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Sammanfattning 
Företaget Attendit utvecklar sedan 2006 systemprodukten NetAlert™ för 

Android, Win 32, och iOS. Produkten är ett larmsystem för personsäkerhet som 

använder sig av en serverbackend med vilken samtliga klienter kommunicerar 

via en krypterad socket i realtid. Målet med detta projekt har varit att utveckla 

NetAlert™ vidare, för att få ett responsivt och användarvänligt gränssnitt som 

alla kan använda, oavsett teknisk kompetens. Undersökningen har gjorts med 

hjälp av en enkät som användarna har svarat på. Under utvecklingsfasen av 

applikationen har enkätsvaren beaktats, detta för att få en applikation som 

användarna upplever enkel att använda. Tyvärr hann jag inte riktigt klart med 

applikationen pga. det blev många timmars felsökning, buggfixar och liknande, 

så tiden räckte inte riktigt till, men jag kommer fram till att mitt 

användargränssnitt är enkelt att använda, visuellt tilltalande och det passar för 

alla åldersgrupper.  

Nyckelord:Android, Socket, GUI, Användbarhet 
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Abstract 
The company Attendit have been developing the system product NetAlert™ 

since 2006.  NetAlert™ has clients for Android, Win 32, and iOS. The product 

is an alarm system for personal safety which uses a serverbackend with which 

all clients communicate through an encrypted socket in real-time. The goal of 

this project was to develop NetAlert™ further, to get a responsive and user-

friendly interface that anyone can use, regardless of technical competence. The 

poll was conducted by means of a questionnaire that users answered. During the 

development stage, the survey has been in mind, to obtain an application that 

users find easy to use. Unfortunately, I did not have time to finish the applica-

tion due there were many hours of troubleshooting, bug fixes and the such, so 

the time was not quite enough, but I conclude that my user interface is easy to 

use, visually appealing, and it is suitable for all age groups. 

Keywords: Android, Socket, GUI, Usability 
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Förord 
Rapporten är ett arbete på kandidatnivå som utfördes under våren 2014 vid 

Institutionen för informationsteknologi och medier, Mittuniversitetet. I 

rapporten beskrivs vidareutvecklingen av en applikation för att larma vid 

otrygga situationer, där fokus ligger på att få ett användarvänligt gränssnitt. Jag 

önskar tacka Sven Jonsson och Ola Samuelsson på Attendit för den tid de lagt 

på handledning, Magnus Ericsson på instutionen Information och 

kommunikationssystem (IKS) på Mittuniversitetet för den vägledning han har 

givit mig under arbetet med rapporten, och slutligen Sebastian Marcusson, 

student på  Högskolan i Halmstad, som har gjort det möjligt för mig att göra 

mitt examensarbete på Attendit. 
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Terminologi 
Förkortningar och akronymer

 

Push Services 

 

Tethering 

 

Adobe Flash 

 

NFC 

 

 

 

GUI 

SDK 

 

Debugging 

 

Drag-and drop 

 

ADT 

 

Dalvik 

 

ART 

 

 

 

Navigation Drawer 

API 

 

 

 

 

En teknologi som baseras på att begäran av datan 

initieras från serversidan. 

En teknik som möjliggör internetdelning från sin 

smartphone till t.ex. sin bärbara dator. 

En teknik som gör det möjligt att spela en viss typ 

och spel och se på filmklipp direkt i webläsaren. 

Near field communication är en standard för 

spartphones som gör så att enheterna skapar 

radiokontakt via beröring. 

Grafical User Interface (Gränssnitt) 

Software Development Kit. En samling 

utvecklingsverktyg 

En metodisk process som går ut på att hitta fel i 

programmkoden 

En teknik som gör det möjligt att ”dra” 

och ”släppa” objekt. 

Android developer tools. Utvecklingsmiljön till 

Android. 

Dalvik är en virtuell maskin som gör så det är 

möjligt att köra Java program på Android. 

ART är den framtida uppföljaren till Dalvik. Ska 

ge bl.a. snabbare starttider då den inte kompilerar 

programmet varje gång det startas. 

En navigations meny i Android. 

Application Programming Interface. Specifierar 

hur olika mjukvarukomponenter ska integrera 

med varandra. 
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1 Inledning 
Företaget Attendit utvecklar sedan 2006 systemprodukten NetAlert™ för 

Android, Win 32, och iOs. Produkten är ett larmsystem för personsäkerhet som 

använder sig av en serverbackend med vilken samtliga klienter kommunicerar 

via en krypterad socket i realtid. Det är tänkt, att med denna tjänst, ska 

användaren kunna larma vid otrygga situationer, vid olycka eller risk för olycka. 

NetAlert™ används idag av tusentals användare och har levererat personlarm 

till vanliga mobiltelefoner och datorer sedan 2006. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Något som är otroligt viktigt vid utveckling av en mobil applikation är 

användbarheten. Det ska inte vara svårt att använda sig av en applikation på sin 

smartphone, alla  åldersgrupper ska utan problem kunna nyttja dess funktioner. 

Mike Gunderloy (Developer to Designer: GUI Design for the Busy Developer 

2005, 11) skriver: 

”A good user interface is one that lets the user accomplish the task 

that they want to accomplish, without putting obstacles in their way.” 

Detta citat kan man implementera som en generell regel under 

utvecklingsstadiet av applikationen. 

Idag är gränssnittet på NetAlert™ utvecklat för Android 2.1 och därför är det nu 

dags för en uppdaterad Androidklient.   

1.2 Övergripande syfte 

Projektets övergripande syfte är att göra Androidapplikationen NetAlert™ till 

en snygg, användbar och enkel applikation att använda. Ifall en nödsituation 

inträffar ska användaren inte behöva gå flera steg i gränssnittet för att få iväg 

larmet, utan det ska vara enkelt och gå snabbt. Resultatet ska bli en snygg, 

användbar och enkel larmapplikation. Alla användare, oavsett målgrupp och 

teknisk kompetens ska utan problem kunna använda samtliga funktioner. Det 

ska vara enkelt att växla mellan larmläge, vy över inkommande larm, 

inställningar och övriga funktioner. 

1.3 Avgränsningar 

Syftet med denna rapport är att utveckla en användbar larmapplikation, och 

undersöka hur gränssnittet ska utformas till en mobil applikation för att vara 

enkelt att använda. Därför kommer denna rapport fokusera på användbarhet, 

robusthet i uppkoppling och optimering av befintlig kod. 
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1.4 Konkreta och verifierbara mål  

Hur ska jag under utvecklingsfasen av applikationen, gå tillväga för att få ett 

resultat som alla kan använda och förstår oavsett åldersgrupp och teknisk 

kompetens? 

För att applikationen ska vara enkel för alla att använda måste jag hela tiden ha 

i åtanke om att alla användare inte alltid har en stor teknisk kompetens.  

Hur ska jag designa applikationens navigationsmöjligheter, så att användaren 

kan lära sig, och förstå sig på den? 

Jag kommer sträva efter att användaren ska kunna navigera runt i applikationen 

på så få klick som möjligt. Då kommer det vara lättare för användaren att lära 

sig de olika momenten och alternativen i applikationen. 

På vilka sätt ska användaren kunna larma? 

Idag finns det flera olika sätt att larma på. Genom dubbelklick, långtryck, 

volymknappen, skakning, stilla liggande, tidslarm, och vid fall. Behövs det flera? 

I så fall, vad? 

Är en widget nödvändigt? 

Vilka funktioner ska widgeten i så fall ha? Endast en larmfunktion? Eller ska 

det finnas olika inställningar? 

Vad behöver enligt användarna, förbättras på den nuvarande Androidklienten? 

För att ta reda på användarnas åsikter om den befintliga klienten till Android 

kommer jag skicka ut en enkät. Svaren jag sedan får kommer jag ta hänsyn till 

vid utformningen av den nya applikationen. Jag kommer att utvärdera vad 

personerna tycker om utseendet på applikationen, hur enkel den är att använda 

och liknande. 

 

1.5 Rapportens upplägg 

I kapitel 1 går jag igenom bakgrunden av NetAlert och problemställningen. 

Därefter kommer kapitel 2 där det är ytterligare information om NetAlert som 

mobilklient och Androids versionshistorik. I kapitel 3 går jag igenom vad Agil 

systemutveckling är för något. Det kommer också handla om användbarhet, om 

min mockup och vad min enkät kommer att innehålla. Kapitel 4 innehåller en 

analys av Android som plattform, Human Computer Interaction, resultatet av 

mockupen och prioriteringsnivån vid utveckling av applikationen. I kapitel 5 

presenteras resultatet på applikationen och enkäten. Och slutligen i kapitel 6 

presenterar jag slutsatserna jag har kommit fram till, en summering av mina 

åsikter om rapporten, jag svarar på frågorna jag ställde i kapitel 1 och jag 

skriver även om eventuell vidareutveckling. 
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1.6 Författarens bidrag 

All kod jag utgick ifrån är skriven av Ola Samuelsson på Attendit. Det jag 

använder från tidigare är nätverkskommunikationen och funktionaliteten i 

NetAlert. 
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2 Bakgrundsmaterial 
I detta kapitel beskrivs vad NetAlert är för typ av tjänst och applikation, under 

kapitel 2.2 beskrivs olika versioner av Android som operativsystem, och den 

procentuella användarbasen per version. Under kapitel 2.3 står de funktionella 

kraven som är nödvändiga för att utveckla applikationen.  

2.1 NetAlert 

Det finns idag många olika sorters trygghets och personlarm, men det som 

skiljer NetAlert mot de andra, är sättet man larmar på. På många av dagens 

trygghetslarm så har användaren en en larmdosa med en knapp för att larma 

direkt till en larmcentral. Har användaren många olika prylar, kan det hända att 

hon lägger ifrån sig larmdosan, t.ex. när hon ska ut och arbeta med elledningar i 

skogen. Sker det då en olycka går det inte att larma. 

NetAlert löser detta problem genom att integrera larmfunktionen i något som 

nästan alla alltid har med sig. Sin smarta mobil! 

Skulle användaren få iväg ett larm, kommer det gå till en larmcentral, som 

kanske sedan kommer skicka iväg en bil. Detta kan vara tidskrävande, och inte 

alltid särskilt effektivt om det är något mindre larm. För att undvika detta 

problem har NetAlert något som kallas för larmgrupper. Arbetsledaren delar in 

de anställda i olika grupper, t.ex. efter avdelning. Larmar någon kommer alla 

medlemmar i larmgruppen få en avisering där det står och kan hjälpa sin 

kollega. 

Har användaren endast larmdosa finns det i regel endast ett sätt att larma på, 

och detta är via knappen. Men hur är det tänkt att användaren ska larma ifall 

den är medvetslös? NetAlert har en funktion som kallas för tidslarm. 

Användaren väljer ett tidsintervall, t.ex. en halvtimme. Varje 30e minut kommer 

det komma en avisering på telefonen. Svarar användaren inte, kommer larmet 

att gå ut till larmgruppen och de kommer att kunna se vart personen larmade på 

en karta, eller plats. 
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Men hur fungerar det då? Här är en illustrerande bild. 

 

 

 

 

 

 

 

När användaren känner sig otrygg slår den larm. Larmet skickas vidare till en 

server som sedan skickar vidare larmet ytterliggare till användarens kollegors 

mobiltelefoner eller datorer i samma larmgrupp. Är det ingen av användarna 

som svarar på larmet skickas larmet vidare till en larmcentral. 

 

2.2 Liknande lösningsalternativ 

NetAlert har idag flera konkurrenter, men ingen har exakt samma funktionalitet. 

De fyra största konkurrenterna är SRT Personlarm, Mobillarmhantering och 

EMB Emergency. 

SRT Personlarm har ingen larmapplikation till mobiltelefoner, utan använder 

sig av bärbara larmdosor som kommunicerar över GSM/GPRS. Personlarmet 

kopplas till valfri larmcentral, vid tryck på larmknappen får larmcentralen 

information om vem den nödställde är, och personens position. Ett röstsamtal 

kopplas upp till larmcentralen och operatören kan höra vad som händer [1].   

Mobillarmhantering har till skillnad från SRT Personlarm en klient för 

mobiltelefoner. Dock endast till Android och äldre feature phones, inte iOS. 

Mobillarmhantering riktar dock in sig mer på personlarm i rum, t.ex. i 

inneboende [2].  

EMB Emergency är en applikation till smartphones för personlarm och 

trygghetslarm. Larmet går direkt till larmcentralen utan att passera några servrar. 

De har protokollstöd för att kunna skicka larm direkt till de flesta larmcentraler. 

De använder sig av GPS-positionering och även positionering med hjälp av 

NFC [3].  

 

 



Enhetsoberoende GUI av larmapplikation 

Jesper Dahlström 2014-03-27 

 

14 

 

2.3 Androids versionshistorik  

Sedan NetAlert släppte sin senaste version har Android utvecklats mycket som 

operativsystem. I skrivande stund är den senaste Android-versionen KitKat 

4.4.2, medan versionen som NetAlert är utvecklad till idag är Froyo 2.2. Flera 

ändringar har skett, och det har kommit många nyheter. Android 2.2 

annonserades i maj 2010 [4]. Några av de största nyheterna[5] som kom med 

Froyo var bland annat ett snabbare system, backup av appdata, push-services, 

tethering, support för Adobe Flash och installera applikationer direkt på SD-

kortet. 

Efter Froyo släpptes Gingerbread 2.3. Gingerbread lanserades december 2010[6] 

och kom med en rad nyheter, bland annat, stöd för NFC, förbättringar i GUI, 

snabbare tangentbord. Det kom också flera nyheter till Androids SDK[7] t.ex. 

förbättringar till utveckling av spel, enklare debugging, Drag-and-drop 

funktionalitet vid utveckling av layout [8]. 

Honeycomb, Android 3.0, släpptes i början av 2011[9]. Honeycomb är en 

Android-version som gjordes enbart för surfplattor[10]. Försäljningen av 

surfplattor ökade med nästan 100% under åren 2011-2012, så det låg väldigt rätt 

i tiden [11]. Vid släppet av 3.0 kom det bl.a. uppdateringar till ADT (Android 

Developer Tools)  och framför allt ett nytt gränssnitt anpassat till stora skärmar 

[12].  

Oktober 2011 släpptes den Android version som har medfört flest förändringar i 

Androids gränssnitt. Det går under namnet Ice Cream Sandwich, 4.0. En av de 

största nyheterna var att Android kan upptäcka vad för enhet användaren har. Är 

det är surfplatta så kommer gränssnittet utformas på lämpligt vis för en 

surfplatta, är det en telefon kommer det utformas efter det. Utseendet påminner 

om Honeycomb, med Holo-temat [13]. 

Juni 2012 släpptes Jelly Bean, 4.1-4.3 [14]. En nyhet var något som Google 

kallar för project butter. Detta är en projekt som Google har utvecklat för att få 

högre FPS och för att Android ska vara ett rappare OS. 

KitKat, version 4.4 är den senaste Androidversionen i skrivande stund. Den 

släpptes 3 september 2013 [15]. Det var många kosmetiska nyheter med 4.4. 

bl.a. så byttes de blåa elementen ut mot vita, ART (en ny runtime, som ska 

ersätta Dalvik. [16]) . 

Efter som att det fortfarande är relativt många användare som har en Android-

version under 4.0 måste man ta hänsyn till detta under utveckling. Den 1 maj 

2014 hade Gingerbread (2.3.3-2.3.7) fortfarande så mycket som 16,2% av 

Android-marknaden. Se Fig. 1 & Fig. 2. På sidan 7[17] 
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Version Kodnamn API Distribution 

2.2 Froyo 8 1% 

2.3.3-2.3.7 Gingerbread 10 16.2% 

3.2 Honeycomb 13 0.1% 

4.0.3- 

4.0.4 

Ice Cream 

Sandwich 

15 13.4% 

4.1.x 

Jelly Bean 

16 33.5% 

4.2.x 17 18.8% 

4.3 18 8.5% 

4.4 KitKat 19 8.5% 

Figur. 1 

 

 

Figur 2.
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2.4 Bakåtkompatibilitet 

Något som är viktigt att tänka på vid utveckling av applikationer till Android är 

bakåtkompatibilitet. Givetvis vill utvecklarna av tjänsten att så många som 

möjligt kommer att ha möjligheten att nyttja tjänsten.  

En navigation drawer kommer att implementeras i appen som ett sätt att 

navigera. För att Navigation Drawer ska fungera på lägre API[18] kommer jag 

använda mig av Android Support Libary. Detta är ett bibliotek som är gjort för 

att stödja bakåtkompatibilitet, vilket i sin tur gör så det går att använda nya 

bibliotek på äldre Android-versioner. [19] 
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3 Metod 
3.1 Agil systemutveckling 

Under utvecklingsfasen av applikationen har jag använt mig av Agil 

systemutveckling. Agile är engelska och betyder smidig, lättrörlig. Agil 

systemutveckling är samlingsnamnet för flera olika utvecklingsmetoder, de 

olika metoderna har alla gemensamt att de fokuserar på människan och 

resultatet. Jag har använt mig av en något modifierad version av extrem 

programmering, vilket tillåter mig att omstrukturera kod kontinuerligt, samt 

skapa minimalt med dokument och liknande, som inte är kod eller något av det 

slutgiltiga resultatet [20].  

Agil kommer ursprungligen från mjukvaruutveckling och uppstod som en 

reaktion till trångrörliga modeller  som t.ex. vattenfallsmetoden. I 

Vattenfallsmetoden  sker allting i ett antal fasta steg. En av de större kritikerna 

till vattenfallsmetoden är att allt redan är förutsagt och att den inte tar hänsyn 

till att utvecklingen kan komma att ske under en lång tid där olika 

förutsättningar kan komma att ändras.  

Agil tar hänsyn till att omvärlden är komplex och oförutsägbar, därför finns det 

ingen vinning i att göra långa tidsplaner, istället fokuseras det på att snabbt 

kunna reagera på förändringar och sammla på sig det man lärt sig under 

projektets gång. [21] 

Enligt Cohn, Mike. 2010. Succeeding with Agile Software development using 

Scrum. 2. Uppl. Boston: Addison-Wesley, så producerar team som använder sig 

av en agil utvecklingsmetod program av högre kvalitet, möter användarens krav 

snabbare och håller kostnaderna lägre än team som använder sig av en mer 

traditionell utvecklingsmetod. Därför har jag valt att arbeta agilt. 

Det finns något som kallas det Agila Manifestet. Detta manifest innehåller fyra 

punkter: 

 Värdera individer och interaktion högre än processer och verktyg 

 Värdera fungerande mjukvara högre än omfattande dokumentation 

 Värdera samarbete med kunden högre än att förhandla om kontrakt 

 Värdera att reagera på förändringar högre än att följa en uppgjord 

plan 

Det är meningen att man ska läsa manifestet så att även om den högra delen i 

fet stil är viktig, så ska den vänstra alltid varderas högre. 
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3.2  Användbarhet 

Ett program som är designat för människor bör vara enkelt att använda, enkelt 

att lära sig, enkelt att komma ihåg hur man använder det, och förlåtande mot 

användaren.  

I boken GUI Bloopers, common user interface design don'ts and dos, Jeff 

Johnsson, 2008 Burlington, skriver Jeff Johnsson: 

Focus on the users and their tasks, not on the technology. 

(Fokusera på användarna och deras uppgifter, inte teknologin.) 

Men blir man verkligen så mycket klokare av det? Jeff Johnsson plockar ner 

detta begrepp i molekyler och förklarar det med ett antal frågor man kan ställa 

sig själv när man startar ett mjukvaruprojekt.  

 För vem är denna mjukvara designad? Till vilken målgrupp? 

 Vad är mjukvaran till för? 

 Vad har användarna för problem just nu? Vad gillar det med sättet som 

de jobbar nu , och vad ogillar de? 

 Vad har användarna för teknisk kunskap? Är de motiverade att lära sig? 

Är det flera klasser av användare med olika kunskaper? 

Dessa punkter tycker jag är bra att ha som riktlinjer vid utvecklingen av 

applikationen. Tänker man inte på vilka slutanvändarna kommer att vara anser 

jag att det finns en överhängande risk att applikationen kommer kännas 

svåranvänd för vissa användare.  

3.3 Hur viktigt är det med en bra design? 

Enligt Wilbert O. Galitz, 2007. The Essential Guide to User Interface Design: 

An Introduction to GUI Design Principles and Techniques. 3 Uppl. Indianapolis. 

Wiley Publishing, Inc.  så handlar inte dåligt designade gränssnitt om att 

utvecklaren inte bryr sig, utan snarare om att utvecklaren inte har tid att ta reda 

på vad ett bra gränssnitt faktiskt är, eller hur det ska appliceras. 

Ett väldesignat gränssnitt är otroligt viktigt för användaren. Det är 

deras ”fönster” till applikationen, och för vissa är det hela applikationen, då det 

är det enda synliga komponenterna som utvecklaren skapar. Är det för svårt och 

förvirrande att använda försvårar det användarens jobb, och kan skrämma bort 

dem från applikationen för alltid 

3.4 Mockup 

För att ha något att utgå ifrån inför utvecklingen av applikationen kommer jag 

att skapa en prototyp-applikation. Prototypen kommer endast att vara ett skal 

utan någon direkt funktionalitet, jag kommer även låta ett vist antal personer 
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testa prototypen för att få åsikter om användbarheten och utseendet på 

applikationen.  

3.5 Enkät 

För att få åsikter och granskande ögon utifrån kommer jag att skapa en enkät 

med olika frågeställningar. Personen kommer att få testa prototyp-applikationen 

och sedan svara på frågorna. Resultatet från denna enkät kommer jag sedan ha i 

åtanke när jag utvecklar den slutgiltliga applikationen för att få ett så bra och 

användarvänligt slutreslutat på applikationen. Testpersonen kommer att få fylla 

i en profil om sig själv, och sedan svara på ett antal frågor. Frågorna kommer 

handla om utseendet, hur enkel applikationen är att använda, och liknande 

frågor som rör applikationen och tjänsten. Enkäten finns att se i Bilaga A. 
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4 Konstruktion 
4.1 Analys av Android som plattform 

Att det var Android-klienten som skulle uppdateras var redan bestämt, men jag 

valde ändå att göra en mindre analys av Android som plattform. Det finns 

många olika plattformar att utveckla till, men de två överlägset största mobila 

plattformarna är Android och iOS. Enligt Gartner så använde 79% av alla sålda 

smartphones Googles Android ,2013 kvartal två. I mars 2014 hade dock iOS 

fortfarande en ledning i marknadsandelar med deras 48,34%, medan Android 

hade 41,58% [22]. 

Android är ett operativsystem som är baserat på Linux-kärnan [23]. Det är i 

första hand riktat till mobila-enheter, så som smartphones och surfplattor. 

Eftersom Android är licenserat under Apache 2.0 är det open source (öppen 

källkod), vilket innebär att vem som helst kan ta del och modifiera Android [24]. 

Detta gör det enkelt för olika tillverkare att göra många olika modeller, med 

olika stora skärmar och upplösningar. Detta medför att det är svårt att få 

program att uppföra sig likadant och felfritt på alla enheter. 

Själva programmeringen till Android-applikationer sker huvudsakligen i Java, 

med bibliotek och ramverk som är anpassade till mobila enheter. Det visuella i 

applikationerna skrivs i XML. Ifall programmeraren vill skriva något som gör 

tunga beräkningar, t.ex. 3D-grafik och spel, så finns det möjligheter att skriva 

programmet i C. Detta kallas för Native Development Kit (NDK). 

4.2 Designstandarder för Android 

Google är noga med att hålla en enhetlig design i sina applikationer på Android 

plattformen, och därför råder Google sina utvecklare att följa dessa riktlinjer. 

Det finns olika guider, mått, ikoner och dylikt att använda sig av på deras 

utvecklarsida (developers.android.com).  

4.2.1 Actionbar 

Jag kommer i min applikation använda mig av en Actionbar. Actionbaren 

introducerades i Android 3.0 (Honeycomb) och fyller en funktion som menyrad. 

Actionbaren underlättar navigationen i applikationen då det finns navigering i 

den över hela applikationen. De nyare enheterna har sällan en menyknapp, och 

därför kan det vara viktigt att implementera en Actionbar. Se figur 4.2.1.1 för 

ett exempel på en Actionbar. 

Fig. 4.2.1.1. Actionbar i Googles Gmail klient för Android. 
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4.3 Human-computer interaction 

Human-computer interaction (HCI) är studien, planeringen och designen hur 

människor och datorer arbetar ihop. Målet med HCI är att människan kan arbeta 

med datorer på ett tillfredställande sett. Designar utvecklaren programmet efter 

HCI så är det viktigt att ha flertalet faktorer i åtanke. Vad användarna vill ha, 

vad användarna förväntar sig, vilka psykiska förmågor och begränsningar 

användarna har och vad de tycker är attraktivt och gillar att använda. 

Gränssnittet är den delen av ett program som användaren kan se, höra, röra och 

prata med. Vanligtvis har ett gränssnitt två komponenter. Input och Output. 

Input är sättet som användaren kommunicerar med programmet, det kan vara 

t.ex. tangentbord, mus, fingret och röst. Till en smartphone är givetvis fingrarna 

vanligast då smartphones i regel har en pekskärm. Output är hur programmet 

presenterar resultatet av beräkningarna och liknande för användaren [25].  

4.4 Implementation av programkod 

Eftersom det redan finns en tidigare version av NetAlert har jag givetvis inte 

skrivit all programkod från början, utan jag har haft en fungerande applikation 

att utgå ifrån. Det som är implementerat är användargränssnittet och viss ny 

funktionalitet, så som Navigation Drawers och utseendet. Därför har fokus legat 

på utseendet och anvädbarheten.  
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4.5 Mockup 

För att ha något att utgå ifrån, och ett ”skal” att implementera skapade jag en 

mockup. Denna har ingen larmfunktionalitet, utan är endast för ett rent visuellt 

syfte och testning. Min mockup är en applikation som har två stycken 

Navigation Drawers, en på varje sida. I Navigation Drawersen finns det olika 

menyalternativ, Larmläge, Loggbok, Inställningar och Ny plats. 

För att ”aktivera” en Navigation Drawer sveper användaren från den yttersta 

kanten på skärmen och in mot mitten. Ifall användaren inte trycker på något av 

menyalternativen så kommer Navigation Drawern stängas automatiskt efter 5 

sekunder. Denna funktion implementerade jag i rent säkerhetssyfte, för att det 

inte går att larma på skärmen ifall en Navigation Drawer är öppen. Ifall 

användaren försöker larma i fickan så är det möjligt att han/hon råkar öppna 

Navigation Drawern, ifall den stängs automatiskt finns det en större chans att få 

iväg ett larm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4.1 (a)      (b) 

 

I figur 4.4.1 (a) ser man Navigation Drawern i utdraget tillstånd. I figur 4.4.1 (b) 

ser man larmläget. Här är en karta med användarens aktuella position som 

markeras med en röd nål. 
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4.6 Funktionella krav 

Funktionella krav visar de funktioner som skall implementeras i applikationen. 

Jag har valt att dela upp kraven i olika prioritetsnivåer beroende på hur viktiga 

de är att uppfylla. 

Dessa krav är nödvändiga för applikationens grundläggande funktionalitet. 

 Nätverkskommunikation 

Se till att larm når fram utan problem. 

 Androidversioner 

Se till att applikationen fungerar på samtliga Androidversioner 

som den ska stödja. 

 Navigation Drawer 

Implementera en Navigation Drawer till applikationen som 

innehåller applikationens olika menyval. 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenterar jag hur jag har gått till väga för att lösa mina mål och 

hur jag har gått tillväga för att nå resultatet. 

5.1 Enkätresultat 

Totalt har det varit 10 personer som har svarat på enkäten. Åldrarna på 

testpersonerna har varit mellan <30 och 60 och de har alla olika tekniska 

kunskaper. Efter att jag har fått svar på vad personerna tyckte om prototypen 

har jag med gott självförtroende kunnat fortsätta med utvecklingen, (Se bilaga 

för enkät) då majoriteten av svaren har varit positiva till utseendet av 

applikationen.  

Då hela 44% av personerna som har medverkat i undersökningen tyckte att 

NetAlert på en skala mellan 1-5 var en 4 i enkelhet att använda, och 33% tyckte 

5 på samma skala beslutade jag mig för att utgå från min prototyp utan några 

större förändringar.  

5.2 Skärmdumpar av applikation 

Skärmdumpar av applikationen finns att se i Bilaga C.  
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6 Slutsatser 
 

Anledningen till att jag hamnade på Attendit var för att en av mina goda vänner 

gav det som förslag. Som jag tidigare har nämnt i rapporten är NetAlert en 

tryghets och personlarmsapplikation. Företaget hade redan en version för iOs 

och en för Android ute på Appstore, respektive Google Play. Dock så var 

Androidversionen något föråldrad och behövde en visuell uppdatering. Jag 

skapade en prototyp-applikation med rådgivning av min handledare på Attendit 

som jag upplever som lyckad. Utvecklingen av applikationen skedde sedan 

genom att implementera kod från prototypen till den gamla versionen av 

NetAlert.  

 

Tyvärr så han jag inte riktigt klart med applikationen, utan det finns fortfarande 

saker kvar att göra och problem att lösa.  

 

 På toppen av höger drawer ska det vara information om användaren, så 

som namn och anslutningsstatus. På resten av höger drawer ska det 

finnas en knapp för att lägga till nya platser, och användaren ska också 

kunna välja en redan använd plats.  

 Nätverksstabilitet 

 Möjlighet att larma via dubbelklick på larmskärmen, vid 

implementeringen av Navigation Drawers så försvann denna funktion 

 Robushet i uppkoppling och nätverksoptimering mm. 
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6.1 Frågeställning  

I kapitel 1.5 radar jag upp diverse frågor och verifierbara mål, för att se ifall jag 

har uppfylt dem kommer jag att svara på frågorna. 

Hur ska jag under utvecklingsfasen av applikationen, gå tillväga för att få ett 

resultat som alla kan använda och förstår oavsett åldersgrupp och teknisk 

kompetens? 

Jag anser att enkäten (Bilaga A) som testpersonerna fick använda sig av gav 

svar på denna fråga. Majoriteten av användarna tyckte att applikationen var 

tilltalande och enkel att använda. Både bland yngre och äldre, med olika teknisk 

kompetens.   

Hur ska jag designa applikationens navigationsmöjligheter, så att användaren 

kan lära sig, och förstå sig på den? 

Genom att följa Googles riktlinjer angående implementation av  Navigation 

Drawers anser jag att navigationsmöjligheterna är enkla att lära sig. En 

sveprörelse från vänster till höger för fram den vänstra navigationsmenyn, och 

en sveprörelse från från höger till vänster för fram den högra navigationsmenyn.  

På vilka sätt ska användaren kunna larma? 

Eftersom applikationen inte är helt färdig när denna rapport är färdigskriven 

kommer inte alla larmfunktioner fungera, men målet är att användaren ska 

kunna larma som den kunde göra i den tidigare versionen, dubbelklick på 

larmskärmen, volymknappen, automatiskt larm efter utsatt tid, frittfall-larm 

eller genom en skakning på telefonen. 

Är en widget nödvändigt? 

Tyvärr så räckte inte tiden till för att utveckla en widget, utan andra saker stod 

högre på prioriteringslistan. 

Vad behöver enligt användarna, förbättras på den nuvarande Androidklienten? 

Enligt personerna som svarade på enkäten så var det inget specifikt som 

behövde ändras. Jag tycker att metoden jag valde för att ta reda på vad olika 

individer tycker om applikationen jag har utvecklat var lyckad. Resultaten 

användes senare vid utvecklingen av applikationen vilket underlättade arbetet 

med den markant.   
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6.2 Problem 

Under utvecklingen av applikationen stötte jag på flertalet problem. Ett av de 

första var att sätta in mig i all kod. Jag har tidigare gjort diverse 

programmeringsprojekt under min tid som student på Mittuniversitetet, men 

inget har varit så omfattande som detta, därför har jag tyckt att det har varit  

ganska svårt att sätta sig in i all kod, ett 30-tal Java-klasser och över 14000 

rader Javakod sedan givetvis XML-filer för layouter. Därför blev det i början 

mycket läsning av kod och givetvis en hel del anteckningar för att få förståelse. 

Jag har självklart inte modifierat alla 30 klasser då många har haft funktioner 

som jag inte har haft användning för. 

Android har som nämnt flera versioner, och många av de äldra används 

fortfarande. Därför har det varit problem med att bestämma hur 

bakåtkompatibel applikationen skall vara. Många av NetAlerts kunder har lite 

äldre telefoner, därför beslutade vi oss för att stödja från och med Android 

Version 2.3 (Gingerbread). Navigation drawer är en relativt ny funktion i 

Android, och därför har jag varit tvungen att använda mig av Android Suport 

Libary. På test-telefonen med  android 2.3 har det varit lite problem med att få 

Navigation drawern att fungera som den gör på telefoner med  Android version 

4.4 (KitKat). Den har t.ex. varit onsynlig, och inte riktigt passat med 

skärmstorleken.  

Det har också varit allmäna buggar som har tagit tid att lösa, väldigt mycket av 

tillämpade utvecklingstiden har gått till felsökning.  

På grund av all felsökning har jag blivit mer insatt i koden, och jag upplever att 

jag har fått större förståelse för nätverksprogrammering, kommunikation mellan 

server och klient samt allmän programmering till Android. 

6.3 Framtida vidareutveckling 

För att driva utvecklingen av NetAlert vidare måste man se framåt i tiden. 

Framtida enheter? Vad för enheter i sådana fall? De delar som skulle kunna 

vidareutvecklas i framtiden är följande: 

6.3.1 Widget 

Eftersom tiden inte räckte till att utveckla en Widget ser jag gärna att det görs i 

framtiden. Denna widget skulle kunna visa anslutningsstatus på användaren, 

användarens namn och en knapp där det är möjligt att larma. 

6.3.2 Android Wear 

Android Wear är en version av Google´s Android, fast det är designat för 

smartklockor och liknande enheter. Det presenterades den 18 Mars 2014. 

Genom att använda sig av Android Wear´s SDK går det att kommunicera 

mellan smarttelefonen och smartklockan, vilket öppnar upp många nya 

dörrar.[26] 
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En smartklocka kan ha många användningsområden, de lämpar sig dessutom 

alldeles utmärkt till en larmapplikation. Det skulle vara möjligt att använda 

klockan som larmknapp, en skärm för att visa larm från sin larmgrupp eller  

välja plats. Allt utan att ta upp sin telefon ut fickan. Detta förkortar tiden från att 

känna sig otrygg till att larma betydligt kortare och dessutom diskretare. 

6.3.3 Google Glass 

Google Glass är en bärbar enhet som har formen av ett par glasögon som visar 

upp smarttelefon-liknande information framför användarens ena öga, hands-free. 

Det går att exekvera olika kommandon via röststyrning, vilket underlättar vid 

t.ex. bilkörning och liknande situationer när användaren behöver händerna till 

annat. Det är också en inbyggd kamera i enheten. [27] 

Google glass går också att utnyttja på flera sätt, exempelvis så kan kameran ta 

en bild när användaren larmar. Denna bild kan sedan skickas vidare till servern 

och larmgruppen. Kanske är personen som får användaren att känna sig otrygg 

på bilden? Eller ett landmärke där användaren har trillat från sin stege? Det blir 

även enklare att larma via röststyrning. 

6.4 Etiska aspekter  

Eftersom NetAlert använder sig av GPS positionering med hjälp av den 

inbyggda GPSen i smarttelefonen, och platser vid larmtillfällen sparas i en lokal 

logg finns det flera etniska aspekter att ta hänsyn till. Namn samt 

telefonnummer sparas även det lokalt, och skickas mellan server och klient 

precis som GPS-datan. 

För att hålla en hög säkerhetsstandard finns det flera säkerhetsfunktioner i 

NetAlert. 

 Mobilanslutning kräver för-registrering av mobilnummer i servern. 

 Mobilanslutning kräver anslutningslösen första gången. 

 Lösenord sparas bara som MD5 summa och bara tills man anslutit en 

första gång. 

 All trafik krypteras med Blowfish 128bitar. 

Efter som att all data-trafik och alla lösenord krypteras öker säkerheten markant. 

I datatrafiken ingår givetvis också GPS-positionering. 

Jag anser att det inte går att göra så mycket mer utan att tumma på 

funktionaliteten. Så lösningarna till de eventuella etniska aspekterna och 

problemen anser jag vara lösta.  
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Bilaga A: Enkät 
 

Är du man eller kvinna? 

Man 

Kvinna 

Hur gammal är du? 

<30 

30-40 

40-50 

50-60 

60> 

 

Inom vilken yrkesgrupp arbetar du? 

 

 

Hur tekniskt begåvad anser du dig själv att vara? 

 (På en skala av 1-5) 

 

Vad tycker du om utseendet på NetAlerts mobilapp? 

(På en skala av 1-5) 

 

Hur enkel tycker du NetAlerts mobilapp är att använda? 

(På en skala av 1-5) 

 

Hur stor sannolikhet är det att du skulle rekommendera NetAlert för 

någon annan? 

(På en skala av 1-5) 

 

Ifall du skulle arbeta med ett yrke där du kan befinna dig i otrygga 

situationer, hur mycket tryggare skulle du känna dig med NetAlert? 

(På en skala av 1-5) 

 

Är det något med NetAlert du skulle vilja ändra på? 
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Bilaga B: Enkätresultat 
Är du man eller kvinna? 

 

 

 

 

 

Hur gammal är du? 

 

Inom vilken yrkesgrupp arbetar du? 

Förskolelärare Systemutvecklare Fastighetsbranchen Teletekniker Programmerare 
Äldreomsorgen Socialtjänst Vården 

 

Hur tekniskt begåvad anser du dig själv att vara? (1 lite, 5 mycket) 

 

 

 

 

 

 

 

 

<30 5 56 % 

30-40 2 22 % 

40-50 1 11 % 

50-60 1 11 % 

60> 0 0 % 

1 0 0 % 

2 1 11 % 

3 2 22 % 

4 4 44 % 

5 2 22 % 
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Vad tycker du om utseendet på NetAlerts mobilapp? (1, 

 inte tilltalande, 5 mycket tilltalande.) 

 

 

 

 

 

 

Hur enkel tycker du NetAlerts mobilapp är att använda? 

 

 

 

 

 

 

Hur stor sannolikhet är det att du skulle rekommendera NetAlert för 

någon annan? (1, låg sannolikhet, 5 hög sannolikhet) 

 

 

 

 

 

1 0 0 % 

2 0 0 % 

3 2 22 % 

4 6 67 % 

5 1 11 % 

1 0 0 % 

2 1 11 % 

3 1 11 % 

4 4 44 % 

5 3 33 % 

1 1 11 % 

2 0 0 % 

3 4 44 % 

4 3 33 % 

5 1 11 % 
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Ifall du skulle arbeta med ett yrke där du kan befinna dig i otrygga 

situationern, hur mycket tryggare skulle du känna dig med NetAlert? 

 

 

 

 

 

 

Är det något med NetAlert som du skulle vilja ändra på? 

1 svar. 

Jag skulle vilja se ett störra språkstöd. I dagsläget finns NetAlert bara på 

svenska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0 0 % 

2 1 11 % 

3 3 33 % 

4 3 33 % 

5 2 22 % 
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Bilaga C: Skärmdumpar 
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