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Abstract 
 
 
 
In recent years there have been many breakthroughs in software and 
hardware, which has increased the demand for mobile application 
development. Technology and innovation today has a big impact on how we 
live our lives as cell phones and the internet have taken market share and has 
become a part of everything we do, which is forcing companies to become 
more digitalized. 
 
The goal of this thesis is to develop a mobile application that will be used as a 
communication tool to streamline the work/communication within service 
industries.  
 
The work begins with a quantitative study where two restaurants were 
interviewed, TGI Friday and Grand Hotel, with the goal to get an image of the 
problem that needs to be solved. During the development phase Scrum is used 
as a project method to plan the progress of the project. In the end of the 
development a usability test is performed and the system is evaluated using 
Semat Kernel. 
 
The project results in a mobile application written in Objective C and Swift 
programming languages using the integrated development environment 
Xcode with ability to create account login using Facebook, and a map that 
displays the users current location and the ability to call the waitress 
anywhere in the restaurant. 
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Abstract 

 
De senaste åren har det varit många genombrott inom mjukvara och 
hårdvara, vilket har ökat kraven på mobilapplikationsutveckling. Teknik och 
innovation har idag en stor inverkan på hur vi lever våra liv eftersom 
mobiltelefoner och internet har intagit marknadsandelar och blivit en del av 
allt vi gör. Något som tvingar företag att bli mer digitaliserade.  

Målet med detta kandidatexamensarbete var att utveckla en mobilapplikation 
som ska användas som ett kommunikationsverktyg för att effektivisera arbetet 
och kommunikationen inom restaurangbranschen.  
 
Arbetet inleds med en kvantitativ förstudie där intervjuer genomfördes på två 
restauranger, T.G.I Friday och Grand Hôtel, med mål att få en bild kring 
problemet som ska lösas. Under utvecklingsfasen används Scrum som 
arbetsmetod i projektet. I slutet av utvecklingsfasen genomfördes en 
testanalys för att utvärdera användargränssnittet. Sedan används Semat 
Kernels utvärderingskriterier för att utvärdera systemet.  
  
Projektet resulterar i en mobilapplikation skriven i Objektive C och Swift 
programmeringsspråk med utvecklingsmiljö Xcode. Systemet möjliggör 
skapandet av konto och inloggning med Facebook samt en karta som visar 
användarens nuvarande position samt att användaren kan exempelvis kalla på 
personalen med hjälp av en knapp. 
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1 Inledning 

I denna del beskrivs bakgrunden och syftet till detta projekt. Kapitlet 
presenterar även dispositionen av hela rapporten samt ett terminologiavsnitt 
med genomgång av viktiga termer.  

1.1 Bakgrund 
De senaste åren har det varit många genombrott inom mjukvara och 
hårdvara, vilket har ökat kraven på mobilapplikationsutveckling. Teknik och 
innovation har idag en stor inverkan på hur vi lever våra liv eftersom 
mobiltelefoner och internet har intagit marknadsandelar och har blivit en del 
av allt vi gör, något som tvingar företag att bli mer digitaliserade. Målet med 
examensarbetet var att ta fram en mobilapplikation, avsedd för 
restaurangbranschen, som ska effektivisera kommunikationen mellan kunden 
och restaurangen. Problemet som ska lösas i projektet är baserat på dagliga 
restaurangupplevelser som framkommit efter samtal med olika personer och 
restauranger. 

1.2 Problembeskrivning 
Restaurangbranschen påverkas av användningen av mobilapplikationer och 
mobiltelefoner. Enligt en marknadsundersökning som genomfördes av 
Göteborgs universitet [16] är ofta förekommande problem inom 
restaurangbranschen stress, långa väntetider både för att få bord och att få in 
maten och ineffektiva resurser i form av antal personal i förhållande till antal 
gäster. Orsakerna till problemen är att företag inom restaurangbranschen 
oftast är oförberedda eftersom de inte har tillräcklig information (data) om 
sina kunder, något som gör att de inte kan vara till tjänst på ett tillräckligt 
effektivt sätt. Inom ramen för det här arbetet ska problemet undersökas med 
hjälp av en förstudie och sedan lösas genom att utveckla ett system i form av 
en mobilapplikation.  

1.3 Uppdrag 
Uppdraget är att utveckla en mobilapplikation som ska användas som 
kommunikationsverktyg inom restaurangbranschen. Arbetet är ett  
entreprenörsprojekt och det har ingen extern uppdragsgivare. 
  

1.4 Projektmål 
I slutet av projekttiden erbjuds ett komplett system (en mobilapplikation) 
med potential för kommersialisering avsett för restauranger som vill minska 
stressen och effektivisera sin arbetsplats.  
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1.5 Systemkravspecifikation 
Efter diskussion och möte med flera restauranger har jag bestämt mig för att 
utgå från de generella funktionerna nedan som ett grundkrav. Anledningen till 
detta är att för att kunna kommunicera måste man först veta vem man 
kommunicerar med. Detta gör att restaurangen kan ge bättre service till 
användaren. För att göra detta möjligt krävs det att varje användare tilldelas 
ett specifikt ID. På så sätt kan restaurangen identifiera sina kunder och 
lokalisera dem i och utanför restaurangen. Ur användarens perspektiv är det 
viktigt att kunna hitta närliggande restauranger samt kunna koppla sig mot en 
vald restaurang.   
 
Nedan listas systemkraven i punktform: 

• Användaren ska kunna skapa ett konto och registrera sig 
• Användaren ska kunna hitta restauranger  i närheten  
• Användaren ska kunna tillkalla service 

 

1.6 Avgränsningar 
Mobilapplikationen utvecklades för iPhone Operative System på grund av att 
det inte fanns tillräckligt med tid för att undersöka och utveckla för Android. 
En anledning var också att Apple erbjuder bättre resurser för att underlätta 
utvecklingsprocessen.  
 

1.7 Metod 
Metodvalet bestod av en kvalitativ ansats, som grundas i en studie med syfte 
att undersöka behovet till framtagningen en IT-lösning för 
restaurangbranschen. Förstudien genomfördes med hjälp av diskussion i form 
av intervjuer. 
  

1.7.1 Förstudie och metod 
För att få en bild kring problemet som ska lösas så var det viktigt att ha ett 
underlag som förstärker framtagningen av mobilapplikationen. Detta 
underlag hämtades genom en förstudie där två restauranger intervjuades, 
T.G.I. Friday och Grand Hotel. Dessa företag ansågs vara lämpliga baserat på 
diverse faktorer. Dels för att båda företagen är verksamma inom 
restaurangbranschen och har delvis olika värderingar kring service och 
kundhanteringar  samt dels att de har olika kundkrets. Detta sammantaget ger 
en bred bild av branschen och dess kunder, samt ökar trovärdigheten av 
behovet för applikationen. Genom kontakt med personal på restaurangerna 
fick jag kontaktuppgifter till två olika chefer. Dessa personer ringdes upp och 
via telefon fick jag berätta att projektet syftar till ta fram en IT-lösning för att 
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förenkla arbetet inom restaurangbranschen.  Efter detta samtal bokades 
möten in där jag höll en så kallad ostrukturerad intervju, med förbestämda 
diskussionsämnen och ett fåtal inledande frågor. Samtalet spelades in för att 
sedan transkriberas och användas som underlag under utvecklingen av 
systemkraven. De inledande frågorna som ställdes under diskussionen och 
intervjun var allmänna frågor som:  
  
 
Hur stressigt är det under rush-tiden ?  
Det är jättestressigt att jobba på restaurang. Ibland kan det hända att man 
lämnar arbetet jätteledsen eller sur. Detta beror oftast på att gästerna inte är 
nöjda på grund av en dålig kommunikation, och problemet med detta är att vi 
bara är en länk mellan gästen och köket, något som påverkar oss mycket 
eftersom vi inte har kontroll över tiden, samtidigt som man har andra gäster 
och bordsplacering att ta hand om. 
 
Vad kan gå bättre?  
 Javisst det skulle vara bättre om man gick och berättade till gästen att hens 
mat tar några minuter extra, men ska vi göra det för alla 100 gäster? Det är 
omöjligt för vi hinner inte. Ibland går vi runt i onödan för att fråga gäster om 
de är redo att beställa, vill ha någonting mer, eller är redo att betala. De svaren 
man får är oftast ”nej vi är inte redo” detta visar bara att gästen själv vill ta 
kontakt med oss när den väl behöver oss och inte tvärtom. Ibland kan det 
hända att gästen har mat i munnen när vi kommer dit och ska säkerställa att 
allting är ok, något som inte uppskattas av alla.  
 
Vad är de missnöjda med?  
Ur gästens perspektiv har vi märkt att de vill såklart att det ska gå snabbt, de 
vill kunna få ett bord, kalla på servitris, beställa och betala utan att behöva 
vänta flera minuter.  
 
Intervjuerna visade tydligt att det finns problemområden inom dessa 
restauranger som en mobilapplikation skulle kunna lösa. Ett exempel på detta 
är att förutse när kunder är på väg, låta kunden meddela själv att den redo att 
beställa eller vill ha service. Dessutom gav förstudien mig en större förståelse 
för branschen och dess utmaningar. Enligt en undersökning som gjordes på 
Göteborgs universitet så påverkar stress gästernas restaurangupplevelse [16]. 

 

1.7.2 Projektfaser 
Arbetet bestod av tre faser, vilket visas i figur 1. Jag började med en kvalitativ 
förstudie som var till hjälp för att identifiera problem. Därefter studerade jag 
Scrum som utvecklingsmetod och Semat Kernel som används i sista fasen av 
arbetet för att utvärdera systemet. Den andra fasen var projektfasen, vilken 
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bestod av tre delar: val av metod och verktyg, systemutveckling och 
gränssnittutvärdering. Under projektfasens val av metod och verktyg 
undersöktes de olika utvecklingsverktygen som används för att utveckla 
systemet. Under systemutvecklingsfasen beskrivs hur mobilapplikationen 
utvecklades. I slutet av systemutvecklingsfasen utvärderades gränssnittet med 
mål att minska problem som kunde vara relaterade till applikationens 
användbarhet. Projektet avslutas med utvärdering av systemet med hjälp av 
Semat Kernel och Alphan mjukvarusystem. 
 
 
 
                     Projektfas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: De tre olika faserna i projektet 
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1.8 Terminologi 
 

• IOS: iPhone Operative System. 
• SDK: Software Developer Kit. 
• UID: User interface design - design av användargränssnitt. 
• UX: User experience design - design av användarupplevelsen. 
• Flödeskontroll: Är till för att begränsa hur mycket data som skickas av 

TCP så att mottagaren inte överväldigas. 
• Sliding Windows: Ett dynamiskt sätt att bestämma hur mycket data 

som man ska skicka. 
• Handoff: När en enhet byter basstation. 
• Request-to-send (RTS): Som man skickar till accesspunkten för att be 

om att få sända en viss data. 
• IMAP: Man låter mailen ligga kvar på servern så att de kan nås från alla 

datorer som kan få kontakt med mailservern. 
• SSH: Är ett protokoll som används för att koppla till andra datorer över 

internet. 
• Prototyping för små fingrar: Är en metod som går ut på att ta fram ett 

testscenario, en testmiljö, och testpersoner för att utföra ett test. 
• Api : API är en förkortning av ”Application Programme Interface”, det 

är en sammansättning av flera rutiner, protokoll och verktyg för att 
underlätta utvecklingen av ett system [10]. 

• Objective C: Objective C är ett programmeringsspråk som används för 
att utveckla mobilapplikationer för iPhone operativsystem. 
Programmeringsspråket ger objektorienterade funktioner byggt baserat 
på C programmering och använder sig av ”Cocoa library”. ”Cocoa 
library” är en kollektion av objektorienterade klasser som gör det 
möjligt att programmera olika interaktioner under 
utvecklingsprocessen [4]. 

• IOS applikation : En Ios applikation är ett system eller program som 
körs på iPhone operativsystem. Applikationen utvecklas med hjälp av 
Objectiv C och Swift programmeringsspråk och måste godkännas av 
Apple innan den publiceras och kan hämtas och användas av alla som 
äger en iPhone [5].  
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1.9 Disposition  
 
Kapitel 1: Introduktion      
Kapitlet inleds med bakgrundsinformation om ämnet för att sedan förtydliga 
problematiken och syftet med hela arbetet. 
      
Kapitel 2: Metod     
Detta kapitel går igenom de metoder som använts under 
utvecklingsprocessen, samt vilka verktyg som använts. 
 
Kapitel 3: Systemutveckling 
Detta kapitel går igenom alla delar inom systemutvecklingen  
 
Kapitel 4: Resultat     
I detta avsnitt redovisas det färdiga systemet. 
 
Kapitel 5: Vidareutveckling 
Detta avsnitt beskriver funktionerna jag hat tänkt på när jag designade 
systemet men inte hunnit under arbetsgången. 
 
Kapitel 6: Utvärdering 
Kapitlet inleds med en kortfattad beskrivning av utvärderingsmetoden Semat 
Kernel och Alphor. 
 
Kapitel 7: Slutsats 
I detta kapitel beskrivs kortfattat egna tankar om projektet.  
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2 Arbetsmetod 

I detta kapitel beskrivs arbetsmetoden som använts under projektfasen. 
Under projektet har jag valt att inte använda mig av vattenfallsmetoden 
eftersom metoden går ut på ett arbetssätt som kräver att varje steg slutförs 
innan man går vidare till nästa steg. I mitt fall var det inte möjligt då vissa 
delar krävde djupare kunskap och tid, istället valde jag att arbeta med den 
iterativa metoden Scrum. Med Scrum använde jag en utvecklingsperiod kallad 
Sprint, som är avsedd att genomföra något specifikt. Scrum används som ett 
verktyg för att genomföra utveckling, medan Semat Kernel används för att 
utvärdera resultaten jag har fått ut genom användningen av Scrum, i detta 
fallet en mobilapplikation. 
 

2.1 Projektmetod 
Inom programvaruutveckling finns det flera metoder som används, dessa 
metoder är till för att underlätta utvecklingsprocessen samt effektivisera 
arbetet. Det finns olika metoder som används inom mjukvaruutveckling, 
däribland Agila metoder och vattenfallsmetoden som är de mest använda 
metoderna[13]. Agila metoder är baserade på ett iterativt arbetssätt, vilket 
innebär att arbetet planeras utifrån en bestämd period där allt görs i bestämda 
cykler med regelbundna möten. Agila metoder utvecklades oberoende av 
varandra[13], och har de senaste åren varit de mest använda metoderna inom 
mjukvaruutveckling[13]. Jämfört med Agila metoder är den klassiska 
vattenfallsmetoden ett mer förutsägbart arbetssätt som fokuserar på att man 
ska ha en väl planerad utvecklingsfas, för att öka förutsättningarna för ett 
lyckat projekt[19]. Iterativa arbetssätt är bra att använda i de situationen där 
svårigheter uppstår som till exempel att ta fram och dokumentera alla krav i 
förväg för att sedan använda det som utvecklingsunderlag[13]. 
Vattenfallsmetoden har ett bestämt arbetssätt som bygger på en mer 
kontrollerad utvecklingsprocess.  
 

2.1.1 Vattenfallsmetoden  
Vattenfallsmodelle går ut på att man har varje uppgift under utvecklingsfasen 
helt klar innan man går vidare till nästa steg, se figur 2. Ett konkret exempel är 
att man under första steget gör en förstudie, under andra steget tar man fram 
ett kravspecifikation, under tredje steget tar man fram arkitekturen eller en 
designspecifikation, under fjärde steget tar man fram en prototyp för att sedan 
implementera och testa under resterande steg. Vilka steg man använder beror 
på projektet. Det som är bra med vattenfallsmetoden är att arbetsgivaren har 
kontroll över processen och kostnaderna under utvecklingen eftersom varje 
steg måste vara genomfört innan man påbörjar nästa steg. Något dåligt med 
modellen är att den inte hanterar förändringar så smidigt eftersom varje steg 
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är en egen process i sig och då krävs det att man går genom flera steg för att 
göra förändringar.  

 
Figur 2. Vattenfallsmetoden 

 

2.1.2 Agila metoder, Scrum 
Inom iterativa metoder används flera olika modeller, vilken modell man 
använder beror på vilket projekt man ska arbeta med och vart fokus ligger. 
Exempelvis: Scrum fokuserar på mjukvaruutveckling medan DSDM (Dynamic 
System Development) och RUP (Rational Unified Process) ger en helhetssyn 
över hela livscykeln[8].  
 
I Scrum är Sprint en fastställd tidsperiod under vilken specifikt arbete måste 
slutföras och vara redo för granskning.  Varje Sprint inleds med ett 
planeringsmöte. Under mötet, kommer produktägaren (den person som begär 
arbete) och utvecklingsteamet överens om exakt vilket arbete som kommer att 
genomföras under Sprinten. Fördelen med Sprint i Scrum är just för att man 
har en daglig kommunikation (dagligt Sprint-möte). Under Sprinten håller 
gruppen dagliga möten för att diskutera framsteg och brainstorma lösningar 
på utmaningar. I slutet av Sprinten, presenterar laget sitt slutförda arbete till 
projektägaren och projektägaren använder de kriterier som fastställts vid 
Sprintplaneringsmötet om att antingen acceptera eller avvisa arbetet[8], se 
figur 3. 

• Under Sprintplanering, tas en uppgift från kravspecifikationslistan och 
det bestäms hur denna ska implementeras 

• Gruppen har en viss tid för att utföra arbetet/implementationen. Oftast 
är en Sprint mellan två till fyra veckor för att slutföra arbetet, men 
arbetsgruppen träffas varje dag för ett dagligt Sprintmöte där man 
diskuterar utvecklingen av Sprinten-  detta kallas daglig Scrum. 

• I slutet av Sprinten skall arbetet i princip vara färdigt att ger till 
kunden, eller visa den till sin arbetsgivare.  

Förstudie

Systemkrav

designspecifikation

Implementation

Test
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• Sprinten avslutas med en Sprintöversyn. 

 
 

Figur 3. En bild av hur man  arbetar i Scrum [12] 
 

2.2 Utvecklingsverktyg  
Vilket verktyg som använts under projektet är baserat på litteraturstudien och 
valet att utveckla mobilapplikation för iPhone Operative System. Apple har 
förbestämda riktlinjer som alla utvecklare måste följa. Utvecklingsprocessen 
av en iPhone-applikation är  standardiserad, detta betyder att man inte kan 
använda andra utvecklingsmiljöer än det Apple erbjuder[17]. Modellen som 
använts under utvecklingsfasen är klient-modellen som är en Cloud-baserad 
tjänst med datalagring och databas samt push notification från Parse.  

2.2.1 Parse 
Parse är ett företag som erbjuder kostnadsfria Cloud-tjänster. Med 
användningen av Parse har jag kunnat leverera ett inloggnings- och 
registreringssystem genom användandet av olika API. Ett annat verktyg är 
Facebook developer kit som erbjuder ett brett API som kan användas för att 
generera olika informationer från Facebook.  

2.2.2 Cloudkit 
Cloudkit erbjuds av Apple och gör det möjligt för utvecklaren att definiera 
vilken användare som är klienten eller servern[17].  

2.2.3 Xcode 
Xcode är en utvecklingsmiljö som erbjuds av Apple. Xcode används främst för 
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att utveckla mobilapplikationer för iPhone och är det grundläggande verktyget 
under utvecklingsfasen.   

2.2.4 Programmeringsspråk 
Den största delen av iPhone OS är skriven i programmeringsspråken 
Objective C och Swift med hjälp av Xcode. Swift är ett nytt språk som 
utvecklades och lanserades av Apple år 2014. Både Swift och Objective C 
använder sig av Cocoa library, som är en samling av klasser som möjliggör 
kodningen av olika interaktiva funktioner.  

2.2.5 Sketch 
Sketch är ett designverktyg som används för att utforma gränssnitt för iPhone.  
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3 Systemutveckling 

Hela projektet har resulterat i framtagning av en mobilapplikation. Grunden 
för hela systemet är färdigimplementerat och är öppet för vidareutveckling 
och uppdatering. Detta kapitel beskriver systemutvecklingen.  

 

3.1 Val av projektmetod 
Eftersom mitt projekt är ett mjukvaruprojekt så väljer jag att använda Scrum 
som arbetsmetod. Arbetet började med en litteraturstudie där jag läste om 
vilka verktyg som kunde användas under projektet och utvecklingsfasen. 
 

3.1.1 Scrum i projektet 
Med hjälp av Scrum har det varit enklare att följa projektutvecklingen. 
Projektet delades i Sprintar, se figur 4. För varje Sprint hade jag en specifik 
uppgift som skulle genomföras. I normalt fall i Scrum finns det en 
produktägare, Scrum master, och arbetsgruppen (team). Enligt Scrum, skapar 
produktägaren en prioriterad önskelista kallad produktlista som används 
under varje Sprint. I mitt fall så bestod listan av systemkraven. 

• Under Sprint 1 utfördes förstudie, litteraturstudie och val av 
verktyg 

• Under Sprint 2 utvecklades systemet som hjälper användaren att 
skapa konto och logga in 

• Under Sprint 3 utvecklades systemkravet Login 
• Under Sprint 4 utvecklades systemkravet Karta 

 

 
 

Figur 4. Scrum arbetsmetod 
 

 

• Sprint	4• Sprint	3

• Sprint	2• Sprint	1
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av	
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Under projektet gjordes Sprintplaneringar men dagliga möten ersattes med 
informationssökning (se figur 5), eftersom det inte fanns någon annan att 
diskutera projektet med.  

 

   
Figur 5. En  bild av hur Scrum anpassades i arbetet, daglig 
informationssökning istället för dagligamöte i sprint [12] 

 
 

3.2 Systemdesign av användarupplevelsen  
Enligt problembeskrivningen har vi två typer av användare, restauranger och 
restauranggäster. Systemet ska förbättra gästernas restaurangupplevelse  och 
samtidigt effektivisera kommunikationen i restaurangen. Processen att besöka 
en restaurang kan se ut på följande sätt: 
 
Steg1: Hitta en restaurang. 
Steg2: Kontakta servitris  
Steg3: Blir tilldelad  ett bord. 
Steg4: Gästen utforskar menyn  
Steg5: Kontakta servitris 
Steg6: Gästen väntar ett par minuter innan hen får sin beställning levererad  
Steg7: Ibland kan gästen  hamna i en situation där hen behöver något, det kan 
vara för att be om notan eller ett allmänt serviceärende.  
 
Nyckelordet som hjälper mig att utveckla systemet ur användarupplevelsen är 
följande:  Hitta, Tilldela, Kontakta se figur 6. 

Produktbaklog

Sprint	- Daglig	
Informationsökning

Resultat
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Figur 6. Systemdesign av systemets tre moduler. 
 
Men i dagsläget finns inte något system som innehåller alla tre moduler som 
presenteras i figur 8, i ett och samma system. Det gamla sättet att hitta en 
restaurang är att fysiskt leta, men med hjälp av IT har detta digitaliserats med 
hjälp av en karta. För att sedan kunna tilldela ett bord till varje gäst behöver vi 
ha alla bord registrerade och för att lösa detta krävs det att vi har en databas 
som hanterar bordtillgängligheten. För att göra det möjligt för användaren att 
kontakta servicepersonalen behöver användaren identifieras, för att kunna 
kopplas till restaurangens databas.  

3.2.1 Hitta  
Att implementera ett färdig system är något som förenklar utvecklingen 
eftersom jag behöver inte utveckla en egen karta. Det som krävs från min sida 
är att jag väljer hur kartan ska integreras i mitt system.   

3.2.2 Tilldela  
Ett bord ska tilldelas till användaren. Ur ett design-perspektiv är 
integrationen möjlig om det finns ett delsystem som hanterar alla bord.  

3.2.3 Kontakta  
För att gästen och servicepersonalen ska kunna kommunicera med varandra 
krävs det att varje gäst har ett unikt ID. 
 

3.3 Val av utvecklingsverktyg 

3.3.1 Xcode  
Eftersom jag redan från början valde att utveckla för iPhone OS så var valet av 
utvecklingsmiljö förbestämd. Utvecklingsprocessen av en iPhone-applikation 
är standardiserad[17], detta betyder att man inte kan använda andra 
utvecklingsmiljöer än det Apple erbjuder. Xcode använder sig av Objective C 
och Swift programmeringsspråk. 

•Hitta restauranger		
i	närheten
•Hitta ett	bord

Hitta

•Bli	tilldelad	ett	
bordsnummer
•Registrera ett	bord

Tilldela •Komma i	kontakt	
med	
servicepersonal
•Be om	notan
•Beställa	etc..	

Kontakta
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3.3.2 Cloudtjänster 
Cloud computing (moln) är en allmän term och tjänst som används för att 
spara data och leverera tjänster över internet. Med hjälp av Cloud-tjänsten 
kan utvecklare utveckla produkter som är fokuserade på klienten istället för 
att skriva och implementera egna datastrukturer för att hantera information.  
I dagsläget finns det flera olika Cloud-leverantörer som erbjuder anpassade 
och enkla lösningar till mjukvaruutvecklare.  
 
Det mest populära och billigaste alternativet på marknaden just nu är Parse. 
Parse är idag en av världen mest använda Cloud-databaser då den ägs och 
används av bland annat Facebook[13] som är världen största tjänst inom 
sociala medier med mer än 1 miljard användare [15]. Parse blev populärt efter 
att Facebook[2] köpte upp och investerade i företaget, detta skapade 
möjligheter för flera utvecklare att integrera Facebook i sina 
mobilapplikationer. Firebase[18] är ett annat alternativ. Firebase är en 
komplett plattform som liksom Parse används för att utveckla mobil- och 
webbapplikationer[18]. Firebase erbjuder realtid JSON databas för att hantera 
och synkronisera data[18]. Cloud fungerar så att sparad information är 
tillgänglig via internet och nås från alla enheter så länge man använder 
samma konto, figur 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Moln (Cloud) kommunikationsprocess. Samma information nås 
enkelt från olika enheter. 

 
 
I mitt projekt använder jag Parse som leverantör eftersom Parse[11] är 
kostnadsfri och är ”open source” något som gör att man som utvecklare kan 
bidra till plattformens utveckling. Alternativet Firebase[18] är lika bra som 
Parse men den har begränsningar om man inte betalar för en premium-
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version. Baserat på detta klassificeras Firebase som ett dyrare alternativ. Det 
finns flera andra leverantörer men dessa två är de mest kända. En annan 
anledning är att eftersom Parse API är open source så finns det bra 
dokumentation som ständigt uppdateras av olika utvecklare. Vilken Cloud- 
leverantör man väljer beror på vad man har för mål och budget. 
 

3.4 Systemarkitektur och lösning  

Systemet är byggt i tre olika moduler som kommunicerar med varandra där 
pilarna representera dataflöde, se figur 8. Företag som vill nå sina kunder och 
effektivisera sin kommunikation kommer ha en stor användningen av system, 
som till exempel vet när kunderna närmar sig och skickar erbjudanden till alla 
i närheten, eller påminner om oplanerade ändringar. NSlocation är en klass 
som erbjuds av Apple, det som händer med användning av denna klassen är 
att: Man kan tilldela en ID till varje användare, som sedan  kan användas för 
att plotta användarens position i en Karta. Jag utför tre globala processer som 
är delade i tre moduler. Första modulen innehåller all information om 
användaren och företagen. Cloud-databasen hanterar Api-förfrågningar och 
Push notifikationer mellan användare och företag(restauranger). Jag gör 
dessa API-förfrågningar för att göra applikationen medveten om vem som är 
användare eller företag, på så sätt kan Cloud-databasen svara på rätt 
förfrågning. Varje förfrågning som kommer från användare kontrollerar till 
Cloud-databasen, som sedan kolla om den mottagna informationen finns 
registrerat. Om information finns så skickas svaret som en Push-notifikation 
till företaget, med meddelande om att någon försöker etablera en 
kommunikationskanal. 
 
            Hitta   Tilldela      Kontakta 

 
 
Figur 8. Systemets tre moduler. Denna processen är en avancerad modell av 

modellen i figur 6. 
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3.5 Konto 
Denna del går igenom det utförda arbetet under Sprint 2. Under Sprinten 
utvecklades systemet som hjälper användaren att skapa konto och logga in. 
Jag använda mig av olika API för att anropa delfunktionerna från olika API-
leverantörer. Ett exempel är att med användning av Facebook API 
tillsammans med Parse Cloudcode kunde jag skapa ett globalt 
inloggningssystem som anropar Facebook för att spara användarnas 
information på Cloud-servern. På så sätt behöver inte användarna logga in sig 
varje gång de startar appen så länge de är inloggade på Facebook. All 
uppsättning och redigering av Cloud-databasen sköttes via Parse.  

3.5.1 Användare 
I kärnan av många applikationer, finns det en klass för att implementera ett 
användarkonto som låter användaren spara och ha tillgång till sin information 
på ett säkert sätt. Parse erbjuder en specialiserad klass som kallas ”PFUser” 
som per automatik hanterar den mesta av funktionaliteten som behövs för att 
hantera ett användarkonto i sitt program. Med den klassen, blir det möjligt för 
användare att skapa och äga ett konto på appen.  
 
”PFUser” har några egenskaper som behövs för att hantera användare: 
Användarnamn: Användarens användarnamn (obligatorisk) 
Lösenord: Användarens lösenord (obligatorisk när man skapar konto) 
Email: Användarens emailadress (ej obligatorisk) 
 

3.5.2 Skapa konto 
När appen startas första gången ber den användaren att skapa ett konto för att 
kunna ha tillgång till appen, med hjälp av metoden: mySignupMethod. Koden 
nedan visar hur kontoregistreringen genomförs i kod. Detta anrop (se rad 1 i 
kodavsnitt 1) skapar en ny användare i Parse-databasen åt oss. Innan den gör 
det så kollar den om både användarnamnet och email-adressen är unika. 
Lösenord är dolda i Cloudserven med hjälp av en krypteringsalgoritm. 
Lösenord sparas aldrig i full text, användaren får inte heller tillbaka lösenord 
från servern i full text när hen har glömt sitt lösenord. 
 

Kodavsnitt 1. Modul för att registrera konto 
 

1) - (void)mySignupMethod { 
    PFUser *user = [PFUser user]; 
    user.username = @"my name"; 
    user.password = @"my pass"; 
    user.email = @"email@example.com"; 
 
    // man lägga till andra felt på följande sätt med PFObject 
    user[@"phone"] = @"415-392-0202"; 
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Processen är densamma för företag, den enda skillnaden är att i Cloud-
databasen definieras två olika användar-ID, där den ena har fler behörigheter 
än den andra. Det första som händer i processen är att användaren definieras i 
en av två grupper: företag och kunder, se figur 9. Företag verifierar sitt konto 
med företagets organisationsnummer och vanliga användaren verifierar sitt 
konto med mobilnummer. Anledning till att jag använder två olika variabler 
för identifieringar är för att göra det enklare när applikationen 
kommersialiseras. Detta ger möjligheten för användaren att använda en 
applikation med tillgång till flera företag. Det som händer i processen är: För 
att skilja på användare och företag så har jag två olika registreringsprocesser. 
Ett konto för företag som registrerar sig med företagets 
organisationsnummer, och ett konto för användare som registrerar sig med 
telefonnummer, se figur 9 och 10. 
 

  
             

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Kontomodellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konto

Restaurang	ID Kund	ID
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Figur 10. Kontogrässnitt för användare (kund) respektive företag  
 

3.6 Login 
Efter att användaren har skapat konto så är det viktig att hen kan komma åt 
sitt konto vid nästa inloggning i applikationen. För att göra detta så använder 
jag metoden LoginWithUsernameInBackground (se kodavsnitt 2 och figur 
11)[11].  
 

Kodavsnitt 2. Metoden ”LoginInWithUsernameInBackground” 
 

 

[PFUser LogInWithUsernameInBackground:@"anvandarnamn" password:@"losenord" 
  block:^(PFUser *user, NSError *error) { 
    if (user) { 
      // Do stuff after successful login. 
    } else { 
      // The login failed. Check error to see why. 
    } 

}]; 
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Figur 11. Inloggningsgränssnitten  
 

3.6.1 Parse och Facebook integration 
Parse erbjuder ett enkelt sätt att integrera Facebook med IOS 
mobilapplikationer. För att kunna göra det så erbjuder Facebook sin API 
genom Facebook SDK och detta är en kollektion av Facebooks klasser som gör 
det möjligt att anropa olika funktioner ur Facebooks tjänster, till exempel med 
användning av både Facebook och Parse i projektet kan Parseklassen 
”PFUser” integreras för att skapa en länk mellan applikationens användare 
och deras Facebookidentitet.  
 
Med integration av Parse och Facebook blir det enkelt för användare att skapa 
ett konto eller logga in då inloggningen genomförs med bara ett knapptryck 
som sedan kopplas till ett existerande Facebookkonto. Det som händer är att 
på varje anrop som görs så hämtas ett block av data från Facebook som sedan 
sparas i cloud-databasen. Data som hämtas ut från Facebook är information 
som behövs för att användaren ska kunna logga in i appen exempelvis en 
profilbild. Integrationen av Parse gjordes genom följande implementation: 
först skapades en Parse-applikation via Parse utvecklarhemsida efter det blir 
man tilldelad ett ”Parse-application ID” som är en identifikation som hjälper 
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Parse att identifiera applikationen för att sedan anropa Facebook, se 
kodavsnitt 3 rad 5. 
 

 
Kodavsnitt 3. Application ID. Koden visar hur man anropar Parse med hjälp 

Applikation ID och Client ID 
 

 
 

3.7 Karta 
Karta är en geografisk och grafisk representation av information som 
datastrukturer, koordinater och objekt. Dessa används för att identifiera och 
spåra föremål och personer i rörelse samt få realtidsinformation. Med karta 
kan utvecklare bygga olika typer av system som hjälper användaren att ta sig 
från en punkt till en annan eller hitta platser runtomkring den aktuella 
positionen. Punkterna är i form av geografiska koordinater och representerar 
oftast personer, företag, platser eller föremål [3]. Anledningen till att 
funktionen karta i ingår i systemkraven är för att föreslå närliggande 
restauranger till användaren.  
 

3.7.1 Implementation av funktionen Karta 
 “Mapkit” är tillgänglig för iPhone applikationsutveckling via Apple. Mapkit 
gör utvecklingsprocessen enklare för utvecklare att integrera karta i en 
applikation. Med Mapkit kan applikationen visa användarens koordinater, 
företag i närheten, hitta vänner och spåra föremål etcetera.  Under projektet 
har jag använt Mapkit för att visa tillgängliga företag runt en specifik punkt till 
exempel användarens position, samt att användaren kan välja ett företag och 
sedan koppla upp sig mot företaget, se figur 12. 

// AppDelegate.m 
#import <FBSDKCoreKit/FBSDKCoreKit.h> 
#import <ParseFacebookUtilsV4/PFFacebookUtils.h> 
 
@implementation AppDelegate 
 
5) - (void)application:(UIApplication *)application 
didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions { 
  [Parse setApplicationId:@"parseAppId" clientKey:@"parseClientKey"];	
  [PFFacebookUtils initializeFacebookWithApplicationLaunchOptions:launchOptions]; 

} 
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Figur 12. Karta (eng: Map) vänstra bilden visa en närmare zoom över 
användaren position. 

 

3.7.2 Integration 
Det första appen gör när användaren tar sig till funktionen karta är att den 
visar användarens nuvarande position. Eftersom grundtanken är att erbjuda 
närliggande företag så är det viktig att ha en startpunkt. Det appen vill är att 
användaren ska kunna hitta sin position i kartan innan hen söker någonting 
annat. Anledningen till att användaren ska hitta sin position är att underlätta 
för systemet att föreslå närliggande platser, såsom företag. I första steget 
skapades ett gränssnitt med hjälp av Xcode, vilket är utvecklingsmiljön som 
används under utvecklingsprocessen. I andra steget kopplas varje gränssnitt 
ihop med den rätta klassen. I detta fall kallas klassen för VenueViewController 
som är en klass som hanterar funktionerna i kartan. För att kartan ska visa 
upp ett föremål eller en plats krävs att longitud och latitud såväl som område 
eller regionen som ska visas är specificerade, (se rad 1 kodavsnitt 4). För att 
göra detta används det en stödklass som ritar regionen runt användarens 
nuvarande position och ett bestämt område. I slutändan anropas mapview 
som enkelt zoomar till den region som användaren är intresserad av. 
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Kodavsnitt 4. Användarens positionering. Koordinaterna är hårdkodade för 

att simulera exemplet till vänster i figur 12. 
 
 

3.7.3  Dataritning 
För att kunna plotta data på kartan så skapades en klass som används för att 
implementera MKAnnotationsprotokollen. MKAnnotation returnerar en titel, 
undertitel och koordinater (se rad 1-11 kodavsnitt 5). Dessa används för att 
göra koordinaterna mer läsliga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kodavsnitt 5. MKAnnotation-implementationen  

 
 

3.8 Gränssnittsutvärdering 
I denna del utvärderas gränssnittet genom att använda en utvärderingsmetod 
som beskrivs i artikeln "Prototyper för små fingrar" [9] Denna metod går ut på 
att ta fram testscenario, testmiljö, och testpersoner för att genomföra ett test. 
Två iterationer genomförs med två unika testare i varje cykel. Testaren 
representerar användargruppen. Testdelen innehåller planen för våra tester, 
en beskrivning av den metod som används för att genomföra testerna och en 
beskrivning av de ändringar som gjorts.  För att kunna genomföra testet har 
jag tagit hjälp av fyra andra studenter från programmet Civilingenjör IT på 
KTH. 
 

1) - (void)viewWillAppear:(BOOL)animated {   
    // 1 
    CLLocationCoordinate2D zoomLocation; 
    zoomLocation.latitude = 39.281516; 
    zoomLocation.longitude= -76.580806; 
    // 2 
    MKCoordinateRegion viewRegion = 
MKCoordinateRegionMakeWithDistance(zoomLocation, 0.5*METERS_PER_MILE, 
0.5*METERS_PER_MILE); 
		

1) - (MKAnnotationView *)mapView:(MKMapView *)mapView 
viewForAnnotation:(id <MKAnnotation>)annotation { 

    static NSString *identifier = @"MinPosition";    
    if ([annotation isKindOfClass:[MyLocation class]]) { 
  
        MKAnnotationView *annotationView = (MKAnnotationView *) [_mapView 
dequeueReusableAnnotationViewWithIdentifier:identifier]; 
        if (annotationView == nil) { 
            annotationView = [[MKAnnotationView alloc] initWithAnnotation:annotation 
reuseIdentifier:identifier]; 
            annotationView.enabled = YES; 
            annotationView.canShowCallout = YES; 
            annotationView.image = [UIImage imageNamed:@"image.png"];//Här sätts en bild 
som representera en pin 
        } else { 
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3.8.1 Betatest 
Målet är att testa gränssnittet och genomföra flera iterationer för att åtgärda 
eventuella problem som dyker upp under utvärderingen. Varje iteration består 
av ett test och en omformingscykel, där två unika testpersoner ombeds att 
utföra flera fördefinierade uppgifter. Eventuella problem som dyker upp 
under intervjuerna dokumenteras av utsedda observatörer. Denna 
dokumentation tillsammans med eventuell feedback från testpersonerna 
används som underlag för ändringar som gjorts i prototypen. Två sådana 
iterationer genomfördes.  
 

3.8.2 Testplan 
Första steget var att tilldela specifika roller för varje gruppmedlem under 
testet. Enligt artikeln ”Prototyper för små fingrar” har vi utsett en ”greeter”, en 
handledare och flera observatörer. Ingen tilldelades rollen av datorn eftersom 
gränssnittet presenterades på pappersprototyp. För att testet skulle gå smidigt 
och få testpersonerna att tycka att det var roligt, omorganiserades möblerna i 
rummet för att efterlikna en verklig testmiljö.  
 
Testaren satt på ett sådant sätt att hen inte distraherades av observatörer och 
kunde fokusera all sin uppmärksamhet på att interagera med gränssnittet. 
Handledaren satt bredvid testpersonen för att göra kommunikationen mellan 
honom och testaren så enkel som möjligt. Observatörerna satt på ett sådant 
sätt att de kunde se och anteckna vad testaren gjorde. 
 
Planeringen såg ut som så att en person hade rollen som presentatör med mål 
att hälsa och introducera ämnet på ett så artigt sätt som möjligt så att testaren 
kände sig välkommen och avslappnad när hen väl började interagera med 
prototypen. Presentatören skulle då ge några instruktioner och berätta för 
testpersonerna exakt vad testet gick ut på. Observatörerna fick inte avbryta 
eller förvirra testpersonerna. Deras uppgift var bara att observera och 
anteckna allt som hände under testet. Iakttagelser under testningen 
diskuterades senare i gruppen och ändringar på gränssnittet genomfördes. 
Innan det riktiga testet började så genomfördes ett test för att skapa en idé om 
hur det skulle gå till. En gruppmedlem utsågs till en testperson och vi försökte 
utföra ett test som om det var ett riktigt scenario. Genom att göra detta fick vi 
en tydligare bild av hur vi skulle arbeta under ett verkligt scenario. Vi 
observerade varandras handlingar och diskuterade våra tillkortakommanden. 
När alla förberedelser var färdiga inleddes de riktiga testerna. 
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3.8.3 Testgenomförande 
Utvärderingen bestod av två iterationer som ägde rum vid ICT-skolan i Kista. 
Möblerna omorganiserades för att likna en testmiljö, se figur 13. 

 

Figur 13. Rummet där första testsessionen ägde rum. 
 
Den första iterationen gjordes den 20 maj 2015 och genomfördes av en grupp 
på 2 personer. För att kunna börja med testsessionen fick  
gruppmedlemmarna olika roller. Först tilldelades en ”greeter” till en medlem. 
Dennes jobb är att välkomna testanvändare, få dem att känna sig bekväma 
och ställa några allmänna frågor såsom ålder, arbete och 
utbildningsbakgrund. När ”greetern” gjort sin del tog testsansvarig över 
genom att förklara allmänt vad testet handlar om samt berätta för dem hur 
testet skulle gå till. När testpersonerna var bekant med gränssnittet fick hen 
specifika uppgifter som t.ex. hitta ett visst objekt, sida, eller meny. 

Testpersonerna utför följande uppgifter: 

● Hitta sidan med regler. 
● Logga in med Facebook  
● Navigera till meny. 
● Hitta närmaste företag 
● Logga ut 

Medan testaren testade gränssnittet, fanns det tre observatörer som 
antecknade, varav en tidigare hade haft rollen av ”greeter”. De anteckningar 
som togs av observatörerna var till exempel uppgifter som testare hade 
problem att utföra någon av de uppgifter som gavs till dem av testansvarig. 
Anteckningarna användes senare för att göra ändringar i gränssnittet. 
 
I den första iterationen, testades gränssnittet av två testare, varav en arbetade 
på bank och en var arbetssökande/student. Den andra iterationen inträffade 
den 25 maj 2015 och genomfördes av en grupp på 2 personer, se figur 14. 
Vissa förändringar gjordes till gränssnittet baserat på feedbacken från den 
första iterationen.  
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Figur 14. Rummet där andra testsessionen ägde rum 

Den andra testsessionen liknade den första sessionen; den enda stora 
skillnaden var att platsen var annorlunda, denna session genomfördes också 
på ICT-skolan i Kista, men i ett mindre rum. Denna gång fanns två 
observatörer, varav en hade rollen som både ”greeter” och observatör. Samma 
uppgifter (enligt ovan) gavs till testpersonerna att utföra. Information om 
testpersonerna finns i tabell 1. 

 

Tabell 1. Information om de testpersonerna som gränssnittet testades på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ålder Arbetsplats  Utbildning 

25 Bontouch Företagsekonomi 

23 Swedbank Civilingenjör programmet inom Industriell 
ekonomi 

26 Volvo Civilingenjör programmet inom Elektronik 

21 SL Högskoleingenjör programmet inom 
Maskinteknik 
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3.9 Designändringar 
Från allra första början var designen fokuserad på enkelhet och tydlighet. 
Målet var att försöka göra det enkelt för användaren att interagera med vår 
prototyp. Men efter att ha utfört fyra interaktionstester identifierades flera 
frågor som lyfts fram nedan. 
 

3.9.1 Första iterationen 
 
Testperson 1  
● Var förvirrad när hon försökte navigera genom gränssnittet. 
● Hade svårt att hitta hemknappen 
● Hade svårt att hitta informationssidan om applikationens policy  

Testperson2 
● Hade svårt att hitta hemknappen  
● Hade svårt att göra skillnaden mellan informationssida och profilsidan 

 
De förbättringarna som valdes att lägga fokus på i denna omgång var att 
förbättra alla knappar och hjälpfunktioner i applikationen. Den gamla 
designen var mer fokuserad på funktionaliteten än användarupplevelsen, 
något vi kunnat se under designcykeln, se figur 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 15. Interaktioner i designcykeln  
 
 

3.9.2 Ändringar efter första iterationen 
Ändringar gjordes i hemskärmen: istället för att ha det tomt så har det lagts 
ikoner och bilder för att guida och göra det tydligare för användare, se figur 
16. Jag har också använt de saker användaren är bekant med som t.ex. 
användarens naturliga språk som kanske skulle göra det lättare för nästa 
användare att förstå utan att behöva tänka för mycket.  
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Figur 16. Gränssnitt före och efter första iterationen 

 

3.9.3 Andra iteration 
Test person 1: 
● Hade svårt att navigera i prototypen 
● hade svårt att hitta hemknappen 

Test person 2: 
● Hade svårt att hitta hemknappen 
● Hade svårt att förstå var i appen hon var 

 
Efter att ha kört dessa testfall märktes det att testanvändaren hade svårt att 
navigerar mellan sidorna. Under designprocessen har jag lärt mig att skilja på 
vilka former av indata som bör och inte bör vara möjligt när man interagera 
med gränssnittet. Jag har också märkt att mitt nuvarande gränssnitt inte ger 
enkel tillgång till de regler som endast är tillgängliga via en knapp på 
hemsidan. 
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3.9.4 Ändringar 
En ny knapp lades till så att användaren kan ha möjlighet att utföra åtgärder 
som att visa meny till startsidan och till regelsidan utan att behöva besöka 
onödiga sidor, se figur 17. Målet med förändringarna var att tillåta användaren 
att passera genom de sidorna mer effektivt. 

 

 
 
Figur 17. Gränssnittet före och efter andra iteration  

 

3.10  Testreflektion  
Eftersom tanken från början var att använda metoden enligt ”Prototypen för 
tiny fingers” [9], så var det redan från början klart hur processen skulle 
utföras. Men ett problem var att vi var tvungna att anpassa oss och vara 
beredda på olika oplanerade omständigheter.  

Det fanns endast två dagar till förfogande slutföra hela utvärderingen. Det var 
ofrånkomligt att revidera begränsningar på den avsedda användargruppen för 
att få lämpliga testpersoner inom den tilldelade tiden. Det var svårt att hitta 
en rejäl och varierad grupp när man behöver utföra alla tester och 
designändringar av prototypen inom en sådan kort tidsram. Testpersonernas 
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bakgrund och ålder kunde ha möjligen ha fått större variation om vi hade haft 
mer tid. 

Det var svårt att veta vilken information om testpersonerna som skulle gynna 
oss under vår analys av testet. Vi gav det en tanke och beslutade att ålder, 
arbetslivserfarenhet och utbildning kan betraktas som relevanta data för 
analys. Men tyvärr, har det inte funnits någon användning för den 
informationen. Sådan information kan vara användbar för stora projekt, med 
flera iterationer. I så fall kunde informationen ha samlats in med en 
standardiserat formulär så att testpersonerna kunde fylla i själva.  

Användning av fördefinierade roller hjälpte testet att gå smidigt eftersom 
varje individ visste exakt vad de skulle göra hela tiden. Beslutet fattades att 
inte byta roller mellan iterationer på grund av att vi ville behålla erfarenhet 
efter utförda tester. 

En avvägning gjordes för hur många testansvariga som bör tilldelas rollen 
som observatör. Att ha alltför många observatörer kunde skrämma 
testpersonen speciellt med våra små testanläggningar i åtanke. Men på grund 
av det begränsade antalet testpersoner var det viktigare för oss att extrahera 
så många anteckningar från ett test som möjligt. 

Sammantaget har denna metod fungerat riktigt bra. Det var lätt att förstå och 
anpassa till projektet. Var och en av iterationerna genererade en mängd 
observationer som korrekt och snabbt identifierade konstruktionsfel i vår 
prototyp 
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4 Resultat 

I detta avsnitt redovisas det färdiga systemet. 

4.1 Swapp mobilapplikation 
Projektet har resulterat i framtagningen av ett system som visas i  figur 18-19. 
Swapp är en IOS mobilapplikation utvecklad för att effektivisera och minska 
stressen inom servicebranschen. Systemet är utvecklat med Xcode och Sketch, 
som design- och utvecklingsverktyg. Systemet är färdigimplementerat och 
fungerar som förväntat, frågeställningarna är besvarade och systemkraven är 
implementerade. Efter implementationen har systemgränssnittet genomgått 
ett test. 

 
 
Figur 18. Bilden visar slutprodukten av modulen för att öppna ett bord med 

användningen av QR- kod. 
 

4.2 Användning 
När användaren laddar ner appen visas första gången ett 
inloggningsgränssnitt som är till för att göra det möjligt för användaren att 
skapa ett konto för att sedan ha tillgång till appens tre funktioner som är 
login, karta och tillkalla service. Efter inloggningen har användaren tillgång 
till ett nytt gränssnitt där användaren väljer restaurang. Om användaren är i 
restaurangen så aktiveras en knapp som sedan används för att registrera ett 
bord. Om användaren är utanför restaurangen upp till 500 m ifrån 
restaurangen så kan hen bara kommunicera med restaurangen via appens 
egen kontaktfunktion. Med denna funktionen kan användaren boka bord eller 
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bekräfta sin bokning, bordet öppnas med hjälp av en QR-kod som skannas via 
appen. Koden sitter på bordet. Efter att ha öppnat ett bord tilldelas ett 
bordsnummer till användaren samt att hen har tillgång till en funktion som 
heter Waitress (se figur 18). Denna funktion används som en 
kommunikationsknapp mellan användarens applikation och restaurangens 
centrala skärm. Med denna knapp kan användaren kalla på servitris.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 19. Hemskärm  och serviceskärmen   
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5 Vidareutveckling 

Detta avsnitt beskriver möjliga framtida funktioner, för vilka idéerna uppkom 
när systemet designades men som av tidsmässiga skäl inte implementerats. 

 

5.1 Apple Watch OS 
De senaste månaderna har Apple lanserat en smart klocka som ska vara ett 
kompletterande alternativ och stöd till iPhone. I samband med lanseringen 
finns det även möjlighet att implementera befintliga funktioner från en 
existerande applikation till den smarta klockan. Detta skulle innebära att 
ägare av en smarta klocka skulle kunna kommunicera med appen utan att ta 
fram sin mobiltelefon.  

• Funktionen som skall vidareutvecklas är 3 knappar som kallar på 
servitrisen, se figur 20. 

o Kalla på service (Waitress) 
o Be om notan (Bill) 
o Beställa (Order) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 20. Implementationsförslag Apple Watch OS 
 
 

5.2 Android OS 
I dagsläge fungerar systemet endast på iPhone OS. För att kunna nå ut till 
flera kunder och användare krävs det att applikationen utvecklas och 
implementeras till Android Operativsystem. 
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6 Utvärdering  

Detta avsnitt beskriver utvärdering av system, arbetsmetod och gränssnitt.  
Kapitlet inleds med en kortfattad beskrivning av utvärderingsmetoden Semat 
Kernel och Alphor. 

 

6.1 Semat Kernel utvärderingsprocess   
 
Semat Kernel är en utvärderingsprocess som fångar essensen av effektiv och 
skalbar programvaruutveckling i praktiken med fokus att fastställa en 
gemensam grund för mjukvaruutvecklingsmetoder [6]. I Kernelstandarden 
använder man sig av något som kallas “Alpha”, vilket är en akronym för 
Abstract-Level-Progress-Health-Attribute. Alphorna är en viktig del för att 
utvärdera och bedöma om olika delar i projektet går i rätt riktning [6]. Dessa 
upprättas genom en checklista där projektprocessen är indelad i sex 
kategorier, se figur 21.  
 

 
 

Figur 21. The Alpha 
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6.2 Semat Kernels användbarhet 
 
Alphorna är en viktig del för att utvärdera och bedöma om olika delar i 
projektet går i rätt riktning. Att använda sig av Semat Kernel, tycker jag är bra. 
Det ger en klar överblick över hur och vad som skall göras och vad som har 
uppnåtts.   
 
Många universitet använder Semat Kernel i sina utbildningar, speciellt inom 
programvaruutveckling [10]. Målet är att skapa utbildningar och kursmaterial 
som är gångbara internationellt och därmed kunna sprida erfarenheter och 
lärdomar. Universitet som bland annat KTH, Carneige Mellon University 
Silicon Valley, University Nacional de Colombia använder sig av detta. Även 
IBM, Microsoft, Ericsson och Samsung är engagerade och arbetar på något 
sätt med Semat Kernel. Detta menar jag påvisar att Semat Kernel är en 
populär standard bland både universitet och stora företag och därmed är en 
metod som fungerar bra i mjukvaruprojekt [6]. I mitt projekt har metoden 
hjälp mig att följa utvecklingfasen med hjälp av Alphan Mjukvarusystem.  
Semat Kernel består av 6 Alphor (Opportunity, Software system, 
Requirement, Team, Work, Way-of-Working).	 Alphorna är i princip 
designade för en större arbetsgrupp eller ett större projekgrupp, enligt Semat 
kernel ska varje team eller projektmedlem ansvara för en bestämd Alpha[6]. 
Detta för att minska arbetsbelastningen och öka trovärdigheten av 
genomförda utvärderingar.  

I projektet används två Alphor men endast en Alpha utvärderas: 
mjukvarusystem. Anledningen till detta är att projektet genomförs av endast 
en person som är både ansvarig för hela projektet och utvecklingsprocessen, 
alltså saknas det ett team för att kunna använda Alphan Team. Valet av 
Alphorna baserades på utvecklingsfaserna: Problem identifieras, möjligheter 
skapas från problemet, en lösning identifieras ur möjligheten, lösningen 
implementeras och sedan blir en produkt. Projektet fokuseras på att 
systematisk utvärdera endast  mjukvarusystem (eng: Software system) då 
detta valdes som relevant. Men självklart hade saker sett annorlunda ut om 
projektet genomfördes av en grupp eller under en längre tidsperiod.  

 

6.3 Alphor 
Här nedan presenteras alla Alphor baserat på Semat Kernel. 
 

6.3.1  Alpha Opportunity 
Alphan Opportunity är som en förstudie, den är till för att identifiera 
möjligheterna, dvs varför systemet ska utvecklas [6]. 
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6.3.1.1 Alpha Requirement 
Per definition är Alphan Requirement den delen av arbetet som avser 
indentifiering av systemkraven som behövs för att få en tydligare bild av 
systemet [6]. 
 

6.3.1.2 Alpha Work 
Alphan Work är den delen av metoden som avser rollerna inom projektet, som 
till exempel vem som är ansvarig över ett specifikt ansvarsområde, till exempel 
systemutveckling, design etc. Beroende på hur stort projektet är hjälper 
Alphan Work att systematisk utvärdera arbetet och har en översikt över hur 
arbetets sköts i teamet [6]. 
 

6.3.1.3 Alpha Way-of-Working 
Alphan Way-of-Working definierar hur arbetsmetoden tillämpas av projekt- 
gruppen. Alphan används för att systematisk utvärdera sättet arbetet utförs på 
[6]. 
 

6.3.1.4 Alpha Team  
Alphan team är den delen av metoden som avser arbetsgruppen inom 
projektet, som till exempel team-uppbyggnad. Beroende på hur stort projektet 
är hjälper Alphan Team projektgruppen att systematisk ha kontroll och 
översikt över arbetsteamet [6]. 
 

6.3.1.5 Alpha Mjukvarusystem 
Per definition är Mjukvarusystem ett system som består av mjukvara, 
hårdvara och data som ger dess primära värde genom exekveringen av 
programvaran.  Alphan används för att systematisk följa och utvärdera 
mjukvarusystemets tillstånd med hjälp av en checklista [6] 
 

6.4 Utvärdering av Alpha Mjukvarusystem 
(Mobilapplikation) 

Efter slutfört projekt används Alphan mjukvarusystem för att utvärdera 
systemet. De fem kriterierna: Architecture selected, demonstrable, usable, 
ready, operational, kommer att utvärderas med hjälp av en mall där jag 
skriver min åsikt beroende på om jag tycker att systemet stämmer överens 
med kriterierna. Därefter så motiveras svaret, se tabell 2-7. På så vis får jag en 
bra överblick över systemets tillstånd. Utvärderingen visar att det utvecklade 
systemet fungerar samt att det finns möjlighet för eventuell 
kommersialisering. 
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Tabell 2. Utvärdering av mjukvarusystem med checklistan  
”Architecture selected”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Architecture Selected 

Definition: An architecture has been selected that addresses the key technical risks and any 
applicable organizational constraints.  

Status Checklist Yes/No Explanation 

Architecture 
Selected 

The criteria to be used 
when selecting the 
architecture have been 
agreed on. 

Yes Enkelhet och tillgänglighet.  

 Hardware platforms have 
been identified. 

Yes IOS X, iPhone  mobile IOS9   

 Programming languages 
and technologies to be 
used have been selected. 

Yes Vi använder Xcode SDK, Xcode 
tillhör Apple. Programmet är byggt 
på objective C 

 System boundary is 
known. 

Yes Moln-tjänst (Cloud), karta, 
inloggningssystem.   

 Significant decisions 
about the organization of 
the system have been 
made. 

Yes  Dela system i 2,  Main (the client) 
motsvarar användare. Moln-
tjänster motsvarar servern 
(retauranger) 

 Buy, build and reuse 
decisions have been made. 

Yes Kartan och Moln-tjänsten är gratis 
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Tabell 3. Utvärdering av mjukvarusystem med checklistan  
”Demonstrable”.  

 
 
 
 

 

 

Demonstrable 

Definition: An executable version of the system is available that demonstrates the 
architecture is fit for purpose and supports testing.  

Status Checklist Yes/No Explanation 

Demonstrable Key architectural 
characteristics have 
been demonstrated. 

Yes  Klienten använder sig av QR kod  
teknologi. Användaren kan loggin 
med hjälp av molntjänster och olik 
apier. 

 The system can be 
exercised and its 
performance can be 
measured. 

Yes  Systemet är operationellt. Med en 
svarstid mellan 1-4 sekunder (data 
läsning QR kode) 

 Critical hardware 
configurations have 
been demonstrated. 

Yes System används med iPhone 
mobiltelefon 

 Critical interfaces 
have been 
demonstrated. 

Yes Jag har haft en testsession för att 
förbättra användargränssnittet .  

 The integration with 
other existing systems 
has been 
demonstrated. 

No Jag har i planerna att integrera 
betaltjänster som Klarna, Swish 
etc. 

 The relevant 
stakeholders agree 
that the demonstrated 
architecture is 
appropriate. 

Yes Appens har accepteras av 
restauranger som är nöjda med 
arkitekturen 
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 Tabell 4. Utvärdering av mjukvarusystem med checklistan  
”Usable”.  

 

 

 

 

 
 

 

Usable 

Definition: The system is usable and demonstrates all of the quality characteristics required of 
an operational system.  

Status Checklist Yes/No Explanation 

Usable The system can be operated by 
stakeholders who use it. 

Yes Systemet är full operationellt, 
däremot för att alla restauranger 
ska kunna har tillgång till det 
behöver den publiceras på Apple 
store. 

 The functionality provided by the 
system has been tested. 

Yes Jag har gjort en prototyp av appen 
för att undersöka om 
huvudfunktionerna för appen 
fungerar felfritt.  

 The performance of the system is 
acceptable to the stakeholders. 

Yes Systemet uppfyller förväntningarna 

 Defect levels are acceptable to the 
stakeholders. 

Yes System  som det ser ut nu är 
acceptabelt  

 The system is fully documented. Yes Rapporten är en dokumentation.  

 Release content is known. Yes Jag vet vad vi vill åstadkomma med 
utvecklingen, därav vet jag vad jag 
kommer ha för produkt I 
slutändan.  

 The added value provided by the 
system is clear. 

Yes Systemet kommer  vara till stor 
nytta för restauranger genom att 
kommunikationen mellan gäster 
och restauranger förbättras.  
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Tabell 5. Utvärdering av mjukvarusystem med checklistan  
”Operational”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operational 

Definition: The system is in use in a live environment.  

Status Checklist Yes/No Explanation 

Operational The system has been 
made available to the 
stakeholders intended 
to use it. 

NO Jag har inte lanserat appen  
officiellt.  

 At least one example of 
the system is fully 
operational. 

NO Huvudfunktionerna av appen är 
klara för användning. Test- 
versionen är fullt operationell.  

 The system is fully 
supported to the agreed 
service levels. 

NO Först måste jag ha en 
överenskommelse med en 
restaurang angående systemet.  
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Tabell 6. Utvärdering av mjukvarusystem med checklistan  
”Ready”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ready 

Definition: The system (as a whole) has been accepted for deployment in a live environment.  

Status Checklist Yes/No Explanation 

Ready Installation and other user 
documentation are available. 

Yes Det är ingen mjukvara till datorer 
som behöver installeras, det är en 
app som behöver laddas ned från 
Apple store.  

 The stakeholder representatives 
accept the system as fit-for-
purpose. 

Yes Appen är utvecklad för att passa 
restauranger och förbättra deras 
service.  

 The stakeholder representatives 
want to make the system 
operational. 

Yes Restaurangerna är intresserade av 
appen och kan tänka sig använda 
appen. 

 Operational support is in place. Yes Jag har Git som support och 
uppdateringar. 
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7 Hållbar utveckling och etik 

Framtiden för restaurangbranschen handlar bland annat om vilken roll 
informations- och kommunikationsteknik kommer att ha inom service och 
restaurangbranschen. Arbetet är till stor del fokuserat på hur effektivt det kan 
vara att använda ICT- lösningar[21]. Användningen av det utvecklade 
systemet kan sägas vara ett hållbart alternativ för både individen och ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Ur ett ekonomiskt perspektiv så kan företag öka sin 
produktivitet eftersom de nu kan hantera flera gäster utan att kompromissa 
service och kundhanteringen. Ur ett socialt perspektiv kan detta i sin tur 
skapa möjligheter för individen eftersom det kan leda till mindre stress. Ur 
företagsperspektiv hjälper systemet anslutna företag att veta exakt vad 
kunden behöver med hjälp av några knapptryck. För en anställd blir det 
effektivare arbete och bättre prioriteringar eftersom kunden berättar med 
några knapptryck när den vill ha service. Mobilapplikationen ökar 
produktiviteten hos företagen samtidigt som den minskar stressen och 
ansträngande arbete.  

Det etiska valet som görs under utvecklingsfasen handlar om säkerheten och 
hantering av användarens information. Den utmaning som framkommit var 
att ta fram en lösning som inte kompromissar användarens integritet. Med 
användningen av Facebooks inloggningssystem uppnås bra säkerhet. Som 
ingenjör så är det en utmaning att ta fram lösningar som är bra och hållbara 
både för samhället och för individen.  
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8 Slutsatser 

8.1 Mobilapplikationen 
Slutprodukten är en kommunikationsapplikation som hjälper användaren att 
kommunicera, hitta sina vänner och restauranger i närheten. I och med att en 
stor del av befolkningen har tillgång till smartphones är det ett lockande 
alternativet, då företag inom restaurangbranschen vill kunna nå ut till så 
många som möjligt och effektivisera sitt arbete.  Baserat på systemkraven är 
det nu möjligt för företag att registrera ett konto och logga in. För användaren 
är det också möjligt att registrera ett konto logga in och även använda 
Facebook som ett inloggningsalternativ. Med andra ord är systemkraven 
uppfyllda. 

8.2 Scrum 
Scrum har varit en bra och lyckad metod som bidragit till en välplanerad 
arbetsfördelning. Med hjälp av Sprintarna har det varit smidigt att följa och 
genomföra arbetsuppgifterna enligt planen. Det var enkelt att förstå vilka 
utvecklingsdelar som var kvar att implementera och vilka som var 
färdigimplementerade. En negativ aspekt av Scrum, i detta fall, är att det har 
varit svårt att ha full nytta av metoden då det är en metod för större 
projektgrupper. Stundtals saknade jag diskussioner och andras åsikter, vilket 
gjorde mitt arbete mindre effektivt. 
 
För att undersöka Scrum ännu närmare som projektmetod skulle man kunna 
jämföra den mot någon annan metod som används vid mjukvaruutveckling.  
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