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Sammanfattning 

I dagsläget tenderar många att använda tjänster som hanteras separat. Arbetet undersöker om 
det är möjligt att sammankoppla ett fåtal tjänster i en gemensam webbapplikation för att 
underlätta kommunicering mellan tjänsterna samt att förbättra användarvänligheten. 

Företaget A Great Thing har i åtanke att skapa en webbapplikation som tillåter användare att 
med hjälp av deras applikation skapa agenter som sköter händelser från användarens begäran, 
exempelvis “spela upp en låt vid en viss tid”. 

Metodiken som tillämpats har dels varit en fallstudie och dels användarbaserade metoder i 
form av enkätundersökning samt ett användartest. Ytterligare undersöktes hur 
kommunikationen går mellan tjänsters API, och de nödvändiga parametrar som utbyter data. 
Slutligen evalueras den framtagna prototypen enligt vissa riktlinjer inom användarvänlighet. 

Examensarbetets resultat är i form av en webbprototyp med fokus på användarvänlighet, 
implementering av API:er, användartest på faktiska användare samt statistik på efterfrågan av 
tjänster. Vidare har även en marknadsundersökning utförts för att belysa ekonomiska 
vinstmöjligheter genom API-distribution. 

Slutsatsen dras att det är möjligt att sammankoppla API:er och dess tjänster för att uppnå ett 
användarvänligt gränssnitt samt hur nödvändiga parametrar disponeras på ett effektivt vis. 
Vidare är förhoppningen att utomstående läsare skapar en förståelse om hur 
sammankopplingen går till på ett strukturerat och informativt tillvägagångssätt. Även hur 
olika tekniska metoder inom användarvänlighet kan tillämpas vid konstruktion av prototyper.  

Nyckelord 
Application Programming Interface, Trigger, Användarvänlighet, Stage-Gate, 
Enkätundersökning, Evaluering, Prototyp. 

  

  

  

  



 
 

 

  



 
 

 

Abstract 

Nowadays people tend to use services and appliances that are managed seperately. This thesis 
examines the possibility of connecting different services into one main web application to 
faciliate communication between these services. 

A Great Thing have embraced the need of connecting applications to a single device and 
therefore, wants to create a web application integrated with the use of agents. These agents are 
built to manage the events a user request. For example ”Play a song at a specific time”. 

The methodology applied has partly been a case study and partly user-based methods in form 
of a survery and a user test. Further research was conducted on communication between 
service API:s and the necessary parameters that exchange data. Finally, the developed 
prototype was evaluated according to some usability guidelines. 

The thesis’s results are presented in the form of a web prototype focused on usability, 
implementation of APIs, user test of actual users and statistics of demanded services. In 
addition, a market research has been conducted to highlight economic benefits through API 
distribution. 
 
The conclusion is drawn that it is possible to link API:s and their services to achieve a user-
friendly interface and how to use different parameters in an efficient way. Furthermore, the 
hope is that external readers will understand how the connection between API:s works in a 
structured and informative approach. Also how different technical methods for usability can 
be applied in construction of prototypes. 

Keywords 
Application Programming Interface, Trigger, Usability, Stage-Gate, Survey, Evaluation, 
Prototype. 

  



 
 

 

  



 
 

 

Förord 

För det första vill vi rikta ett innerligt tack till Fadil Galjic på KTH, för utomordentlig 
vägledning och handledning genom examensarbetet. För det andra vill vi rikta ett stort tack 
till William Dahlheim & Pelle Sjöqvist på företaget A Great Thing för vägledning och 
möjlighet att utföra arbetet.  
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1.    Introduktion 
 

1.1    Bakgrund 

Samhället går mot att bli allt mer beroende av Internet och att ständigt vara uppkopplad mot 
olika mjukvarutjänster och föremål i vår vardagliga omgivning. Vardagsföremål som 
hushållsapparater och accessoarer, men även fordon eller byggnader, har försetts med 
inbyggda sensorer och datorer som möjliggör en internetuppkoppling. Systemen strävar efter 
att blir mer automatiserade, och kan tillsammans med olika mjukvarutjänster sammankopplas 
och utbyta data genom deras API:er.   

Idag finns det metoder för anslutning samt användning av olika företagstjänster. Vanligtvis 
baserar det på lösningar där användaren i realtid anger vad som skall hända för en specifik 
enhet eller tjänst. Majoriteten av systemen har som mål att tillhandahålla användaren ökad 
kontroll och bekvämlighet i realtid, området kräver därmed vidare undersökning gällande 
schemaläggning av framtida händelser. Detta medför också ett krav på att systemen är 
användarvänliga. 

1.2    Problemformulering 

Uppdragsgivaren för projektet är ett startup företag vid namnet A Great Thing AB, som riktar 
sig till att utveckla en mobilapplikation. För tillfället har företaget en applikation, även kallad 
launcher, som tillåter användaren att skräddarsy sin egen startsida för telefoner som har 
Android som operativsystem. Launchern är uppkopplad till andra applikationer, tjänster och 
IoT-enheter via API:er, som ger tillgång till data som tillhandahålls av andra leverantörer, 
som exempelvis väderprognoser eller musiktjänster. Exempelvis ”Beställ en Uber taxi till mig 

när jag anländer till Stockholm kl 18:00 och spela upp Tonight via Spotify”.  

I dagsläget har företaget endast en testversion av launchern, där kunden via indata kan 
kontrollera, styra och automatisera anslutna applikationer, beroende på variabler som 
användaren anger genom att skriva kortkommandon. Launchern tolkar användarens inmatade 
text och agerar därefter genom att sömlöst koppla upp användaren till en mängd olika system. 
Företaget ser att i framtiden ska den implementeras på andra operativsystem samt på webben 
med målet att undersöka användarnas intresse samt användargränssnittets användarvänlighet. 
Problemet med den ovannämnda tjänsten är att den är lämpad för Android samt att den är 
relativt komplicerad att använda.  
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1.3    Syfte och Mål 

Syftet med examensarbetet är att presentera en undersökning om möjligheten att nyttja olika 
sammankopplade tjänster rörande olika API-enheter, och de problem som uppstår vid 
sammankoppling. Arbetet har utförts med hjälp av en fallstudie, där metodik inom människa-
datorinteraktion och användarvänlighet tillämpats, för att generera flera tänkbara scenarier för 
ihopkoppling av API-enheter. Dessa har undersökts, dokumenterats och analyserats, för att få 
vidare förståelse om hur olika API:er fungerar, och hur man kan kombinera deras olika 
tjänster till ett enhetligt, intuitivt och användarvänligt webbgränssnitt.  

Målet är att undersöka om det är möjligt att utveckla en webbaserad applikation med 
tillhörande grafiskt användargränssnitt i form av en webbprototyp, och att tillhandahålla en 
utvecklingsbar grund för andra utvecklare. Utöver det kommer en del av arbetet att undersöka 
om det är möjligt att få ekonomisk vinst vid implementering av API. Resultatet av projektet 
erbjuder en möjlighet till att utforma nya, innovativa och intressanta applikationer eller 
utbyggnader. 

1.4    Frågeställning 

Rapportens undersökning utgår främst från följande tekniska frågeställning:  

“Hur kan man skapa sammansatta tjänster utifrån flera befintliga API:er och deras olika 
specifika tjänster i en användarvänlig webbapplikation?” 

samt en frågeställning ur ett ekonomiskt perspektiv: 

”Finns det ekonomiska vinstmöjligheter vid distribution av ett API och hur kan de appliceras 
på det befintliga företaget?” 

Det ursprungliga problemet från företaget A Great Thing ger möjlighet att försöka besvara 
frågorna genom en tillämpad teknisk fallstudie, där en specifik webbapplikation utvecklas 
som kan ge svar på den inledande frågeställningen, samt en marknadsundersökning om 
affärsmodeller för distribution av API:er. 

1.5    Avgränsningar 

Projektet kommer främst att undersöka hur en sammankoppling av ett begränsat antal API-
enheter kan göras i en webbaserad applikation. Företagets befintliga Android test-applikation 
har endast ett fåtal uppkopplade tjänster, och det är även de här som examensarbetets 
undersökning bygger på. Vidare kommer projektet att göra en ansats till att utveckla en 
prototyp för att spegla en webbaserad applikation. Prototypen kommer att lägga grund till 
framtida utvecklingsmöjligheter. Vidare undersöks ett fåtal företags API:ers samt hur de har 
applicerat olika affärsmodeller för att göra ekonomisk vinning, för att sedan lägga fram en 
möjlig strategi för hur A Great Thing kan gå tillväga.  
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1.6    Disposition 

Avhandlingens disposition är följande:  

● I kapitel 2 presenteras relevant teoretisk bakgrund. Detta inkluderar teknisk bakgrund 
om API samt grundläggande verktyg och områden för användning av ett API, såsom 
autentisering, triggers och actions. I kapitlet förklaras även metoder och tillämpningar 
inom människa-datorinteraktion.  

● I kapitel 3 presenteras den tekniska undersökningsmetod som använts och en 
ekonomisk Stage-Gate modell, följt av de metoder som använts inom området 
människa-datorinteraktion med fokus på användarvänlighet.    

● I kapitel 4 presenteras examensarbetets resultat. Detta i form av undersökningar som 
gjorts, i form av diagram över val av tjänster, användartester, evaluering där 
designprinciper applicerats samt implementation av prototyp. Utöver detta presenteras 
en marknadsundersökning och analyser kring de affärsmodeller som företag applicerar 
inom distribution av ett API.  

● I kapitel 5 diskuteras arbetets metoder, resultat samt förbättringsmöjligheter för 
framtida arbeten.  

● Avhandlingens sista kapitel presenterar slutsatsen. 
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2.    Bakgrundsteori 
För att kunna genomföra examensarbetet krävdes en instudering som innefattar projektets 
huvudsakliga teoretiska bakgrund, som syftar till att förklara vad ett API är och vidare 
förklara dess nödvändiga verktyg/beståndsdelar såsom autentisering, triggers, events, actions 
och agenter. Fortsättningsvis skall automatisering och människa-datorinteraktion förklaras 
och hur relaterat arbete varit en bidragande faktor till avhandlingen. 

2.1    Application Programming Interface 

Application Programming Interface (API) är ett applikationsprogrammeringsgränssnitt, vilket 
vanligtvis utgörs av dynamiskt länkade bibliotek och är en specifikation av hur olika 
applikationsprogram kan användas och kommunicera med en specifik programvara [1]. 
Genom att använda en tjänsts API, förutsatt att det är open source (öppet för allmänheten), 
kan därmed tjänstens funktionalitet användas. Stanton, chef över API sektionen på Sprout 
Social, förklarar att ett API beskriver vilken funktionalitet som finns tillgänglig, hur den skall 
användas och i vilka format som accepteras som input respektive output.  Stanton framför ett 
bredare underlag för insikterna om termen enligt:  

“API is a precise specification written by providers of a service that programmers must follow 

when using that service”, [2] 

och säger också att: 

“In recent years, the term API colloquially is used to describe both the specification and 
service itself [...]”. [2] 

För att visualisera konceptet API, föreställ ett API som en mellanhand mellan en 
programmerare och en applikation. Som mellanhand accepterar API:et förfrågningar och, om 
förfrågningen godkänns, returnerar data. Mellanhanden informerar också programmeraren om 
all funktionalitet som finns tillgänglig, exakt hur man skall fråga efter det och hur man får tag 
i det. [2] Den teoretiska illustrationen visas i figur 2.1. 

 

Figur 2.1: Teoretisk illustration av integrering av API 

  

API:er underlättar utvecklingen genom integrering av delad funktionalitet, genom att 
tillhandahålla, i vissa fall, komplex funktionalitet som en användare annars måste skriva själv. 
Med tanke på att API:er integreras allt mer medför det även säkerhetsrisker där utomstående 
användare kan utnyttja känsliga data [3]. Vidare medför behovet av en autentisering, som 
förklaras senare i avsnitt 2.2. De flesta av fallen, där en applikation implementerar ett API i 
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syfte för automatisering, krävs det generellt tre stycken huvudkomponenter: autentisering, 
triggers och actions. [4] 

2.2    Tillgängliga API:er som undersökts 

Följande kapitel beskriver de tillgängliga API:er som undersökts i denna studie. Tjänsterna 
som beskrivs är Spotify, Uber samt OpenWeatherMap. Nödvändiga parametrar för respektive 
tjänst kan ses i bilaga 2. 

2.2.1    Spotify Web API 

Spotify är en digital musikstreamingtjänst, som erbjuder användare att lyssna på miljontals 
olika låtar, skapa spellistor och spara musik. Spotify erbjuder även utvecklare som kan, via 
deras applikation, ta del av de tjänster som erbjuds av Spotifys Web API. Spotify erbjuder 
även olika typer av medlemskap, en gratisversion med begränsad åtkomst och en 
premiumversion. Spotify Premium erbjuder användare att oavbrutet lyssna, och ladda ner 
musik av en bättre ljudkvalité än den som gratisversionen tillhandahåller. För att en 
användare/utvecklare skall kunna ta del av tjänsterna via deras API, krävs det att denne 
registrerar en applikation (via deras hemsida) samt att användarna har ett premiumkonto.  

Spotifys Web API är baserat på REST principer, vilket betyder Representational State 
Transfer och handlar om hur webbapplikationer förhåller sig till överföring av data mellan 
klient och server, laddning av sidor och kommunikation. Kortfattat är det ett designmönster 
för Webben, fungerande som ett grundläggande vägledande ramverk för webbstandarder och 
design av webben, såsom HTTP, URL och XML. [5]  

2.2.2    Uber API 

Uber är ett företag som erbjuder kunder ett alternativt sätt att färdas på istället för taxi. 
Företaget har fokuserat på flexibilitet, vilket innebär att användare kan enkelt gå in via deras 
hemsida eller mobiltelefon för att beställa en Uber. Prissättningen hos Uber skiljer sig från de 
flesta taxibolag, genom att i förväg bestämma priset för en kund innan föraren skickas till den 
angivna adressen. 
Uber har även ett öppet API, vilket innebär att användare kan implementera kod för olika 
funktioner som Uber har tillgängligt. Exempelvis, erbjuder de användare att implementera 
funktioner för att begära Uber till en destination. [6]  

2.2.3   OpenWeatherMap API 

OpenWeatherMap är en tjänst som tillåter användare att hämta väderinformation genom 
företagets öppna API. Företaget erbjuder kunder att smidigt hämta information gällande väder 
i tusentals länder. [7] 

2.2.4    Autentisering 

Följande avsnitt innehåller en utförlig beskrivning om hur en autentisering gentemot ett API 
går till och förklarar även viktiga parametrar som involveras.  

Förfrågningar som skall göras mot ovan nämnda API:er, för att ta del av dess tjänster, kräver 
en autentisering, som betyder att tjänsten beviljar tillstånd att använda dess API. Det innebär 
att användaren måste ha behörigt tillstånd för att en applikation skall kunna ha tillgång till 
efterfrågade data. För att bevisa att användaren är behörig, måste denne ha giltig accesstoken, 
som är en slags värdehandling och används av en klient för att få åtkomst till ett API. [8] [9] 
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Första steget mot behörighet kräver i vanliga fall (exempelvis Spotify eller Uber) att 
användaren registrerar sin applikation, för att kunna erhålla en unik klient ID-token och en 
hemlig nyckel, som används för att styrka användares behörighet. En klients ID-token, är en 
parameter som innehåller en profil på klientens användarinformation (användarnamn, email, 
osv.) och används för verifiering. [9] [10] 

Autentisering utgörs av ett flöde av händelser, där tjänsten byter användarens förfrågan mot 
en accesstoken och en refreshtoken. Då utbytet använder sig utav klientens hemliga nyckel, 
borde förfrågan göras på serversidan för att bibehålla nyckelns integritet. En fördel med flödet 
är att användaren, i vissa applikationer, kan använda en refreshtoken till att förlänga 
giltigheten för ett åtkomsttoken.  [11] [12] 

Det finns ett flertal villkor som behöver uppfyllas för att kunna ansluta och ta del av 
information som tjänsternas API:er erbjuder. En viktig del inom anslutning mot ett API 
involverar autentisering, där det sker ett utbyte av viktiga parametrar mellan webbapplikation 
och API. Figur 2.2 visar generellt hur autentisering sker mellan en användare och en tjänst.  

 

 

Figur 2.2: Sekvensdiagram beskrivande kommunikation vid uppkoppling mot ett API 
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2.3    Terminologi: kommunikation mot ett API 

Följande kapitel tar upp viktiga begrepp inom API:er och automatisering. Terminologin 
erbjuder läsaren förståelse varför viktiga komponenter behövs och används för att ta del av de 
tjänster som erbjuds av ett API. De termer som beskrivs är automatisering, agenter, actions, 
och triggers. 

2.3.1    Automatisering 

Benämningen automatisering innebär att processer eller produkter fungerar av sig själv [13]. 
Automatisering kan förekomma inom mängder av uttryck. Möjligheten att kontrollera 
apparater och enheter automatiskt kan göras med hjälp av ett workflow. Ett workflow kan ses 
som ett definierat flöde av händelser, eller kommandon som skall exekveras. Detta möjliggör 
kontroll av allt från vardagliga hushållsapparater till att automatisera kalenderhändelser. 
Exekveringen av ett workflow görs stegvis, enligt användarens inmatade påståenden. 
Användaren definierar ett flertal påståenden, som successivt körs i tur och ordning gentemot 
de tjänster som användaren specificerat. Kopplingen mellan en händelse och den 
specificerade tjänsten görs med hjälp av triggers, som beskrivs i nedanstående avsnitt. [14] 

2.3.2    Agenter 
Det finns många olika definitioner på vad en agent är och vad den skall göra. Selker (1994) 
menar att agenter är “computer programs that simulate a human relationship, by doing 

something that another person could otherwise do for you” [15]; och Jennings och 
Wooldridge (1996) definierar agenter som “a self-contained program capable of controlling 
its own decision making and acting, based on its perception of its environment” [16]. För att 
komma underfund med vad en agent innebär, kan det förklaras som ett datorprogram, som kör 
eller exekverar funktionalitet eller andra program oberoende av att någon användare specifikt 
kontrollerar vad eller i vilken ordning funktionerna körs.  

2.3.3    Actions 

En action kan ses som ett kommando som exekveras via ett API. Inom automatisering av 
applikationer benämns uttrycket “direct actions” som innebär att kommandon som användare 

matar in har som funktion att köra en annan tjänst, exempelvis spelning av musik. [17] 
Ytterligare ett exempel på en actions uppgift är att hantera data som skickas mellan API:er. 
Det är också möjligt att utnyttja flera actions i ett och samma flöde vilket kan benämnas 
agent, vilket kan förklaras som en behållare av definierade actions.   

2.3.4    Triggers 
Triggers är ett användbart verktyg för kommunikation mellan olika tjänster genom att en viss 
händelse triggar igång en annan. Triggers används för att möjliggöra exekvering av ett flöde 
med actions i en applikation. En trigger kan vidare benämnas som att utlösa någonting, alltså 
att starta igång det som efterfrågas. Triggers tillåter ett antal definierade actions, som inträffar 
under ett specifikt villkor som definierats. Syftet med triggers är att förenkla program genom 
ökad flexibilitet samt noggrannheten av de definierade actions som ska exekveras. [18] Det 
finns olika triggers för olika ändamål. De som beskrivs nedan är väsentliga för just denna 
rapport och ytterligare triggers kan förekomma som inte förklarats. [19] 
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Location trigger 

En Location trigger baseras på platstjänster och syftar till att exekvera föreslagna händelser 
beroende på var enheten befinner sig. En location trigger kan konfigureras på flera olika sätt 
beroende på hur den programmeras, exempelvis kan den användas till att skicka en 
notifikation när användaren anländer till en specifik geografisk plats. [20] 

Time trigger 

Time trigger är användbart när man vill utföra händelser eller skicka notiser, exempelvis, vid 
en viss tidpunkt. Time trigger definieras utifrån en specifik tidpunkt eller mellan ett 
tidsintervall som exempelvis att skicka en notifikation var tionde minut fram till ett visst 
klockslag. 

State trigger 

State triggers är baserat på om det sker ändringar i vissa tillstånd så skall det resultera i att en 
händelse utförs. 

Message trigger 

Message triggers exekverar händelser utifrån inmatad text. Exempel på message trigger kan 
vara en chat på en hemsida, där besökaren skriver ett meddelande i chattfönstret. Meddelandet 
utlöses sedan efter en viss tid, beroende på hur triggern är konfigurerad, ett fördefinierat 
svarsmeddelande eller en annan typ av händelse. [21] 

2.3.5    Användningsfallsbeskrivning för sammankoppling av API:er 

För att kunna använda flera API:ers tjänster i ett och samma flöde, krävs det att applikationen 
använder sig av olika typer av triggers. Det triggern gör är att undersöka ett visst påstående 
för att sedan utlösa ett funktionsanrop i form av en action mot ett API.  

Figur 2.3 illustrerar hur en time trigger kan användas i kombination med ett antal API:er för 
att utlösa en action vid en viss tidpunkt, eller om det skall göras en jämförelse inom ett 
tidsintervall.  

Ett flödesschema med viktiga komponenter har fungerat som en övergripande visualisering 
för att beskriva hur systemet är tänkt att fungera. Det har lagt en grund inför utveckling och 
design av en funktionell prototyp. 
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Figur 2.3: Användningsfallsbeskrivning. Visar flödet för sammankoppling mellan flera API:er och användargränssnitt i 
webbapplikationen. 

      

2.4    Design och utformning av användargränssnitt 

Vid utformning av grafiska gränssnitt är det viktigt att tänka på användarvänlighet. Jacob 
Nielsen och Donald A. Norman, har tagit fram ett flertal principer inom människa-
datorinteraktion (MDI) vid utformning av användargränssnitt. Interaktionsprinciper är 
användbara medel vid utveckling och design av användargränssnitt, för att underlätta 
interaktionen mellan användare och systemet. Följande avsnitt beskriver relevanta 
interaktionsprinciper inom MDI, prototyping samt användbarhetstester (eng. usability tests). 

2.4.1    Människa-Datorinteraktion 

MDI handlar om interaktionen mellan användare och system och är ett område, som erbjuder 
ingenjörer olika principer för utveckling av användargränssnitt, eller nya intelligenta 
interaktiva system, såsom prototyping, evaluering och tester.  Kommunikationen mellan 
användare och system sker via ett användargränssnitt. Genom att tillämpa en grafisk 
representation av objekt, så kallad GUI, tillåts det att användare kan interagera med systemet 
genom grafiska element. De grafiska elementen syftar till att visualisera relationen till 
verkligheten, som underlättar förståelsen samt funktionaliteten systemet erbjuder. [22] 

Jacob Nielsen, doktorand i gränssnittsdesign och datavetenskap, har framtagit ett flertal 
principer för interaktionsdesign och användbarhet, och som används vid evaluering/inspektion 
av applikationer eller system i syfte till att förbättra människa-datorinteraktionen.  

En expertbaserad evaluering är en passande metod inom applikationstestning och betyder att 
en expert på målgruppen evaluerar applikationen. Inom expertbaserad evaluering förgrenas 
konceptet ytterligare till flera applicerbara metoder. Detta arbete har valt att fokusera på 
heuristisk evaluering, vilket innebär en evaluering utifrån ett flertal designprinciper, även 
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kallat tumregler, eftersom principerna inte är specifika riktlinjer inom användbarhet utan 
definieras bäst som tumregler. [23] [24] 

En beskrivning av några av Jacob Nielsen’s designprinciper förklaras nedan. 

Feedback - Information som genereras vid en utförd händelse, exempelvis vid ett knapptryck. 
Användaren skall uppfatta att en händelse har exekverats, antingen genom ljud eller 
visualisering. Feedback måste vara omedelbar, fördröjning leder till att användaren uppfattar 
som att ingenting har hänt, utöver skall feedback vara informativt vilket innebär att resultatet 
av en händelse skall ge användaren vidare förklaring om vad som sker härnäst. [23, s 23–24]  

Visibility - En mycket viktig princip inom MDI, som innebär att användaren alltid bör vara 
informerad om vad som händer i systemet, vart användaren befinner sig samt att tydliga 
funktioner och status presenteras inom ett rimligt tidsintervall. [22, s. 86] [24] 

Consistency - Vid design av gränssnitt gäller det att vara konsekvent, det innebär att liknande 
element på en hemsida skall ge samma resultat. Symboler, färg, text och layout skall inte 
ändra utseende. [22, s. 86-87] [24] 

Match between system and the real world - Systemet ska vara anpassat till användarens 
vardagliga språk. Begrepp ska kunna förstås av användaren. [24] 

Recognition rather than recall - Länkar och val på hemsidan ska vara lättillgängliga, 
Användaren skall inte behöva memorera information om de val som gjorts i tidigare steg. [24]  

Help users recognize, diagnose, and recover from errors - Felmeddelande ska indikera vart 
felet har uppstått och vad som är fel samt hjälpa användaren att återställa felet. [24]  

Aesthetic and minimalist design - Information samt funktioner som sällan används får inte 
konkurrera ut relevant information. [24] 

2.4.2    Användbarhetstester 

Användbarhetstester är en uppsättning av metoder som involverar en inspektion av ett 
gränssnitt och utförs av ett antal utvärderare. Målet är att identifiera användbarhetsproblem i 
en design för att sedan kunna göra gränssnittet mer användarvänligt. Jeffrey Rubin och Dana 
Chisnell förklarar att definitionen av användbarhet i användbarhetstester innebär att en 
användare utför det denne vill göra på det sättet denne förväntat sig att kunna göra det, utan 
hinder, tvekan eller frågor. [25]  

2.4.3     Prototyping 

Pappersprototyper eller sidmallar är skisser som kan användas inom konstruktion av 
användargränssnitt. Innan kodning av användargränssnitt har skisserna syftet att framhäva 
grundläggande funktionalitet, design samt hur placering av element på sidan skall organiseras. 
Prototyper/sidmallar är ett smidigt tillvägagångssätt för att snabbt och enkelt visualisera 
funktionalitet vid ett tidigt skede och är inte tidskrävande, för att funktionalitet är ännu inte 
implementerad samt att färgsättning utesluts. Prototyper kan även spela stor roll vid 
användartester. Dessa grundläggande prototyper är tänkta att framhäva och utforska nya idéer 
samt uppmuntra kommunikationen, vilket betyder att det inte spelar någon roll hur de görs, 
via ett datorprogram eller med papper och penna. Härefter refereras användning av 
pappersprototyp till en digitaliserad prototyp. [26] [27] 
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2.5    Kravspecifikation 

Metoden skall styrkas och bygga på en vetenskaplig grund för IT projekt och vara lämplig för 
mjuvaruundersökningar. Kravspecifikationen är framtagen tillsammans med A Great Things 
VD William Dahlheim. Dokumentet är bifogat i bilaga 1. 

 

2.6    Stage-Gate modell 

Inom företag är processen för idégenerering samt lansering ett centralt område för att 
möjliggöra Idea-to-Launch innovation. Företag som vill skapa innovativa lösningar använder 
högst troligt en variant av en Stage-Gate processmodell. [28, s. 31–32] 

Stage-Gate är en företagsprocess som grundar sig i konceptet “Idea-to-Launch” för att 

effektivt och lönsamt utveckla företagsidén till ett vinnande koncept i form av en produkt eller 
tjänst. Tekniken går ut på att man bryter ner processen i mindre steg (stages) och grindar 
(gates), enligt figur 2.4. Där varje steg är utformad på sitt eget vis, vilket innebär att olika 
typer av datainsamling och resurser krävs för att gå vidare till nästa steg, och det görs genom 
en grind (gate). Vid varje grind görs en kvalitetskontroll, där ett beslut tas om projektet skall 
fortsätta finansieras eller inte. Det kallas för ett go/kill decision. [29]  

 

Figur 2.4: Stage-Gate process [30] 

 

2.7    Relaterat arbete 

Följande avsnitt presenterar kort relaterade arbeten i form av artiklar och rapporter inom 
examensarbetets område samt hur information har förvärvats till examensarbetet. Slutligen 
presenteras liknande lösningar inom samma problemområde och som ansågs vara relevant. 

2.7.1    Niclas Andersson & Anders Ekholm - Vetenskaplighet – Utvärdering av tre 
implementeringsprojekt inom IT Bygg och Fastighet 2002 
Rapporten Vetenskaplighet - Utvärdering av tre implementeringsprojekt inom IT Bygg och 
fastighet 2002 [31] är skriven av Niclas Andersson och Anders Ekholm vid Lund Tekniska 
Högskola. Rapportens syfte är att utvärdera vetenskapligheten inom tre 
implementeringsprojekt som ingår i ett forskningsprogram (IT Bygg och Fastighet). 

Målet med rapporten är att visa kärnan i vetenskaplighet, som inte beaktats i projekten som 
undersökts. Rapporten underlättar förståelse om hur vetenskapligt tänkande skall 
implementeras i ett projekt och vilka riktlinjer som är viktiga. Litteraturkällor som angivits i 
rapporten är nyttigt för de som skriver relaterade arbeten om vetenskaplighet.  
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2.7.2   Jacob Nielsen - Thinking Aloud: The #1 Usability Tool 

Artikelns syfte är att tydligt instruera hur ett användartest, just specifikt tänka högt (eng. 
Think aloud) fungerar samt vilka fördelar metoden har.  

Det som har varit relevant med artikeln är strukturen av ett tänka högt test och vikten av hur 
ett väl genomfört användartest kan generera väsentlig information utifrån användarens 
synpunkter. Denna typ av test används i användartestet i avsnitt 3.3.1, mall för användartest 
kan ses i bilaga 5. [32] 

2.7.3   Jacob Nielsen - 10 Usability Heuristics for user Interface Design  

Denna artikel redogör för 10 designprinciper som används vid evaluering och design av 
användargränssnitt i syfte för att förbättra användarvänlighet.  

Väsentliga principer beskrivs i avsnitt 2.4.1. Dessa tillämpas i resultatavsnittet vid evaluering 
av prototyper och används som grund för att förbättra användarvänligheten. [24] 

2.7.4 Liknande lösningar 

Automation är i dagsläget ett attraktivt område, där exempelvis Google och Apple redan 
lanserat lösningar såsom Google Home Assistant och Apple HomeKit. Systemlösningarna 
riktar sig främst på bekvämlighet och att användaren skall kontrollera enheter i hemmet.  

Google Home Assistant är en intelligent personlig assistent som låter användaren kontrollera 
uppkopplade enheter i hemmet. I april 2017 släppte Google ett software development kit 
(SDK), som är en uppsättning av mjukvaruverktyg för utveckling av applikationer på ett 
specifikt datorsystem, plattform eller ramverk, som tillät tredjepartsutvecklare utnyttja 
Googles assistent på deras egen hårdvara. Google har, tillsammans med deras API, 
implementerat NLP (Natural Language Processing) och röststyrning för att möjliggöra 
kontroll av enheter i hemmet. En tredjepartsutvecklare kan skapa egna röstkommandon och 
svar för att kontrollera en lokal enhet i hemmet. [33] [34]  

Google Assistent tillåter tredjepartsutvecklare bygga egna Smart Home applikationer, men för 
det krävs det en autentisering av användaren. Detta görs genom Google Assistants applikation 
[35] där en autentisering kan fullgöras och användarens molntjänster integreras (eng. Cloud 
services, vilket innebär olika IT-tjänster som tillhandahålls över internet) och därefter får 
denne tillgång till Googles olika anslutna tjänster. Assistenten tillhandahåller bland annat ett 
personligt voice user interface (VUI), vilket är en text- och röststyrd assistent och fungerar 
som Googles sökmotor men är integrerad med alla användarens olika tjänster [36]. Google 
förklarar vidare om VUI, dess viktiga huvudkomponenter och vikten av användarvänlighet i 
artikeln The Conversational UI and Why it Matters [37]. I artikeln poängteras bland annat 
vikten av att förse användaren med ett naturligt språk denne är van vid och möjlighet att läsa 
mellan raderna. Detta avancerade sätt att tolka en användares inmatning görs via speciella 
algoritmer där assistenten tolkar användarens vilja och triggar igång andra funktioner genom 
att skicka JSON-formaterade HTTP förfrågningar via ett API [38]. För mer information om 
hur JSON kan användas, se avsnitt 4.3. 

Apple HomeKit. Apple har utvecklat ett IOS baserat ramverk, kallat HomeKit, för att 
kontrollera och kommunicera med anslutna enheter i hemmet som stödjer Apples HomeKit 
protokoll. Målet är att användare skall enkelt kunna ansluta enheter till den medförda 
applikationen, som installeras på någon iOS-enhet, och kontrollera dem. Användare kan med 
hjälp av actions kontrollera dem. Ytterligare bör tilläggas att användare kan trigga igång ett 
flöde av actions med hjälp av Siri, som är Apples motsvarighet till röststyrning. HomeKit 
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tillåter tredjepartsutvecklare hantering av enheter, visualisering av data och kommunikation 
mellan olika anslutna enheter i hemmet. [39] [40] 

Apple Homekit använder sig utav protokollet Homekit Accessory Protocol (HAP), vilket 
specificerar kommunikationen mellan externa enheter och Apple enheter. HAP specificerar 
även det API som kontrollerar kommunikationen och tillbehören. HAP utgörs av två 
transportmekanismer, Bluetooth LE (även känt som Bluetooth Smart) och IP (Internet 
Protocol). Slutligen, det kontrollerande API:et, vilket ser till att användarens inmatning 
översätts till faktiska kommandon som systemet förstår och kan besvara.  

Protokollet utgörs vidare av tre roller; HAP Klient, HAP Accessory Server samt de fysiska 
enheterna. Klienten ansvarar för anrop till och från servern och hanterar notifikationer. 
Klienten har även ett antal attribut vilka kan hämtas från servern. 

Alla fysiska enheter utgörs av en integrerad server (HAP Accessory Server). Servern hanterar 
förfrågningar från klientsidan samt skickar notifikationer till redan registrerade klienter. 
Typiska enheter utgörs exempelvis av termostater eller lampor. De fysiska enheterna utgörs i 
sig utav en eller flera tjänster, exempelvis att en lampa kan sättas på och av, och samtidigt är 
enheten försedd med en dimmer-funktion. [41] 

 

2.8    Vetenskapliga verktyg inom undersökningsmetodik. 

Avsnittet förklarar kvantitativ och kvalitativa metoder, induktiva och deduktiva metoder, samt 
information om fallstudier och vetenskaplig bakgrund. 

2.8.1    Kvantitativ och kvalitativ metod 

Inom en teknisk undersökning är det viktigt att förtydliga valet av metod. Generellt kan valet 
av undersökningsmetod delas in i två delar, kvantitativ och kvalitativ. [31, s. 24]  

Övergripande kan kvantitativa metoden relateras till numeriska tal, enkäter, statistik, 
undersökningar samt deduktion, se avsnitt 2.8.2. I jämförelse med den kvalitativa metoden där 
en djupgående analys tas fram med fokus på intervjuer, fokusgrupper, observationer samt 
induktion, se avsnitt 2.8.2. [42] 

2.8.2    Deduktiv och induktiv metod 

Inom den tekniska undersökningen finns det två skilda tankesätt för att få fram ett trovärdigt 
resultat.  
Inledningsvis definieras deduktion, en så kallad “top-down” metod som grundar sig på stegvis 

planering. Teori tas fram med hjälp av litteraturstudier inom området som är av intresse, 
vidare bryts ämnet ned och observerar samt undersöker lämpliga hypoteser. Dessa ska sedan 
testas för att identifiera styrkor och svagheter. 

Induktion har däremot en inverterad modell så kallad “bottom up”, se figur 3.1. Initialt 
studeras observationer, de skall sedan analyseras för att hitta möjliga hypoteser. 
Litteraturstudier tas upp baserat på hypoteser som analyserats för att sedan dra slutsatser. 
[42] [43] 

2.8.3    Fallstudie 

Enligt en studie av Kaplan och Duchon om kvalitativ och kvantitativa metoder inom 
forskning om informationssystem, menar författarna att kvantitativa metoder har en tendens 
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att samla bakgrundsinformation snarare än analytiska data. En kvantitativ fallstudie kan 
genomföras med exempelvis ett frågeformulär - i försök att samla information om en större 
mängd data - medan en kvalitativ fallstudie fokuserar på djupare förståelse (analytiska data) 
snarare än bredare mätdata. En fallstudie är en robust och djupgående forskningsmetod, som 
möjliggör för en forskare att noggrant undersöka ett eller flera fall inom ett visst sammanhang 
för att lära sig mer om ett specifikt fenomen. [42] [44] 

I Metoder för teknologer menar Blomkvist och Hallin att ingen statistisk generaliserbarhet är 
möjlig när man betraktar ett eller flera fall i en fallstudie. Däremot kan man applicera 
analytisk generaliserbarhet om fallstudien är väl genomförd, vilket innebär att man diskuterar 
fallstudiens resultat och hur det kan tillämpas i vidare forskning. Vidare påpekar Blomkvist 
och Hallin att jämförelser och extrapolering kan användas för att värdera i vilken utsträckning 
lärdomarna från fallstudiens resultat har, och analyser om de har, någon relevans till andra 
liknande fall. [42, s. 61–62]  
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3.    Metod 
Kapitlet presenterar examensarbetets metodik, bestående av två tekniska tillvägagångssätt 
samt en ekonomisk desktop research för att besvara projektets frågeställningar: 

“Hur kan man skapa sammansatta tjänster utifrån flera befintliga API:er och deras olika 
specifika tjänster i en användarvänlig webbapplikation?” 

samt  

”Finns det ekonomiska vinstmöjligheter vid distribution av ett API och hur kan de appliceras 

på det befintliga företaget?” 

Den första tekniska metoden utgår ifrån Ekholms generella vetenskapliga metod. Den andra 
utgörs av olika utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion. Den tredje är ur ett 
ekonomiskt perspektiv för att belysa ekonomiska möjligheter inom API:er. Ytterligare 
beskrivs projektets arbetsprocess bestående av iterationer. Arbetsprocessen syftar till att ge en 
överblick och struktur över hela arbetsprocessen, se figur 3.2.  

Examensarbetet har tillämpat en fallstudie inom ramen av de uppsatta kraven från företaget 
med ett kvalitativt och ett induktivt tankesätt. Ett induktivt tillvägagångssätt ansågs vara mest 
lämpligt, där arbetet först kretsade kring observationer och studera mönster i hur utveckling 
kring sammankoppling av olika tjänsters gränssnitt har utförts. För att sedan komma fram till 
relevant teori som kan användas i arbetet - för att öka kunskapen samt förståelsen om hur man 
hanterar API:er i allmänhet. Den induktiva processen illustreras i figur 3.1.  

 

Figur 3.1: Översikt över den induktiva processen som tillämpats i projektet 
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3.1    Undersökningsmetod 

Följande avsnitt presenterar examensarbetets två undersökningsmetoder och hur de tillämpats. 

3.1.1    Vetenskaplig metod för teknologisk forskning 

En vetenskaplig metod handlar om hur man förvärvar kunskap genom att ta fram en 
frågeställning som man sedan försöker besvara och därigenom förstå ett problem. Valet av 
den tekniska metoden styrks av vetenskaplighet genom att studera Ekholms generella 
vetenskapliga process anpassad för teknologisk forskning [31], som följer Bunges 10 
generella steg i en vetenskaplig forskningsprocess [45].   

Nedan följer Ekholms generella vetenskapliga metod anpassad för teknologisk forskning, 
samt en förklaring till hur varje steg har tillämpats för att besvara frågeställningen. 

1. Hur kan den aktuella problemställningen lösas? 
Första steget för att en metod skall anses vara vetenskaplig görs genom att identifiera 
problemet inom ämnesområdet. För att lösa problemet om hur det går att skapa 
sammansatta tjänster enligt frågeställningen, som presenteras i avsnitt 1.4 samt i avsnitt 3, 
behövde det först utföras litteraturstudier. Arbetet har kretsat kring att först förstå 
problemet genom inhämtad relevant teori från litteraturstudier och relaterat arbete för att 
sedan komma fram till ett lämpligt arbetssätt.  

2. Hur kan en teknik/produkt utvecklas för att lösa problemet på ett effektivt sätt? 
Andra steget gick ut på att undersöka vilka medel som skall användas för att besvara 
examensarbetets tekniska frågeställning. En arbetsprocess framtogs för att tillföra en 
övergripande bild över arbetets faser, enligt avsnitt 3.2. Vidare studeras hur 
designprinciper och prototyper kan användas vid utformning av grafiska gränssnitt. Vidare 
bör poängteras vikten av insamling av information och åsikter från olika användare och 
hur detta kan användas. Detta utfördes genom en enkätundersökning samt ett användartest 
för att erhålla relevant information om vad och hur systemet ska konstrueras utifrån 
användarnas åsikter.  

3. Vilket underlag/information finns och erfordras för att utveckla tekniken/produkten?  
Undersökningar om hur API:er fungerar, nödvändiga parametrar samt hur användbarhet 
kan mätas och undersökas i ett grafiskt gränssnitt. Detta utgörs av en enkätundersökning 
samt en kravspecifikation för att tydliggöra vad som behöver uppfyllas. Vidare underlag 
utgjordes av kända designprinciper och evalueringsmetoder som kom att användas vid 
undersökning av användargränssnittet. 

4. Utveckla tekniken/produkten utifrån underlaget/informationen i steg 3. Om 
tekniken/produkten visar sig fullgod, gå till steg 6.  

Försök att lösa problemet utefter framtagen fallstudie som grundar sig på 
kravspecifikationen, enkätundersökning och användartest. 

5. Försök med ny teknik/produkt. 
Steg 5 har inte varit aktuellt, men menar på att ta fram nya teorier, hypoteser eller förslag 
som kan lösa problemet istället. Steget kan istället betraktas i framtida arbete där 
prototypen fungerar som en utvecklingsmöjlighet.   

 



Sida 19 av 68 

6. Skapa en modell/simulering av den föreslagna tekniken/produkten.  
Steget syftar till att få fram en föreslagen lösning till problemet med hjälp av tillgängliga 
konceptuella eller materiella medel. Arbetet har en generell arbetsprocess som stegvis 
beskriver arbetet inom projektet. Utöver processen, har det även tagits fram två 
prototyper, en pappersprototyp samt en funktionell webbprototyp, med vederbörligt 
användartest och heuristisk evaluering.  

7. Vad medför, alltså vilka är konsekvenserna av, modellen/simuleringen i steg 6? 
Följande steg handlar om vilka konsekvenser som medförts av den valda arbetsprocessen 
och prototypen som tagits fram. Diskussion gällande om arbetet hade kunnat utföras 
annorlunda eller om det erhållits ny information, och vad det har för påverkan på 
projektet.  

8. Testa tillämpningen av modellen/simuleringen. Om utfallet inte är tillfredsställande gå 
till steg 9, annars gå till steg 10. 

Steg 8 involverar projektets två huvudsakliga tester, ett användartest och en heuristisk 
evaluering. Framtagna prototyper evalueras för att undersöka dess användarvänlighet i 
relation till några designprinciper. Efter en heuristisk evaluering av prototypen, om det 
erhållna resultatet inte är tillfredsställande, gå vidare till nästa steg 9, annars fortsätt till 
steg 10.  

9. Identifiera och korrigera för brister i modellen/simuleringen. 
Steg 9 går ut på att diskutera lösningens brister. Vid mån av tid, korrigera brister genom 
att gå igenom hela proceduren eller genom att använda alternativa metoder.  

10. Utvärdera hur resultatet i förhållande till befintlig kunskap och praxis, samt 
identifiera nya problemområden för fortsatt forskning. 

Undersök lösningens resultat baserat på tidigare steg och ange några av de nya problem 
som lösningen ger upphov till. 

Den kursiva texten har citerats från Ekholm [31] och efterföljande text beskriver hur 
respektive steg tillämpats i projektet.  

3.1.2    Stage-Gate implementation 

Projektet har valt att implementera enstaka delar av en Stage-Gate process, för att kunna 
besvara den ekonomiska frågeställningen, som kan kombineras med arbetsprocessen, se figur 
3.2. De inledande stegen har en stark relation till arbetsprocessen, men där fokus i Stage-Gate 
modellen involverar ett förarbete för att upptäcka, observera och diskutera idéer kring hur 
gruppen skall utföra arbetet. Examensarbetet har valt att fokusera på den process som syftar 
till att åskådliggöra behovet av att studera liknande systemlösningar på marknaden. Det har 
resulterat i en marknadsundersökning, som tillsammans med den tekniska undersökningen, 
kan bistå med en utvecklingsbar grund för andra utvecklare.  

Mycket resurser, i form av tid, har inledningsvis lagts ner på att definiera examensarbetets 
uppgift genom diskussion av potentiella idéer för arbetet mellan handledaren på A Great 
Thing, gruppmedlemmarna samt handledare på KTH. Enligt Edgett är benämningen på den 
inledningsfas som utgör grund för resterande av arbetet, Idea Generation [29] och avslutades 
med en fastställning av projektuppgift och ett godkänt projektförslag.  
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För att gå vidare till steg 1 måste en kvalitetskontroll passeras som, enligt Stage-Gate 
processen, skall utföras vid varje grind innan projektet får ett godkännande att fortsätta till 
nästa steg. Kvalitetskontroller sker i samband med handledning med handledare på KTH. Vid 
ett godkänt projektförslag kunde grind 1 passeras och nästa steg ta fart.  

Steg 1 beskriver arbetets omfattning (eng. Scope), som involverar examensarbetets- samt 
projektets mål. Steget omfattar även en grundläggande undersökning av användbar litteratur, 
som kan tänkas nyttjas i nästa steg. Kvalitetskontroll vid grind 2 har bestått av att förstå syftet 
med avhandlingen samt återkoppling med handledaren gällande steg 1.   

Steg 2 handlar om att beskriva problemet i en större omfattning och få en djupare förståelse 
kring teori, litteraturstudier samt en undersökning av redan befintliga systemlösningar inom 
samma område, för att skapa en bra grund för hur arbetet skall fortskrida. Vanligtvis 
involverar en marknadsundersökning kommunikation med kunder i form av intervjuer, 
frågeformulär, fokusgrupper osv. Resultatet av följande steg är en marknadsundersökning i 
form av en desktop research, se avsnitt 3.1.2.1.  

Valda steg motiveras enligt att de är av betydelse för arbetsprocessen, men även instudering 
av relevant teori, litteratur samt liknande lösningar. 

3.1.2.1    Desktop Research 
Avsnittet diskuterar steg 2 i Stage-Gate modellen, där en djupare förståelse kring marknaden 
och vilka lösningar som finns ute bland de jämförbara företagen tas upp. Vidare görs en 
ansats till att besvara den ekonomiska frågeställningen som syftar till att undersöka om det 
finns ekonomiska vinstmöjligheter i samband med distribuering av API:er. Metoden utgår 
ifrån att studera företag som har en affärsmodell som beror på funktionsanrop till API:er samt 
hur det kan användas för att skapa ekonomisk vinning. Utöver en desktop research utfördes en 
intervju/diskussion med marknad- och kommunikationsansvarig på A Great Thing, med 
frågor kring som hur applikationen kommer att nå ut till marknaden samt vilka nödvändiga 
faktorer som påverkar marknadsföringen och kundkretsen. 

3.2    Arbetsprocess 

Arbetsprocessen beskriver vilka projektmetoder som tillämpats. Vidare förklaras hur projektet 
delats upp i faser för att ge en visualiserad bild över arbetsprocessen.  

Metoden har gått ut på att studera relevanta tjänsters API:er som finns tillgängliga för 
allmänheten enligt en kravspecifikation (se Bilaga 1). Tillvägagångssättet har varit att dela 
upp arbetet i två iterationer. Första iterationen involverar användartester utifrån en 
pappersprototyp där datainsamling av de tänkta användarna hämtats via en enkät. Andra 
iterationen utgår från utvärderingen av första iterationen, där fokus ligger på att gå tillbaka 
och omarbeta framtagna scenarier utifrån resultatet av iteration ett. Andra iterationen 
involverar även implementation av en funktionell webbprototyp samt en heuristisk evaluering. 
Utöver beskriver arbetsprocessen hur användartester har bidragit till ett resultat med fokus på 
användarens upplevelse och iakttagelser i en funktionell prototyp. 

En övergripande bild som beskriver arbetsprocessens olika faser i examensarbetet illustreras 
nedan i figur 3.2. Faserna beskrivs som underkapitel och involverar delmoment vilka 
förklaras i delarna med fetstil.  
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3.2.1    Förstudie/litteraturstudie 

Första fasen inleddes med att undersöka hur man kan använda flera sammansatta tjänster i en 
webbaserad applikation. För att erhålla tillräcklig kunskap för att kunna besvara 
frågeställningen, har det utförts litteraturstudier om API:er och dess betydande funktionalitet 
(se bakgrundsteori). 

Litteratur söktes via KTH:s sökverktyg Primo [46], Google Scholar [47] samt genom 
undersökning av relaterat arbete, se avsnitt 2.7. De reviderades för att sålla ut relevant 
information. Det var en iterativ process då ständig litteratur söktes fram och analyserades för 
att samla ihop tillräcklig med kunskap om vad som krävs för att använda tjänsters API och för 
att sammankoppla dessa. 

 

Figur 3.2: Översikt över hela arbetsprocessen. Dubbelriktade (även gråa) pilar indikerar iterativ process, vilket innebär att  
tidigare steg kan itereras. 

3.2.2    Iteration 1 

Examensarbetets tillvägagångssätt har varit att utföra en fallstudie enligt uppdrag av 
företagets specifikationer och problemområde. Under Iteration 1, enligt figur 3.2, utfördes en 
undersökning enligt en iterativ process och involverar delarna identifiering av användare (och 
scenarier), användartest av pappersprototyp samt utvärdering och analys.  

 

Identifiera användare och scenarier 

Innan testning av faktiska användare var det väsentligt att först identifiera applikationens 
målgrupp. Fasen involverade en enkätundersökning för att identifiera ett antal parametrar, 
exempelvis målgruppens åldersintervall, datorvana samt information om vilka specifika 
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tjänster som intresserar användarna mest. Enkätens struktur kan ses i bilaga 4. Frågorna 
härstammar ifrån företagets förslag på tjänsteområden. Vilket är musiktjänster, taxitjänster 
samt vädertjänster. 

Första iterationen grundar sig i de scenarier som tagits fram tillsammans med företagets krav 
samt den enkät som genomförts. Scenarierna är följande: 

1. Schemaläggning av låt utefter en eller flera av faktorerna tid, datum, plats och väder 
på Spotify. 

2. Schemaläggning av uppspelning av en spellista på Spotify utefter en eller flera av 
faktorerna tid, datum, plats och väder. 

3. Schemaläggning av låt och beställning av Uber utefter en eller flera av faktorerna tid, 
datum, plats och väder. 

Till författarnas hjälp bröts scenarierna ned till att vara mer självförklarande och grundligare 
beskrivna för att enklare utföra användartestet. De nedbrutna scenarierna, som hädanefter 
refereras till uppgifterna i testmallen, se bilaga 5, baseras på vad användare vill att systemet 
skall kunna göra. Med hjälp av dessa kunde en pappersprototyp skapas för ett användartest. 
Uppgifterna är följande: 

1. Spela upp en låt. 
2. Spela upp en låt och ange tid för uppspelning. 
3. Spela upp en låt utifrån en specifik väderprognos. 
4. Boka en Uber vid en viss tid. 
5. Boka en Uber vid en viss tid utifrån en viss väderprognos. 
6. Visa tidigare schemalagda tasks. 

 

Användartest av pappersprototyp 

Denna fas handlar om att presentera och informera vad som ska testas och vad användarna bör 
ha i åtanke när de ska testa prototypen. Vid användartester är det av stor vikt att lära känna 
deltagarna för att skapa en trygg och bekvämlig miljö. Under testet åtog examensarbetets 
skribenter rollen som testledare. Initialt underströk testledarna att sessionen handlar om att 
testa prototypen och anteckna hur deltagarna upplever funktionalitet, design samt de uppgifter 
som skall testas, därav för att inte deltagarna skall uppfatta att de personligen blir testade. 
Detta förklaras djupare i kapitlet 3.3.1 under användartest.  

Utvärdering och analys av insamlade data 

Utvärderingsfasen handlar om att bearbeta resultatet av enkätundersökningen och 
användartestet på pappersprototypen. Diagram skapades för att tydligare visualisera statistik 
gällande föreslagna tjänster och hur frekvent användandet av dessa tjänster är.  

3.2.3   Iteration 2 

Iteration två grundar sig på iteration ett, där resultatet av användartestet analyserades, samt att 
de framtagna scenarierna undersöks om de är tekniskt kompatibla inom examensarbetets 
avgränsning. Framtagna scenarier kommer sedan att implementeras i en funktionell 
webbprototyp. Funktionaliteten i webbprototypen är avgränsad till en mängd funktioner för 
att visa grunden för en vidareutveckling. Vidare utförs en heuristisk evaluering på prototypen 
enligt några designprinciper för att styrka dess användarvänlighet. 
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Scenarioanalys 

Denna fas involverar en undersökning av scenariernas tekniska kompatibilitet. Scenarierna 
omformulerades vid behov för att bättre passa in med användarnas förståelse. De valdes sedan 
att brytas ned i mindre delar för att lättare undersöka och testa dess kompatibilitet.  

Funktionell webbprototyp 

Under denna fas utvecklades den funktionella webbprototypen utifrån de nedbrutna 
scenarierna från tidigare fas. Funktionaliteten i den webbprototypen är avgränsad till en 
mängd funktioner för att visa grunden för en vidareutveckling. 

Heuristisk evaluering av webbprototyp 

Följande fas, som avslutar iteration 2, innebar ytterligare ett test av prototypen i form av en 
heuristisk evaluering. Se avsnitt 3.3.2. 

3.2.4   Utvärdering 

Efter iteration två analyseras resultatet och diskussioner tas upp för vidareutveckling av 
examensarbetet, och presenteras i kapitel 5 analys och diskussion. 

 

3.3 Utvärderingsmetoder enligt MDI 

Utvärderingsmetoden är indelad i två typer av evalueringsmetoder, en användarbaserad och 
en expertbaserad heuristisk evaluering. Nedan förklaras tillvägagångssättet för båda dessa 
tekniker.  

Hur avgör man om ett användargränssnitt är användarvänligt? Finns det anpassade metoder 
som kan tillämpas? Valet av att göra en evaluering av den framtagna prototypen har utgått 
ifrån några, redan kända, designprinciper enligt Nielsen [24], och Neils och Scotts principer 
för design av webbgränssnitt [48]. I syfte för vidareutveckling av den prototyp som framställts 
och faktiskt implementering, ansågs det vara nödvändigt att utföra en evaluering, som är ett 
sätt att lyfta fram svagheter respektive styrkor. 

En framställning av en prototyp, gällande applikationer överlag, bör involvera någon typ av 
evaluering av användarvänlighet och hur väl dess gränssnitt är utformat. För att avgöra om 
den framtagna prototypen har ett användarvänligt användargränssnitt, ansågs det därmed vara 
lämpligt att applicera en evalueringsmetod av prototypens gränssnitt. Innan lansering av en 
produkt, eller vid en uppdatering av en redan existerande applikation, är det av yttersta vikt att 
användargränssnittet är lättförståeligt.  

3.3.1 Användartest 

Följande avsnitt är en utförligare förklaring gällande den metodik som använts under iteration 
1, enligt den tidigare nämnda arbetsprocessen i figur 3.2. Valet att involvera fysiska 
användare har lett till en ökad förståelse och datainsamling för att möjliggöra ett effektivt 
resultat i form av en webbprototyp.  

Inledningsvis bestämde gruppen att insamla data om olika användare och dess kännedom 
gällande specifika tjänster. Identifiering av användarna utfördes i olika miljöer, där enkäter 
delades ut i hopp om att finna användare med olika teknisk bakgrund samt intresseområde, 
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men också som kan tänkas testa pappersprototypen vid ett senare tillfälle. Valet av att 
använda en enkätundersökning är dels genom dess låga kostnad och dels att insamlade enkäter 
tillhandahåller ett exakt resultat på vad användarna anser vara betydelsefullt. Efter att 
enkäterna insamlats analyserades resultatet och bistod till den grund för skapande av 
scenarier, som i sin tur användes för implementation av pappersprototyp. 

Användartest på pappersprototyp 

Valet av att utföra en användarbaserad teknik grundar sig på att i ett tidigt skede identifiera 
och observera användarens tankar och åsikter gällande systemet och försöka implementera 
dessa i en pappersprototyp. Denna studie valde att testa pappersprototypen på en mindre 
grupp utvalda användare om fem personer, som redan lämnat synpunkter i 
enkätundersökningen. Nielsen & Norman hävdar att ett användartest inte behöver bestå av 
mer än fem personer, då dessa fem kommer med största sannolikhet att hitta 85 procent av 
användbarhetsproblemen i gränssnittet. Fler än fem personer kommer att resultera i att 
liknande observationer av tidigare åskådliggjorda designfel i applikationen görs. De 
poängterar även vikten av att utföra multipla tester, inte för att enbart dokumentera 
svagheterna i gränssnittet utan även förbättra användarvänligheten i designen [49]. Därför är 
det av största vikt att identifierade användbarhetsproblem åtgärdas och designen testas på nytt.  

Användarna som testade pappersprototypen var alla inom olika åldersintervall samt hade 
varierad datorvana. Detta i åtanke för att testa en bred målgrupp samt uppnå en 
användarvänlig prototyp anpassad för målgruppens olika användare. 

Testsessionens struktur var enligt följande. Testledarna introducerade uppgiften och upplägget 
av sessionen. Vidare delades testmallen ut där personerna frågades att fylla i namn. Dessa 
personer har som tidigare nämnt, valt att delta i testsessionen utifrån enkätundersökningen. 
Vidare poängterade testledarna att under utförandet av uppgifterna skall personerna tänka 
högt om hur de resonerar och utför uppgifterna, enligt metoden tänka högt. Metoden är 
intressant vid utformning och testning av användargränssnitt, då metoden erhåller 
användarnas tankegångar och idéer. Dessa analyseras och diskuteras sedan internt för att 
avgöra om gränssnittet bör designas om för att uppfylla användarnas synpunkter. Utförandet 
av pappersprototypen utgick från en testmall, se bilaga 5, som skapades i syfte att tillförse 
användarna med uppgifter som ska lösas. Testledarna har i uppgift att under sessionen 
anteckna och observera användarnas val och beteende. Efter att uppgifterna är lösta intervjuas 
användarna. 

Till författarnas hjälp under intervjun, analyserades och diskuterades identifierade problem 
utifrån Nielsen’s skala på användbarhet för att åskådliggöra om problemet är ett 

användbarhetsproblem. Ett användbarhetsproblem är ett problem som försvårar interaktionen 
mellan användare och system och kan jämföras med Nielsen’s designprinciper, se avsnitt 
2.4.1. För att på något vis rangordna dessa problem tillämpades Nielsen’s skala [50], med 
mindre förändringar, som underlag för att beskriva problemens påverkan på gränssnittet.  
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Skalan är följande: 

1. Endast kosmetiska problem. Behöver inte åtgärdas om inte extra tid finns tillgängligt.  
2. Smärre användbarhetsproblem. Bör ej prioriteras. 
3. Stort användbarhetsproblem. Bör prioriteras högt och åtgärdas.  
4. Allvarligt användbarhetsproblem. Absolut nödvändigt att åtgärdas innan produkten 

släpps.  

Notera att kosmetiska problem även kan anses vara allvarliga. 

Dessa indikationer från användarna tas vidare i resultatet för att utveckla samt förbättra 
funktionalitet och designen på prototypen till ett mer användarvänligt gränssnitt. 

3.3.2 Heuristik evaluering 

Efter att en användarbaserad evaluering utförts, kunde en utvärdering av identifierade 
designfel i det grafiska gränssnittet avgöras. Synpunkter gällande designfel grundar sig på 
användarnas upplevelse av pappersprototypen. 

Under implementering av den funktionella webbprototypen applicerades en heuristisk 
evaluering med tidigare nämnda designprinciper enligt avsnitt 2.4.1. Detta gjordes för att 
styrka att användargränssnittet följer de normer och riktlinjer för att uppfylla ett 
användarvänligt gränssnitt. Valet av att applicera ett heuristiskt tillvägagångssätt ansågs vara 
mest lämpligt för den funktionella prototypen för att identifiera och korrigera återstående 15 
% av användbarhetsproblemen efter användartestet. Med anledning av applikationens breda 
målgrupp var det svårt att definiera specifika experter på dessa användare, därför fick 
examensarbetets skribenter anförtro rollen som experter.  

Den heuristiska evalueringen utfördes genom att stegvis applicera designprinciperna för varje 
möjlig funktionalitet i prototypen för att indikera att gränssnittet uppfyller de krav som sätts 
på användbarhet samt användarvänlighet.  

 

3.4    Utvecklingsverktyg 

Följande avsnitt förklarar vilka verktyg som använts i undersökningen. 

Moqups 
För att utveckla skissen för pappersprototypen användes onlineverktyget Moqup [51]. Ett 
online baserat verktyg som möjliggör flexibiliteten i en prototyp med funktionalitet som kan 
relateras till en verklig applikation. 

Lucidchart 
Lucidchart användes för att framställa sekvensdiagram och flödesdiagram. [52] 

Atom 
För att kunna framställa en prototyp genom kodning har textredigeraren Atom använts [53], 
där webbutvecklings- och programmeringsspråken Javascript, HTML och CSS 
implementerats. 
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4.    Resultat 
Detta kapitel redogör examensarbetets resultat; statistik över enkätundersökningen, 
identifierade användbarhetsproblem efter användartestet och en funktionell webbprototyp 
med tillhörande evaluering. Utöver funktionella prototypen utgörs resultatet även av 
respektive bilagor; kravspecifikation i bilaga 1, pappersprototyp bilaga 3, mall för 
enkätundersökning bilaga 4 samt mall för användartest bilaga 5. 

4.1 Resultat av enkätundersökning 

Följande avsnitt presenterar resultatet av enkätundersökningen i form av stapeldiagram. Dessa 
diagram visar vad personer av olika ålder föredrar för typ av musiktjänst, färdmedel samt 
vädertjänst. Enkäten och dess resultat har varit betydande kring de tjänster som har valt att 
implementeras i pappersprototypen och sedan även i den funktionella webbprototypen. 

Enkätundersökningen utfördes av 34 personer med olika åldersintervall, kön och datorvana. 
Resultatet av deltagarnas föredragna tjänster presenteras nedan. Resultatet visar att de mest 
eftertraktade tjänsterna överlag är Spotify, Uber och SMHI. 

Enligt resultatet av enkätundersökningen ansåg 85 % av deltagarna att den mest eftertraktade 
musiktjänst är Spotify, se diagram 4.1. Av de 85 % svarade 69 % att de använder Spotify 
(som enstaka tjänst eller tillsammans med YouTube eller iTunes) dagligen, med dagligen 
avser dagligt bruk.   

Vidare bör tilläggas att av de 50 % som föredrar YouTube (som enstaka tjänst eller 
tillsammans med Spotify) som musiktjänst, var det endast 30 % av dessa som dagligen 
använder tjänsten.  

 

 

Diagram 4.1: Statistik över deltagarnas föredragna musiktjänster baserat på alla åldrar. 

 

Statistik över taxitjänster baserat på alla åldrar kan ses i diagrammet 4.2. Deltagarna som 
föredrog Uber som taxitjänst motsvarade 47 %. Vidare är det endast nio deltagare av de 34 
som använder någon form av taxitjänst 3-5 gånger i månaden. Av dessa är det 33 % av 
deltagarna som föredrar Uber som ensam taxitjänst, resterande 66 % är fördelat på flera olika 
taxitjänster tillsammans med Uber. 
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Diagram 4.2: Statistik över deltagarnas föredragna taxitjänster baserat på alla åldrar. 

 

Statistik över vädertjänster baserat på alla åldrar kan ses i diagrammet nedan. Utav de 34 
deltagarna som besvarade enkäten var det 56 % som ansåg att SMHI är applikationen de 
använder när de ska kolla upp vädret. Vidare var det 37 % av totalt 19 deltagare som använder 
SMHI dagligen eller 3-5 gånger i veckan.  

 

 

Diagram 4.3: Statistik över deltagarnas föredragna vädertjänster baserat på alla åldrar. 

 

 

4.2 Resultat av användartest 

Individuella användartester har genomförts i form av ett tänka högt test, vilket resulterat i 
identifiering av användbarhetsproblem i pappersprototypens gränssnitt. Observationer under 
användartestet och intervju av deltagarna har gett vidare insikter i vad som bör åtgärdas i 
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pappersprototypen för att uppnå en högre användarvänlighet.  Nedan presenteras 
användbarhetsproblem som användarna ansåg bör beaktas och åtgärdas om möjligt. Vidare 
presenteras deltagarnas positiva åsikter gällande pappersprototypens användargränssnitt.  

Deltagarnas användbarhetsproblem rankades utifrån Nielsens skala enligt avsnitt 3.3.1, följt 
av en beskrivning av problemet och vilken designprincip det bryter mot.  

Användbarhetsbroblem 1: 
Inlärning krävs för att utföra uppgifterna, då startsidans gränssnitt inte förser användaren 
tillräckligt med tydlig information om var all funktionalitet finns. Det krävdes utforskning av 
prototypen innan de hittade funktionaliteten. 
Bryter mot: Recognition rather than recall 
Severity rating: 3 
 
Användbarhetsbroblem 2: 
Samtliga användare blev missnöjda med att det endast fanns fördefinierade låtar att välja 
mellan. De ville gärna önska att en sökfunktion implementeras. 
Bryter mot: Match between the real world 
Severity rating: 2 
 
Användbarhetsproblem 3: 
I samband med användbarhetsproblem 2 angående sökfunktion, var det några av användarna 
som gärna även hade önskat att söka på låt via fler kriterier, såsom artist, album eller spellista.  
Bryter mot: Match between the real world 
Severity rating: 2 
 
Användbarhetsproblem 4: 
När en uppgift har sparats och deltagarna blir informerade att uppgiften sparats, får deltagarna 
inte information om vart uppgiften sparats. 
Bryter mot: Visibility 
Severity rating: 3 
 
Användbarhetsproblem 5: 
I samband med utförande av en uppgift som sedan skall sparas blir användaren informerad om 
“Successfully created rule”. Detta visade sig förvirra deltagarna, då olika benämningar 
används.  
Bryter mot: Consistency 
Severity rating: 1 
 
Användbarhetsproblem 6: 
Finns ingen funktion för schemaläggning av uppspelning av låt utöver dygnets timmar.   
Bryter mot: Consistency 
Severity rating: 1 
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Användarnas synpunkter har varit en bidragande faktor till förbättring och utveckling av en 
funktionell webbprototyp med hänsyn till användarvänlighet.  
 
Positiv återkoppling 

 Samtliga användare upplevde en tydlig visualisering av hur funktioner presenteras i 
execution-fönstret, se bilaga 3 för pappersprototyp. Med execution-fönstret menas där 
all funktionalitet presenteras.  

 Prototypen är designad och begränsad till uppgifterna, vilket inte skapar stor 
förvirring.  

 Användargränssnittet är konsekvent och resultatet av uppgifterna visualiseras på 
samma sätt. 

 Ett antal användare var positiva gällande listan med schemalagda tasks, som även 
tillåter redigering och borttagning av skapade uppgifter.  

 

4.3 Design och implementation av funktionell webbprototyp. 

Webbprototypens resultat presenteras i form av ett antal scenarier, som undersökts om de är 
tekniskt kompatibla. Varje scenario har flera involverade tjänster som skall anropas för att 
hämta data. För att möjliggöra att en tjänsts anrop skall påverkas av en annans, har 
undersökningens resultat kommit fram till att det elementära verktyget som behövs är triggers 
(se bakgrundsteori 2.4). För att undersöka om det är tekniskt kompatibelt att implementera de 
olika scenarierna, bröts varje scenario ned i mindre delar. Delarna utgörs av scenariots olika 
involverade tjänster. Varje tjänst undersöktes separat för att konstatera om scenariot är möjligt 
att utföra rent tekniskt. De framtagna och undersökta scenarierna som även implementerats 
listas nedan. 

I. Schemaläggning av låt utefter en eller flera av faktorerna tid, datum, plats och väder 
på Spotify. 

A. Söka efter låt (Spotify API) 
B. Söka efter artist (Spotify API) 
C. Söka efter spellista (Spotify API) 
D. Hämta data om låt (Spotify API) och presentera data på ett lämpligt 

användarvänligt vis 
E. Time trigger. 

II. Schemaläggning av uppspelning av en spellista på Spotify utefter en eller flera av 
faktorerna tid, datum, plats och väder. 

Utöver komponenter från scenario 1 behövs följande: 

A. En location trigger. 

B. Plats där användaren befinner sig. 
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4.3.1 Schemaläggning av låt utefter en eller flera av faktorerna tid, datum, plats och 
väder på Spotify 

Scenario 1 består av delarna: sökning efter låt, artist eller spellista på Spotify, tidpunkt och 
time trigger. Första delen utgörs av låten som skall sökas efter och hämtas från Spotify. För 
att undersöka hur Spotify Web API anropas och hur sökning och hämtning av data görs, 
undersöktes det först om det är möjligt att hämta data från API:et.  

Vid förfrågan om att spela en låt från Spotify, måste vi först söka efter vald låt och hämta 
nödvändig data, och gör därmed en HTTP GET-förfrågan för att hämta önskad data i form av 
ett JSON objekt. För att förtydliga hur objektet hämtas och vad låt-objektet består av, måste 
förfrågningsparametrar (eng. request parameters) och låt-objektet studeras närmare. 
Arkitekturen för att söka efter en låt görs genom en GET-förfrågan, enligt Bilaga 2, tabell 2: 
Get-förfrågan, som baseras på Spotify, [54]. 

Vidare följer kodutdrag för scenario 1 med tillhörande förklaring och återkoppling till 
förundersökningen. 

 
Figur 4.1 Kodexempel hur parametrar hanteras vid autentisering 

Enligt tidigare kapitel konstaterades att en autentisering krävs innan en användare kan ta del 
av data som API:et erbjuder. Detta görs genom att generera en accesstoken via Spotifys 
hemsida. Denna skickas med i förfrågningen i headern, se tabell 2 i bilaga 1, för att få tillgång 
till API:ets funktionalitet.  

Ytterligare specifikationer om anropet som skall skickas definieras i konstanten myOptions 
enligt figur 4.1. I konstanten specificeras att det är en GET-metod, vilket innebär att data skall 
hämtas från andra API:er samt vilka headers som ska inkluderas.  

Sökvägen till tjänsten, även kallad endpoint, illustreras i kodrad 1 i figur 4.1 och specificerar 
vart tjänsten skall hämtas. 
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Figur 4.2 Sökvägen till Spotify 

Figur 4.2 illustrerar sökvägen till Spotify’s sökverktyg samt queryparametern q, vilket 

innehåller en specifik låt och typ, se tabell 2 i bilaga 2. 

Med hjälp av metoden fetch som visas i figur 4.3 kunde relevant data, vilket beskrivs i 
myOptions i figur 4.1, hämtas asynkront i form av JSON objekt. För att ta reda på i vilken 
ordning de önskade objekten skulle hämtas, användes console.log för att logga resultatet i 
webbläsaren. Strukturen studerades och kunde sedan användas i koden enligt figur 4.3, kodrad 
33-36.  

 

 

Figur 4.3 Hämtning av data 

Fortsättningsvis sparas en URL till låten, som hämtades för användning, i kombination med 
en time trigger.  

 

Figur 4.4 Kod för att skapa en time trigger 

Figur 4.4 visar metoden addEventListener som har två inparametrar, vilka kopplas till HTML-
knappen för att schemalägga att önskad låt skall spelas upp vid önskad tid. 
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Figur 4.5 Öppna vald låt i en ny flik 

Figur 4.5 visar metoden setTimeout, som väljer att öppna hämtad låt-länk (playURL) i ett nytt 
fönster när inmatad tid inträffat.  

 

4.3.2 Schemaläggning av uppspelning av en spellista på Spotify utefter en eller flera av 
faktorerna tid, datum, plats och väder. 

Scenario 2 består av sökning och hämtning av data från Spotify API, hämtningen av 
väderinformation från OpenWeatherMap API samt platsinformation från API:et geolocation. 
Scenario 2 har samma struktur och funktionalitet som föregående scenario, dock tillkommer 
kod för att hämta användarens specifika plats via geolocation, enligt figur 4.6. Anropet 
returnerar fem parametrar, där två utav dessa, longitud och latitud, skickas till 
OpenWeatherMap. Sökvägen till OpenWeatherMap är definierad i konstanten weather_url, 
som tillsammans med en api-nyckel och parametrarna, används för att hämta relevant data 
med hjälp av metoden fetch. Resultatet består av fem vädertyper som omvandlas till ett JSON 
objekt. 

 

 

Figur 4.6 Kodrad 1-3 visar hämtning av koordinater via geolocation API och rad 9-15 visar hämtning av väderdata från 
OpenWeatherMap API. 
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4.4    Heuristisk evaluering av funktionell webbprototyp 

Avsnittet följer upp delresultatet om användartestet med deltagarnas synpunkter gällande 
användbarhetsproblemen och hur pass allvarliga dessa är för vyn. Avsnittet förklarar hur olika 
designprinciper har bidragit till en ökad användarvänlighet. 

Figur 4.7 visar det grafiska gränssnittet över startsidan där användaren söker efter önskad låt. 
Det går även att inkludera artistnamn eller album i kombination med låten, som visas i figur 
4.9. Villkor för uppspelning av låt, schemaläggning med datum och tid, eller datum, tid och 
väder, kan göras under Add conditions under sökfältet, vilket visas i figur 4.8. Dessa två 
klickbara alternativ mappar till de två tidigare beskrivna scenarierna.  

Prototypens begränsade funktionalitet baseras på framtagna scenarier. Detta leder till att 
användaren aldrig informeras med överflödig eller irrelevant information, vilket ofta stora 
applikationer med mycket information tenderar att göra. På så sätt uppfyller prototypen 
principen om aesthetic and minimalistic design, vilken säger att överflödig och irrelevant 
information skall undvikas för att inte konkurrera över det som är relevant.   

Genom att tydligt presentera tillgänglig funktionalitet kan användaren uppfatta vad denne kan 
göra med systemet direkt, och därmed uppfylls principen om visibilty. Principen säger att 
användaren alltid bör vara informerad om vad som händer och vart användaren befinner sig. 
Denna princip styrks ytterligare genom att i varje steg, vid sökning av låt samt 
schemaläggning, informeras användaren vart denne befinner sig i form av ett översiktsfält 
(eng. progress bar) högst upp på sidan. Översiktsfältet uppdateras så fort användaren trycker 
på ”Search” eller Schedule playback, vilket användaren direkt blir informerad om, genom att 
en avbockad symbol uppstår bredvid det tidigare besökta steget, samt att nästkommande steg 
markeras, se figur 4.13.  

Användaren får kontinuerlig återkoppling vid interaktion med systemet, vilket tyder på god 
användarvänlighet och uppfyller därmed principen om feedback, vilken innebär att 
återkoppling av information efter händelser, i form av knapptryckningar, skall ske 
omedelbart. Detta kan tydligt visas i figur 4.9, som visar när en användare sökt efter en låt och 
resultatet visas bredvid sökfältet tillsammans med information om artist och album. Principen 
kan ytterligare stärkas då användaren blir informerad, via översiktsfältet, vad som skall göras i 
nästkommande steg för att slutföra schemaläggning. 

Figur 4.10 visar resultatet på schemaläggning av ett scenario. Prototypen försöker minimera 
komplexitet och inte belasta användaren med överflödig funktionalitet och information, enligt 
principen recognition rather than recall. Principen styrks vidare genom att användaren alltid 
ser tidigare val, sökning av låt och inmatning av text, datum eller tid. Valet att gruppera all 
information och funktionalitet i samma vy är för att vidare stärka principen och att 
användaren inte skall behöva memorera information. Efter att en användare sökt efter låt och 
schemalagt enligt datum, tid eller väder, visas den tillagda agenten/tasken i en lista enligt 
figur 4.10 under Added tasks.  

Prototypens gränssnitt är konsekvent (consistency) och allting sker i samma vy. Detta innebär 
att gränssnittet inte ändrar utseende vid funktionsval. Vidare är knapparna utformade så att 
användaren förstår vad som kan tryckas på. Formulär och knappar är placerade enligt ett 
flöde, vilket illustrerar de actions som skall ske utifrån ett specifikt scenario, exempelvis 
schemaläggning av låt utifrån flera parametrar. Placering av funktionerna enligt ett givet flöde 
leder till att användaren naturligt förstår hur sekvensen av knapptryckningarna skall ske och 
uppfyller därmed principen match between system and the real world.  
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Figur 4.11 visar hur användaren kan schemalägga låt beroende på datum, tid och väder. 
Formuläret för inmatning av datum och tid kan inmatas manuellt eller välja datum från en 
kalender enligt figur 4.11b. Kalendern visas genom att användaren trycker på nedåt-pilen i 
fältet. På så sätt är formuläret anpassat för olika typer av användare för att vidare stärka 
principen match between system and the real world.  

Figur 4.11c visar drop-down menyn för schemaläggning med väder, och innehåller en lista på 
olika vädertyper som hämtats från OpenWeatherMaps API.  

Figur 4.12 visar validering när en användare försöker skicka iväg ett ej ifyllt formulär, som då 
genererar ett felmeddelande med information. Systemet har anpassats efter 
användarvänlighetsprincipen help users recognize, diagnose, and recover from errors, vilket 
säger att fel skall försöka förhindras samt bistå användaren med informativa felmeddelanden. 

 

 

 
Figur 4.7: En översikt över webbapplikationens gränssnitt visar fältet för låtsökning och inställning av villkor för 

schemaläggning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.8: Val av schemaläggningsfunktion som baseras på scenarierna 
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Figur 4.9: Efter att en användare sökt efter en låt, förskjuts sökrutan åt vänster och information om låt och artist placeras åt 

höger. Formulär för schemaläggning dyker även upp nedanför med information om förvald låt i kursiv stil och 
inmatningsformulär för datum och tid. 

 

 
Figur 4.10: En översikt över sista steget i val av schemaläggning av låt. Visar gränssnittet efter att användaren tryckt på 

Schedule playback och tillagd agent/task läggs till i en lista nedanför, tillsammans med en penna som illustrerar redigering 
samt ett kryss som illustrerar borttagning. 
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Figur 4.11: Visar fältet för schemaläggning av andra scenariot för datum, tid och väder 

 

. 

 
Figur 4.12: Felmeddelande visas när fält ej fyllts i korrekt. 

 

 

 
Figur 4.13: Översiktsfält informerar användaren om vilket steg denne befinner sig i. 
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4.5    Marknadsundersökning 

Avsnittet syftar till att besvara om det finns ekonomisk vinstmöjlighet vid implementering av 
API:er enligt problemformuleringen i avsnitt 1.4. För att besvara frågan så har följande analys 
tagits fram, vilket bygger på kända företags tillgängliga API:er samt ett antal affärsmodeller 
som kan implementeras för att få ekonomisk vinst. Slutligen följer en beskrivning av ett 
lösningsförslag på affärsmodell för A Great Thing. 

4.5.1    Identifierade affärsstrategier för distribution av API:er 

Nedan följer en förklaring, följt av fördelar (+) samt nackdelar (−) av två affärsstrategier som 
identifierats under marknadsundersökningen, samt hur de undersökta företagen implementerat 
dessa strategier. 

● Pay-as-you-go, developer pays. 
Strategin innebär att en utvecklare betalar för den mängd anrop eller funktionalitet 
som används, liknar förbrukning och betalning av vatten och elektricitet i ett hushåll, 
där användaren betalar endast för det som används. Denna strategi är mer flexibel än 
en prenumeration och tillgodoser nästan en oändlig kapacitet, för ett omedelbart 
behov, för ett visst pris. Strategin kräver ingen förskottsbetalning, utan möjliggör 
endast betalning av de tjänster som skall användas. [55] 

Fördelar och nackdelar: 

+ Betalar endast för den delen av ett API som skall och vill användas. Inga 
kostnader för sådant som inte används.  

+ Lägre kostnader än en prenumeration. 
+ Bättre feedback på hur produkten skall utvecklas. Utifrån vilka tjänster eller 

funktionalitet kunden väljer och betalar för, vet produktägaren vad som bör 
vidareutvecklas. 

− Svårt att beräkna framtida intäkter i och med att det inte finns någon konstant 
kostnad, likt en månadsvis betalning för en prenumeration.  
 

● Freemium  
Denna strategi innebär att företaget erbjuder en begränsad gratisversion av 
applikationen eller tjänsterna. Begränsningen kan utgöras av antingen applikationens 
funktionalitet eller antalet API-anrop. Vidare kan kunden välja att betala för en 
premiumtjänst för utökad funktionalitet. [56] 

Fördelar och nackdelar: 

+ Fördelar med denna strategi är att produktägaren lockar fler kunder genom 
gratisversionen, som erbjuder kostnadsfri testning av applikationen. I hopp om 
att övertala kunderna att vilja ha åtkomst till mer funktionalitet som 
premiumversionen erbjuder.  

+ Ett bra sätt att marknadsföra och nå ut till en bredare kundkrets, öka 
varumärkeskännedomen (eng. brand awareness). 

− Gratistjänsten erbjuder för lite funktionalitet för att kunden skall känna sig 
övertygad till att vilja betala för utökad funktionalitet.  

− Gratistjänsten erbjuder för mycket funktionalitet, eller tillräckligt för att ett 
etablerat kundnätverk skall känna sig nöjda med den funktionalitet som erbjuds 
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i gratisversionen, och känner inget behov av att uppgradera till premium. 
Viktigt att poängtera att produktägaren måste hitta rätt balans mellan erbjuden 
funktionalitet i gratisversion samt kostnad av den funktionalitet som erbjuds i 
premiumversionen.  
 

4.5.2    Identifierade företags affärsmodeller  

Nedan följer en beskrivning av undersökningen om olika företag och hur distribution av deras 
API är en del av deras affärsidé. 

Uber 
Uber har ett öppet API med vilket andra företag kan implementera deras funktionalitet. 
Utöver att Uber gör ekonomisk vinst på sin tjänst, så erbjuder de andra företag att 
implementera sitt API i syfte till att öka kundkretsen. Det görs genom att användaren som 
värvar nya kunder till Uber får 5 USD, s.k. referral bonus. Erbjudandet kan vara till nytta för 
företag som använder deras API, med en ständig ström av nya kunder som inte redan har ett 
konto. Uber såväl som tredjepartsföretag, gör en ekonomisk vinning; Uber får en bredare 
kundkrets och en given tredjepartsleverantör implementerar Uber’s tjänst via API:et i fråga 
och tjänar på varje ny användare de kan nå ut till. [57] 

OpenWeatherMap 
OpenWeatherMap är en väderprognostjänst som tillhandahåller en möjlighet att använda 
deras API för att ta del av deras väderdata. Lönsamheten i att de erbjuder ett API ligger i hur 
mycket användaren nyttjar tjänsten. Det erbjuds en gratisversion där man kan nyttja ett 
begränsat antal anrop till deras API över tid. Vill användaren kunna utföra fler anrop samt 
nyttja ökad dataanvändning kostar det extra. Genom att erbjuda användaren olika prisplaner 
beroende på mängden data som skall hämtas, lämpas tjänsten för olika typer av användare. 
OpenWeatherMap använder sig utav denna freemium modellen vid distribuering av deras 
API. [58] 

Amazon 
Amazon annonserar, erbjuder kund- samt säljrecensioner och möjliggör för användare att 
söka efter och köpa produkter via deras Product Advertisment API. Andra applikationer, 
utöver Amazon, kan använda sig av deras API så att tredje part kan använda deras tjänster.  

Slutligen hanteras betalningen på Amazons sida genom anrop via deras API. Amazon 
erbjuder en chans för andra applikationer att tjäna pengar på den mängd data som skickas via 
deras API, i form av en referensavgift när kunder köper kvalificerade produkter via deras sida. 
Amazon använder pay as you go som strategi vid distribuering av sitt API. [59] 
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4.5.3    Lösningsförslag på affärsmodell för A Great Thing 

Enligt ovan nämnda affärsmodeller samt en undersökning av företag, som har ett API som 
inkomstkälla utöver deras produkt, har slutsatser dragits om en möjlig betalningsplan för A 
Great Thing. Detta avsnitt har i avsikt att förklara hur freemium-modellen kan appliceras för 
att marknadsföra samt öka lönsamheten genom distribution av applikationen. Planen 
involverar hur A Great Thing kan tjäna pengar på att ärva andras API:er och dess tjänster. 
Vidare har tankar och riktlinjer hämtats utifrån intervjun/diskussion med marknadsansvarig på 
A Great Thing. 

Möjlig affärsplan för applikationen: 

● Gratisversionen. Automatisera personliga applikationer. 
○ Max antal agenter: 3 
○ Max tillåtna tjänster: 2 
○ Inloggad på en enhet. 
○ Direktsupport  

● Premium, kostnad/mån. Automatisera ditt privatliv och arbete.   
○ Fritt antal agenter 
○ Oändligt många API funktioner 
○ Senaste och mest använda agenter/funktioner 
○ Inloggad på obegränsat antal enheter 

 

Marknadsundersökningens relevanta fynd har resulterat i två affärsmodeller, se avsnitt 4.5.1, 
med viktiga faktorer: Hur lockas nya kunder med en gratisversion? Vad erbjuder 
gratisversionen som väcker intresse åt nya kunder? Vad erbjuder premium som inte 
gratisversionen erbjuder? 

Viktigt att ta i beaktande att företaget är nystartat vilket innebär att kunderna är begränsade, 
men i lång sikt och med goda utvecklingsmöjligheter kan modellen ge en bredare kundkrets 
samt en högre lönsamhet i kombination med att antalet premiumanvändare växer.  

Många studier visar att en affärsmodell likt freemium är ett framgångsrikt sätt att 
marknadsföra en produkt. Detta styrks genom några få praktexempel som Spotify, Skype [60] 
och Dropbox [61]. Men också enligt “APIs: A strategy guide” [62], där Daniel Jacobsson 
m.fl. förklarar att genom att erbjuda gratistjänster i ett API ökar chansen på 
varumärkeskännedom. 

Genom att erbjuda en gratisversion med restriktioner, får potentiella kunder en möjlighet att 
utforska applikationen och locka nya kunder genom applikationens användarvänlighet. 
Gratisversionens begränsade funktionalitet syftar till att ge kunder en övergripande förståelse 
över vad applikationen erbjuder. Vidare erbjuds ett fåtal tjänster som kunderna kan använda 
sig utav, skapande av ett begränsat antal agenter och användning på en enhet. För att ständigt 
erhålla nya kunder är en viktig del inom företaget att hålla en god kundrelation genom direkt 
support, där snabb återkoppling om problem som uppstått samt vilka förbättringar kunder 
anser är bra för företagets utveckling. Målet är att hela tiden kommunicera med kunderna och 
höra vad deras tankar samt åsikter är kring applikationen, detta för att successivt omvandla 
kundåterkoppling till ny potentiell funktionalitet. Detta kommer att leda till att företaget 
utvecklas rent kundmässigt och en förhoppning av en ökad marknadsandel. 
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Utöver gratisversionen finns även en premiumtjänst som företaget erbjuder, detta är främst 
riktat till kunder som använt applikationen och utforskat gratisversionens funktionalitet och 
som vill utöka friheten inom applikationen. Funktioner som tillkommer är tillgången till 
oändligt många API:er och dess funktionalitet samt skapandet av antalet agenter är fritt. 
Premiumversionen har en bredare tillgänglig funktionalitet, enligt affärsplanen på föregående 
sida. [63] 
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5.    Analys och diskussion 
Följande kapitel analyserar, diskuterar och utvärderar examensarbetets metoder och dess 
följande resultat, förbättringsmöjligheter och hur väl resultatet besvarar frågeställningen. 
Vidare diskuteras även avhandlingens relation till etiska aspekter samt hållbar utveckling. 

5.1    Diskussion om valda metoder 

De framtagna metoder som nämns under metodavsnittet kan för utomstående läsare uppfattas 
osammanhängande. Valet att tillämpa samtliga metoder ansågs vara nödvändigt för att utföra 
arbetet samt uppfylla examensmålen. Valet att tillämpa Ekholms vetenskapliga tekniska 
process ansågs vara ett lämpligt iterativt tillvägagångssätt som passar den här typen av arbete. 
I kombination med bland annat en Stage-Gate model och en arbetsprocess, lämpade för ett 
iterativt arbetssätt, kunde arbetet tillämpa en fallstudie.  

Initialt utfördes en litteraturstudie för att erhålla vidare kunskap om API:er och dess 
nödvändiga beståndsdelar som krävs för att använda dess tjänster. Fasen utgjorde en viktig 
etapp för att komma igång med arbetet. Ett bidragande medel för litteratursökning var KTH 
Primo, som bistod med relevant litteratur, artiklar och tidskrifter för att använda, vad vi ansåg 
vara relevant teori kring området API. Viktigt att poängtera att fasen för litteraturstudier var 
tidskrävande för att erhålla tillräcklig information för att fortsätta arbetet. Sökning av litteratur 
och undersökning av liknande lösningar har varit en iterativ process, vilket innebär att under 
senare skeden kunna gå tillbaka och göra ytterligare instudering kring problem som uppstått. 
Resultaten av ett iterativt arbetssätt och strukturering av arbetet enligt en Product backlog har 
varit till stor nytta. Genom att prioritera inhämtad litteratur som lagts som delmål veckovis, 
kunde vi säkerställa att resurserna används på ett effektivt sätt.  

Under förstudien studerades hur andra systemlösningar konstruerats för att få vidare 
perspektiv på hur en webbapplikation kan tänkas konstrueras. En stor del av undersökningen 
om relaterade lösningar gjordes via webben, vilket kan anses vara problematiskt i vissa fall 
men har varit nödvändigt i denna typ av studie. Blomkvist och Hallin menar att ett 
vetenskapligt arbete skall kunna verifieras utifrån valda källor och dess trovärdighet. Därför 
kan en webbsidas referens anses vara problematiskt i mån av validitet och reliabilitet, på 
grund av att dess innehåll ständigt kan förändras och på sätt vara missledande.  [42, s. 120] 
Trots att det finns en risk i att källorna kan ändras över tid, bör inte informationen ändras i den 
mån att validiteten ifrågasätts.  

Med hjälp av den tekniska metoden och implementering av viktiga aspekter ifrån Stage-Gate 
processen kunde vi kombinera ett iterativt arbetssätt tillsammans med införandet av strikta 
kvalitetskontroller i form av grindar. Således säkerställs att använda resurser används på rätt 
sätt samt att relevant teori framtagits innan nästa iteration inleds.  På så sätt kunde vi stegvis 
arbeta mot att besvara målet och frågeställningen. I mån av tid kunde dock fler grindar och 
steg implementerats. 
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5.1.1    Utvärderingsmetoder 

Detta avsnitt presenterar och diskuterar olika utvärderingsmetoder inom MDI 

Enkätundersökning 

Valet av att inkludera faktiska användare har delvis påverkat resultatet av vilka tjänster som 
bör undersökas och implementeras. Eftersom företaget redan givit ett omfång av områden för 
tjänster begränsades valmöjligheterna vid enkätundersökningen. Detta resulterade i tydlig 
statistik på vad olika användare föredrar för tjänster samt hur ofta de används. Om det 
däremot varit flera deltagare i enkätundersökningen hade examensarbetet nått ut till en 
bredare målgrupp och statistiken varit mer precis och tillförlitlig. Hade det också funnits flera 
alternativ av tjänster skulle det behövas göra en större undersökning av tjänsters API:er, vilket 
skulle kräva mer tid men förbättra djupet av arbetet. 

Användartest 

Det har varit av stor vikt att använda sig av en utvärderingsmetod för datainsamling från 
faktiska användare. Detta har bidragit till identifierade användbarhetsproblem som belyser 
förbättringsmöjligheter i pappersprototypen. Däremot bör användarnas åsikter om 
förändringar beaktas. Det är inte alltid användarens åsikter anses vara rätt och bör åtgärdas, 
det finns även risk att åsikterna bidrar till förvärrad design och användarvänlighet. Ytterligare 
bör tilläggas att användartestet kunde utförts i en större utsträckning med uppföljande tester 
för att förbättra designen och användarvänligheten. Detta hade, likt en utökad 
enkätundersökning, förbättrat djupet av arbetet.  

Vid observation under användartestet har fokus lagts på att inte påverka valet av hur 
deltagarna utför de angivna uppgifterna. Detta för att identifiera alla möjliga 
användbarhetsproblem i designen som sedan kunde användas vid implementation av ett 
användarvänligt gränssnitt. Användartestet har anpassats utifrån antalet tillgängliga personer, 
skribenterna av detta examensarbete, och därmed inte kunnat fylla ut alla roller som kan 
tänkas behövas under ett användartest inom MDI-sammanhang. Ytterligare kritik bör riktas 
mot användartestets omfattning och att den inte involverar användare med särskild 
funktionsnedsättning såsom synfel eller nedsatt färgseende.  

Expertbaserad heuristisk evaluering 

Valet av att tillämpa en heuristisk evaluering av den funktionella webbprototypen baserades 
främst på att skribenterna redan erhåller kunskap inom MDI och olika evalueringsmetoder. 
Därför var den tillgängliga informationen om de riktlinjer som appliceras i en heuristisk 
evaluering lätt att följa. Detta tillvägagångssätt är applicerbart på alla olika gränssnitt jämfört 
med andra evalueringsmetoder som exempelvis lämpar sig bäst på större gränssnitt. 
Förbättringsmöjligheter kring den heuristiska evalueringen hade varit att använda riktiga 
experter på målgruppen, implementera fler riktlinjer och fördjupa analyserna kring 
designprincipernas påverkan på människans beteende. Utöver vald evalueringsmetod hade det 
möjligtvis kunnat implementera ytterligare en evalueringsmetod för att identifiera fler 
användbarhetsproblem i gränssnittet med en annan användargrupp. 
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5.2    Diskussion om fallstudiens scenarier och deras tekniska kompatibilitet 

Enligt fallstudiens resultat kom vi fram till att de undersökta tjänsterna är tekniskt kompatibla 
enligt scenarioanalysen och den funktionella webbapplikation som presenterats. 

De scenarier som presenterats utifrån enkätundersökningen och delvis kravspecifikationen, är 
anpassade för att belysa läsaren om hur sammankoppling av API:er kan användas. 
Scenarierna hade kunnat utvecklas vidare genom utökad funktionalitet och därmed tillföra en 
bredare beskrivning av vad användaren kan göra med webbapplikationen. Möjligen anpassa 
funktionaliteten till att beskriva smarta företagslösningar utefter speciella villkor och 
tillgänglighet. Men i mån av tillgängliga resurser och kostnader (tid) valdes en avgränsning 
till ett fåtal tjänster. Efterfrågan gällande Uber i enkätundersökningen indikerade på att 
tjänsten inte används ofta nog för att prioriteras. Trots det, har dess API undersökts noga och 
kommit fram till att det är tekniskt kompatibelt att sammankoppla Ubers API.  

Valet av att implementera OpenWeatherMap som vädertjänst istället för SMHI, baseras på att 
den tillgängliga informationen via OpenWeatherMap:s API var mer lättillgängligt. Trots att 
flera deltagare i enkätundersökningen föredrog SMHI, och även andra vädertjänster före 
OpenWeatherMap, föredrogs OpenWeatherMap vid implementering. Det var lättare att hämta 
väderdata via API:et och programkoden var mer anpassningsbar för detta examensarbete. 

5.3    Diskussion om design och implementation av användargränssnitt 

Den funktionella prototypen grundar sig på de scenarier som definierats enligt fallstudien 
samt förvillkor vid anslutning mot ett API enligt kapitel 4. Webbapplikationen har utvecklats i 
Atom med JavaScript, HTML5 och CSS. En potentiell nackdel vid valet av det 
tillvägagångssättet är förslagsvis att vi istället kunnat använda ett ramverk, som exempelvis 
AngularJS. AngularJS grundar sig på JavaScript och därför hade valet av att använda ett 
ramverk möjligtvis underlättat utvecklingen. Men efter en estimerad tidsuppskattning insåg vi 
att det krävs mer tid och instudering kring ramverkets uppbyggnad och bibliotek. Därmed 
bestämdes att utveckla prototypen i JavaScript. Utöver tidsbegränsningen var syftet med 
prototypen endast att utgöra en utvecklingsbar grund för framtida utvecklare. 

Fortsättningsvis presenteras hur olika designprinciper har implementerats i den funktionella 
prototypen. Användarvänligheten som applicerats på prototypen grundar sig på 
användartester, analyser och diskussioner från prototypskisserna, där fördelar och nackdelar 
har tagits i beaktande i den funktionella prototypen.  

5.4    Diskussion kring marknadsundersökning 

Valet av marknadsundersökning syftar till att förtydliga om det är möjligt att ha en affärsidé 
som endast bygger på att förse företag med API:er. För att besvara frågan har analyser kring 
företag som exempelvis Amazon, Uber och OpenWeatherMap, undersökts och hur de har löst 
problemet. Marknadsundersökningen som hämtats utifrån Stage-Gate modellen är avsedd för 
att identifiera konkurrerande företag, dock har undersökningen endast utgått från en desktop 
research, avsnitt 3.4.1. Utifrån företagen som analyserats visas det tydligt att det finns en 
marknad när det gäller kommunikation mellan API:er, det kan vara allt ifrån antalet 
konsumenter till att företag tar betalt för att skicka anrop mot API:et, enligt några 
affärsmodeller som identifierats. Det presenterade lösningsförslaget för A Great Thing baseras 
till största del av slutsatser som dragits efter studering av kända företags affärsmodeller, men 
även resonemang och tankegångar med marknadsansvarig på företaget. Valet av metod hade 
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dock kunnat utvecklas i form av en kvalitativ marknadsundersökning genom att involvera 
fokusgrupper samt externa företagsintervjuer.  

5.5    Hållbarhet 

Att ständigt vara uppkopplad till olika typer av tjänster och enheter innebär en större 
energikonsumtion. Europeiska Unionen har satt upp flera mål gällande hållbar utveckling och 
energikonsumtion med tanken att vara uppfyllda innan år 2020. Ett av målen är att 
energikonsumtionen skall reduceras med 20 % [64]. Avhandlingen i sig och de metoder som 
har använts har ingen direkt påverkan på hållbarhet och miljö, eftersom fokus har lagts på ett 
fåtal mjukvarutjänster. Men området vilket arbetet kretsar kring involverar automatisering av 
både mjukvarutjänster och hårdvara för att bidra till ökad bekvämlighet och kontroll. 
Smartlösningar som automatisering och schemaläggning av exempelvis temperatur och 
ljussättning skulle kunna bidra till en minskad energikonsumtion. Enligt Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademin och Kungliga Vetenskapsakademin kommer i dagsläget 37 % 
av elkonsumtionen från bostads- och tjänstesektorn och ungefär 10 % är ett resultat av ett 
hushålls totala elkonsumtion i form av standby-el. [65]. Genom implementering av ICT 
teknologi, såsom automatisering, i vardagen är det möjligt att reducera ett hushålls 
energiförbrukning och bli mer energieffektivt. Automatisering i kombination med 
schemaläggning tillför användaren mer kontroll över uppkopplade apparater och skulle 
reducera standby-el. Elkons 

5.6    Etiska aspekter kring datainsamling 

Under arbetet har vi diskuterat om det är etiskt korrekt att inhämta information från användare 
utan att personerna har kännedom om vad informationen används till. Syftet med 
datainsamling är att samla ihop data som är specifikt för en användare för att få en översiktlig 
bild om vad användaren har för områdesintresse för att på bästa möjliga sätt finna lösningar. 
Företag kan ha sekretessbelagt det inhämtade data, men anges inte det vid nedladdning av 
applikationen kan företag potentiellt sälja den känsliga informationen vidare. Vid nedladdning 
av applikationer bör användaren bli informerad om att acceptera att applikationen får tillgång 
till användarens kontakter, bilder med mera. Det är oftast inte tydligt för användare vilket 
leder till att, utan kännedom, applikationen tillåts utnyttja känslig information.  

Fokus har inte lagts på att utveckla en webbapplikation med hög säkerhet, men skribenterna är 
mycket väl medvetna om vikten av integritet och säkerhet, under användartest såväl som 
utveckling och implementation. 

Vidare har arbetets konsekvenser ur sociala perspektiv beaktats under utförandet av arbetet 
under exempelvis användartestet. Varvid vi försökte få med människor oavsett utbildning, 
datorvana, kön eller ålder för att erhålla en så pass bred datainsamling som möjligt. Dock bör 
tilläggas svårigheten i att hitta frivilliga människor med funktionsnedsättning till att testa 
prototypen. Under användartestet var det även av stor vikt att testindividen själv uttryckligen 
fick lösa uppgifterna utan minsta påverkan av oss testledare, för att säkerhetsställa att det är 
endast deras åsikter och tankar som beprövas.  

  



Sida 47 av 68 

6.    Slutsats 

Beroendet av att ständigt vara uppkopplad och använda andra tjänsters data för att öka den 
vardagliga bekvämligheten, introducerar ämnet automatisering och involverar bland annat 
användning av API:er. Avhandlingen syftar till att undersöka hur A Great Thing kan applicera 
de tankegångar som diskuteras för att locka fler kunder, samt vara en bidragande faktor till 
utvecklingsmöjligheter för andra utvecklare inom arbetets område. Uppfattningen är att det 
inte finns tydliga anvisningar kring en webbapplikations automatiserade flöde som använder 
och sammankopplar andra företags API:er och tjänster. Det finns däremot beskrivningar kring 
hur en utvecklare kan använda ett specifikt företags API. Det medför ett behov att ta fram en 
bra vetenskaplig undersökningsmetod för att underlätta för framtida utvecklare. 

Som svar på frågeställningen om, hur man kan skapa sammansatta tjänster utifrån flera 
befintliga API:er och deras olika specifika tjänster i en användarvänlig webbapplikation, 
besvaras med examensarbetets metodik och resultat, dock påvisar inte detta att metodiken är 
optimal. Slutsatsen är att det är fullt möjligt att skapa en funktionell webbapplikation med 
olika sammansatta tjänster utifrån befintliga API:er. Metodiken, vilket inkluderar olika 
designprinciper, användarbaserade- och expertbaserade tester, har varit en delvis bidragande 
faktor till att göra användargränssnittet användarvänligt. Med tillgång till mer tid kunde även 
tekniska tester på sammankopplingen av API:er utföras. Men förhoppningen är att detta arbete 
kan vara användbart till framtida arbete, med insikter i olika metodik för att testa och 
undersöka användarvänlighet samt en inblick i ekonomiska aspekter vid distribution av 
API:er. Examensarbetet utgör således en utvecklingsbar grund för en intressant växande 
marknad i kombination med att allt fler system kräver användarvänliga användargränssnitt. 

Vidare är det av vikt att poängtera att en tydlig generell metod bör definieras vid ett tidigt 
skede. Ekholms krav för vetenskaplighet [31] har varit en bidragande faktor för att tidigt 
identifiera projektets ämnesområde samt formulera problemet och fungerar som grund för 
arbetets fortskridande och framtagning av viktiga dokument. Tillämpning av olika 
undersökningsmetoder inom MDI för datainsamling såsom enkätundersökning, 
användartester och expertbaserad evaluering har varit av stor vikt för ett slutgiltigt resultat. 
Även presenteras en analys om marknaden gällande distribution av API:er och hur olika 
affärsmodeller kan spegla lönsamheten.   

Examensarbetet innehåller viktiga områden enligt följande: 

● En analys om hur kommunikationen mot ett API går till samt hur viktiga komponenter 
disponeras för att möjliggöra att API:ets tjänster kan användas i en webbapplikation. 
Djupare analys tas upp för att ge en inblick om parametrarnas betydelse samt 
användning, och syftar till att underlätta för framtida utvecklare. 
 

● Enkätundersökning och användartester vars syfte är att involvera användare som är 
tänkt att använda systemet samt att koppla samman principer gällande 
användarvänlighet. 
 

● En framtagen funktionell prototyp och evaluering där diskussion kretsar kring hur 
prototypen tillsammans med en evaluering har uppnått en användarvänlig 
webbapplikation. 
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● En marknadsundersökning som även sätter in problemet i ett ekonomiskt perspektiv, 
där diskussion kring affärsmodeller och möjligheten för företag att faktiskt tjäna 
pengar på distribution av API:er, diskuteras.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Kravspecifikation 

I.        Syfte 
Kravspecifikationen illustrerar funktioner som utnyttjas i produkten. Kraven som beskrivs i 
dokumentet består av två olika typer, funktionella krav samt icke funktionella krav. 
Funktionella krav är funktioner som skall ingå i systemet. Icke funktionella krav är 
underliggande funktioner om hur väl ett system utför dessa.  

II. Bakgrund 
I dagsläget har företaget A Great Thing AB en launcher under utveckling för Android som 
tillåter sammankoppling av olika tjänster. Det finns en hög efterfrågan att på enhetligt, 
intuitivt och användarvänligt sätt koppla ihop mängder av applikationer samt IoT enheter, för 
att tillåta kommunikation samt utbyte av data mellan dessa, och vidare presentera data på 
olika plattformar (Mobiltelefoner, surfplattor, PC, etc.). 
Med den bakgrunden har A Great Thing i åtanke att undersöka om testversionen kan 
implementeras på andra plattformar. De vill ha en studie om hur det kan appliceras på en 
webbapplikation i form av en prototyp. 
 

III. Funktionella krav 
Undersöka om följande krav är applicerbara i en webbprototyp: 

● Funktionalitet 
o Hantering av flera API:er. 
o Utnyttja kalenderhändelser och tid. 
o Utnyttja alarmfunktioner. 

● Användarvänlighet 
o Visualisering och grafiskt tilltalande 

o Datainsamling av utomstående användare 
 

IV. Icke-funktionella krav 
 Implementering skall vara optimerad 

 Systemet skall klara av att hantera flera användare samtidigt. 
 Underhållbarhet  

o Prototypen skall vara enkel att underhålla 
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Bilaga 2 Tabeller med viktiga parametrar för undersökta API:er 

 

Tabell 1: Viktiga parametrar för autentisering 

Tjänst Parameter Beskrivning  

Spotify clientID Tilldelas när användaren registrerar ett konto för motsvarande 
applikation 

 

 responseTy
pe 

Värdet måste sätta tills code. En förfrågan om att en viss typ av 
data skall returneras. 

 

    

 redirectUri Är en form av Callback metod som användaren anger vid 
registrering. Metoden returnerar användaren till en sida som 
angavs vid registrering. 

 

 State Används i kombination med redirectUri som säkerställer att 
ingen kommer åt redirectUri. Genereras vanligtvis som en 
sträng om 16 tecken. Parametern bör användas för att förhindra 
Cross-Site request forgery. 

 

 Scope Vid autentisering skickas en lista över de områden som 
användaren söker åtkomsttillstånd till. 

 

 ShowDialo
g 

Bestämmer om användaren måste godkänna applikationen eller 
ej. 

 

Uber clientID Tilldelas när användaren registrerar ett konto för motsvarande 
applikation 

 

 clientSecret Användarens hemliga lösenord  

 serverToke
n 

Används för att göra anrop mot tjänsten som inte kräver 
användarinloggning. 

 

OpenW
eatherM
ap 

lat Latitud   
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 lon Longitud  

  

Tabell 2: GET-förfrågan 

Header Värde/beskrivning 

Authorization Behövs för identifiering. Måste finnas ett 
giltigt accesstoken för att ha tillgång till 
tjänsten. Skickas med i headern. 

Query parameter  Värde/beskrivning 

q Behövs för sökning. Utgörs av nyckelord i 
sökningen.  

Mellanslag skrivs som %20 eller +. 
Matchning av de sökta nyckelorden är inte 
case-sensitive.  

type Behövs för sökning och hämtning. Används 
för att specificera sökningen. Exempelvis: 
sätts till track för att hämta en låt eller artist.   
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Bilaga 3 Prototyper 

Denna bilaga illustrerar gränssnittet för pappersprototypen och den funktionella 
webbprototypen. All programmeringskod för webbprototypen finns tillgängligt på GitHub på 
länken, https://github.com/Joagran/exjobb. 

Nedan följer figurer på pappersprototypens användargränssnitt.  

 

 

 

https://github.com/Joagran/exjobb
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Nedan följer figurer på webbprototypens användargränssnitt. Figurerna illustrerar hur 
användargränssnittet ser ut när en användare interagerar med det. De två sista figurerna 
illustrerar validering av olika interaktionsfält.  
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Bilaga 4: Enkätundersökning mall 

Namn: 
Ålder: 
Kön:   Man Kvinna 

Enkäten har som grund att samla relevant information gällande deltagarnas val av tjänster samt hur 
mycket dessa tjänster används av deltagarna. Enkäten har delatss ut till 34 deltagare. Personer som 
deltar i enkäten kryssar i svarsalternativet. Det är möjligt att kryssa i flera svarsalternativ. 

Frågor:  

Kryssa i de rutor som du anser passar bäst in. 

1. Hur god datorvana har du? 
 Mycket god datorvana 
 God datorvana 
 Mindre god datorvana 
 Ingen datorvana 

2. Vilken eller vilka musiktjänster föredrar du att använda? 
 Spotify 
 Youtube 
 Soundcloud 
 Itunes 
 Inget av dem ovan 

3. Hur ofta använder du musiktjänsten (utifrån de alternativ som kryssades i ovan)? 
 Dagligen 
 3-5 ggr/vecka 
 3-5 ggr/mån 
 Enstaka ggr/mån 

4. Vilken eller vilka taxibolag föredrar du att färdas med? 
 Taxi kurir 
 Taxi 020 
 Taxi Stockholm 
 Uber 
 Inget av dem ovan 

5. Hur ofta använder du dessa färdmedel (utifrån de alternativ som kryssades i ovan)? 
 Dagligen 
 3-5 ggr/vecka 
 3-5 ggr/mån 
 Enstaka ggr/mån 

6. Vilken eller vilka väderplattformar föredrar du att använda? 
 SMHI 
 OpenWeatherMap 
 Klart.se 
 Yr.no 
 Inget av dem ovan 

7. Hur ofta använder du dessa (utifrån de alternativ som kryssades i ovan)? 
 Dagligen 
 3-5 ggr/vecka 
 3-5 ggr/mån 
 Enstaka ggr/mån 
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Vi vill tacka dig för ditt engagemang och tid för denna enkätundersökning! 
Skulle du kunna tänka dig att följa upp denna undersökning i form av att testa en kommande prototyp, 
vänligen fyll i epost enligt nedan. 

Epost: … 

Tack ännu en gång, 

Joakim Östling & Daniel Chivi 
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Bilaga 5 Användartest mall 

Testanvändares Namn: 
 
Uppgift 1: Spela upp en låt 

Föreslagen lösning Användarens lösning Ytterligare kommentarer 

   

 
Uppgift 2: Spela upp en låt och ange tid för uppspelning 

Föreslagen lösning Användarens lösning Ytterligare kommentarer 

   

 
Uppgift 3: Spela upp en låt utifrån en specifik väderprognos 

Föreslagen lösning Användarens lösning Ytterligare kommentarer 

   

 
 
 
Uppgift 4: Boka en Uber vid en viss tid 

Föreslagen lösning Användarens lösning Ytterligare kommentarer 
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Uppgift 5: Boka en Uber vid en viss tid utifrån en viss väderprognos 

Föreslagen lösning Användarens lösning Ytterligare kommentarer 

   

 
Uppgift 6: Visa tidigare schemalagda tasks. 

Föreslagen lösning Användarens lösning Ytterligare kommentarer 
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