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Sammanfattning
Målet med detta projekt är att designa och bygga en prototyp på en mobil appli-
kation för Android och iOS som guidar och lockar användare till intressanta 
platser i Sundsvalls Stenstad. Detta med hjälp av information i form av text, 
bild och video samt gamification, alltså att göra guiden till en typ av spel. Arbe-
tet har genomförts metodiskt med regelbundna möten med projektets idébärare 
för feed-back och design av appen. Byggnation av appen följde och resulterade 
i en app med funktioner som karta med användarens position och intressanta 
platser markerade, inbyggd QR-läsare för incheckning på platser och ett poäng-
system för att samla poäng när man besöker platser. Arbetet har visat att man 
trots begränsad tid kan göra en prototyp på beskriven app.

Nyckelord: Mobil applikation, Sundsvall, rundvandring, guide
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Abstract
The goal of this project is to build a prototype mobile application for Android 
and iOS that guides and attracts people to interesting places in the Stonecity of 
Sundsvall. This with the help of information in the form of text, images and vi-
deo and gamification, which is making the guide into a game. The work has 
been carried out methodically with regular meetings with the people with the 
idea for feedback and design of the app. The building of the app followed and 
resulted in an app with functions such as a map with the users position and inte-
resting places highlighted, built in QR reader for checking in to places and a 
system for getting points when visiting a place. The work has shown that even 
though time is restricted you can make a prototype of an app like the one 
described.

Keywords: Mobile application, Sundsvall, tour, guide
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1 Inledning
Det här är ett examensarbete på B-nivå, 15hp, för programmet Applikationer
och nätverkstjänster för Android på Mittuniversitetet. Rapporten kommer att be-
skriva arbetet med att utveckla en app med syfte att modernisera rundvandring
och locka folk till att besöka Sundsvalls stadskärna.

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Sundsvall är en vacker stad med många fina platser, såväl historiska som natur-
sköna, men hur hittar man till dessa platser och hur får man turister att vilja be-
söka platserna? Alternativen som finns idag är en rundvandring med dramatise-
ringar på utvalda platser eller en guide i form av en broschyr med en karta och
information samt att man lånar en mp3-spelare så man kan lyssna på informa-
tion om platserna.  Rundvandringarna med dramatiseringarna finns inte  alltid
tillgängliga och att gå omkring med en broschyr och en mp3-spelare känns för-
legat. Här behövs ett modernare, fräschare sätt som både lockar folk att utforska
staden samt underlättar  rundvandringen.  En modernare mer attraktiv  lösning
skulle locka mer folk till staden, både turister och lokalbefolkning. Det skulle
ge ökad handel, ökad kännedom om stadens historia och platser samt ge folk
upplevelser. Det skulle också göra det lättare för nyinflyttade att hitta runt och
lära känna staden. Det skulle kort sagt kunna ändra attityden för Sundsvall som
stad, göra den mer attraktiv för besökare och ge en viss stolthet till Sundsvalls-
bor.

1.2 Övergripande syfte

Det övergripande syftet med det här arbetet är att få fler att se sig omkring i
Sundsvall  och hitta till  utvalda affärer, restauranger och sevärdheter samt att
tillhandahålla ett modernt sätt att upptäcka staden. Syftet är också att demon-
strera konceptet så att det sedan kan säljas in hos möjliga samarbetspartners
samt ge möjlighet till vidareutveckling. 

Därför är problemet att skapa en app som demonstrerar hur folk kan få motiva-
tion att vidga sina vyer i Sundsvall samt skapa mervärde för näringsliv och an-
vändare i form av ökad handel, aktivitet och underhållning.

1.3 Konkreta och verifierbara mål

Från problemet har jag tagit fram följande mål. Det som ska utföras är att:

1. Undersöka den teoretiska bakgrunden för appen samt att undersöka lik-
nande appar

2. Designa en app som använder sig av gamification för att motivera an-
vändaren att göra saker
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3. Bygga en app som innehåller följande funktioner och material:

• Fungerar på både Android och iOS

• Karta med intressanta punkter markerade samt gps-positionering

• Inbyggd qr-läsare

• Information om staden och intressanta platser i form av text och vi-
deo

• Språken Svenska och Engelska

• Lättanvänt gränssnitt

4. Utvärdera resultatet genom tester utomhus i Sundsvalls Stenstad

1.4 Avgränsningar

Projektet begränsas till Android- och iOS-enheter och hänsyn kommer generellt
inte tas till specifika designprinciper utan appen kommer vara mer generell för
en mobil enhet.

Lösningen kommer i första hand fokusera på en lokal app som i största möjliga
mån inte behöver stöd från en tillhörande server. Ingen inloggning kommer att
implementeras, men det kommer finnas i åtanke att det kan komma att imple-
menteras senare.

Fokus kommer att ligga på appens funktionalitet, inte innehåll i form av text,
bilder eller video.

Projektet avgränsas till Sundsvalls stenstad.

1.5 Översikt

Kapitel 1 introducerar arbetet och beskriver målen med projektet. Kapitel 2 in-
nehåller teori nödvändig för att förstå arbetet. Kapitel 3 beskriver arbetets hur 
arbetet går till. Kapitel 4 beskriver hur appen är uppbyggd på ett tekniskt sätt. 
Kapitel 5 innehåller arbetets resultat. Kapitel 6 behandlar slutsatser för projek-
tet.

1.6 Författarens bidrag

Författaren sätter upp målen, bygger appen samt utvärderar resultaten.

Idébärarna Tove och Maria bidrar  med feed-back på appens utformning och
projektets utveckling samt framtida innehåll i form av text, bilder och video.
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2 Teori
Detta avsnitt behandlar den teori som är relevant för projektet samt liknande ap-
plikationer.

2.1 Platsberoende tjänster

En platsberoende tjänst är en tjänst som utnyttjar en enhets position [1]. Detta
används typiskt för att ge användaren information eller underhållning som är
anpassad för den geografiska platsen. Det finns flera sätt att fastställa en enhets
position och de vanligaste är genom nätverket eller via inbyggd GPS-mottagare.

2.1.1 GPS

GPS står för Global Positioning System och är en konstellation av 24 eller fler
satelliter i omloppsbana kring Jorden [2]. Dessa satelliter skickar radiosignaler
innehållande  sin  position,  status  och  den  exakta  tiden  baserad  på  inbyggda
atomur mot Jorden. GPS-mottagaren på Jorden tar emot signalen och använder
informationen för att beräkna den exakta sträckan från varje satellit inom syn-
håll. Enheten kan sedan med hjälp av geometri räkna ut sin exakta position på
Jorden i tre dimensioner. För detta krävs signal från minst 4 satelliter. 

2.1.2 Geofencing

Geofencing är en funktion i en programvara som sätter upp virtuella gränser el-
ler barriärer, så kallade geofences [3]. Dessa kan sedan användas av olika tjäns-
ter för att till exempel skicka riktade erbjudanden till en kund när den befinner
sig inom ett område eller att en enhet som inte  får användas utanför ett visst
område avaktiveras när den är utanför.

2.1.3 QR-kod

QR står för Quick Response [4] och är koder som hör till en kategori av koder
som är läsbara för maskiner kallad streckkoder. Detta trots att en QR-kod inte
består av streck utan fyrkanter i en tvådimensionell matris (se figur). En QR-
kod kan innehålla stor mängd data, till exempel en stor mängd tecken som bil-
dar webblänkar eller en lång text. Ett framgångsrikt användningsområde är att
använda mobiltelefoners kamera för att läsa av koden och på så sätt ge informa-
tion och erbjudanden. Figur 1 visar ett exempel på en QR-kod som innehåller
texten ”jag är en qr-kod”.
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Figur 1: QR-kod

2.2 Gamification

Gamification defineras som ”The process of using game thinking and mecha-
nics to engage users and solve problems” av Zichermann och Cunningham [5].
Detta betyder att gamifiction är när man implementerar tankesätt och mekanik
från  spel  för  att  engagera  användare  och  lösa  problem.  Det  finns  oändligt
många exempel där gamification kan användas för att lösa ett problem eller att
motivera. Ett vida känt exempel är när man matar barn. För att barnet ska äta
gör man det till en lek där man låtsas att nästa tugga är ett flygplan som vill lan-
da i munnen. Ett annat är att man doppar mat som barnet inte gillar i något som
är gott. Om man kombinerar dessa två så har man gamification på det sättet att
man gör det till en lek där man får en belöning om man utför det man ska. Flyg-
planet kan vara en bit broccoli och belöningen kan vara efterrätt. 

Det man får ut av att använda gamification är att användaren blir motiverad,
känner lojalitet och vill komma tillbaka samt att de tycker det är roligt. Folk
spelar spel för att bli bäst, slappna av, ha kul eller för att socialisera eller en
blandning av alla. Kan man tillgodose dessa behov i en aktivitet som använder
gamification har man en god grund att få många användare. 

Vad kan gamification då bestå av? Det kan vara att man får poäng för att utföra
olika saker. Det kan vara att man får ett sorts märke för att man utfört något el-
ler en kombination av saker. Kanske har man uppnått en viss mängd poäng och
får då ett märke som pris. Detta gör att man eftersträvar att nå upp till poängen
som krävs för märket och man spelar vidare. Det kan också vara att man får nå-
gon form utav status för att man gör något. Till exempel på ett forum på internet
där människor kan ställa frågor och be om hjälp. Om man hjälper någon kan
den belöna ditt inlägg med poäng som i sin tur leder till att du stiger i rang och
får en högre status bland användare. Det kan också vara ett renodlat spel som
får användare att lösa ett verkligt problem, till  exempel ett matematiskt pro-
blem.

4



Hitta in – Rundvandring i Sundsvalls Stenstad
Jonas Nilsson 2014-09-01

2.3 Relaterade applikationer

I den här delen beskrivs två appar med liknande funktionalitet som den det här
projektet behandlar.

2.3.1 Skeppsholmen

Skeppsholmen är en app som ges ut av Statens Fastighetsverk [6]. Den finns till
både Android och iPhone och verkar se i stort sett identiska ut på båda syste-
men. Appen erbjuder guidning runt Skeppsholmen med hjälp av en karta med
valbara platser, text och film. Det finns en innbyggd QR-läsare så man med
hjälp av QR-koder kan få information om den plats man befinner sig på. Figur 2
visar karta med platser markerade samt ett alternativ att visa var man är med
hjälp a v GPS. Figur 3 visar hur det ser ut när man ska läsa av en QR-kod.

Figur 2: Skeppsholmen Karta [7]
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Figur 3: Skeppsholmen QR-läsare [7]

2.3.2 Foursquare

Foursquare [8] är en platsberoende tjänst som fungerar som ett socialt nätverk
där man checkar in på olika platser. När man checkar in får man poäng och
ibland ”badges”. Den som checkar in oftast på en plats blir platsens borgmästa-
re och det blir ofta tävling om att bli borgmästare på en plats. Tjänsten är till för
att hitta ställen nära dig och för att kunna dela vart man är. I figur 4 kan man se
hur det ser ut när man håller koll på vad vänner gör och i figur 5 kan man se hur
det ser ut när man letar platser.
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Figur 4: Foursquare nyhetsflöde [8]

Figur 5: Foursquare hitta platser [8]
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2.4 Plattformsoberoende utveckling

Plattformsoberoende innebär att ett program går att köra på olika hårdvaru- el-
ler mjukvaru-plattformar [9]. Ett plattformsoberoende program kan till exempel
köras i olika operativsystem, eller ett plattformsoberoende operativsystem kan
köras med många olika hårdvarukonfigurationer.

2.4.1 Apache Cordova / Phonegap

Phonegap är en open-source-lösning för att bygga mobila applikationer platt-
formsoberoende [10]. Phonegap donerades till Apache Software Foundation un-
der namnet Apache Cordova och Phonegap är nu en distribution av Cordova.
Phonegap låter utvecklare skriva en app i HTML, CSS och JavaScript för att se-
dan bygga den till de flesta moderna smarta mobiltelefonerna. Phonegap finns
att ladda ned och köras lokalt på datorn eller som ett molnbaserat alternativ där
man skickar sin kod till den webbaserade servicen kallad Phonegap Build och
får tillbaka den färdigbyggda applikationen.

2.4.2 Andra alternativ

Två alternativ till Phonegap är QT Project [11] och Infinite Monkeys [12]. 

Med QT Project utvecklar man appar för både mobiltelefoner och desktop ge-
nom att skriva applikationerna i C++ eller QML som är ett språk liknande CSS
och JavaScript.

Infinite Monkeys är helt webbaserat och man kan bygga en applikation för And-
roid eller iPhone separat genom drag-and-drop-verktyg, alltså helt utan att skri-
va någon kod.

8
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3 Metod
I detta avsnitt behandlas den generella metoden för projektet samt hur målen
ska uppnås.

3.1 Inledande studier

Det första målet är att undersöka bakgrunden till appen samt liknande appar.
Detta kommer att göras genom att utifrån guider och andra informationskällor
välja vilka tekniker som kommer behövas för att lösa problemet samt att välja
ut vilka alternativ som passar bäst. Även att titta översiktligt på hur andra appar
löser liknande problem.

3.2 Design av appen

I projektets start kom jag i kontakt med två personer som hade diskuterat en idé
på ett koncept med syfte att locka folk till Sundsvalls stenstad. Efter det inle-
dande mötet där idén diskuterats kommer kontinuerliga möten ske veckovis där
chans till  feed-back för utvecklingen kommer att  finnas.  Under dessa möten
kommer också konceptets affärsplan att diskuteras, men det är viktigt att av-
gränsning görs så att funktionaliteten i appen inte växer utanför tidsramen för
projektet.

Det andra målet är att designa en app som har gamification. Detta görs genom
kontinuerliga möten med diskussioner kring utvecklingen av ett poängsystem
samt vad appen ska innehålla.

3.3 Implementering av appen

Implementeringen av appen består av en planering över hur arbetet ska fortgå,
de verktyg som ska användas samt hur utvecklingsmetoden går till.

3.3.1 Planering

Det första steget i planeringen, efter att den grundläggande designen är färdig,
är att göra en tidig prototyp med karta och en meny att visa upp för idébärarna
och få feed-back. Utifrån denna feed-back går projektet vidare med att ändra
om och planera funktionalitet och innehåll.

Efter detta byggs appen ut med nödvändiga funktioner för att visa konceptet,
samt följa upp utvecklingen så att det går åt rätt håll.

3.3.2 Verktyg

De verktyg som kommer att användas är Sublime Text 2 för redigering av text
och kod, Phonegap Build för att bygga appen, GitHub för versionshantering,
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Webbläsaren Google Chrome för testning av koden samt telefonen LG Nexus 4
för testning av appen.

I Phonegap används språken html5 för att strukturera, CSS3 för att beskriva ut-
seende samt JavaScript för att styra funktionaliteten.

3.3.3 Utvecklingsmetod

Metoden för utvecklingen är att skriva kod i SublimeText 2 samtidigt som man
har ett webbläsarfönster öppet. När man gjort ändringar i koden kan man då
snabbt uppdatera sidan i webbläsaren för att se resultatet och på så sätt blir ut-
vecklingen mycket effektiv och resultatet synligt nästan omedelbart. I webblä-
saren finns också utvecklingsverktyg för att till exempel se om fel uppstår i si-
dans JavaScript, hur den inbyggda databasen ser ut och vad den innehåller samt
för att inspektera element i html-koden.

3.4 Utvärdering

Enligt det fjärde målet kommer utvärdering att ske genom ett test av appens
funktioner i stenstan. En lista på funktionella krav sätts upp och sedan testas
varje funktion och bockas av en efter en.

10
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4 Konstruktion
I det här kapitlet behandlas den tekniska designen av appen. Följande illustra-
tion, figur 7, visar hur de olika delarna hänger ihop och sedan följer mer detalje-
rade beskrivningar av delarna.

Figur 6: Översikt av appen

4.1 App

Appen består av en html-sida som är uppdelad i en mängd div-element inuti bo-
dy-elementet. Först ett div-element som innehåller menyn (hädan efter kallad
”menu”)  sedan  ett  element  med  innehållet  i  appen  (hädan  efter  kallad
”content”). 

Menu består av en drop-down-meny som med hjälp av jquery blir  en drop-
down-lista från ett listelement i html. Den består också av en poängräknare. 

Content innehåller  i sin tur ett antal div-element som motsvarar menyalternativ
samt andra sidor man kan ta sig till via länkar. Från början visas kartan som lig-
ger i ett element men när man öppnar en sida via menyn eller en länk så döljs
alla element och endast det som ska visas blir synligt. Detta upprepas allt efter-
som användaren navigerar i appen och detta innebär att alla sidor är laddade
hela tiden.

Kartan består av ett div-element som blir kartan när den initieras i JavaScript.
På kartan finns sedan pins utsatta på olika platser och när man klickar på en av
dem kommer det upp en pop-up-ruta som hämtar information från databasen
och visar en bild samt lite text. Kartan centreras på användarens position när
den först startas och positionen är utmärkt med en blå punkt med en ring runt
som blir större eller mindre beroende på hur noga positionen kan fastställas.

Personer och platser visas i separata listor som är byggda av iScroll vilket är ett
JavaScript för att bygga scroll-bara listor. Listobjekten hämtas från databasen.
När man klickar på ett objekt döljs allt i content och en mer detaljerad sida om
det valda objektet visas. Från den här sidan kan man öppna en ny sida med en
inbyggd spelare för YouTube-klipp och klippets länk laddas in i spelaren från
databasen. Spelaren är en HTML5-tagg kallad iFrame där man bara behöver
länka till videon på YouTube för att få spelaren.

11
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För att checka in på olika platser används en inbyggd qr-läsare som är ett plugin
till phonegap. När man klickar för att skanna startar läsaren och när man skan-
nat koden kommer man tillbaka till appen. JavaScript kontrollerar att koden är
giltig genom att läsa av de första bokstäverna i textsträngen som finns i koden.

När en giltig kod har skannats har man loggats in och man får ett poäng i po-
ängräknaren. 

4.2 Databas

Databasen är en inbyggd SQLite-databas med 4 tabeller för personer, platser,
achievements och poäng. All manipulering av databasen sker via JavaScript.
När appen laddar initieras databasen, tabellerna skapas och fylls i. Sedan kan
man via JavaScript hämta information.

Alla tabeller är uppbyggda på liknande sätt och ett exempel är tabellen platser
som har kolumnerna plats-id, bild, namn, kort beskrivning, text, latitud och lon-
gitud för platsen samt video.

12
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5 Resultat
I det här kapitlet presenteras den resulterande appen samt resultatet av utvärde-
ringen. Appen fokuserar på platser som personer själva berättar om men också 
utvalda andra platser.

5.1 Appen och dess funktionalitet

När appen startar visas den fasta gröna meny-delen överst med meny och po-
ängräknare samt kartan, figur 7 nedan visar hur det ser ut. I mitten av kartan
syns användarens position och den röda markeringen visar en plats.

Figur 7: Appens startsida med kartan synlig
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När man klickar på platsen öppnas en informationsruta, se figur 8.

Figur 8: Informationsruta på kartan

När man klickar på de tre strecken i det övre vänstra hörnet öppnas en meny.
Detta visas i figur 9.

Figur 9: Huvudmeny

14
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En lista visar de platser som finns i appen, se figur 10 nedan.

Figur 10: Lista över platser
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När man klickar på en plats kommer man till en mer detaljerad beskrivning av
platsen med knappar för att se den på kartan samt se en video, se figur 11 ne-
dan.

Figur 11: Detaljerad beskrivning av platsen

På samma sätt som platser visas även personer i en lista, se figur 12 nedan.

Figur 12: Lista över personer
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När man klickar på en person visas en detaljerad beskrivning där personen be-
rättar om sin favoritplats samt två knappar, en för att visa platsen på kartan och
en för att visa en video om platsen. Se figur 13 nedan.

Figur 13: Detaljerad beskrivning av personens plats

När man väljer checka in i menyn visas en knapp och när man klickar på den
startar qr-läsaren som i figur 14.

Figur 14: QR-läsare
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När man klickar på achievements i menyn visas achievements i en lista som i fi-
gur 15 nedan.

Figur 15: Lista över achievements
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När man klickar på knappen för video i de detaljerade beskrivningarna av plat-
ser eller personer visas en sida med en YouTube-video och en tillbaka-knapp
som i figur 16 nedan.

Figur 16: Video

Se bilaga A för QR-kod som leder  till nedladdning av applikationen till Andro-
id.
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5.2 Utvärdering

Nedan följer en tabell, tabell 1, med de funktionella krav som appen har och vil-
ka som är helt eller delvis implementerade. Om funktionen är implementerad
och fungerande får den ett kryss i både kolumnen implementerad och fungerar.

Funktion Implementerad Delvis
implementera

d

Fungerar

Karta X X

Positionering X X

QR-läsare X X

Platser X X

Personer X X

Engelska X X

Svenska

Poäng X X

Achievements X

Tabell 1: Tabell med resulterande funktioner 
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6 Slutsatser
Mål 1 var att undersöka bakgrundsmaterial och liknande appar. Detta gjordes 
översiktligt för teknisk fakta men liknande applikationer diskuterades en hel del
med idébärarna. Det gav bra motivation.

Mål 2 var att designa appen och här var det mycket diskussion om nya funktio-
ner och nytt innehåll i appen under arbetets gång så det var väldigt viktigt att 
inte försöka inkludera allting i appen eftersom tiden var knapp. Det är bättre att 
planera in det som framtida arbete.

Mål 3 var att bygga appen. Som tidigare nämnt var tiden knapp vilket resultera-
de i att alla funktioner i appen inte kunde implementeras fullt ut. Till exempel 
fanns inte tid att lägga in Svenska som språkval i appen. Heller inte implemen-
tera achievements fullt ut.

Mål 4 var att utvärdera resultatet och som tidigare nämnt var det lite funktiona-
litet som det inte fanns tid för, men det som implementerades helt fungerade.

Problemet var alltså att skapa en app som demonstrerar hur konceptet med plat-
ser och gamification skulle kunna fungera. Även om appen saknar innehåll och 
skulle behöva en hel del arbete innan den kan publiceras fungerar den bra och 
visar på hur de flesta grundläggande funktionerna skulle kunna fungera och se 
ut. För den tidsram som blev tilldelad projektet blev resultatet en fullgod app.

När man har ont om tid är det extra viktigt att man planerar och i största möjliga
mån följer planeringen. Att avgränsa arbetet tidigt så tiden räcker till är av störs-
ta vikt och det lyckades bra i det här projektet även om planeringen var en 
aning bristfällig.

6.1 Etiska aspekter

När det kommer till metodvalet valde jag att använda Phonegap eftersom jag 
kände till det sedan tidigare, men har bara använt det till ett projekt tidigare så 
mycket tid gick åt till att hitta nya metoder att göra saker på, att studera hur man
gör saker i HTML, CSS och JavaScript. Arbetets gång föll sig ganska naturligt 
då idébärarna ville ha möten regelbundet och det var då lätt att passa på och få 
feed-back. 

När man pratar om etik i projekt som detta tänker man ofta på hantering av per-
sonuppgifter. Även om det inte finns mycket information om användaren i den 
här prototypen eftersom det inte finns någon server, ingen inloggning och ingen
data som skickas någonstans bör man ändå ha det i åtanke inför framtiden. Det 
handlar om en app som vet var användaren befinner sig, användaren blir om-
bedd att checka in på platser. Det är viktigt att vara tydlig med vad som händer 
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med den här informationen. Just nu finns det ingen information i appen som sä-
ger att det inte finns någon server så användare kan ledas till att tro att det 
skickas uppgifter någonstans.

Vidare måste man tänka på att det kan finnas människor som inte vill utnyttja 
alla funktioner i appen så som en standardanvändare vill. Alla kanske inte vill 
gå och checka in på en plats för att få veta mer om den. Vissa kanske bara vill få
informationen utan att besöka platsen. Därför får inte fokus försvinna från in-
formationen även om spelet och aktiviteten är en stor del av appen. En funk-
tionshindrad skulle till exempel inte kunna ta sig till alla platser men måste 
ändå tillåtas vara med och spela. Detta kanske kan lösas genom att man marke-
rar ut vilka platser som är tillgängliga om man sitter i rullstol samt att man på 
något sätt kan checka in på andra ställen också även om man inte kan nå ända 
fram.

6.2 Framtida arbete

Planen för det här konceptet är att det ska utvecklas vidare under cirka två må-
nader för att sedan lanseras under evenemanget Stenstadsdagarna som anordnas
varje år i Stenstan. Men det finns en hel del förbättringar och funktioner som
skulle vara önskvärda för en app som ska publiceras.

För att appen ska kunna byggas ut ytterligare behövs en server. Detta för att till
exempel kunna uppdatera saker i appen utan att behöva uppdatera hela appen,
hantera användarkonton, räkna incheckningar med mera.

Med en server kan man lägga till en hel del funktionalitet som skulle gynna ap-
pens framgång. Sociala funktioner som att man kan få kontakt med andra an-
vändare,  dela  bilder,  videor  och egna platser så kallade ”smultronställen” så
andra användare kan se dem på kartan och att ge omdömen på platser. Smidiga
funktioner såsom ett nyhetsflöde eller evenemang.

Gamification-delen behöver byggas ut och förfinas. Det måste tas fram bra mål
med att skaffa poängen, bra achievements som verkligen motiverar användare
att besöka platserna. Ett bra tillägg skulle vara utmaningar på olika platser där
man ska lösa en tankenöt eller enklare fysisk utmaning för att komma fram till
ett svar som man kan få poäng för. Man skulle kunna lägga till topplistor för
veckans  eller  månadens  poängsamlare,  vilket  skulle  motivera  användare  att
göra sitt bästa för att samla så mycket poäng det bara går.
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Bilaga A: QR-kod till applikationen
Skanna följande kod för att ladda hem appen för Android.

25


	Sammanfattning
	Målet med detta projekt är att designa och bygga en prototyp på en mobil applikation för Android och iOS som guidar och lockar användare till intressanta platser i Sundsvalls Stenstad. Detta med hjälp av information i form av text, bild och video samt gamification, alltså att göra guiden till en typ av spel. Arbetet har genomförts metodiskt med regelbundna möten med projektets idébärare för feed-back och design av appen. Byggnation av appen följde och resulterade i en app med funktioner som karta med användarens position och intressanta platser markerade, inbyggd QR-läsare för incheckning på platser och ett poängsystem för att samla poäng när man besöker platser. Arbetet har visat att man trots begränsad tid kan göra en prototyp på beskriven app.
	Nyckelord: Mobil applikation, Sundsvall, rundvandring, guide
	Abstract
	Keywords: Mobile application, Sundsvall, tour, guide
	1 Inledning
	1.1 Bakgrund och problemmotivering
	1.2 Övergripande syfte
	1.3 Konkreta och verifierbara mål
	1.4 Avgränsningar
	1.5 Översikt
	1.6 Författarens bidrag

	2 Teori
	2.1 Platsberoende tjänster
	2.1.1 GPS
	2.1.2 Geofencing
	2.1.3 QR-kod

	2.2 Gamification
	2.3 Relaterade applikationer
	2.3.1 Skeppsholmen
	2.3.2 Foursquare

	2.4 Plattformsoberoende utveckling
	2.4.1 Apache Cordova / Phonegap
	2.4.2 Andra alternativ


	3 Metod
	3.1 Inledande studier
	3.2 Design av appen
	3.3 Implementering av appen
	3.3.1 Planering
	3.3.2 Verktyg
	3.3.3 Utvecklingsmetod

	3.4 Utvärdering

	4 Konstruktion
	4.1 App
	4.2 Databas

	5 Resultat
	5.1 Appen och dess funktionalitet
	5.2 Utvärdering

	6 Slutsatser
	6.1 Etiska aspekter
	6.2 Framtida arbete


