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Sammanfattning 
Projektet har till syfte att utvärdera operativsystemet Android för smarttelefoner och dess 

lämplighet som plattform för hantering av representantorders, det vill säga orders som skapas 

av säljare på plats i butik. Idag sköts orderhanteringen på en del håll med föråldrade metoder 

som papper och penna. För att på ett lämpligt sätt evaluera Android kommer en applikation 

för orderhantering att skapas. 

 

Grundidén för applikationen kom från Tyringekonsult som tillhandahåller affärssystem för 

företag, applikationen riktar sig sedan mot de av dessa företag som använder sig av 

representantorders. De vill ge sina kunder ett enklare och modernare alternativ till hur de kan 

sköta sin orderhantering. 

 

Vidare kommer även olika undersökningsmetoder att gås igenom för att sedan kunna 

genomföra en enkätundersökning och en praktisk undersökning av applikationen på en grupp 

individer med varierad teknisk bakgrund. Detta för att skapa en så enkel och användarvänlig 

applikation som möjligt. 

 

Resultatet av enkätundersökningen visade på att applikationen ansågs vara lätt att använda. 

Enkätundersökningen, intervjuer med personer insatta i orderhantering samt testet av 

telefonens batteri gav en indikation av att Android kan vara en lämplig plattform för 

applikationens ändamål. Om Tyringekonsult anser att det är värt att fortsätta utveckla 

applikationen så kan den utökas med fler funktioner. Applikationen innehåller vid projektets 

slut endast grundläggande funktioner för att kunna hantera orders. 
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1 Introduktion        
1.1 Bakgrund  
Projektet går ut på att skapa en Android-applikation åt Tyringekonsult samt en analys av 

Android-plattformen när det kommer till applikationens användningsområde och syfte. 

 

Applikation kommer att användas av representanter/säljare för olika leverantörer som riktar 

sig mot försäljning till butiker. Med hjälp av applikationen ska det dagliga arbetet för 

representanten förenklas genom att automatisera och effektivisera specifika delar av 

orderhanteringen. För att veta om applikationen är applicerbar i verkligheten skall följande 

frågeställning analyseras: är smarttelefoner en lämplig plattform för orderhantering? 

Idén kommer från Tyringekonsult som haft olika idéer kring en telefonapplikation, men valt 

att inte lägga tid på den. Då marknaden för smarttelefoner växer snabbt tycktes detta vara ett 

mycket aktuellt och intressant projekt. 

                                  

1.2 Målsättning och syfte 
Målet med projektet är att ha en fungerande applikation som ska vara tilltalande och 

lätthanterlig för användaren samt att utvärdera om Android är en lämplig plattform för den här 

typen av orderhantering. 

 
Med hjälp av applikationens grundläggande funktioner skall representanter för leverantörer få 

ett enkelt och effektivt hjälpmedel för orderhantering. Detta genom att skapa ett 

användarvänligt gränssnitt där användaren först får autentisera sig, sedan även välja ett 

företag att representera. Därefter ska applikationen lista säljarens tillgängliga butiker som 

användaren väljer från. Man ska på ett snabbt sätt kunna skanna streckkoder eller manuellt 

mata in ett ordernummer och med det sedan skapa en order åt butiken, även kallat 

representantorder, samtidigt som gamla order lagras lättillgängligt för framtida åtkomst. 
Funktioner som att automatiskt filtrera fram butiker i närheten av användaren och även kunna 

kopiera från gamla order till nya har blivit nedprioriterade då dessa inte är nödvändiga för att 

applikationen ska fungera, men kommer implementeras i mån av tid.  
 

1.3 Metodik och resurser 

Under projektets inledning ska projektets författare föra kontinuerlig kontakt med 

Tyringekonsult för att etablera riktlinjer över de funktioner som applikationen ska innehålla. 

Då applikationen kan göras mycket avancerad kommer den begränsas till de mest primära 

funktionerna. Parallellt med det ska medlemmarna även få en inblick i hur orderhantering kan 

ske idag och vilka punkter som är viktiga att tänka på vid skapandet av en användarvänlig 

applikation. Information kommer att hämtas från personer som är bekanta med orderhantering 

idag, samt Internet och litteratur. Kontinuerlig kontakt kommer att hållas med Tyringekonsult 

för uppdateringar och avstämningar, målet är att arbeta ett par dagar ifrån deras kontor.  

 

En genomgång av olika undersökningsmetoder kommer ligga som grund för hur enkät- och 

den praktiska undersökningen kommer genomföras. När applikationen är färdig för en 

demonstration kommer undersökningarna att genomföras och därefter ligga till grund för om 

applikationen bedöms som användarvänlig eller inte och i sådana fall behöver modifieras.    

Som utvecklingsgrund för applikationen valdes en Google Galaxy Nexus eftersom författarna 

innehar den modellen. Telefonapplikationen riktar sig mot Android version 2.1 och uppåt. 
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1.4 Företagspresentation  
Sedan mitten på 1980-talet har Tyringekonsult utvecklat programvara åt företag med syfte att 

korta ner tidsåtgången från det att beslut tas om införande av informationsöverföring enligt 

överenskommet format, även kallat EDI, tills dess att det är redo för drift och företaget kan 

dra nytta av de fördelar som skapas. 
 

Tyringekonsult har arbetat med EDI-lösningar sedan 1985 och har några av Sveriges mest 

erfarna integrationskonsulter. Företaget arbetar med att utveckla, sälja och underhålla EDI och 

integrationslösningar för att åstadkomma en okomplicerad och kostnadseffektiv hantering av 

företags informationsutbyte.  

 

Tyringekonsult är ett skåneföretag som har utvecklat spetsapplikationer för tre olika 

affärsområden, det vill säga dagligvaruhandeln, transportadministration och fordonsindustrin. 
Bland Tyringekonsults kunder märks många av Sveriges ledande internationella företag, av 

vilka flera har varit kunder sedan starten. Även mindre och medelstora företag kan göra 

besparingar med integrationslösningar från Tyringekonsult. 
 
                                                             

1.5 Erkännande 
Vi som har gjort detta projekt vill tacka Tyringekonsult AB som har bistått oss både vad det 

gäller support på applikationen och hjälp med att få kontakt med personer i arbetsmarknaden 

som kunnat tips på hur en sådan här applikation bör vara strukturerad. 

 

Vi vill även tacka de involverade personer från de företag som hjälp oss med synpunkter och 

viktiga saker att tänka på vad det gäller skapandet av en användarvänlig applikation. 
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2. Förberedande utredning 
Det här kapitlet behandlar hur ett orderhanteringssystem kan fungera idag samt vilka för- och 

nackdelarna kan vara jämfört med en modern lösning. Det kommer även behandla Android 

och undersökningsmetoder. 
  

2.1 Hur det fungerar idag 
Att lägga in en representantorder görs idag på många olika sätt. Det finns inget standardiserat 

sätt att göra det utan leverantörerna använder sig av medel som vanligt papper och penna, 

email, fax, telefonsamtal eller applikationer likt den som skapas i detta projekt för att hantera 

orders.  

 

2.1.1 Föråldrade system 

Att beställa varor med hjälp av papper och penna känns i dagens samhälle föråldrat, trots detta 

använder en del företag detta system än idag även om många har börjat övergå till modernare 

metoder. Att beställa orders för hand kräver först och främst att säljaren själv skriver ut 

ordersedlar för de varor de vill kunna beställa, sedan med penna skriva ner de varor som ska 

beställas och till sist efter att arbetsdagen är klar bege sig hem för att via email, fax eller 

telefonsamtal skicka in sina orders. Uppföljningen av orders kan även det variera, oftast är det 

upp till säljaren själv att spara sina orders och görs detta med papper och penna blir det lätt 

rörig. Många metoder som används idag för att hantera orders är således allt annat än 

lätthanterliga. 

 

2.1.2 Moderna lösningar 

En del leverantörer har dock följt med i tiden och börjat använda sig av modernare system 

som kan köras på datorer, smarttelefoner eller surfplattor. Att bära med sig en dator eller 

laptop vid placerandet av orders kan vara otympligt och används inte i någon större 

utsträckning. Det börjar dock bli vanligare med applikationer för orderhantering som körs på 

smarttelefoner eller surfplattor. Utöver att ge säljaren enklare lösningar för att lägga, övervaka 

eller redigera orders bidrar lösningen med att föra fram tekniken. Desto fler som använder sig 

av de modernare lösningarna desto snabbare kommer utvecklingen gå framåt och då kommer 

smartare samt effektivare system att tas fram.  

 

2.2 Fördelar och nackdelar 
Vare sig man väljer att använda sig av papper och penna eller en applikation för en 

smarttelefon så har de sina fördelar och nackdelar. 

 

2.2.1 Fördelar och nackdelar med papper och penna 

Fördelen med att använda sig av papper och penna är enkelheten. Alla är bekanta med att 

skriva på papper, vare sig det är från skolgång eller annat arbete, vilket innebär att vem som 

helst kan sätta sig in i arbetet utan någon teknisk kunskap. Det har även varit ett vedertaget 

system de senaste åren vilket innebär att folk vet hur det fungerar och för de som inte är 

tekniskt kunniga eller inte är bekväma med nya tekniska lösningar slipper den biten. 

 

Att papper och penna är enkelt är inte alltid en fördel, att något är enkelt kan innebära att en 

säljare blir begränsad i de funktioner de kan tillhandahålla och även att andra hjälpmedel får 

införskaffas för att säljaren ska kunna täcka av hela sitt arbetsområde. Det kräver också att 

säljaren har framförhållning genom att innan arbetsdagen börjar säkerställa att alla 

orderpapper finns tillgängliga och vid behov skriva ut nya.  
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Att skicka in de orders som är nedskrivna kan vara svårt att göra ute i fält. Vanligtvis brukar 

säljaren få faxa, skicka email eller ringa in de orders man vill göra. Vill en säljare inte göra 

detta ute i fält får denne antingen vänta tills arbetsdagen är slut, eller under någon längre paus 

åka till en plats där möjligheten finns. 

 

Uppföljningen av orders kan även vara bristfällig. Har säljaren mycket orders blir det mycket 

papper att hålla reda på och en väl genomtänkt strukturering är nästan ett krav för att kunna ha 

någon uppföljning överhuvudtaget. Värt att tillägga är att vissa företag inte kräver att säljaren 

sparar sina orders, detta gör uppföljning ännu mer problematiskt. En lösning, om än något 

omständlig, är att spara alla kopior digitalt antingen genom att scanna in ordersedeln eller 

spara email-konversationen för de säljare som skickar in orders via email. 

  

 
2.2.2 Fördelar och nackdelar med moderna lösningar 

I dagens samhälle har mer eller mindre alla personer en mobiltelefon med sig alltid och 

antalet som använder sig av smarttelefoner ökar markant. Detta är en mycket stor fördel då 

möjligheten till att sköta orderhantering via telefonapplikation blir vanligare. Applikationer 

kan ge användaren möjlighet att enkelt lägga nya orders och bistå med ett simpelt system för 

att få en överblick över alla lagda orders. De kan även utformas efter företagsspecifika behov, 

det vill säga funktioner som kan variera från företag till företag. Även om applikationen 

saknar någon funktion som säljaren kan ha nytta av finns det oftast andra applikationer 

tillgängliga via någon applikationsbutik som kan täcka de behoven. Exempel på detta kan 

vara applikationer som ger möjligheten att läsa dokument (word, pdf-filer, osv.), ringa samtal, 

skicka sms eller navigera via GPS för att underlätta arbetet. Även åtkomst till Internet är 

något som är mycket användbart, det öppnar upp för att till exempel kunna skicka email eller 

använda sig av en sökmotor ute i fält.  

 

Även om det finns många fördelar med en smarttelefon-baserad applikation finns det även en 

del nackdelar. Att gå från att hantera orders med papper och penna till att via en telefon 

hantera dem är ett stort steg. För någon som inte använder en smarttelefon till vardags är det 

både en ny plattform att bekanta sig med samt ett nytt system för att hantera orders som 

säljaren måste lära sig. För en del kan detta vara svårt och således kan arbetsgången bli 

lidande.  

 

I takt med att smarttelefoner har blivit allt kraftfullare har tyvärr de medföljande batterierna 

haft svårt att hänga med, detta kan leda till att smarttelefon vid ett olägligt tillfälle får slut på 

batteri och hindrar säljaren från att utföra sitt jobb. Vanligtvis är detta inget större problem då 

de flesta smarttelefoner klarar av en dags normalanvändning samt att chansen är stor att någon 

gång under arbetsdagen finns det tillgång till telefonladdare. Även om risken att drabbas av 

tomt batteri är liten bör det räknas som en av de negativa aspekterna med en smarttelefon. 

Många upplever även att textstorleken är ett problem på smarttelefoner, den upplevs då som 

alldeles för liten och för mycket tid läggs på att försöka tyda vad som står i texten. 

 

2.3 Alternativa lösningar 
Även om papper och penna fasas ut och modernare lösningar blir allt vanligare så börjar även 

vissa av säljarens arbetsuppgifter att försvinna. Idag sker mycket av beställningen av varor till 

butiker av butikerna själva. Många säljare idag är endast ute i butiker för att lansera nya 

produkter eller för att leda speciella event medan beställning av de vanliga varorna sköts av 

butikerna själva allt eftersom produkterna är på väg att ta slut. Att då skapa en lösning som 



6 

 

ger butiken stöd vid orderhantering är något som hade gjort lösningen ännu mer framtidssäker 

då allt mer blir automatiserat idag. 

 

2.4 Ser lösningen attraktiv ut?  
Utan djupare analys så ser en lösning på en smarttelefon-plattform ut att vara attraktiv. En 

applikation utvecklad för en smarttelefon går även att köra på en surfplatta, i alla fall vad det 

gäller Android och Iphone, vilket utökar valmöjligheterna av vad man vill köra applikationen 

på. Att istället köra applikationen på en surfplatta eliminerar storleksproblemet eftersom att en 

surfplatta generellt är större än vad en smarttelefon är. Det medför dock att om man vill kunna 

ringa samtal måste även telefonen tas med och ska åtkomst till Internet finnas måste en 

surfplatta med plats för ett SIM-kort införskaffas. Att använda Android istället för Iphone som 

grund är en fråga om personliga preferenser. I slutändan har de båda mjukvaru-plattformarna 

sina egna för- och nackdelar. 

 

2.5 Android – från grunden 
2.5.1 Vad är Android? 

Android skapades av en grupp företag som kallades Open Handset Alliance (OHA) och 

leddes av Google. Android har sedan vuxit och allt fler företag utöver de befintliga i OHA har 

valt att investerat i Android både vad det gäller mjukvara och hårdvara [1]. Android är ett 

öppet källkodsprojekt, Android Open Source Project/AOSP, vilket innebär att all källkod för 

Android finns tillgänglig publikt och du som enskild person kan hjälpa till att bidra till 

projektet. 

 

Att källkoden är öppen leder också till att de som utvecklar applikationer åt Android har full 

tillgång till samma resurser som systemets applikationer har. På så sätt kan användare helt 

byta ut standardapplikationer för till exempel hantering av sms, hantering av samtal eller 

webbläsaren och istället använda sig av applikationer som har de funktioner eller utseende de 

söker. 

 

2.5.2 Struktur 
Android är uppbyggt i olika nivåer (se figur 1.). Översta skiktet, Applikationer, innefattar det 

översta lagret av applikationer som användaren vanligen kommer i kontakt med. De är alla 

skrivna i JAVA-kod. 

 
Under ligger ramverket som tillhandahåller de hårdvaru- och mjukvaruresurser som det övre 

lagret av applikationer använder genom ett standardiserat regelverk, ett så kallat API.  
Det som ramverket basar över är de C/C++ kodade biblioteken. Dessa används sedan av 

Android-systemets olika komponenter.  

 
Alla applikationer kör sedan på en virtuell maskin, Dalvik VM, som fungerar som översättare 

mellan applikation och operativsystemet. Dalvik VM är konstruerad med telefoners bristande 

minne och processorhastighet i åtanke och utnyttjar de resurser den har så effektivt som 

möjligt. Applikationerna är skrivna i JAVA-kod, men för att kunna användas av Dalvik VM 

konverteras de från Javas .class format till .dex som Dalvik VM kan tolka. Under Android 

Runtime ligger även Core Libraries som är de grundläggande biblioteken från Java-språket.  

Allt detta styrs sedan av en Linux Kernel som sköter det allra mest grundläggande som 

minneshantering, kamera, skärm och nätverkshantering[2][3] 
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Figur 1. Bilden visar hur Android är strukturerat[4].  

 
2.5.3 Säkerheten i Android 

Öppenheten och möjligheten att utforma sin telefons mjukvara utefter sina egna behov är 

Android främsta styrka, detta har dock också medfört att många har ifrågasatt plattformens 

säkerhet. Om nu en egenkomponerad applikation har tillgång till samma resurser som en 

systemapplikation vad hindrar då dessa applikationer från att till exempel samla in lösenord 

eller spara annan känslig information? Först och främst har Google flera säkerhetstjänster 

installerade på sin applikations-marknad, Google Play, som ständigt söker igenom 

applikationer efter skadlig kod och rapporterar ifall den skulle hitta något. Denna lösning är 

självfallet inte vattentät utan Google har även valt att varje applikation kör i en så kallad 

sandlåda, det vill säga att applikationen körs helt avskärmat från systemet och har inte tillgång 

till några resurser överhuvudtaget. För att en applikation ska få tillgång till resurser måste 

utvecklaren deklarera i sin applikation specifikt vilka resurser den ska komma åt. Exempel på 

resurser kan vara Internet-åtkomst, GPS eller Bluetooth. När sedan applikationen skall 

installeras får användaren se vilka resurser som applikationen vill komma åt och därefter 

bestämma om applikationen går att lita på eller inte [5][6].  

 

2.5.4 Android idag 

AOSP utvecklas som sagt av OHA med Google i spetsen, trots detta har inte Google valt att 

inte vara stora aktörer på marknaden vad det gäller själva mobiltelefoner. De har lanserat sina 

egna telefoner men inte alls i samma utsträckning som andra involverade företag. Några av de 

stora aktörerna på marknaden är Samsung, HTC, Sony, Motorola och LG som alla använder 

sig av Android i grunden. Företagen har även valt att lägga till sina egna små funktioner och 

finesser. 
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Konceptet Android är något som växer kraftigt för tillfället, varje dag aktiveras flera 

hundratusentals enheter och på Androids applikations-butik finns många hundratusentals olika 

applikationer [7]. Samsung är även den mobiltelefontillverkare som under först kvartalet 2012 

sålde flest telefoner [8]. Utöver att Android används på smarttelefoner finns det även på andra 

plattformar som surfplattor, plattor för att läsa e-böcker, små laptops (netbooks) samt även på 

andra mindre enheter som klockor och mediaspelare [9]. 

 

2.5.5 Relevanta Androidtermer 

Nedan kommer ett par termer som kommer att vara bra att känna till vid fortsatt läsning. 

Termerna skrivs på engelska då det är så de används inom programmering, någon 

översättning på svenska som används finns inte. 

  

Activity 
Att starta en Activity i Android skapar ett fönster och placerar där ett grafiskt gränssnitt som 

användaren kan interagera med. En applikation kan innehålla flera olika Activities, det vill 

säga flera olika vyer som användaren kan se och använda, och de är helt oberoende av 

varandra. Det finns flera olika typer av Activities. Två exempel är ListActivity som är 

speciellt utformad efter att visa olika typer av listor och TabActivity som visar användaren 

information under olika flikar. 

 

En Activity har en väl definierad livscykel. När den skapas för första gången räknas Activity 

som aktiv och får minne tilldelat sig. Kommer en annan Activity i fokus placeras föregående i 

ett vilande läge med alla resurser bevarade. Skulle den Activity som ligger vilande inte 

användas på ett visst tidsintervall stoppas den och minnesresurserna den innehar är inte längre 

låsta. Skulle systemet behöva minnet någon annanstans kan den Activity som vilar förstöras 

och utrymmet allokeras till något nytt [10].  

 

Intent 
Ett Intent är en beskrivning på en process eller handling som ska köras. Allra vanligast är det 

att den används som sammankoppling mellan två Activities. För att på sätt berätta för den 

Activity i fokus vilken Activity som ska köras här näst. Med hjälp av ett Intent kan man även 

skicka information mellan oberoende Activities [11].  

 

Fragment 
Termen Fragment inom Android är något som har kommit med de senare versionerna, 

nämligen 3.0 och uppåt. Ett Fragment beskrivs bäst som en underliggande mini- Activity till 

en riktigt Activity. Ett Fragment innehåller, precis som en Activity, ett grafiskt interface som 

användaren interagerar med. Skillnaden på ett Fragment och en Activity är att ett Fragment 

kräver en Activity att finnas i, på så sätt kan en Activity innehålla flera olika Fragment som 

användaren kan se.  

 

Fragment har sin egen livscykel och skiljs från den Activity som den tillhör. Ett Fragment kan 

vara vilande medan dess Activity fortfarande är aktiv genom att ett annat Fragment är i fokus, 

dock om en Activity blir vilande sätts alla tillhörande Fragment också i det stadiet. [12] 

 

Actionbar 
Precis som Fragment är Actionbar något som kom med Android version 3.0. Actionbar upptar 

en liten del överst i applikationen och är till för att underlätta navigationen i applikationen för 

användaren. Detta görs på flera sätt, bland annat genom flikar för att navigera mellan 
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Fragment, Action Items (små knappar för enkel åtkomst av egen definierade funktioner) och 

en rullgardins-meny för övriga funktioner [13].  

 

Dialog 
En Dialog är ett litet fönster som placeras framför nuvarande Activity och tar all fokus ifrån 

den. Används ofta som inloggningsruta, för att ge viktig information till användaren eller för 

att ge en förloppsmätare [14].  

 

Contextmenu 

En Contextmenu är en variant av den vanliga menyfunktionen i Android som används när 

användaren trycker en liten stund (Longpress) på ett föremål, till exempel en rad i en 

ListActivity. En meny, likt en dialog, placeras sedan ovanpå den Activity i fokus och ger 

användaren diverse fördefinierade val på hur denne vill interagera med raden [15].  

 

AutoCompleteTexview 

Detta hjälpmedel är en redigerbar textruta som ger användaren förslag på vad denne vill 

skriva in i textrutan. Allt eftersom användaren skriver in fler tecken blir förslagsalternativen 

filtrerade utefter de inskrivna tecknen [16].  

 

2.6 Övriga begrepp 
Här följer ett par övriga begrepp som kan vara bra att känna till för att få full förståelse för 

rapporten. 
 
Webbtjänst 

En webbtjänst är ett datorprogram som körs på webben och är utformat för att sköta 

kommunikation mellan datorer över nätverk. En webbtjänst tillhandahåller oftast även ett 

gränssnitt för användaren att interagera med [17]. Webbtjänsten under projektet innefattar en 

demoversion av Tyringekonsults nuvarande system för att registrera orders. Detta är i nuläget 

en applikation på Internet som användaren får logga in på och där hantera sina orders.  

 

Orderline, Order och Orderbatch 

När orders läggs in i Tyringekonsults system är de formade efter ett standardformat. Varje 

produkt som beställs i en order registreras på en egen Orderline, alla Orderlines tillhörande 

samma order samlas sedan i en Order. Därefter placeras alla Orders som ska skickas i en 

Orderbatch för att sedan skickas till webbtjänsten. En Orderline innehåller alltid en produkt, 

en Order innehåller flera Orderlines och en Orderbatch innehåller minst en Order. 

 

Bibliotek 

När programmeringen började bli något vedertaget insåg programmerarna att något skulle 

behöva göras för att undvika att vanligt använd kod behövde återanvändas flera gånger. 

Därför skapades bibliotek som är en samling av de absolut vanligaste metoderna som används 

på dagligbasis av programmerare. Dessa bibliotek importeras i programmeringsprojektet och 

kan därefter utnyttjas till fullo [18].  

 

Jar-fil 

En Jar-fil är ett bibliotek som kan implementeras i ett programmeringsprojekt för att låta det 

projektet använda sig av Jar-filens metoder. Till skillnad från ett vanligt bibliotek innehåller 

oftast en Jar-fil metoder som inte är vanligt använda utan kan innehålla kod som används 
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inom ett företag eller liknande. I projektet användes en Jar-fil från Tyringekonsult som tillät 

Android applikationen att kommunicera med Tyringekonsults webbtjänst på ett enkelt sätt. 

 

SQLite 
Databasbiblioteket SQLite är ett litet bibliotek som implementerar stöd för SQL-databaser. 

Det är speciellt anpassat för att användas på enheter där minnet kan vara begränsat, därför är 

SQLite storleksmässigt väldigt liten. Det kräver heller inga externa bibliotek och kan köras 

utan göra några speciella inställningar. Till skillnad mot andra SQL-databaser kräver inte 

SQLite att det finns en server som kör databasen för att sedan ha klienter som ansluter, istället 

ligger allt på samma enhet och enheten har fulla rättigheter att göra ändringar i databasen. 

SQLite är öppet för vem som helst att använda och används idag av flera stora företag som 

Google, Apple, Dropbox och Skype [19].  

 

2.7 Forskning 
Ingen av gruppens författare har någon förkunskap vad det gäller forskning eller 

undersökningsmetoder så detta avsnit kommer ytligt beskriva samhällsvetenskaplig forskning 

[22].  

 

2.7.1 Vad är samhällsvetenskaplig forskning? 

Med termen samhällsvetenskaplig forskning menas forskning som har fokus på 

frågeställningar som ställs för att skapa samhällelig utveckling och sociala förändringar. Det 

kan vara frågor som berör säkerhet, trygghet, alkoholbruk hos unga eller liknande.  

 

2.7.2  Forskningsmetoder 

Hur en undersökning går till varierar beroende på vad målet är, vanligast är det att man utifrån 

en teori observerar deltagare för att få svar på om teorin är hållbar eller inte. Detta är att 

angripa en fråga deduktivt. Motsatsen är att utgå ifrån befintliga resultat eller observationer 

och formulera en teori om varför resultaten ser ut som de gör, detta angreppssätt kallas 

induktivt. 

 

Två vanliga metoder för att beskriva hur forskning genomförs är kvantitativ och kvalitativ 

forskning. Skillnaden mellan dessa är omtvistad och ibland svårtydd, men det är vanligt att 

kvantitativ forskning likställs med ett deduktivt synsätt angående sambandet mellan teori och 

praktik medan kvalitativ representeras av ett induktivt synsätt. Fokus för den kvantitativa 

forskningen skiljer sig även från den kvalitativa. En kvantitativ undersökning genomförs 

oftast i en på förhand uppgjord miljö där deltagare testas enligt en strukturerad plan utan att 

forskarna personligen involverar sig, detta för att skapa en så objektiv undersökning som 

möjligt. Forskarnas mål är sedan att få mätresultaten i siffror och att sedan kunna generalisera 

resultatet för den relevanta populationen. 

 

För kvalitativ forskning är fokus inte att få mätdata i siffror, utan i ord istället. Detta i form av 

deltagarnas egna perspektiv och uppfattningar. Istället för att konstruera en miljö att testa 

deltagare i använder sig forskarna av deltagarnas naturliga miljö för att på ett bättre sätt kunna 

överföra resultaten till verkligheten. Det är heller inte ovanligt att forskaren/forskarna själva 

skapar en nära relation till deltagarna för att på så sätt kunna se världen ur deras ögon. 

 

2.7.3 Vad påverkar forskningsgenomförandet? 

Det finns några punkter som är viktigt känna till då dessa kan komma att påverka hur en 

forskning genomförs. 
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Värderingar, eller forskarens egna åsikter och känslor är något som kan komma att påverka 

mycket. Även om det vore önskvärt att forskning ska bedrivas värderingsfri och objektivt är 

detta något som är svårt att uppnå. Forskarens åsikter speglas ofta i valet av 

forskningsområde, val av forskningsmetod eller hur resultaten tolkas och analyseras. Det finns 

även en risk att under kvalitativ forskning skapar forskaren en personlig relation med eller 

utvecklar sympati för deltagarna så att denne får svårt att vara objektiv.  

 

Valet av teoretisk metod, deduktiv eller induktiv, är också något som kommer att påverka var 

fokusen kommer ligga och hur det kommer uppnås. Hur forskaren definierar kunskap, så 

kallad epistemologisk frågeställning, är något som är mycket avgörande för hur en studie 

tolkas. Vanligt idag är att följa den naturvetenskapliga kunskapsteorin, positivism, som 

hävdar att allt som går att bekräfta via våra sinnen är att betrakta som kunskap. Ett annat 

alternativ är att se det ur ett tolkande perspektiv, så kallad interpretativism. Det innebär att vid 

forskning av det sociala slaget måste forskaren förstå och kunna tolka varför den undersökta 

folkgruppen agerar som de gör. 

 

2.7.4 Enkätundersökningar 

Att genomföra en enkätundersökning är ett av de vanligare sätten att bedriva en 

tvärsnittsundersökning på. Till skillnad från en strukturerad intervju, som är ett annat vanligt 

alternativ, så brukar enkäter generellt sätt ha fler slutna frågor med färdigskrivna 

svarsalternativ än öppna frågor utan svarsalternativ. De brukar även vara lättförståeliga då 

oftast ingen representant finns närvarande att svara på frågor. Det är också vanligt att frågorna 

är korta då risken är större att deltagaren tröttnar på att svara på långa frågor vid en enkät än 

under en intervju. 

 

Gentemot en intervju har enkäter en rad fördelar. Att administrera enkäter kan både vara 

billigare och snabbare än att behöva administrera intervjuer. Är deltagarna till exempel 

spridda geologiskt är det enkelt att skicka enkäter via e-post eller vanlig post, dessutom är det 

enklare att genomföra en undersökning på ett stort antal då det inte krävs att intervjuarna 

personligen kontaktar alla deltagarna utan det enda som krävs är att skicka ut enkäterna via 

valfritt medium. Avsaknaden av intervjuare medför även att deltagarna inte påverkas av hur 

intervjuaren ställer frågor eller att denne påverkar svarsalternativen på annat sätt.  

Avsaknaden av en intervjuare har negativa aspekter också. Utan assistans på plats kan 

deltagarna ha svårt att få hjälp vid oklarheter gällande frågorna, därför bör mycket vikt läggas 

vid att skapa frågor som är lättförståeliga. Den förenklingen gör det även svårt att ställa 

uppföljningsfrågor samt att antalet frågor måste begränsas då deltagarna lätt annars tröttnar. 

Det finns också en risk att deltagaren som fyller i enkäten inte svarar på frågorna utifrån sitt 

eget perspektiv utan tar hjälp av utomstående för att svara. 

 

Ett av de största problemen med enkäter är dock bortfallet. Att förvänta sig att få tillbaka alla 

enkäter ifyllda är något som en forskare aldrig kan hoppas på, istället måste denne ta hänsyn 

till bortfallet och räkna med att behöva skicka ut fler enkäter än vad som hade täckt behovet 

om alla enkäter hade återkommit. 

 

2.7.5 Strukturerad observation 

Att genomföra en strukturerad observation innebär att forskaren iakttar en deltagares beteende 

när denne följer ett strukturerat schema med instruktioner. Gentemot en strukturerad intervju 

har en observation fördelen att se hur deltagaren agerar på plats och inte behöva få det 

återberättat i efterhand då deltagaren då kan komma med falska påståenden eller minnas fel. 

Att inför en observation ha regler och ett schema som är väl genomtänkt och strukturerat är ett 
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måste om forskaren vill kunna observera just de beteenden som denne är ute efter att 

observera. 

 

Ett problem med observationsstudier är att hitta rätt miljö att observera. Det kan hända att den 

innehåller irrelevant eller felaktiga förutsättningar. En lösning på detta är att göra en 

ostrukturerad observation inför den strukturerade för att på så sätt hitta lämpliga variabler att 

tillämpa. Det kan även bli problem när resultaten ska analyseras då det kan vara svårt att få en 

uppfattning om varför deltagaren agerat som den gjort. Detta kan även leda till problem då all 

data från flera observationer ska sammanställas och analyseras.  
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3 Genomförande 

I det här kapitlet beskrivs arbetet som utvecklingen av applikationen har krävt, författarnas val 

av lösningar och tillvägagångssätt vid framtagningen av applikationen. 

 

3.1 Utrustning 
Valet av Android och Google Galaxy Nexus som stomme gjordes på grund av att 

utvecklarstödet är stort i och med den öppna källkoden samt att projektmedlemmarna har stort 

eget intresse för plattformen. 

 

3.1.1 Utrustningsspecifikationer 

 

Google Galaxy Nexus specifikationer 

Fysiska dimensioner (mm & gram) Bredd: 68 

Höjd 135.5 

Tjocklek 9 

Vikt 135 

Operativsystem Android 4.0+ 

Batteri 1750mAh 

Processor 1.2GHz Dual Core 

Minne ram 1Gb 

Minne lagring 16Gb 

Datatrafik HSPA+/3G/EDGE/GPRS 

WIFI 

Övrigt GPS 

Kamera (bak) 5MP 

Kamera (fram) 1.3MP 
Tabell 1. Specifikationer på Google Galaxy Nexus, endast de viktigaste visas. [21] 

 

3.1.2 Test av telefon 

Ett möjligt problem när man använder en telefon som grund för en applikation som designas 

för att användas under en hel arbetsdag är batteritiden. Då dagens telefoner blir allt tunnare 

och får större skärmar som är mer batterihungriga kan batteriprocenten dala fort under 

användning. Har man heller inte tillgång till telefonladdare kan det bli än mer problematiskt 

då telefonen ofta används till mycket annat än just den här applikationen.  
Därför har det gjorts ett test för att se hur telefonen presterar under användning.  

 

Vid genomförandet brukades telefonen normalt för att kunna få ett så verklighetstroget 

resultat som möjligt. Det vill säga att telefonen brukas ungefär så som den hade använts i 

arbetet. Vid testets start var telefonen fulladdad och testet slutade när telefonen nådde ner till 

4 % batteri. 
 

3.2 Utvecklingsmiljö 
Som utvecklingsmiljö användes NetBeans med NBAndroid som insticksmodul, NetBeans 

kördes på operativsystemet Windows 7. Även om Eclipse är den vanligaste utvecklingsmiljön 

för Android då den stöds officiellt av Google, så användes NetBeans för att slippa två olika 
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utvecklingsmiljöer då Tyringekonsult använder NetBeans vid utvecklingen av deras 

affärssystem. För att optimera samarbetet inom projektgruppen användes även en subversion 

server, vilket möjliggjorde att flera kan skriva programkod samtidigt. Subversion servern 

lagrades på www.xpdev.com. 

 

3.3 Testmiljö 
Applikationen har under sin utveckling testats direkt på en Google Galaxy Nexus då den 

emulator som finns tillgänglig inte har möjlighet skanna streckkoder, då den inte har en 

kamera. Under testning användes även en applikation som heter aSQLiteManager, 

applikationen kan öppna lokala databaser på telefonen och visa innehållet för användaren. 

aSQLiteManager användes för att kontrollera och felsöka innehållet i den lokala databasen då 

den på ett enkelt sätt visar innehållet i alla tabeller, rader och kolumner. 

 

Telefonapplikation körs med nära samarbete med webbtjänsten som den är kopplad till. 

Därför har den testats direkt mot demoversionen för att få en applikation som fungerar så 

verklighetstroget som möjligt samtidigt som det nuvarande systemet inte störs eller får andra 

problem när flera applikationer skickar data till webbtjänsten. Under applikationens 

utveckling har det även försökts hålla en nära relation till Tyringekonsult. Genom att försöka 

ha en regelbunden kontakt och uppföljning kan möjliga problem med kopplingen mellan 

applikationen och webbtjänsten lösas på bådas sidor.  

 

3.4 Databas/ Lokal lagring 
Ett problem som uppkom under utvecklingen av applikationen var det ständiga behovet av 

Internet, då nya orders och all annan information synkroniseras med webbtjänsten som 

applikationen är kopplad till. Detta hade nödvändigtvis inte varit ett problem då internet både 

finns tillgängligt via WIFI och 3G. Då applikationen kommer brukas mestadels ute hos olika 

kunder kan det bli problem att få tillgång till WIFI. Det går heller inte att förlita sig på 3G surf 

då det kan vara svårt att få täckning i större byggnader. Detta utesluter en pålitlig koppling till 

internet, vilket leder till att applikationen måste fungera använda utan Internetåtkomst.  

 

Lösningen som bedömdes bäst var att använda sig av en lokal SQLite-databas, där all data 

kan lagras för att användas vid ett senare tillfälle. Med detta går det att skapa en order när man 

inte har tillgång till internet för att sedan skicka iväg ordern när man får en stabil 

Internetanslutning. Databasen är uppdelad i sex olika tabeller som lagrar användaruppgifter, 

beställningsbara artiklar, artikelregister, orderrader och orderhuvuden.  

  

3.5 Gränssnitt 
Applikationen är framtagen för att vara så enkel som möjligt utan att tappa för mycket 

funktionalitet. Målet har varit att inte sprida ut funktioner över hela applikationen utan samla 

ihop funktionerna så att användaren ska behöva leta så lite som möjligt. Detta har uppnåts 

med stora knappar och tydliga beskrivningar. Knapparna som används mest är stora och har 

placerats längst ner i applikationen. Istället för att rita upp nya knappar efterhand som olika 

alternativ dyker upp används istället samma knappar till olika funktioner beroende på var i 

applikationen man är. Givetvis byter knapparna beskrivning beroende på vilket funktioner 

som är tillgängliga för stunden. Befinner användaren sig i Ej skickade orders visas en knapp 

med texten Skapa order, trycker användaren på knappen öppnas den Activity som används för 

att skapa en ny order, där används knappen till att skapa nya orderrader. 
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Utöver att samla många funktioner i en knapp som uppdateras har applikationen även samlat 

övriga val och funktioner hos applikationen i en Actionbar för att användaren inte ska behöva 

leta efter funktionerna. Längst till höger i applikationens Actionbar finns en knapp som visar 

resterande alternativ. 

 

Som tidigare nämndes är applikationen utvecklad för 4.0 då detta var önskemålet från början. 

Under projektets gång kom ett nytt önskemål om att applikationen även skall fungera på äldre 

versioner av Android. Då de tidigare versioner av Android som används av vissa telefoner 

inte stöder Actionbar fungerade inte applikationen på äldre versioner. För att slippa skriva om 

mycket av koden användes ett bibliotek som heter ActionBarSherlock. Detta bibliotek är 

framtaget av en person som heter Jake Wharton och skapat för att möjliggöra äldre versioner 

av Android att använda applikationer som använder en Actionbar [23]. Även om 

ActionBarSherlock gör att äldre versioner kan använda applikationen är den optimerad för 

användare som använder sig av minst Android 4.0. 

 

3.6 Kamera/ streckkodsläsare 
En grundläggande funktion för applikationen var att användaren ska kunna scanna in artiklar 

med hjälp av telefonens kamera. På grund av begränsad tid gjordes beslutet att använda ett 

känd och etablerad streckkordsläsare som heter Barcode Scanner istället för att utveckla en 

egen. Fördelarna med detta var att det sparades mycket tid som kunde användas åt att 

fokusera på andra funktioner inom applikationen. Däremot blir applikationen beroende av att 

användaren även har Barcode Scanner installerat på telefonen men detta bedömdes ändå 

nödvändigt.  

 

När användaren vill skanna en streckkod och trycker trycker på knappen Skanna kod öppnas 

Barcode Scanner. När Barcode Scanner identifierat en artikel skickar Barcode Scanner 

tillbaka det skannade artikelnumret till applikationen som startade den, där applikationen kan 

läsa ut resultatet. 

 

3.7 Undersökning 
För att testa om applikationen är användarvänlig nog bestämdes det att en 

marknadsundersökning skulle göras. Där utvalda personer i olika åldrar får testa applikationer 

samt svara på några korta frågor. Testpersonerna fick en lista som innehöll 

inloggningsuppgifter och en uppgift som gick ut på att användaren skulle skapa en order med 

hjälp av streckkodsläsaren med en artikel vars streckkod de fick ut tillsammans med 

instruktionerna. När ordern var skapad skulle testpersonerna även sända ordern. 

Undersökningen var designad för att testpersonerna ska komma i kontakt med många av 

applikationens primära funktioner. Målet var att både testpersoner med och utan tidigare 

erfarenhet av Android eller liknande orderhanteringsprogram ska få testa applikationen och ge 

respons.  
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4 Resultat 

Baserat på följande resultat kommer Tyringekonsult besluta om de vill fortsätta utvecklingen 

av applikationen. I det här kapitlet görs en genomgång av applikationen med bilder som visar 

hur applikationen ser ut. Bilderna som visas är tagna på telefonerna som applikationen 

utvecklats på. Bilderna visar hur applikationen ser ut på Android version 4.0 och uppåt. 

Används äldre versioner av Android påverkar detta utseende på applikationen och det kan se 

annorlunda ut. Här finns även resultat från test och den marknadsundersökning som gjorts i 

anknytning till applikationen.  

4.1 Funktioner 
4.1.1 Inloggning  

När applikationen öppnas skall användaren identifiera sig 

för att få åtkomst. När användaren fyllt i användarnamn 

och lösenord och därefter trycker på Logga in skickas 

användaruppgifterna till Tyringekonsults webbapplikation 

för kontroll. Ifall användarnamnet eller lösenordet är fel 

meddelas detta, men utifall lösenordet och 

användarnamnet stämmer överens hämtar applikationen 

hem företag samt butiker som användaren har tillgång till. 

När informationen hämtats till Android-applikationen 

lagras den tillsammans med användarnamn och lösenord i 

en lokal databas på telefonen. Detta för att underlätta för 

användaren vid nästa start av applikationen. Då 

uppgifterna finns sparade på telefonen behöver man inte 

fylla i inloggningsuppgifter nästa gång applikationen 

startas, utan inloggningen sker automatiskt. Detta medför 

även att användaren endast behöver ha tillgång till Internet 

första gången denne autentiserar sig mot 

webbapplikationen. 

 

När man loggat in får man först välja ett företag man ska representera(om användaren endast 

har tillgång till ett företag väljs detta automatiskt), därefter väljer man vilken butik man ska 

skapa orders åt. Alla val som användaren gör lagras i databasen för att applikationen hela 

tiden skall veta vilken användare som är inloggad och vilka företag och butiker användare har 

rätt att skapa orders hos. 

 

För att byta företag eller butik går det att använda knappen byt företag i menyn eller så startar 

man om applikationen. Vid omstart kommer användaren direkt till val av företag och butik 

istället för inloggningsskärmen då inloggningsuppgifterna lagrats. Vill man däremot logga ut 

när man stänger av applikationen finns det ett alternativ för detta genom en Logga ut knapp 

placerad i applikationens Actionbar. Då tas sparad information om användaren bort och nästa 

gång applikationen startas kräver den inloggningsinformation i form av användarnamn och 

lösenord. 

 

4.1.2 Skickade/Ej skickade orders 

När användaren loggat in, valt företag och butik öppnas en Activity med två Fragments som 

representerar Skickade- och Ej skickade orders. Härifrån har man tillgång till båda fragments 

Figur 2. Inloggningsskärmen. 
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genom att antingen trycka på fliken som representerar det fragment man vill komma åt eller 

genom att endast ”swipa”(dra sitt finger i sidled mellan flikarna). Utöver flikarna har man 

åtkomst till applikationens Actionbar med meny. 

 

Ej skickade orders  

Här listas alla ej skickade orders för det företag användaren valt vid inloggning. De orders 

som är ej skickade orders existerar endast lokalt, vilket innebär att ordernumret är ett lokalt 

nummer tilldelat från ett automatiskt ökande värde från databasen. Trycker man på en order i 

listan kommer det upp en dialog som visar innehållet i ordern. Det går även att få upp en 

Contextmenu genom att istället hålla inne fingret på en specifik order. Via Contexmenu har 

användaren tre olika alternativ: Kopiera rader till ny order, 

Redigera order och Ta bort.  Alternativet Kopiera rader 

till ny order skapar en kopia av ordern du markerat. 

Redigera order öppnar upp ordern i en annan Activity där 

det är möjligt att lägga till rader i vald order. Slutligen det 

sista alternativet Ta bort går in i den lokala databasen och 

raderar ordern helt.  

 

När fliken Ej skickade orders är aktiverad är det möjligt att 

välja alternativet Välj orders att skicka, detta öppnar upp 

ett markeringsläge där det går att bocka i orders genom att 

trycka på dem. Knappen Välj orders att skickar ändras till 

en knapp med texten Skicka orders och skapa ny orders 

ändrar text till Avbryt. Är en order ibockad syns det tydligt 

genom att bakgrunden blir gul på ordern samt att det visas 

en symbol till höger om ordern, alternativen bocka i alla 

orders och avmarkera alla orders finns också. När 

användaren sen trycker på Skicka orders skapar 

applikationen en OrderBatch av de Orders som blivit 

markerade och sänder iväg den till webbapplikationen via 

Internet som nås antingen via 3G eller också WIFI. 

Applikationen får därefter ett svar från affärssystemet med 

ordernummer som de precis skickade orderna blivit 

tilldelade. 

 

Skickade orders 

Under detta Fragment listas de orders som har skickats till webbapplikationen. Det 

ordernummer som orderna listas efter är det faktiska ordernummer som skickas tillbaka från 

affärssystemet efter ordern blivit skickad från telefon-applikationen. När användaren trycker 

på en order kommer det upp en dialog som visar innehållet i ordern precis som det fungerar i 

Ej skickade orders. 

 

Då samtliga orders här redan är sända är orderbehandlingen mer begränsad. Det går att 

övervaka ordern men det går inte att radera eller modifiera den. Trycker användaren en liten 

stund på en order så kommer en Contextmenu upp som erbjuder användaren att kopiera 

ordern och skapar en ny order med samma innehåll. 

 

4.1.3 Skapa order 

Efter man valt Skapa ny order öppnas en ny Activity som skapar en ny order. För att det ska 

vara så enkelt som möjligt att skapa en order blir man styrd genom de första inställningarna.  

Figur 3. Här syns en Contextmenu 

som kommer fram om användaren 

placerar fingret på en order en kort 

stund. 
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Det kommer automatiskt upp en Dialog som låter användaren välja orderdatum samt önskat 

leveransdatum på ordern. När datum valts är nästa steg huvudfönstret för att skapa order, här 

listas samtliga orderrader som ingår i ordern. Där är också en stor och tydlig knapp för att 

lägga till en ny orderrad. 

 

För att lägga till artiklar i sin order finns det två sätt att göra detta. Det första sättet är att 

skanna streckkoden på en artikel med hjälp av en streckkodsläsare, Barcode Scanner, som är 

utvecklad av ZXing. Streckkodsläsaren är gratis och krävs för att kunna scanna streckkoder 

med applikationen. Är det så att telefonen inte har streckkodsläsaren från ZXing installerad 

säger applikationen ifrån med ett fönster där det står att det krävs en streckkodsläsare samt att 

den frågar om användaren vill hämta den, väljer man att hämta så länkas man vidare till 

Google Play, som är Googles applikationsbutik, där det går att ladda ner streckkodsläsaren 

från ZXing. 

 

 
 

Det andra sättet att lägga till en artikel i ordern är att göra det manuellt istället för att skanna 

in det med streckkodsläsare. När man skriver in artikelnummer manuellt hjälper applikationen 

till med att ge förslag på artiklar som börjar på de siffror som användaren skriver in. Förslaget 

visar både beskrivning på artikeln samt artikelnumret i en lista som utgår från textrutan där 

man fyller i artikelnumret.  

 

Oavsett om användaren valt att skanna in eller manuellt skriva i ett artikelnummer visar 

applikationen en lista med beställningsbara varor kopplade till det valda artikelnumret. Där 

kan användaren välja önskad produkt sen även välja det antal som skall beställas. Antingen 

Figur 4. En tom order där man tydligt ser 

knapparna för Skanna kod och Manuell 

input vid botten av skärmen. 

Figur 5. Här visar en lista med förslag från 

AutoCompleteTexview när användaren i detta fall skrivit i 

siffrorna 731.  
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kan man upprepa processen för att lägga till fler artiklar i ordern eller trycka på Spara som tar 

tillbaka användaren till listorna med orders. 

 

Samtliga orders som skapas lagras i en egen lokal databas på telefonen där den primära 

nyckeln är en ökande siffra som representerar dess ordernummer. Orderraderna lagras i annan 

databas och knyts mot den primära nyckel på ordern som orderraden tillhör. På så sätt kan 

man enkelt lista alla orderrader som tillhör en order. 

 

4.1.4 Rullgardins-meny  

Längst uppe i applikationen finns en Actionbar, den fungerar som en samlingsplats för 

information och funktioner. Vanligtvis visar applikationens Actionbar information om 

inloggad användare, så som butik och företag. Applikationens Actionbar innehåller även en 

Rullgardins-meny, den är alltid längst till höger och representeras av en ikon som ser ut som 

tre små fyrkanter placerade i en vertikal rad. 

 

I Rullgardins-menyn finns majoriteten av de övriga funktionerna samlade. Trycker 

användaren på ikonen vecklas menyn ut och visar sina funktioner.  

 

Synkronisera artiklar är en process som körs direkt när användaren trycker på alternativet.  

Applikationen hämtar alla artikelnummer som finns registrerade på det inloggade företaget 

och sparar dem i en lokal databas. Detta för att underlätta registrering av orders genom att 

lagra information om alla artiklar som ingår i företaget och på så sätt kan användaren få fram 

en beskrivning på en skannad artikel om den igår i sortimenten. Det kan även vara så att 

användaren matar in artikelnummer manuellt vid beställning, då används artikeldatabasen till 

att lämna förslag på artiklar med en AutoCompleteTextView när användaren skriver in 

artikelnummer.  

 

Egenskaper skickar användaren till en lista med extra alternativ. Utifrån listan kan 

användaren välja att ändra till något av de tillgängliga språken samt även läsa licensavtalen på 

de använda biblioteken. 

 

Byt företag används om användaren vill komma ut till menyn där man väljer företag och 

butik utan att behöva logga ut och skriva in sina inloggningsuppgifter på nytt. Funktionen är 

primärt riktad till de användare som representerar flera leverantörer eller har besök hos många 

olika kunder.  

 

Logga ut tar bort de sparade uppgifterna om den inloggade användaren från databasen och 

tvingar användaren att skriva in användarnamn och lösenord på nytt för att komma åt 

applikationen igen. 

 

Avsluta stänger ner hela applikationen på telefonen, men loggar inte ut användaren. 

 

4.2 Drift och underhåll 
Applikationen behöver väldigt lite underhåll då den hämtar information från webbtjänsten. Så 

länge webbtjänsten är uppdaterad håller applikationen sig uppdaterad. Användaren kan 

behöva uppdatera artikelregistret på applikationen efter behov så att AutoCompleteTextView 

föreslår aktuella artiklar då denne inte uppdateras automatiskt. 
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47% 

47% 

6% 

Fråga 8 
Hur upplevdes tydligheten i 

applikationen? 

Väldigt bra

Bra

Mindre bra

Inte bra

76% 

24% 

Fråga 9 
Hur upplevdes designen? 

Funktionell

Stilren

Rörig

Ej tilltalande

4.3 Test av batteritid 
Testet av batteriets livslängd resulterade i att med en normal användning, det vill säga diverse 

samtal, surfande och användandet av kameran, en batteritid på en och en halv dag. Tid med 

skärmen igång var då ungefär tre och en halv timma.   

 

4.4 Marknadsundersökning 
Målet var att 30 olika personer skulle fylla i enkäten, men inom tidsramen var det 17 som var 

villiga att svara på enkäten. Enkäten bestod av nio frågor och de viktigaste visas i diagram 

nedan, resterande är listade i bilaga 1. 

 

  

 

 

 

 

 

Majoriteten av alla som varit med i undersökningen bedömer applikationen som tydlig eller 

väldigt tydligt samt att applikationen är enkel att navigera i. Då de flesta som gjort 

undersökningen äger en smarttelefon, är det svårt att utläsa om applikationen även hade varit 

enkel för ovan smarttelefon-användare att använda.  

 

88% 

12% 

Fråga 2 
Äger du en smartphone? 

Ja

Nej

23% 

65% 

12% 

Fråga 7 
Hur var det att navigera i 

applikationen? 

Väldigt enkel

Enkel

Svårt

Figur 6. Figur 7.  

Figur 8. Figur 9.  
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5 Slutsatser 
Då Tyringekonsult kom med ett förslag på en Android-applikation för att sköta orderhantering 

fick vi i projektgruppen upp intresset direkt. Utöver att vi har ett personligt intresse för 

Android-plattformen samt att vi innehar varsin egen Android-telefon såg vi potentialen då vi 

tror starkt på att integrera sin smarttelefon i arbetet är något för framtiden. Att då även göra en 

utvärdering av lämpligheten för Android som plattform när det kommer till orderhantering var 

något som föll i vårt intresse.  

 

För att kunna skapa en applikation som innehöll grundläggande och nödvändiga funktioner 

fick vi riktlinjer av Tyringekonsult på vad de tyckte applikationen skulle innehålla. För att 

även få en uppfattning om vad säljföretagen är intresserade av för funktioner kontaktades 

relevanta företag för att göra en intervju. De gav oss en uppfattning om vad det är för 

funktioner som företag kan vara intresserade av och vilka problemen med en teknisk lösning 

kan vara. Att använda sig av en telefonapplikation för orderhantering har många fördelar då 

den inte bara kan bidra med ett funktionellt gränssnitt utan även bidrar med snabb tillgång till 

vanligt använda hjälpmedel som telefonsamtal, sms och Internet.  

 

Även om många är vana vid att använda smarttelefoner till vardags finns det dem som inte är 

det. Att för någon som jobbat med vanligt papper och penna hela sin arbetskarriär övergå till 

att använda en telefon med pekskärm kan orsaka bekymmer. Det har också rapporterats att 

många upplever att smarttelefoner är för små för att kunna brukas effektivt då mycket av tiden 

får spenderas på att tyda text eller försöka att navigera genom ett, jämfört med mycket annat, 

litet gränssnitt. Vi inom gruppen är dock överens om att övergångar mellan olika system, 

oavsett typen av system, kräver en tid av tillvänjning. Problemet med litet gränssnitt är också 

något som kan lösas. I och med valet av Android som plattform är valet utav telefon att 

använda fritt. Android-telefoner kommer i storlekar mellan 3.2 och 5 tum och skulle inte detta 

kännas tillräckligt finns möjligheten att istället använda en surfplatta. Ett frågetecken var även 

batteritiden, vi var oroliga att med tungt användande skulle inte batteriet räcka om man inte 

hade tillgång till laddare under dagen. Efter att ha testkört applikationen ett par dagar kunde vi 

konstatera att batteriet inte är någon begränsning. 

 

För att kunna svara på hur Android lämpade sig som plattform kom vi överens om att vi ville 

skapa ett gränssnitt som var så enkelt som möjligt att navigera genom och utan onödiga 

funktioner. För att testa detta gjorde vi en undersökning på utvalda personer med varierad 

teknisk kompetens vilket gav oss det underlag vi behövde för att göra applikationen mer 

lättförståelig. 

 

Utifrån de positiva resultat vi sett på vår undersökning samt den positiva kritik vi fått på 

applikationen ser författarna väldigt positivt på att integrera smarttelefoner för orderhantering. 

Även om applikationen är i ett tidigt stadium och det finns många funktioner som kan 

implementeras så ser vi att den har potential för att användas framgångsrikt inom arbetet. 
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6 Förslag till fortsatt arbete 

Utifall Tyringekonsult bedömer applikationen applicerbar i verkligheten kan vidareutveckling 

av applikationen vara aktuellt. Det finns det mycket funktioner som kan underlätta för 

användaren. Generella saker som kan göras är en mer specifik justering av applikationen åt 

företagen som ska använda den. Olika företag kan ha olika rutiner, att anpassa applikationen 

kan leda till att företaget i sig behöver göra mindre anpassningar för att använda 

applikationen. 

 

Om man bortser från generella anpassningar och nämner konkreta funktioner finns där en 

funktion som varit aktuell men som prioriterades bort på grund av tidsbrist. Det var att 

använda telefonens GPS vid identifiering av närliggande butiker. När användaren ska välja 

butik att skapa orders åt i applikationen hade applikationen själv sorterat ut närliggande 

butiker och visat dem överst i listan av alla tillgängliga butiker. Detta hade underlättat arbetet 

att hitta butiken man ska besöka just nu, vilket som hade gynnat användare som besöker 

många olika butiker.  

 

En annan funktion som ett företag nämnt att de hade velat ha är att användaren ska kunna 

anteckna saker samt att kunna göra listor med arbetsuppgifter som ska göras, där man även 

ska kunna kryssa för saker man har gjort. På så sätt kan användaren snabbt se vad denne har 

kvar att göra under sin arbetsvecka och har lätt för att göra sin planering i applikationen.  

Troligtvis är det just sådana här funktioner som kommer att växa fram och bli mer aktuella, 

allt eftersom kommer behovet av att ha med sig många olika produkter förmodligen minska.  

  
Utöver att lägga till funktioner kan även en ekonomisk analys vara bra att göra. För att på ett 

enkelt och effektivt sätt underhålla systemet kan smarttelefoner och surfplattor behöva 

införskaffas. Ska applikationen säljas vidare är det lämpligt att göra en analys av kostnader 

jämfört med befintliga system. Det kan vara bra att ha en uppfattning om den ekonomiska 

påverkan för kunderna, både vad det gäller kostnader och besparingar.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1 
 

Fråga 1. Ålder:  

 <20, 6st 

 20-30, 4st 

 30-40, 0st 

 40-50, 4st 

•50>, 3st Fråga 2. Äger du en smartphone? 

 Ja, 15st 

 Nej, 2st 

Fråga 3. Om ja, vilken plattform? 

 Android, 13st 

 Iphone, 2st 

 Windows mobile, 0st  

 Annat, 0st  

 Vet ej, 0st 

Fråga 4. Om ja, i vilka sammanhang använder du den? 

 För personligt bruk, 12st 

 I jobbet, 0st 

 Både och, 3st 

Fråga 5. Tror du att det finns en framtid för smartphone applikationer i arbetet? 

 Ja, 17st 

 Nej, 0st 

 Vet ej, 0st 

Fråga 6. Har du arbetat i likande program tidigare? 

 Ja, 1st 

 Nej, 16st 

Fråga 7. Upplevde du det enkelt eller svårt att navigera i applikationen? 

 Väldigt enkelt, 4st 

 Enkelt, 11st 

 Svårt, 2st 

 Väldigt svårt, 2st 

Fråga 8. Hur upplevde du tydligheten i applikationen? 

 Väldigt bra, 8st 

 Bra, 8st 

 Mindre bra, 1st 

 Inte bra, 0st 

Fråga 9. Hur upplevdes designen? 

 Funktionell, 13st 

 Stilren, 4st 

 Rörig, 0st 

 Ej tilltalande, 0st 
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Bilaga 2 
 

Manual 

 

 

 

  

 

TIS-Trade 
Orderhantering för framtiden 
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Sammanfattning 

 

OBS! Applikationen är skapad för att köras på en Android-telefon eller surfplatta med version 

2.1 eller högre. Den fungerar INTE på en Iphone eller en Android med version lägre än 2.1. 

Det grafiska gränssnitt som visas på bilderna kan även komma att skilja sig från hur det ser ut 

på din enhet. OBS! 

 

Med hjälp av applikationen får du ett enkelt gränssnitt för att övervaka och hantera dina 

representantorders. Några av de funktioner som applikationen erbjuder är:  

 Listning av tillgängliga företag och butiker som du representerar. 

 Möjligheten att skapa representantorders genom att skanna en streckkod eller manuell 

inskrivning.  

 Valet att skicka en eller flera orders samtidigt. 

 Synkronisera dina artiklar så du får dem tillgängliga i telefonen. 

 Internet-åtkomst är endast ett krav vid första inloggning, synkronisering av artiklar 

och skickandet av orders.  

Manualen förutsätter att applikationen redan är installerad. Är den inte det så kontakta 

ansvarig administratör och be om instruktioner för var du kan hitta installationsfilen. 
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Inloggning 

Verifiera inloggningsuppgifter 
Vid start av applikationen visas en inloggningsruta(se Figur 

1). 

Ange där tilldelat användarnamn och lösenord.  

Vid misslyckad inloggning noteras du om detta. 

Är inloggning OK sparas uppgifterna och nästa gång behöver 

du inte logga in. Verifiera uppgifter kräver Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välj företag och butik 
Om inloggning var OK listas tillgängliga företag i en lista(se 

Figur 2). Finns endast ett företag tillgängligt väljs det 

automatiskt. 

För att välja företag gör ett enkelt tryck på företagets rad. 

 

Nu listas alla tillgängliga butiker med tillhörande kundnummer 

för valt företag(se Figur 3). Finns endast en butik tillgänglig 

väljs den automatiskt. 

För att välja butik gör ett enkelt tryck på butikens rad. 

 

OBS! Dessa uppgifter sparas endast för sessionen och får väljas 

på nytt vid nästa uppstart. 

 

 

  

Figur 1. Inloggningsruta 

Figur 2. Lista med tillgängliga 

företag 
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Vid den överliggande menyraden hittas hjälpmedel. Under de 

3 vertikala prickarna hittas en rullgardinsmeny(se Figur 3). 

Följande funktioner finns tillgängliga: 

 Sortera listor i bokstavsordning 

 Möjlighet att Byta företag om fel företag valts i 

föregående lista. 

 Logga ut och ta bort sparade inloggningsuppgifter.  

Ny verifiering av inloggningsuppgifter kommer att 

krävas. 

 Avsluta applikationen, tar INTE bort sparade 

uppgifter. 

  

Figur 3. Tillgängliga butiker samt 

hjälpmedel 
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Hantera orders 

Vy över orders 
Applikationens huvudfönster visar två flikar med en översikt över 

ej skickade och skickade orders (se Figur 4).  

Vid den överliggande menyraden visas den valda butiken och en 

rullgardinsmeny kan nås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande funktioner kan hittas under rullgardinsmenyn(se Figur 5): 

 Synkronisera de beställningsbara artiklar som finns 

tillgängliga för ditt valda företag. Kräver Internet. 

 Möjlighet att byta företag att representera. 

 Egenskaper för visat språk, andra funktioner, licenser  

och övrig hjälp. 

 Logga ut och ta bort sparade inloggningsuppgifter.  

Ny verifiering av inloggningsuppgifter kommer att krävas. 

 Avsluta applikationen, tar INTE bort sparade uppgifter. 

 

 

 

 

Skapa ny order 
Tryck på knapp med text Skapa ny order(se Figur 4 och 5). Välj 

sedan orderdatum och önskat leveransdatum för ordern.  

När datum är valt är ordern skapad och kan då inte avbrytas.  

Under den överliggande menyraden visas vilket ordernummer som 

skapats, möjligheten att ändra valda datum samt en knapp för att spara ordern. 

 

 

  

Figur 4. Orderöversikt 

Figur 5. Tillgängliga funktioner 
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Lägga till artikel 
För att lägga till en artikel finns följande alternativ:  

 Skanna en streckkod (Kräver Barcode Scanner, se FAQ) 

 Manuellt skriva in ett artikelnummer 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att skanna en artikel rikta kameran mot lämplig streckkod och 

låt telefonen identifiera artikelnumret. Är artiklar synkroniserade 

kan applikationen ge förslag på samt beskrivning av 

beställningsbara artiklar(se Figur 6).  

Ange sedan antal och lägg till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid manuell tilläggning av artikel fyll i artikelnummer för den 

vara att beställa. Är artiklar synkroniserade kan applikationen ge 

förslag på artiklar att beställa(se Figur 7). 

När artikelnummer är inskrivet ange antal och sedan lägg till. 

 

 

 

När alla artiklar för ordern är tillagda använd telefonens bakåt-

knapp eller Spara-knappen i menyraden för att spara.  

 

 

  

Figur 6. Föreslagna varor att 

beställa efter skanning 

Figur 7. Förslag på artiklar 
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Hantera skapade orders 
Några funktioner finns tillgängliga för hantering av en skapad order, för en skickad order är 

dock möjligheterna begränsade.  

Funktionerna nås genom att göra ett långt tryck på sökt orders rad.  

Följande funktioner finns tillgängliga för att hantering av en skapad 

order(se Figur 8): 

 Vid Redigera order öppnas vald order och möjligheten till att 

ändra datum eller lägga till fler artiklar finns. (Inte tillgängligt 

på skickade orders) 

 Ta bort raderar den valda ordern. (Inte tillgängligt på 

skickade orders) 

 Kopiera rader skapar en ny order med samma artiklar och 

antal som vald på order. 

 

 

 

 

Skicka orders 
Att skicka en eller flera orders görs enligt följande: 

1. Säkerhetsställ att flik för ej skickade orders visas 

2. Välj alternativet Välj orders att skicka(se Figur 8) 

3. Kryssa för orders att skicka genom ett enkelt tryck på vald 

rad. 

Alternativ för att kryssa i eller ur alla finns vid menyrad(se 

Figur 9). 

4. När alla orders är markerade välj Skicka orders för att 

slutföra(se Figur 9). 

Efter att skicka-processen är slutförd flyttas de från ej skickade 

orders till skickade orders automatiskt. 

För att avbryta processen att markera orders välj alternativet 

Avbryt(se Figur 9).  

 

 

  

Figur 8. Tillgängliga funktioner för 

ej skickad order 

Figur 9. Vald rad markeras gul, 

alternativ finns vid menyraden 
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Övrigt 

Ändra språk 
Att ändra språk görs via Egenskaper under menyraden vid översikts 

vy för orders. Gör sedan ett enkelt tryck på Välj språk (se Figur 10) 

och välj ett av följande alternativ:  

 Systemets språk, väljer det språk som telefonen använder 

sig av. Förutsätter att applikationen stödjer det. 

 Svenska 

 Engelska 

OBS! Vid ändring av språk krävs en omstart av applikationen. 

 

 

 

 

 

FAQ 
 

Jag har ingen rullgardins-meny (3 vertikala prickar i menyraden) 
En del telefoner med fysisk menyknapp använder denna istället för rullgardins-menyn. 

Samma meny nås genom ett tryck på menyknappen. 

 

Min applikation byter inte språk. 

Se till att rätt alternativ är valt och en omstart av applikationen har gjorts. 

 

Varför får jag inte välja företag eller butik att representera? 
Representerar du endast ett företag eller en butik väljs detta åt dig automatiskt. 

 

Jag kan inte logga in 

Säkerhetsställ att du har Internet-åtkomst och att dina uppgifter är korrekta. 

 

Mina artiklar synkroniseras inte 

Säkerhetsställ att du har Internet-åtkomst. 

 

Jag kan inte skicka orders 

Säkerhetsställ att du har Internet-åtkomst och att ordern du försöker skicka innehåller några 

artiklar. 

 

Jag kommer inte åt funktioner för att hantera en order när jag samtidigt vill skicka. 
När listan är i det läge för att välja orders att skicka är funktionerna inte tillgängliga. Välj 

avbryt och de finns tillgängliga igen. 

Figur 10. Tillgängliga språk för 

applikationen 
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Jag kommer inte åt att lägga till en ny order när jag samtidigt vill skicka. 

Välj avbryt och alternativet finns tillgängligt igen. 

 

Vad är Barcode Scanner och varför behöver jag den? 

Barcode Scanner är en gratis tredjeparts-applikation från XZing som skannar streckkoder. 

Applikationen kräver att Barcode Scanner är installerad för att kunna bistå med möjligheten 

att skanna streckkoder. Är den inte installerad blir du länkad till Google Play Store och får 

alternativet att installera den. 

 


