklare logga in på Studentportalen.

2.3 Det skall vara enkelt och smidigt att navigera i applikationen.

2.4 Studenterna skall kunna logga ut när så önskas.

2.5 Det skall framgå i applikationen att det inte är en officiell applikation. 

3. Dokumentation

3.1 Programkod för applikationen är kommenterad och förklarad.   

3.2 En manual utformas som användarhandledning. 

4. Support

4.1 Applikationen ägs inte av Mittuniversitetet och stöds därmed inte av Mittuniversitetets 
Helpdesk (IT-avdelning).

4.2 Applikationen vidareutvecklas enbart av Peter Burgos om inget annat är överenskommet.
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5 Applikationen
I kapitel 5 presenteras lösningsalternativet som valts och hur slutprodukten 
arbetas fram. Slutprodukten presenteras i kapitel 5.3.

5.1 Lösningsalternativ
De lösningsalternativ som presenterades i kapitel 3 var samtliga tänkbara 
lösningar med undantag för ”Googleanslutning som lösning” (kapitel 3.2.3), 
dock varierar tiden för att genomföra lösningarna. 

Lösningsalternativet ”Direktanslutning som lösning” (kapitel 3.2.2) är en 
förnuftig lösning som faller rimlig inom ramen för detta examensarbete, medan 
”Tredje part som lösning” (kapitel 3.2.1) är mer tidskrävande och är svår att 
genomföra på 15 hp. Dessutom kräver den senare nämnda lösningen ytterligare 
en hårdvara i form av server som placeras fysiskt på universitetet. Den 
sistnämnda lösningen ”Googleanslutning som lösning” (kapitel 3.2.3) saknar 
stöd för projektets inriktning - de funktioner som efterfrågas återfinnes inte som 
officiellt stöd av Google. 

För att täcka kravspecifikationen (förklarad i kapitel 4.3) och förenkla 
skapandet av applikationen är det viktigt att dela in arbetet i de delområden som 
skall uppfyllas. Applikationen har en inloggningsdel, en funktionsdel och en 
utloggningsdel. Samtliga delar följer Androids Activity-klassen[7]. 

För och nackdelar från kapitel 3.2.4 resulterar i att metod ”Direktanslutning 
som lösning” (kapitel 3.2.2) väljs. 

5.1.1 Inloggningsdel
När studenterna startar applikationen skall välkomstbilden presenteras och 
startsidan visas där studenterna ges möjlighet att antingen logga in, läsa om 
applikationen eller avsluta programmet. Om studenterna väljer att avsluta 
programmet stängs applikationen ned och inga aktiviteter skapas av 
applikationen. Om studenterna istället väljer att läsa om applikationen öppnas 
en ruta som kortfattat beskriver applikationen. Om studenterna däremot väljer 
att logga in på portalen öppnas den interna webbläsarapplikationen där 
möjligheten ges att logga in på portalen via cas2-inloggningstjänsten. 

Om det är första gången applikationen används erbjuds lagring av lösenord för 
att förenkla framtida inloggningar. När inloggningen lyckats visas detta och 
studenterna är därmed redo att navigera vidare i portalen. 
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5.1.2 Funktionsdel
Om inloggningen har lyckats blir sidan för navigering tillgänglig, vilket 
presenteras i form av knappalternativ. De funktioner som stöds är Ladok, 
schema, tentamensanmälan och registrera på kurs. De olika knapparna länkar 
vidare till respektive funktion och presenteras i ett gränssnitt anpassat för 
mobiltelefoner. Studenterna ges möjlighet att återgå till funktionssidan men 
tillåts inte ytterligare navigering bakåt. 

5.1.3 Utloggningsdel
Slutligen ges studenterna möjlighet att logga ut och därmed avsluta session. 
Detta blir ett val som utförs genom meny-knappen. Vid utloggning slussas 
studenterna tillbaka till startsidan som presenterades i kapitel 5.1.1.

5.2 Implementation av Javakod
Applikationen använder den interna webbläsarapplikationen som kallas 
WebView och inkluderas genom att importera ”android.webkit.WebView”. 
Med hjälp av WebView kallas de URL:er som behövs vid tillfällena.

Koden ser ut på följande sätt:

• logga in

mWebView.loadUrl("https://cas2.miun.se/cas/login");

• logga ut

mWebView.loadUrl("https://portal.miun.se/c/portal/logout");

• kalla på exempelvis Ladok

mWebView.loadUrl("https://portal.miun.se/widget/web/student/my-
ladok-data/-/TG02_WAR_LpwPortlets11SNAPSHOT");

Samtliga URL:er visas genom att hänvisa till en layout-miljö (med undantag på 
”logga ut”) genom

setContentView(R.layout.webview);
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För att möjliggöra ”logga ut” används följande kod:

public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item){
   int item_id=item.getItemId();
   switch(item_id){
   case R.id.logout:

    Intent c = new Intent(this, loggaUt.class);
    startActivity(c);
    break;

   }
   return true; }

5.3 Mittuniversitetets Android-app
Aktivitetsdiagrammet i figur 7 visar hur slutprodukten fungerar. Diagrammet 
bifogas även som bilaga (se bilaga C, Aktivitetsdiagram). 

Slutprodukten visas med samtliga delar som skärmdumpar med förklarande text 
tagna med en Androidenhet (se figur 8 – 15). 

Det första som studenterna möts av när app-
likationen startas är Mittuniversitetets logotyp. 
Denna försvinner efter tre sekunder och visar 
huvudsidan, illustrerat i figur 9. 
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Huvudsidan har tre funktioner som studenterna 
kan använda. Dessa tre är följande:

• ”Enter Portalen” som leder studenterna 
till inloggningsrutan som visas i figur 11.

• ”Information” - som leder studenterna 
till en dialogruta, visat i figur 10, som 
berättar kortfattat om applikationen. 

• ”Avsluta” - som avslutar applikationen

Informationsrutan informerar studenterna om att 
applikationen inte är en officiell applikation som 
Mittuniversitetet ställer sig bakom. Den är 
utvecklad av författaren och det framgår även att 
applikationen inte fungerar på andra enheter än 
Androidenheter.
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Inloggningen till Studentportalen går till på 
samma sätt som om studenterna skulle logga in 
via en dator. Om inloggningen är en första-
gångsinloggning öppnas en dialogruta om lag-
ring av lösenord för enklare åtkomst framöver. 
Om inloggningen lyckas visas detta för studen-
terna, se figur 12(a). Studenterna kan då få åt-
komst till funktionerna som erbjuds på funk-
tionssidan som visas i figur 12(b).

Funktionssidan erbjuder studenterna åtkomst till Ladok, schema, tentamens-
anmälan och att registrera på kurs. Dessa visas anpassade till studenternas 
mobiltelefoner (figur 13 – 15).
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Implementationen av vald lösning ger studenterna möjligheten att se 
”Registreringar” och ”Antagningar” som framgår i figur 13.

Implementationen av vald lösning ger studenterna möjligheten att  exempelvis 
”Boka Grupprum”, vilket framgår i figur 14. 
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Implementationen av vald lösning ger studenterna möjligheten att även se och 
ta bort gjorda tentamensanmälningar, vilket framgår i figur 15(a).

Om studenterna väljer att logga ut, vilket sker via meny-knappen, vidarebefor-
dras studenterna till huvudsidan illustrerat i figur 9.
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6 Mätningar och jämförelser
I kapitel 6 presenteras hur Studentportalens åtkomst effektiviserats med hjälp av 
slutprodukten genom mätningar som ställs mot hur åtkomsten gick till utan att 
använda slutprodukten. I kapitel 6.1 visas hur åtkomsten går till via mobil-
telefonens webbläsare och i kapitel 6.2 visas hur åtkomsten går till med hjälp av 
Mittuniversitetets Android-app.  

6.1 Studentportalen via webbläsaren
Att logga in med hjälp av mobiltelefonens webbläsaren (valfri webbläsare) 
kräver att studenterna först startar webbläsaren och sedan navigerar till 
Studentportalens webbsida (portal.miun.se) där studenterna kan välja att trycka 
på ”logga in Studentportalen”. Resultatet av detta exklusive ifyllning av 
användarnamn och lösenord är hittills 18 skärmtryck (där 14 skärmtryck går åt 
för att skriva rätt URL). Efter inloggning krävs det för studenterna att utföra 
ytterligare 6 skärmtryck för att exempelvis få åtkomst till Ladok. Sammanlagt 
ger detta 24 skärmtryck för åtkomst till Ladok (10 skärmtryck om man bortser 
från att skriva rätt URL).

6.2 Studentportalen via Mittuniversitetets Android-app
Att få åtkomst till exempelvis Ladok via Mittuniversitetets Android-app kräver 
att studenterna först startar applikationen, väljer att logga in (Enter Portalen) för 
att sedan bekräfta detta. När studenterna meddelats om lyckad inloggning krävs 
ytterligare ett skärmtryck för att komma åt funktionerna. Studenterna kan 
genom funktionssidan välja samtliga funktioner. Detta resulterar i sammanlagt 5 
skärmtryck för att få åtkomst till Ladok. Under förutsättning att användarnamn 
och lösenord redan finns sparat slipper studenterna ett moment i inloggnings-
processen. 

Det krävs fyra skärmtryck för att nå till funktionssidan som visas i figur 12(b). 
Det femte skärmtrycket väljer funktionen. 
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7 Slutsatser
I kapitel 7 presenteras en summering av projektet med slutsatser om besluten, 
resultaten och måluppfyllelser. Även förslag för vidareutveckling presenteras i 
detta kapitel. 

7.1 Summering av projektet
Detta examensarbete valdes på eget initiativ eftersom det faktum fanns att 
Mittuniversitetet, i en modern tid som denna, behöver en app. De misstankar 
som riktade sig kring detta initiativ från början var att majoriteten av 
universitetets studenter använder en smartphone, specifikt en Androidenhet 
vilket det gavs en översiktsbild av genom undersökningsresultaten som 
presenteras i kapitel 4. 

En slutprodukt i form av prototyp har utvecklats och är för närvarande en beta-
version av vad som kan bli Mittuniversitetets officiella app. Undersökningens 
syfte och mål anses vara uppfyllda. 

Genom projektet kan slutsatsen dras att denna applikation hjälper studenterna 
att

• komma åt sitt konto.

• komma åt sina uppgifter.

• få uppgifterna presenterade på ett stilrent sätt.

• dessutom kunna logga ut när så önskas.

Det stod klart redan från början hur projektet skulle inledas men däremot var 
tillvägagångssättet, för att uppnå syftet att underlätta åtkomsten och kom-
munikationen mellan Studentportalen och studenterna, okänt. Studier i hur 
liknande applikationer fungerar ledde så småningom fram till kreativa 
lösningsalternativ, särskilt inspirerande var Swedbank-appen. Dessa lösnings-
alternativ undersöktes närmare och rimligheten för ett lyckat projekt kunde 
genom detta uppskattas. Det var dock svårt att avgöra vad som skulle passa 
inom ramen för 15 hp, d.v.s. inom ramen för detta examensarbete. Att ställa 
lösningsalternativens för- och nackdelar mot varandra, i kapitel 3.2.4, 
underlättade arbetet. Som visat i figur 13, 14 och 15(a) i kapitel 5 kan studen-
terna även komma åt funktioner som inte var planerade i uppbyggnadsfasen. 

Ambitionen att rikta sig till Androidanvändare i första hand visade sig vara ett 
klokt initiativ, det visar undersökningen (se figur 4) som pågick i ca fyra veckor. 
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Undersökningen visade även att det finns en stor efterfrågan bland ”icke-
tekniska”-studenter (se figur 5). 

Slutprodukten krävde kontinuerliga justeringar men gav till slut en 
effektivisering av åtkomsten till Studentportalen. Studenterna slipper hädanefter 
förstorings- och förminskningsmomenten. Dessutom kan automatiskt utlogg-
ning p.g.a. session cookies om användaren är inaktiv betraktas som fördel om 
studenterna av misstag glömmer mobiltelefonen på allmän plats, men det kan 
dock skada att spara lösenordet i detta fall. Observera att tiden det tar för 
enheten att presentera informationen inte mäts med tanke på att det är en faktor 
som är svår att mäta. Detta är en faktor som påverkas av internethastigheten 
användaren har i det ögonblicket anropet till funktionen äger rum, men bortsett 
från detta presenteras slutproduktens mätningar i kapitel 6 där det av resultaten 
framgår att åtkomsten till Studentportalen och funktionerna studenterna efter-
frågar mest effektiviserats med hjälp av slutprodukten, d.v.s. Mittuniversitetets 
Android-app.   

7.2 Förslag för vidareutveckling
Fördelen med applikationsutveckling är just att det alltid går att utveckla. Det 
finns alltid plats för förbättring. Den muntliga undersökningen gav tydliga linjer 
för vilka fyra funktioner som skulle få full fokus under projektets gång. 
Resterande önskemål är dock värda att nämna och tänka på om en vidare-
utveckling av applikationen skulle bli aktuell. Önskemålen var bland annat 
åtkomst till lärplattformar och en eventuell kommunikationskanal mellan 
studenter och exempelvis bibliotekspersonal i form av chatt eller forum. 

Ytterligare en tänkbar egenskap applikationen skulle kunna uppgraderas till är 
möjligheten att notera och informera studenterna om förändringar i exempelvis 
schemat eller Ladok. Baserad på resultaten av målgruppen som efterfrågar 
denna typ av app kan det bli aktuellt att utforma en användarhandledning för att 
undvika eventuella missförstånd. Applikationen bör även skapas för iOS-
enheter, d.v.s. Iphone. 

Det finns ingen direkt nytta med att ha ett utskriftssystem tillgängligt via mobil-
telefonen i dag, men här finns det en utvecklingspotential - det kanske blir en 
funktion intressant att implementera i framtiden.

7.3 Etiska aspekter
Som en utilitarist skulle tycka, gynnas samtliga studenter vid Mittuniversitetet 
som använder en Androidenhet. Appen kan ses som en fördel särskilt med tanke 
på effektiviseringen som åstadkommits vilket ger mindre skärmtryckningar för 
att komma åt Studentportalen via Mittuniversitetets Android-app jämfört med 
via webbläsaren. Vad gäller lösenordslagring sker detta i enlighet med 
webbsidan som Mittuniversitetet tillhandahåller, d.v.s. på samma villkor.
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Bilaga A: Enkätundersökning
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Bilaga B: Muntlig undersökning 
Resultat av muntliga intervjuer, frågor ställda till slumpmässigt utvalda 
studenter vid Mittuniversitetet campus Sundsvall

Funktioner        Antal Röster

Ladok 60
Schema 59
WebCT 9
Sök Personer 0
E-post 17
Registrera på Kurs 38
Tentamensanmälan 57
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Bilaga C: Aktivitetsdiagram
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Bilaga D: Tredje parten

Tredje parten fungerar som en ”omvandlare” och skapas även som en del av 
säkerheten för att stänga ut obehöriga. 
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