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Sammanfattning 
iSmart Taxi är en Android mobilapplikation (app) för taxiförarna på iSmart Taxi AB. Förarna 
kan med hjälp av denna applikation rapportera deras körningar. Denna applikation har skapats 
med hjälp av ett REST-API för att interagera med databasen.  
 
Rapporten innehåller beskrivning om hur applikationen skapades och hur återkoppling från 
testfall som genomfördes av användarna påverkade applikationens design.  

Abstract 
iSmart Taxi is a mobile application (app) for taxi drivers at iSmart Taxi AB. The application 
helps the drivers to register their fares on an Android mobile. A REST-API was build to 
interact with the database.  
 
The report contains a description of how the application was created and how the feedback 
from the tests conducted by the users affected application design. 
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Förord 
Jag vill tacka alla som på något sätt har hjälpt mig under detta projekt, speciellt följande: 
 

• Min handledare Jack Pencz som hjälpte mig att skriva rapporten. 
 

• Personalen på iSmart Taxi AB som hjälpte mig med användartesterna och som fyllde i 
en enkät för undersökning av användbarheten. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
iSmart Taxi AB är ett privat aktiebolag i Linköping. Företaget har utvecklats bra under de 
senaste tre åren. Det bildades år 2009 och under tiden för projektet hade företaget tio 
anställda. 
 
Företaget ville få in en rapport av respektive förare i slutet av arbetspasset. Rapportens 
innehåll bestod av hur mycket varje körning hade kostat och på vilket sätt kunden hade betalt. 
Hittills hade förarna antecknar på papper under arbetspasset och senare registrerat detta på 
företagets hemsida. Detta var ett ineffektivt sätt att arbeta på. Önskemålet var att 
rapportsystemet skulle förenklas genom att varje förare skulle rapportera direkt i en 
mobilapplikation, en s k app.  
 
1.2 Projekt 
Detta var ett arbetsprojekt som gick ut på att göra en applikation till iSmart Taxi AB, där 
förarna kunde rapportera dagens arbete. Applikationen var avsedd för Android som under 
tiden för projektet var den vanligast förekommande mobilplattformen [1]. Applikationen 
skulle använda samma databas som den befintliga hemsidan. Skillnaden var att applikationen 
inte skulle ha en användare av typen administratör. För att förarna skulle kunna registrera 
utförda arbeten behövdes endast behörighet för ”vanliga användare”. 

1.3 Syfte 
Syftet med projektet var att underlätta arbetet för både administratören och förarna. iSmart 
Taxi AB ville först och främst utveckla applikationen för det egna företaget. Om systemet 
”applikation och databas” blir praktiskt, är tanken att erbjuda andra taxiföretag licenser till 
detta.  

1.4 Krav 
Applikationen skulle kunna hantera följande funktioner: 
 

• Registrering och inloggning 
• Utsändning av välkomstbrev till den nye användarens e-postadress 
• Rapportering av körningar och listning av sådana 
• Redigering av rapporter 
• Visning av användarens personuppgifter 
• Redigering av personuppgifter och byte av lösenord 
• Utsändning av varning till användarens e-postadress vid byte av lösenord 
• Utloggning. 
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2 Metoder och verktyg 

2.1 Metoder 
Applikationen skulle användas i mobilsystemet Android och programmeras i Java eftersom 
Java, under tiden för projektet, var det primära programmeringsspråket för Android. För att 
applikationen skulle kunna interagera med en databas behövdes också gränssnittet REST-API 
som programmerades i PHP  och MySQL [2]. Jag valde PHP eftersom jag hade större 
kännedom om detta än de övriga webbprogrammeringsspråken, och MySQL eftersom det 
användes för den dåvarande hemsidan. Gränssnittet REST-API beskriver hur tjänster för 
kommunikation maskin till maskin kan tillhandahållas, och specifikt att ta emot HTTP-
begäran från applikationen, kontakta databasen och till slut vidarebefordra svar tillbaka till 
applikationen.  
 
Metoder för projektet diskuterades med företagshandledaren i början av projektet, där alla 
krav för applikationen lyftes fram. Vi kom överens om att applikationen skulle testas av några 
utvalda förare efter varje tillagd funktion. Syftet var att testa om funktionen var den önskade. 
Förarnas återkoppling analyserades efter varje test. Detta interaktiva tillvägagångssätt gav god 
kontakt med personalen. 
 
Givetvis var testerna av applikationens grafiska gränssnitt viktiga. Dessa gav nämligen 
återkoppling av förarnas upplevelser av att använda knappar, textfält och listor. Testerna gav 
på så sätt information om användbarheten. Tydlighet är viktigt för att förarna snabbt och 
enkelt ska ta till sig applikationens funktionalitet. 

2.2 Verktyg 
Applikationen skapades med hjälp av programmet Android Studio på en PC med operativ-
systemet Windows 10 installerat. Android Studio fungerar på de flesta operativsystem men 
eftersom jag använde min dator under projektets gång, blev det Windows 10. Innan Google 
släppte Android Studio använde man Eclipse för utveckling av mobilapplikationer till 
Android. I början av 2015 blev Android Studio officiellt utvecklingsprogram för Android som 
ledde till att Eclipse inte fick de senaste IDE-uppdateringarna [3]. Därför använde jag Android 
Studio i detta projekt. Jag använde också mitt webbhotell som behövdes till PHP-filerna och 
databasen under utvecklingen. 

2.3 Övriga resurser 
Tester av applikationen gjordes i samarbete med personal på företaget, i synnerhet taxiförare.    
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3 Genomförande 

3.1 Applikationen 

3.1.1 Sammanfattning 

iSmart Taxi AB:s utmaning var att skapa en applikation som skulle bli mer användarvänlig 
och komponent i ett effektivt rapporteringssystem än den dåvarande hemsidan. Denna 
applikation designades till endast en typ av plattform, nämligen Android, och försågs med en 
enda användartyp som har tillgång respektive förares egna konto. Applikationen ger 
användaren fullständig behörighet att bearbeta information som just berör honom/henne. 
Denna applikation har stöd bara för svenska just nu. Tanken är att lägga till engelska i 
framtiden.  

3.1.2 Programstruktur 

I figur 1 visas strukturen för systemet som består av mobil enheten, REST-API och databasen 
samt deras kopplingar. I databasen lagras användaruppgifter och rapporter. Begäran från 
klienterna, applikationen i respektive Android-enhet, hanteras av REST-API:et.  
 

 
Figur 1: Struktur för systemet. 

 

3.1.3 Design-GUI 

Design för mobila enheter skiljer sig från traditionell webbdesign, enligt Gustav 
Verhulsdonck. Han skriver följande: 
 
 Mobile design is different from traditional web design because mobile users have  a 
 different set of expectations of information as a result of how mobiles are used. [4] 
 
Detta påverkade applikationens design med följande:  
 

• Att ha lagom stora knappar och tillräckligt avstånd mellan dem. Om en användare har 
stora fingrar, kan det annars hända att han/hon råkar trycka på två eller flera knappar 
samtidigt. 

• Att använda liknande element och struktur som vanligtvis återfinns på moderna 
webbsidor. Syftet var att användarna skulle vara bekanta med gränssnittets typ av 
utseende för att snabb och enkelt kunna utföra arbetsuppgifterna. 

 
Det grafiska användargränssnittet (GUI) skapades efter diskussion med företagsägaren. 
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Företaget ville ha en användarvänlig applikation som lätt kunde hanteras av användarna. 
Färgerna i applikationen valdes efter de mest populära färgerna inom taxibranchen: gul och 
svart. Alla vyer har samma backgrund, en bild med formatet png. För knapparna används 
Android Studios standardknappar. Ingen vy i applikationen är försedd med bakåtknapp 
eftersom varje Androidenhet har en bakåtknapp. 

3.1.4 Testning 

Testning är ett sätt att säkerställa att applikationen fungerar enligt kraven och specifikationen. 
Som utvecklare kan man minimera buggar i applikationen innan den blir officiell för 
användning. 
 
Trots att tekniken utvecklas har många blivit till den grad frustrerade över exempelvis 
bristfälligt GUI, dålig användarupplevelse (UX) eller långsamma API-anrop att applikationen 
har raderats från mobilen. I en undersökning som gjordes 2014 på hemsidan SmartBear.com, 
svarade nästan 50% av deltagarna att de raderar en applikation om de så bara stöter på en enda 
bugg. Undersökningen visade att användarna bryr sig mest om funktionalitet och snabbhet 
[5]. 
 
Det mest omfattande testet gällde GUI:et, nämligen att testa funktionaliteten och 
användbarheten. 
 
Metod för testning av funktionaliteten hos iSmart Taxi App var att manuellt testa ett antal fall 
som representerar verkliga användningsscenarion. Nedanstående är exempel på testfall som 
användes:  
 

• Registrering 
Tryck på ”SKAPA KONTO” � Fyll i användaruppgifter � Tryck på ”Registrera” � 
Tryck på enhetens bakåtknapp 

• Inloggning 
Fyll i inloggningsuppgifter �Tryck på ”LOGGA IN”  

• Rapportering av körpass 
Tryck på ”RAPPORTERA” � Fyll i uppgifter � Tryck på ”SKICKA” 

• Byte av lösenord 
Tryck på ”MITT KONTO” � Fyll i lösenorden � Tryck på ”ÄNDRA LÖSENORD” 

 
Applikationen testades också med avseende på flöden och navigering. Testerna genomfördes 
för att hitta eventuella buggar och oväntade beteenden hos applikationen. För att uppnå god 
användbarhet och design involverades användarna i testningen. God användbarhet innebär 
givetvis att användarna enkelt kan använda applikationen och att den gör vad som förväntas.  
 
Trots att iSmart Taxi har tio anställda, blev det inte många tips om ändringar i applikationen. 
Återkopplingen från testfallen blev positiv och genom dessa framkom två förslag som också 
implementerades: 
 

• Sätt olika färger på knapparna i Hem-vyn.  
• Gör texten i applikationen något större. 

 
Alla knappar hade nämligen svart färg från början. Förslaget innebar att färgsättningen skulle 
visa samhörigheter mellan knapparna. Figur 2 visar principen med Hem-vyn som exempel.  
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Figur 2: Knappar i Hem-vyn. 
 
 
Den slutliga undersökningen av användbarheten gjordes genom att fritt låta användarna 
navigera i applikationen och sedan svara på några frågor. Se Bilaga 12. Exempel på frågor 
från testet: 
  

• Hur svårt är det att läsa text när det gäller storlek eller färg? 
• Hur går det att förstå texter på vyer, fält, knappar och länkar, samt att köra 

applikationen? 

3.1.5 Säkerhet 

För att säkra användningen av applikationen skapades en funktion som ser till att användaren 
inte kan vara inloggad på två enheter samtidigt. Om användaren redan har loggat in på en 
enhet och sedan försöker logga in på en annan, meddelas användaren att han/hon redan är 
inloggad. 
 
Det går att logga ut användaren från en tidigare använd enhet utan att göra detta från samma 
enhet. Detta görs genom att i vyn ”Logga in” klicka på länken ”LOGGA UT FRÅN ANDRA 
ENHETER”. Se Bilaga 1. Då kommer användaren till vyn ”Utloggning” som visas i Bilaga 
11. På ”Utloggning” anger användaren sina inloggningsuppgifter och klickar på ”LOGGA 
UT”. Därefter finns det inget hinder för ny inloggning. 

3.1.6 Registrera och Logga in 

Den första vyn som visas när man startar applikationen är ”Logga in”. Se Bilaga 1. Från 
denna vy finns länkar till vyerna ”Registrera” och ”Återställ lösenordet”. Dessa vyer visas i 
Bilaga 2 respektive Bilaga 3. 
 
För att kunna använda applikationen måste användaren vara registrerad. Därför är det 
naturliga valet för nybörjaren att välja ”SKAPA KONTO” från vyn ”Logga in”. Som 
användarnamn ska e-postadressen anges. När användaren sedan trycker på knappen 
”REGISTRERA”, kontrolleras att alla obligatoriska uppgifter är ifyllda, annars visas ett 
felmeddelande på skärmen. 
 
Lösenordet kontrolleras med ett reguljärt uttryck för att veta om det uppfyller alla kraven 
(blandade versaler, gemener och siffror samt minst 6 tecken). Om lösenordet inte stämmer, får 
användaren ett felmeddelande. Det tar längre tid att kontrollera reguljära uttryck i 
programmeringsspråken Java och PHP än exempelvis C++, enligt Russ Cox [6]. Men 
eftersom lösenord oftast är mellan 6-12 tecken så påverkas inte applikationens effektivitet i 
detta fall. Men med över 25 tecken kommer man märka stort tidsskillnad, från 1 sek till 60 
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sek. Reguljära uttryck var den bästa lösningen för applikationen, eftersom det bara var med 
hjälp av reguljära uttryck som alla kraven kunde kontrolleras. Nedan visas koden som 
kontrollerar lösenordet: 
 
 if(password.matches("^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[0-9])[a-zA-Z0-9]+$") &&   

  password.length() >= 6)  

 { 

      registerUser(name, adress, postnr, postort, phone, email, password) 

 } 

 

Nästa steg under registreringen är att köra ett HTTP-anrop. REST-API:et tar emot all 
information som fylldes i av användaren och söker sedan igenom databasen för att undersöka 
om e-postadressen är ledig. Varje användare identifieras nämligen av sin e-postadress. Om 
REST-API:et upptäcker att e-postadressen är upptagen, skickas ett felmeddelande till 
applikationen för att användaren ska byta e-postadress. 
 
Under inloggning körs på liknande sätt en valideringsfunktion som kontrollerar om 
användarnamn och lösenordet är korrekt ifyllda. Om mobilen inte har internetanslutning, 
visas ett varningsmeddelande. 
 
Hem-vyn som visas i Bilaga 4, öppnas och en användningssession skapas efter lyckad 
inloggning. Eftersom varje vy har sin egen Java-klass, ska användarnamnet skickas med till 
den nya vyn. Nedan visas hur problemet löstes med Intent, en operation som kan användas för 
att starta en ny vy: 
 

Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), MainActivity.class); 

       intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_REORDER_TO_FRONT); 

       //Send the user mail to MainActivity 

       intent.putExtra("user_email", email); 

       startActivity(intent); 

 
Användningssessionen kommer vara aktiv även om användaren byter mellan olika 
applikationer eller startar om mobilen. OnPause() är en funktion som systemet anropar när 
applikationen stängs och då sparas viktig information. När applikationen startar igen, kan 
informationen återanvändas. I detta fall var det användarnamnet i form av e-postadressen som 
sparades enligt nedanstående kod: 
 

@Override 

     public void onPause(){ 

super.onPause(); 

 

       SharedPreferences.Editor editor = preferences.edit(); 

       editor.putString("Email",email); 

       editor.clear().commit(); 

       editor.commit(); 

     } 

3.1.7 Återställ lösenordet 

Om användaren glömmer sitt lösenord, kan det ersättas av ett nytt, automatiskt genererat. 
Detta görs i vyn ”Återställ lösenordet” som visas i Bilaga 3. Lösenordet återställs när 
användaren skriver sin e-postadress och klickar på ”SKICKA”. Applikationen kontrollerar  
om användaren har skrivit sin e-postadress, annars visas felmeddelandet "Skriv din e-
postadress". Om e-postadress har angetts, görs istället en HTTP-begäran som kontrollerar om 
e-postadressen finns i databasen. För ändamålet används en MySQL Select-sats enligt nedan: 
 
 mysql_query("SELECT email from users WHERE email = '$email'"); 
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Om e-postadressen hittas, skickas ett meddelande till användaren om att lösenordet har 
återställts. I annat fall, får användaren ett felmeddelande om att inget konto finns registrerat 
med denna e-postadress. 

3.1.8 Logga ut 

Om användaren försöker avsluta applikationen genom att använda mobilens fysiska 
bakåtknapp eller hemknapp, blir han/hon inte utloggad per automatik. En speciellt avsedd 
knapp måste nämligen användas för utloggning och denna har placerats i Hem-vyn. Se Bilaga 
4. När användaren klickar på ”LOGGA UT”, öppnas en begäran om bekräftelse på detta som 
visas i Bilaga 5. I denna begäran kan användaren välja mellan alternativen "Ja" eller "Nej". 

3.1.9 Hem 

Hem-vyn visas i Bilaga 4. Där finns användarens namn och e-postadress tillsammans med 
knapparna till andra vyer i applikationen. Information om användaren hämtas från databasen 
med ett HTTP-anrop som görs vid inloggningen. 
 
Problem som uppstod var visning av namn med de speciella svenska bokstäverna (å, ä, ö, Å, 
Ä och Ö). Om ett namn innehöll ett eller flera av dessa bokstäver, visade Textview-namnet 
"null". Efter utredning löstes problemet med en speciell PHP-funktion i API:et. Funktionen 
går igenom JSON-objekten, och om en sträng med speciell svenska bokstav upptäcks, 
översätts den till formatet UTF-8. 

3.1.10 Rapportera 

När det är dags för rapportering, klickar taxiföraren på ”RAPPORTERA” i Hem-vyn. I 
Rapportera-vyn kan användaren rapportera utförd körning. Se bilaga 6. Passnummer får inte 
lämnas tomt. Om så är fallet, visas ett felmeddelande. Varje dag får förarna ett nytt körpass-
nummer (passnummer) av företaget. Efter lyckad rapportering, vidarebefordras användaren 
automatiskt till Hem-vyn, där meddelande om lyckad rapportering visas. 

3.1.11 Visa rapporter och Redigera rapport  

I Bilaga 7 finns vyn ”Visa rapporter” som listar användarens alla rapporter. Om listan är tom, 
vidarebefordras användaren till Rapportera-vyn. En Listview används för visning av 
rapporterna. Mellan varje par av rapporter finns en gul linje för separation. När HTTP-anropet 
görs, listas användarens samtliga rapporter och läggs i Listview. Varje rapport i listan 
innehåller också en osynlig Textview med dess id-nummer som kommer från databasen. 
 
Redigering av en rapport görs genom att först välja önskad rapport. Detta görs genom att 
klicka på rapporten i vyn ”Visa rapporter”. Med hjälp av det osynliga id-numret hämtas hela 
posten från databasen och läggs in i textfälten på vyn ”Redigera rapport”. Denna vy visas i 
Bilaga 8. Innehållet i rapporten kan sedan ändras. När användaren är färdig, sparas 
ändringarna genom att klicka på ”SPARA”. Därefter vidarebefordras användaren automatiskt 
tillbaka till vyn ”Visa rapporter” och meddelas att ändringarna har sparats. 
 
Radering av rapport kan göras från vyn ”Redigera rapport”. I sådant fall klickar användaren 
på ”RADERA DENNA RAPPORT” istället för att spara ändringarna. Knappen är röd för 
användaren ska observera konsekvensen av att klicka på den. För säkerhets skull måste 
radering ändå bekräftas. Bilaga 9 visar hur detta ser ut i applikationen. 

3.1.12 Mitt konto 

Vyn "Mitt konto" presenterar all information om användaren. Se Bilaga 10. Inget HTTP-anrop 
görs för att hämta dessa data, vilket sin tur förbättrar applikationens prestanda, enligt Robert 



 

 11 (11) 

Nyman [7]. I Hem-vyn har redan all information sparats i variabler. När Mittkonto-vyn 
öppnas, skickas användarens information med hjälp av Intent enligt nedanstående kod: 
 

// Launching the MittKonto activity 
       Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), MittKontoActivity.class); 

       intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP | Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

       intent.putExtra("user_email", email); 

       intent.putExtra("user_password", password); 

       intent.putExtra("user_name", name); 

       intent.putExtra("user_adress", adress); 

       intent.putExtra("user_postnr", postnr); 

       intent.putExtra("user_postort", postort); 

       intent.putExtra("user_phone", phone); 

 
            startActivity(intent); 
 

All information visas i Textfält istället för Textview med undantag för användarnamnet som 
inte får ändras. Detta medför att uppdatering av personliga uppgifter blir enklare. 
Uppdateringar syns i applikationen efter att användaren har startat om applikationen och 
denna information ges till användaren när knappen "SPARA ÄNDRINGAR" trycks ner. 
 
För att byta lösenordet måste användaren ange nuvarande lösenord. När knappen "ÄNDRA 
LÖSENORD" trycks ner, görs flera kontrolleringar, att båda skrivfälten är angivna, att 
nuvarande lösenord stämmer med det angivna lösenordet och att det nya lösenordet uppfyller 
alla krav. Efter korrekt angivet lösenord görs ett HTTP-anrop som leder till uppdatering av 
informationen. 

3.2 REST-API 
REST-API:et är ett gränssnitt som är skrivet i programmeringsspråket PHP. Det används 
mellan applikationen och databasen. REST-API:ets uppgift är att ta emot en förfrågan från 
klienten (applikationen), interagera med databasen och slutligen ge svar tillbaka till klienten. 
De flesta API:er som har skapats för detta projekt gör följande: 
 

• Accepterar förfrågan med HTTP-metoden GET eller POST från klienten.  
• Interagerar med databasen. 
• Svarar tillbaka till klienten i JSON-format. 

 
Ett exempel på kommunikation via REST-API:et är flödet för återställning av lösenordet. 
Detta kan beskrivas på följande sätt: 
 

1. Applikationen skickar en HTTP-begäran om att ändra användarens lösenord till det 
nya, genererade lösenordet. 

2. REST-API:et tar emot HTTP-begäran och söker i databasen efter e-postadressen. 
3. Om e-postadressen hittas, återställs lösenordet och REST-API:et svarar applikationen 

med ett meddelande om att lösenordet har återställts, annars ges ett felmeddelande.    
 
Problemen uppstod när API:et skulle skicka JSON-objekt med speciella svenska bokstäver 
tillbaka till användaren. Se avnitt 3.1.7. Applikationen kunde inte få det som begärdes 
förutom ett "null". Problemet löstes genom att formatera objektet till UTF-8 i REST-API:et 
innan det skickades tillbaka till användaren. 
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4 Resultat 
I detta kapitel redogörs resultatet av arbetet, nämligen applikations funktionalitet och 
databasdesignen. Samtliga vyer i applikationen beskrivs. 

4.1 Logga in 
När applikationen startas, visas vyn ”Logga in”, där han/hon kan logga in, öppna vyn 
"Registrering", vyn "Återställ lösenordet" eller vyn ”Utloggning”. Se Bilaga 1. 

4.2 Registrera 
Bilaga 2 visar vyn ”Registrering”. Här kan en ny användare registrera sig. 

4.3 Återställ lösenordet 
Om användaren har glömt sitt lösenord, kan det återställas till ett nytt, automatiskt genererat. 
Denna hantering görs på vyn ”Återställ lösenordet” som visas i Bilaga 3. 

4.4 Hem  
När väl användaren har loggat in, visas vyn "Hem". Där finns det knappar som i sin tur 
öppnar andra vyer, enligt Bilaga 4. 

4.5 Rapportera 
På vyn ”Rapportera” kan användaren registrera utfört arbete. Se Bilaga 6. Samtliga data som 
exempelvis passnummer, uppgifter om kundens betalning och eventuell anteckning 
(notering), kommer att lagras i databasen. Registreringen görs då användaren klickar på 
”SKICKA”. 

4.6 Visa rapporter 
Användaren kan lista sina registrerade rapporter. Detta görs på vyn ”Visa rapporter” som visas 
i Bilaga 7. 

4.7 Redigera rapport 
Om så behövs, kan en registrerad rapport redigeras. Först väljer användaren önskad rapport 
genom att klicka på den i ”Visa rapporter”. Därefter får han/hon upp rapporten i vyn 
”Redigera rapport”, där den kan ändras. Se Bilaga 8. Resultatet sparas i databasen genom att 
klicka på ”SPARA”. 
 
Alternativet ”RADERA DENNA RAPPORT” kräver dock att begäran bekräftas. Vyn för 
bekräftelse visas i Bilaga 9. 

4.8 Mitt konto 
I Bilaga 10 ser vi hur användarens uppgifter visas i textfälten som direkt kan redigeras. 
Lösenordet ändras men funktionen har separerats från andra uppgifterna. 

4.9 Utloggning 
Denna vy hanterar utloggning från andra enheter. Se Bilaga 11. Om användaren har loggat in 
från en enhet, finns det inte möjlighet att logga in från en annan enhet samtidigt förrän 
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han/hon har loggat ut från den första enheten. Om användaren glömmer från vilken enhet 
han/hon har loggat in, används denna vy för att logga ut.  

4.10 Undersökning av användbarheten 
Undersökningen om användbarheten gav ett bra resultat, enligt Tabell 1. Det visade sig att 
användarna, oavsett ålder och kön, var mycket nöjda med applikationen. Ingen av användarna 
föreslog förändring av den färdiga appen. iSmart Taxi har tio anställda och samtliga deltog i 
undersökningen. De anställda fick var sin enkät med vardera sju frågor. Fyra av frågorna 
kunde besvaras med ett värde mellan 1 och 10, där 10 står för det mest positiva men speciellt 
formulerat för att passa varje fråga. Dessa fyra frågor med resultat i form av medelvärden har 
ställts upp i Tabell 1. Enkäten i sin helhet visas i Bilaga 12.   

 

Fråga Medelvärde 
(avrundat 
till heltal) 

1. Hur svårt är det att 
läsa text när det gäller 
storlek eller färg? 

8 

2. Hur går det att 
förstå texter på vyer, 
fält, knappar och 
länkar, samt att köra 
applikationen? 

9 

3. Hur svårt är det att 
hitta i appen? 

8 

4. Hur svårt är det att 
utföra funktionerna? 

9 

 

Tabell 1: Resultat av undersökningen om användbarhet. 

4.11 Databasdesign 
Databasen har två tabeller, den ena är för användarna och den andra är för rapporterna. För 
varje användare lagras id, namn, gatuadress, postnummer (postnr), postort, telefon, e-
postadress (e-post), lösenord och status (inloggad eller inte, statusLogin). Dessa kallas 
attribut. Tabellen för rapporter har också flera attribut, nämligen id, förare (användare), 
datum, passnr, kontant, faktura, kort, total och notering.  

Relationen mellan tabellerna är en-till-många (1:N). En användare associeras med många 
rapporter. Figur 4 visar ER-modellen till databasen. 
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Figur 4: ER-modell. 
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5 Diskussion 

5.1 Uppfyllande av projektets krav 
Samtliga uppställda krav uppfylldes under arbetets gång. Dessa var att applikationen skulle 
kunna hantera följande funktioner: 
 

• Registrering och inloggning 
• Utsändning av välkomstbrev till den nye användarens e-postadress 
• Rapportering av körningar och listning av sådana 
• Redigering av rapporter 
• Visning av användarens personuppgifter 
• Redigering av personuppgifter och byte av lösenord 
• Utsändning av varning till användarens e-postadress vid byte av lösenord 
• Utloggning. 

 
 
Det fanns tillräckligt med tid att göra alla funktioner. Företaget visste exakt vad de vill ha från 
början. Därför blev det inga förändringar i kraven under projektets gång.  

5.2 Speciella resultat och slutsatser 
Resultatet av projektet var gott. Det blev bättre än vad företaget hade förväntat sig, båda när 
det gäller design och funktionalitet. Informationssökning i början och också under projektets 
gång gav bra lösningar till de problem som uppstod. 

5.3 Projektets utvecklingspotential 
De positiva reaktionerna från företaget och användarna (genom testfall under design och 
undersökning av den färdiga applikationen) visar att det finns incitament för vidareutveckling 
av systemet. Eftersom systemet hittills endast är utvecklat för Android, är en given utveckling 
att ta fram även en iOS-version. Naturligtvis är detta ett måste för företaget.  

5.4 Reflektion kring eget lärande 

5.4.1 Kunskap och förståelse 

Efter avslutad kurs skall den studerande: 
 
- ha fördjupade teoretiska kunskaper inom ett av ämnets delområden 
Målet blev uppfyllt genom att söka information och läsa litteratur som gav specifika 
kunskaper som behövdes för projektet, exempelvis för design av grafik i mobilapplikationer 
[4]. 
 
- visa kunskap om för examensarbetet relevanta tekniker, metoder och teorier 
Eftersom systemet behövde en databas studerades tekniker för hur en mobilapplikation 
interagerar med en databashanterare [2, 6, 7].  
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5.4.2 Färdighet och förmåga 

Efter avslutad kurs skall den studerande: 
 
- kunna formulera och avgränsa ett tekniskt eller vetenskapligt problem samt söka och 
kritiskt granska teknisk och vetenskaplig information 
Uppdraget var att ta fram ett informationshanteringssystem som innefattade mobilapplikation 
och databashanterare. Val av tekniker och metoder gjordes tidigt i projektets inledning, enligt 
Kapitel 2. Projektet avgränsades till en applikation för Android och en databas i MySql. För 
kommunikationen maskin till maskin användes ett REST-API [2]. För ändamålet söktes 
information om gällande tekniker inom området. Även för kommunikationen människa till 
maskin söktes information om vetenskapliga rön vilket ledde till användandet av 
funktionsfärgade knappar [4]. 
 
- kunna planera och genomföra ett eget tekniskt eller vetenskapligt projekt inom givna 
ramar i en professionell miljö 
Tidsplanen som presenterades i början följdes noggrant med exempelvis användartester och 
inlämningar. Arbetet genomfördes vid Örebro universitets och användartester hos företaget i 
Linköping.  
 
- kunna bearbeta och analysera resultat av en teknisk eller vetenskaplig studie 
Målet är uppfyllt genom att analysera vetenskaplig studie om interaktionsdesign för mobila 
enheter [4]. Dessutom återkopplades resultat från användartesterna till den grafiska designen 
med exempelvis funktionsfärgade knappar. 
 
- ha förmåga att presentera projektet och dess resultat muntligt och skriftligt på ett sätt 
som följer givna instruktioner, är språkligt korrekt, välstrukturerat, begripligt, samt 
med ett innehåll som är relevant för projektet, logiskt och vetenskapligt korrekt och väl 
underbyggt 
Rapporten över projektet uppfyller målets skriftliga del. I slutet av tiden för examensarbetet 
redovisades projektet även muntligen och visuellt. 

5.4.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter avslutad kurs har den studerande: 
 
- satt arbetet i ett företagsmässigt och samhälleligt sammanhang. 
I Kapitel 1 nämndes att syftet med den nya applikationen var förenkling av rapportsystemet 
och att detta skulle underlätta arbetet för både administratören och förarna. Det nya 
rapportsystemet för med sig att arbetstiden utnyttjas effektivare vilket kan leda till fler 
körningar och därmed högre vinst för iSmart Taxi. Om företaget också kan sälja 
användarlicenser till konkurrerande företag, kommer rapportsystemet fler företag inom 
taxibranschen tillgodo. Därmed skulle iSmart Taxi växa in i IT-branschen och i en förlängning 
kunna tillhandahålla tjänster inom programmering och systemutveckling. En väl fungerande 
applikation för troligtvis också med sig att taxiförarnas rapporteringsarbete upplevs mindre 
stressande. Att denna administrativa del av arbetet fungerar väl kommer därmed sannolikt att 
inverka lugnande på bilkörningen vilket kan minska antal olyckor och reducera behov av 
sjukhusvård. 
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- förmåga att orientera sig om aktuell kunskapsutveckling och arbetsmetoder inom ett 
av ämnets delområden 
Genom undervisningen om informationssökning och egen praktik av detta, har jag fått 
redskap för att söka och inhämta information om interaktion mellan klient (mobilapplikation) 
och server (databashanterare), samt om grafisk design lämplig för mobilapplikationer för att 
kunna utveckla kompletta system och programmera kod för ändamålet. 
 
- ett professionellt förhållningssätt i sina relationer till uppdragsgivare, medarbetare och 
andra grupper 
Relationerna till arbetsgivaren, taxiförarna och handledaren var alltid goda och tillförde nyttig 
information till projektet. 
 
- ett professionellt förhållningssätt när det gäller slutprodukten av ett projekt med 
särskild tonvikt på tillförlitlighet, användbarhet och dokumentation 
Användarna deltog i undersökning av den färdiga applikationen som påvisade att det var 
enkelt och logiskt att hantera den, och att informationssystemet i sin helhet fungerande väl, 
dvs taxiförarna återkopplade omdömet ”hög användbarhet”. Genom testfallen under design 
kom användarna också med förslag på vad som kunde förbättra användbarheten. 
Dokumentation av applikationen och databasen återfinns i Kapitel 4. 
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