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Sammanfattning  
 

Rapporten handlar om tidrapportering för konsulter och hur den kan kunna underlättas. 

Tidrapportering är ett måste för alla personer som arbetar i konsultbranschen. I dagens 

samhälle finns det problem med tidrapportering då anställda anser att det är ansträngande och 

ser det som extra arbete. Det är en utmaning för företag att lyckas med att få sina anställda att 

rapportera korrekt. Om rapporteringen inte sker på ett korrekt sätt kan detta få stora 

ekonomiska konsekvenser.  

Syftet med rapporten är att underlätta tidrapporteringen för konsulter. Detta genom att 

utveckla en mobil IT-artefakt. Applikationen som utvecklas ska fungera som ett stöd till 

tidrapportering och målet är att användaren ska interagera med applikationen så lite som 

möjligt. Artefakten som utvecklas är en mobilapplikation som använder sig av mobilens GPS-

funktion.  

Action Design Research (ADR) är forskningsmetoden som används för att genomföra detta 

arbete. Denna rapport bygger på ett case i samarbete med konsultföretaget Knowit. Resultatet 

utmynnar i en IT-artefakt och 10 designprinciper om hur utvecklandet av en sådan applikation 

kan gå tillväga.  

Nyckelord: Tidrapportering, tidregistrering, artefakt, mobilutveckling, Action Design 

Research (ADR). Motsvarande ord har sökts på de engelska språket för att bredda resultatet.  
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Abstract 

 

This thesis handles the area around time reporting within the consulting field and how it can 

be facilitated. Time reporting is a must for every employee in the consulting business. In 

today’s society, a problem exists as the employees sees this to be a demanding extra chore. To 

manage employees to execute this is a challenge for every business. If this is not done 

correctly, the business can face huge economic consequences. 

The purpose with this thesis is to facilitate time reporting for consultants. This will be done by 

developing a Mobile IT-Artifact. The application which will be developed will serve as a 

support for time reporting and its goal is to minimize the human-computer interaction. The 

artefact that will be developed uses the phones build in GPS function to achieve this.  

Action Design Research (ADR) is the research method used to complete the development of 

the artifact and the thesis. This thesis is built around a case in cooperation with the consulting 

company Knowit. The result of this essay will generate an IT-artifact along with 10 design 

principles which provides guidelines on how to develop a system of similar character.  

Keywords: Time report, time registration, artifact, mobile development, Action Design 

Research (ADR). The equivalent words have been used in Swedish to broaden the results.   
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har skrivits på Luleå Tekniska Universitet våren 2017. Arbete har utförts i samarbete med 

konsultbolaget Knowit i Luleå. Vi vill passa på att tacka Knowit för det fantastiska 

välkomnande vi fått och ett speciellt tack till våra handledare på Knowit, Stefan Nordqvist 

och Lars-Åke Bergström.  

Vi vill även ge ett stort tack till vår handledare Svante Edzén på Luleå Tekniska Universitet. 

Han har varit ett stöd genom hela vår utbildning men framförallt i skrivandet av detta 

examensarbete.  

Ett sista tack vill vi även tillägna Lars Furberg och Olof Stålnacke som kritiskt granskat 

rapporten och försett oss med konstruktiv kritik under hela arbetet.  

Johan Brunlöf och Johan Wilander 

Luleå  

2017-05-23  



 
 

 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning....................................................................................................................................... II 

Abstract ................................................................................................................................................. III 

Förord .................................................................................................................................................... IV 

1. Introduktion ......................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ......................................................................................................................... 2 

1.3 Syfte .............................................................................................................................................. 3 

1.4 Forskningsfråga ............................................................................................................................. 3 

1.5 Avgränsningar ............................................................................................................................... 4 

1.6 Definitioner ................................................................................................................................... 5 

2. Teori .................................................................................................................................................... 7 

2.1 Tidrapportering .............................................................................................................................. 7 

2.1.1 Enterprise Resource Planning ................................................................................................. 8 

2.2 Användarvänlighet ........................................................................................................................ 9 

2.3 Utveckling av mobilapplikationer ............................................................................................... 11 

2.3.1 Mobil mjukvaruutvecklingsmetodik .................................................................................... 13 

2.4 GPS .............................................................................................................................................. 13 

2.4.1 GeoFencing .......................................................................................................................... 14 

3. Metod ................................................................................................................................................ 15 

3.1 Hur arbetet växte fram ................................................................................................................. 15 

3.2 Forskningsansats ......................................................................................................................... 16 

3.3 Datainsamling .............................................................................................................................. 19 

3.4 Litteraturstudie ............................................................................................................................ 19 

4. Resultat .............................................................................................................................................. 20 

4.1 Medverkande företag ................................................................................................................... 20 

4.2 ADR – Första iterationen ............................................................................................................ 21 

4.2.1 Problemformulering ............................................................................................................. 21 

4.2.2 Building, Intervention and Evaluation.................................................................................. 21 

4.2.3 Reflektion ............................................................................................................................. 22 

4.3 ADR – Andra iterationen ............................................................................................................ 22 

4.3.1 Problemformulering ............................................................................................................. 22 

4.3.2 BIE........................................................................................................................................ 23 

4.3.3 Reflektion ............................................................................................................................. 23 

4.4 ADR – Tredje iterationen ............................................................................................................ 24 



 
 

4.4.1 Problemformulering ............................................................................................................. 24 

4.4.2 BIE........................................................................................................................................ 25 

4.4.3 Reflektion ............................................................................................................................. 26 

4.5 ADR – Fjärde iterationen ............................................................................................................ 27 

4.5.1 Problemformulering ............................................................................................................. 27 

4.5.2 BIE........................................................................................................................................ 28 

4.5.3 Reflektion ............................................................................................................................. 28 

4.6 ADR – Femte iterationen ............................................................................................................ 29 

4.6.1 Problemformulering ............................................................................................................. 29 

4.6.2 BIE........................................................................................................................................ 30 

4.6.3 Reflektion ............................................................................................................................. 31 

4.7 ADR – Sjätte iterationen ............................................................................................................. 32 

4.7.1 Problemformulering ............................................................................................................. 32 

4.7.2 BIE........................................................................................................................................ 32 

4.7.3 Reflektion ............................................................................................................................. 33 

5. Sammanställning av Prototyp – Formalisering ................................................................................. 34 

5.1 Designprinciper ........................................................................................................................... 36 

5.2 Användarvänlighet ...................................................................................................................... 37 

6. Diskussion/Slutsats ............................................................................................................................ 39 

6.1 Förslag på fortsatt forskning ........................................................................................................ 41 

6.1.2 Fortsatt utveckling av IT-artefakt ......................................................................................... 41 

6.2 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 42 

7. Referenser .......................................................................................................................................... 44 

7.1 Litteratur ...................................................................................................................................... 44 

7.2 Webbreferenser ........................................................................................................................... 46 

 

  



1 
 

1. Introduktion 
 

Den här delen behandlar bakgrunden till problemet, problembeskrivning, syftet, 

forskningsfrågan, avgränsningarna av rapporten och dess definitioner. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Tidrapportering är en stor del av en konsults vardag, vare sig konsulten vill det eller ej. 

Företag lägger en allt större del i att detta sker på ett korrekt sätt då detta annars kan resultera i 

negativa påföljder för företaget. Dessa påföljder kan innebära att företaget blir tvungna att 

betala ut högre löner än vad det egentligen ska. (ADP Advisor, 2008) 

 

Konsulter har alltid på något sätt behövt rapportera sin arbetade tid. Tillvägagångsättet att 

tidrapportera på har dock ändrats markant genom åren (Virginia, 2014). Den anställde har i 

dagens samhälle en större frihet och behöver inte “stämpla in” på samma sätt som tidigare. 

Idag är det vanligaste sättet att lämna in en tidrapport digitalt (Virginia, 2014). 

 

I och med denna ändring har arbetet för den administrativa personalen underlättats. Den 

digitala tidrapporteringen förenklar arbetet när löner kalkyleras, skatt beräknas och andra 

avdrag beräknas. (Virginia, 2014) 

 

Det senaste fenomenet inom tidrapporteringen är Cloud-baserade lösningar. Flera företag 

väljer att gå över till denna typ av teknologi då det är säkrare och ger en mer precis 

rapportering. Istället för att ha egna servrar som måste underhållas och uppdateras väljer 

företag den Cloud-baserade lösningen. Detta innebär att en extern aktör hanterar servrarna och 

erbjuder samtidigt mjukvara för själva tidrapporteringen.  Att samla allting under samma tak 

ger en ytterligare säkerhet och gör det lättare att övervaka hela processen.  

(Virginia, 2014) 

 

Med dessa nya digitala tillvägagångssätt tillkommer även en rad fördelar för de företag som 

utfärdar tidrapporteringen på ett korrekt sätt. Enligt Cropper & Cook (2000) kan denna data 

användas vid affärsprognoser, utvärdering samt stärka beslutstaganden.   
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1.2 Problemdiskussion 

 

Alla företag har idag olika metoder att tidrapportera på. Det kan exempelvis vara via 

pappersrapportering, en lokal applikation eller med hjälp av en Cloud-baserad lösning. 

Tidrapportering medför många positiva aspekter för företag om det utförs korrekt, men det 

har även sina brister.  Dessa negativa egenskaper kan analyseras från två olika infallsvinklar, 

den anställdes och företagets.  

 

För företaget finns det flera faktorer som måste uppfyllas gällande tidrapportering. Först och 

främst måste de anställda motiveras till att tidrapportera och sedan gäller det att rapportering 

registreras på rätt sätt. Brown (2001) trycker på att precision och trovärdighet måste finnas 

med i denna typ av system. Ett misslyckat resultat av denna kontroll påstår Brown (2001) 

påverka systemets precision och trovärdighet som i sin tur kan resultera i ökade kostnader för 

de iblandade företagen.   

 

Enligt Skydsgaard (2011) finns det flera olika problemområden med tidrapportering, ett av 

dessa är att få konsulter att tidrapportera. De anställda ser detta som extra arbete och missar 

ofta helheten i varför detta utförs. Skydsgaard (2011) anser att detta problem kan underlättas 

med hjälp av rätt ledarskap. Skydsgaard (2011) pratar om vikten att hitta ett “what’s in it for 

me?” för konsulten i fråga, med rätt ledning kan konsulten få förståelse varför han/hon måste 

rapportera sin tid. Skydsgaard (2011) nämner även att det finns ett obehag hos anställda tack 

vare att tidrapporteringen har blivit mer övervakad.  

 

I och med att utvecklingen har gått framåt har även övervakningen av de anställda ökat. En 

del personer anser att detta är obehagligt då chefer kan bevaka exakt vad de anställda gör och 

när dem gör det (Skydsgaard, 2011). Enligt Skydsgaard (2011) är det väldigt svårt att införa 

ett nytt sätt att rapportera på en arbetsplats som tidigare haft det väldigt fritt med 

rapporteringen.  

 

En annan viktig aspekt i dessa sammanhang är vad företaget kan förlora om tidrapporteringen 

är manuell och utförs på ett felaktigt sätt. Enligt Maroney (2009) kan så mycket som 1.2% av 

företagets totala omsättning gå förlorad om rapporteringen inte sker som den ska. Det fel som 

Maroney (2009) påstår orsaka dessa förluster är mänskliga fel som görs vi tidrapporten, samt 

oärlig tidrapportering.  
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Ett annat problem som Maroney (2009) tar upp är att tiderna ofta avrundas uppåt, vilket gör 

att företaget behöver betala ut mer i lön än vad dem egentligen är skyldiga att göra. Maroney 

(2009) utförde denna studie på över 6 800 anställda där det visade sig att hela 21 % erkänt att 

de någon gång under sin anställning fuskat med att rapportera sina tider. 69 % av dessa 

uppgav att de vid flertal tillfällen valt att stämpla in tidigare än de påbörjat sitt arbete samt 

klockat ut senare än vad de varit aktiva på arbetsplatsen. Undersökning visar att 22 % av de 

anställda valt att lägga till ytterligare tid utöver den aktivt arbetade tiden. 14 % uppges även 

ha ignorerat att klocka ut vid obetalda uppehåll samt att 5 % någon gång låtit en kollega 

klocka in eller ut åt dem. Detta påstår Maroney (2009) ledde till att företaget överbetalde sin 

anställda hela 1.3% vilket i detta fall resulterade i en förlust på upp emot $3.6 miljoner. 

 

I denna rapport kommer fokus att ligga på problemet som Brown (2001) tar upp gällande 

precision och trovärdhet. Detta kommer att utvärderas med hjälp av befintliga teorier och 

metoder som presenteras senare i rapporten.  

 

1.3 Syfte 

 

Att utveckla en applikation som underlättar tidrapportering för konsulter. 

 

Syftet är att utveckla en applikation för stöd till tidrapportering. Tanken är att detta ska ske 

med så lite interaktion till själva applikationen som möjligt, det vill säga att konsulten fysiskt 

inte måste ta upp applikationen för att trycka på knappar.   

 

1.4 Forskningsfråga 
 

Hur förbättrar vi precision och trovärdighet i tidregistrering? 

Precision i detta fall innebär hur precis den registrerade tiden är. Detta för att säkerställa att 

inte för mycket eller för lite tid rapporteras.  

Trovärdighet omfattar möjligheten att följa värdet av tiderna genom hela processen. För att 

säkerställa att tiderna som registrerats är korrekta.  
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1.5 Avgränsningar 
 

Utvecklingsarbetet kommer ske för Android operativsystem. Detta görs då en Mac-enhet 

krävs vid kompilering av applikationen, något som vi saknar resurser till. Att ha en 

fungerande applikation på iOS kommer inte att bidra till resultatet.   

 

Open-source kommer att användas för att underlätta utvecklingsarbetet samt få en stabil grund 

att stå på. Denna Open-source kommer sedan att utvecklas och nya delar kommer 

implementeras för att uppnå det resultatet som söks. All utveckling kommer att vara lokal, det 

vill säga ingen databas eller server behövs för att köra applikationen.  

På grund av tidsbrist för detta arbete kommer en prototyp till en applikation göras.  

 

Den etiska och moraliska delen som detta arbete kommer att beröra avgränsas på grund av 

tiden som finns avsatt för denna rapport.  

 

Applikationen ska fungera som ett stöd till tidrapportering. Applikationen kommer vara lokal 

och fungera som ett stöd till konsulten. Ingen chef/ansvarig person kommer att ha tillgång till 

datan för spårbarhet och övervakning.  
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1.6 Definitioner 
 

Backend – Bakomliggande funktioner i en applikation. 

Chain of Transformation – En metod för att säkerställa precision och trovärdighet. 

Circulating Reference Model - En modell där samtliga objekt kan kopplas samman och bilda 

en kedja, från start till slut.  

Downtime – Tid då applikation är otillgänglig för bruk.  

Felaktig tidrapportering – Tidrapportering som kan påverka företaget ekonomiskt, mänsklig 

faktor kan vara en anledning till detta.  

Frontend – Det grafiska som visas i en applikation. 

Frånvaroorsaker – Orsaker som hindrar en anställd att besöka arbetsplatsen. Dessa orsaker 

kan vara sjukdom, ledighet eller andra oväntade avbrott.  

Human Computer Interaction – Syftar på design och användandet av datorer med mänsklig 

interaktion i fokus. 

Interaktion – Med integration menas användning av applikationen, hur ofta konsulten behöver 

ta upp och fysiskt trycka på knappar i applikationen.  

It-artefakt – Applikationen som utvecklas i samband med examensarbetet.  

Konsulter – Konsulter i denna rapport är konsulter som arbetar på Knowit, dessa kan vara 

både inhouse och outboundkonsulter.   

Inhouse – Konsult som befinner sig i det anställda företagets lokaler, kan arbeta 

med externa kunder samt med interna uppdrag.  

 Outbound – Konsult som har uppdrag och är stationerad ute hos kund.  

Open source – En applikation som finns tillgänglig gratis att hämta på marknaden. Används i 

denna rapport som stöd vid utvecklingen.  

Precision – Med precision menas hur exakt den valda tekniken presterar i form av registrering 

av tiden. Ett mått på hur precis tekniken är. 

Problemägare – Vår problemägare och handledare på Knowit, personerna som äger 

uppdraget.  
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QUIM - Quality in Use Integrated Measurement, en användarvänlighetsmatris. Används vid 

utvärdering av användarvänlighet.  

RFID - Radio-frequency identification, är en teknik för att läsa information på avstånd från 

transpondrar (sändare) och minnen som kallas för taggar.   

Slutanvändare – Konsulter på Knowit i Luleå som kommer att använda it-artefakten. Totalt är 

det tre personer som arbetar med utveckling. En av konsulterna arbetar med utveckling i 

.NET, de andra två arbetar huvudsakligen inom Java.  

Trovärdighet – Med trovärdighet menas att resultatet kan följas igenom hela 

registreringsprocessen. Detta säkerställs med hjälp av Circulating Reference Model. 
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2. Teori 
 

I teorikapitlet visas vad som sägs i litteraturen om vårt problemområde. Det behandlar 

området tidrapportering, mobilutveckling och GPS. 

 

2.1 Tidrapportering 
 

Under de senaste åren har behovet av informationen angående arbetad tid ökat markant 

(Gustafson & Hansson, 2016). Tidigare var ”antalet anställda” måttet som användes för att 

räkna ut arbetsinsatsen på en arbetsplats. Nu har detta ändrats till ”antalet arbetstimmar” då 

det finns flera olika anställningsformer och nya frånvaroorsaker har dykt upp (Gustafson & 

Hansson, 2016). 

I ett försök att förflytta ett tidrapporteringssystem från manuellt till digitalt förklarar Brown 

(2001) vikten i att lyckas med systemets trovärdighet och precision. För att uppnå dessa 

aspekter jämfördes antalet arbetade timmar hos de anställda på företaget. Detta gjordes för att 

hitta sammanhang i de timmar som företagets anställda rapporterade (Brown, 2001). Utöver 

denna jämförelse kontrollerades även timmarna mot de budgeterade timmarna, 

arbetsdokument, observationer samt andra faktorer (Brown, 2001). Ett misslyckat resultat av 

denna kontroll påstår Brown (2001) påverka systemets precision och trovärdighet som i sin 

tur kan resultera i ökade kostnader för de iblandade företagen.   

Ett annat sätt att fastställa precision och trovärdighet görs enligt Brown (2001) genom 

användandet av The Chain of Transformation. Denna metod framtogs av Bruno Latour och 

beskriver flödet samt kopplingarna mellan olika objekt i ett system. Brown (2001) menar att 

ett systems pålitlighet kan mätas genom användandet av en Circulating Reference Model där 

samtliga objekt kan kopplas samman och bilda en kedja, från start till slut.  

 

Figur 1 Circulating Reference Model 
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Latour (1999) beskriver svårigheten att koppla samman resultatet som tagits fram med arbetet 

som har utförts. För att underlätta detta ska varje utförande i forskningen kunna kopplas 

samman med resultatet på sådant sätt att ett samband kan ses genom hela processen.   

Latour (1999)  

En fakturering till en kund ska då enligt detta fall kunna kopplas till det första steget i 

processen som är den ursprungliga tidrapporteringen utförd av en anställd på företaget. 

 

2.1.1 Enterprise Resource Planning   

 

Enterprise Resource Planning (ERP) eller affärssystem som det kallas på svenska, används för 

att hantera centrala funktioner och processer inom en verksamhet. Detta genom att bidra med 

att förbättra beslutsunderlag och effektivisera viktiga processer. Tidrapportering är en av 

faktorerna som kan påverka detta. (NE, 2017) 

Användandet av ett ERP öppnar för ’real-time monitoring’ över företagets affärsbeslut som 

kan hjälpa övervaka och styrka företags icke finansiella och finansiella beslut  

(Trigo et. al 2014). 

ERP-system är ofta väldigt komplexa informationssystem, som är svårimplementerade och 

har ofta en väldigt hög kostnad. Flera implementationsprojekt av ERP-system har klassats 

som misslyckade eftersom systemen inte uppnått de mål som företaget satt upp. (Mabet et al, 

2003) 

Affärsmiljön gör hela tiden dramatiska förändringar och det är viktigt att utvecklingen av 

systemen följer med. Idag handskas företag med problem som att få lägre kostnad i hela 

affärskedjan, och det handlar hela tiden om att effektivisera tiden som används. Ett ERP-

system hanterar flera olika delar av företaget, inte bara tidrapporteringen. Att interagera alla 

dessa olika delar in i samma system och få det fungerande till kundens behov är ett av de 

största problem som upplevts vid implementationen av ett ERP-system. (Umble et al, 2003) 

Umble et al. (2003) menar att ERP-system har två primära funktioner som faller bort vid 

användandet av icke integrerande avdelningssystem. En enad överblick över företagets alla 

avdelningar samt tillgång till en företagsdatabas där alla företagstransaktioner skapas, lagras, 

bearbetas, övervakas och rapporteras.   
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2.2 Användarvänlighet  
 

ISO 9241 beskriver användarvänlighet som "The extent to which a product can be used by 

specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency, and satisfaction in a 

specified context of use".  

Vid utveckling av mjukvara beskriver Nayebi et al. (2010) viktiga punkter som alltid bör 

övervägas; 

 Effektivt användande - applikationen ska bidra till snabbare avklarade uppgifter. 

 Enkelt lärande - Funktioner kan läras genom att observera objektet. 

 Nöjda användare - Att möta användarens förväntningar.  

Ett misslyckande att uppfylla dessa kriterier påstår Seffah et al. (2006) vara en av de 

avgörande faktorer till varför interaktionen mellan dator och människa misslyckas.  

Mycket finns forskat på området inom utvärdering av användarvänlighet. Då dessa metoder 

baseras på olika typer av standarder (och då innehåller olika typer av definitioner och mått) 

används dessa med fördel av utvecklare som har kunskap inom Human Computer Interaction 

(HCI) (Seffah et al. 2006). Seffah et al. (2006) beskriver att dessa modeller misslyckas med 

att definiera användarvänlighet och konceptet beskrivs enbart kortfattat i dessa standarder. 

Seffah et al. (2006) fortsätter med att påstå att: 

"Most of these various definitions or models do not include all major aspects of usability".  

 

Seffah et al. (2006) föreslår istället en sammanställning av dessa modeller, Quality in Use 

Integrated Measurement (QUIM), vilket fungerar som en förstärkt utvärderingsmodell till 

användarvänlighet. QUIM som berör både front och back-end har som mål att förse ett 

ramverk för användarhetsfaktorer samt mått för utbildnings och forskningsändamål (Seffah et 

al. 2006).  
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Det användarhetsfaktorer som är inkluderade i QUIM beskrivs av Seffah et al. (2006) som; 

 Effektivitet - Prestation i samband med givna resurser. 

 Effektivitet - Applikationens möjlighetsförmåga. 

 Produktivitet - Beskriver mängden användbar data erhållen av användaren vid 

interaktion med programvaran. 

 Tillfredställelse - Hur användarens känslomässiga respons är vid användandet av 

programvaran.  

 Lärbarhet - Användarens förmåga att lära sig programvarans funktioner (samt 

eventuella nya funktioner som tillkommit) på sådant sätt att användningen är helt 

självständig.   

 Säkerhet - Skada mot personer eller hårdvara. 

 Pålitlighet - Pålitlighetsintryck som ges av programvaran till användaren. 

 Tillgänglighet - Främst tillgänglighet i fråga till personer med någon typ av 

nedsättning 

 Universalitet - Programvarans förmåga att anpassas till olika typer av kulturella 

bakgrunder. 

 Användbarhet - Om programvaran i fråga lyckas med att lösa användarens behov på 

ett acceptabelt sätt.  

Wasserman (2010) påstår att utvecklingen av mobila applikationer och övriga inbäddade 

applikationer generellt använder sig av samma programutvecklingsmetodik.  

Under utvecklingsprocessen av en mobilapplikation tillkommer dock många faktorer som kan 

komma att påverka användarvänligheten.  Zhang et al. (2005) beskriver att varierande 

skärmstorlekar, varierande skärmupplösningar och processorkapacitet är vitala faktorer att 

hantera i utvärdering av användarvänlighet. Wasserman (2010) nämner även gester, sensorer 

och platsdata som viktiga egenskaper att beröra vid evaluering av användarvänligheten. 
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2.3 Utveckling av mobilapplikationer 
 

Det är svårt att argumentera emot att teknologin går framåt samt människors tillgång till 

denna teknik. Enligt Statista (2014) finns idag över 2.1 miljarder mobilanvändare runt om i 

världen och denna siffra beräknas stiga till 2,87 miljarder inom det närmaste fyra åren. I 

Sverige är den mobila tillgängligheten så hög att upp mot 92 % av folkets invånare uppskattas 

ha tillgång till en smartphone. I och med denna ökning av både användandet av smartphones 

samt dess teknik, ökar även kraven på utvecklarna som idag måste hålla sig uppdaterade på 

allt som tillförs inom området (Potnis et al. 2016).  

 

Mobilerna som fanns tillgängliga innan detta teknologiska kliv var oerhört begränsade och 

riktade in sig på en målgrupp som spenderade sina dagar genom att gå igenom mail och få tag 

på andra begränsade text-filer (Charland et al. 2011).  Apple som gång på gång visat tecken 

på innovation, släppte 2007 den första smartphonen som blivit en referensram när det kommer 

till den moderna telefonen. Sedan App Stores release 2008, har siffrorna på de tillgängliga 

applikationerna ökat markant. Redan 2008, samma år som App Stores lansering, fanns 800 

tillgängliga applikationer jämfört med 2017 då denna siffra var uppe i 2.2 miljoner. Samma 

ökning går även att hitta för Androids motsvarande butik Google Play, där siffran idag är 

uppe i 2.6 miljoner applikationer. (Statista, 2014: 2015)  

 

En av anledningarna till denna explosionsartade ökning kan bero på tillgängligheten av open 

source-produkter utvecklare har möjlighet att använda sig av. Wheeler (2015) nämner ett 

flertal fördelar med att använda sig utav open source-produkter samt hur användandet haft 

positiva resultat hos sina användare. Wheeler (2015) drar även kopplingar mellan open source 

och Androids tillväxt genom åren(Wheeler 2015).  

 

I och med att mobila applikationer idag blir allt mer komplexa och krävande är det enligt 

Wasserman (2010) viktigt för utvecklarna att förhålla sig till en programutvecklingsmetodik. 

Detta för att försäkra utvecklingen av högkvalitativa mobila applikationer (Wasserman 2010). 

 

Enligt Wasserman (2010) är utvecklingen av mobila applikationer samt inbäddade 

applikationer snarlika med somliga skillnader. Dessa skillnader är krav och teknologier som 

måste beräknas vid utvecklingen av mobila applikationer och något som ofta kan exkluderas 
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vid utveckling av ”vanliga” mjukvaruapplikationer.  

Av åtta beskrivna punkter är fyra av dessa relevanta för detta arbete.   

 Sensorhantering – Alla smartphones som idag finns tillgängliga förses med någon typ 

av sensor där enheten har möjlighet att känna av rörelse, gester, positionering samt 

mycket annat (Wasserman 2010). 

 Plattformsoberoende applikationer – Då en rad olika versioner av operativsystem finns 

tillgängliga för smartphones måste utvecklaren kunna anpassa applikationen för dessa 

olika versioner. Utöver detta kan också den hårdvara i enheten påverka hur 

applikationen fungerar, något som utvecklaren måste ta hänsyn till under 

utvecklingsprocessen (Wasserman 2010).  

 Batteriförbrukning – Enligt Wasserman (2010) har många enheter idag möjligheten till 

att stänga av somliga funktioner och optimeras på sådant sätt att enheten får ut 

maximal batteritid. Många mobila applikationer använder dock mer krävande 

funktioner, som till exempel den inbyggda sensorn, vilket i sin tur förbrukar mycket av 

batteriets kraft (Wasserman 2010). 

 Användargränssnitt – Mobila applikationer måste följa enhetens referensramar över 

hur användargränssnittet ska se ut (Wasserman 2010). Något som utvecklaren vid en 

inbäddad applikation oftast inte behöver ta hänsyn till.  

 

 

  



13 
 

2.3.1 Mobil mjukvaruutvecklingsmetodik  

 

Wasserman (2010) påpekar vikten i att förhålla sig mot en mjukvaruutvecklingsmetodik under 

utvecklingen av mobila applikationer för att försäkra sig om att produkten resulterar i en 

högkvalitativ applikation. Detta då funktioner som inte kan exkluderas tillkommer vid 

utvecklandet av en mobil applikation. Wasserman (2010) 

Ett agilt tillvägagångssätt är ofta att föredra vid utveckling av mobila applikationer. 

Egenskaper hos mobila enheter, terminaler samt olika nätverksmiljöer sätter dock stopp för 

användandet av existerande agila utvecklingsmetoder (Abrahamsson et al. 2004). Istället 

föreslår Abrahamsson et al. (2004) en ny metod som hanterar dessa egenskaper. Mobile-D är 

en utvecklingsmetodik, baserad på andra agila tillvägagångssätt, som inriktar sig mot mindre 

utvecklingsgrupper för utveckling under en kortare period. Metoden är indelad i fem moment; 

set-up, core, core2, stabilize och wrap-up, som i sin tur består av ytterligare tre faser; Planning 

day, working day och release day. Vad som skiljer denna agila metodik mot andra är dess 

flexibla planering, dess kontinuerliga kontakt med problemägaren samt metodens positiva 

inställning till tester och konfigurering (Abrahamsson et al. 2004). 

 

2.4 GPS 
 

GPS står för Global Positioning System och beskrivs enligt NE (2017) som "Ett 

satelitnavigationssystem för bestämning av positioner med mycket stor noggrannhet hos 

exempelvis båtar, flygplan, landfordon eller till och med personer.". 

GPS utvecklades till en början av USA:s försvar för navigering av robotar, men har sedan 

dess utvecklas för att användas i civilt bruk. Systemet GPS använder sig av 24 satelliter i sex 

olika omloppsbanor på cirka 22 000 km höjd.  GPS använder sig utav latitud, longitud samt 

eventuell höjd över marken för att bestämma position. Detta sker via att satelliterna och 

enheten som används skickar mikrovågssignaler mellan varandra. (Nationalencyklopedin, 

2017)  

Idag har i stort sätt alla mobiltelefoner en GPS. Med hjälp utav GPS:en kan användare få hjälp 

att navigera direkt i sin telefon med hjälp av applikationer som Google Maps. Detta har startat 

en trend i samhället där fler applikationer använder GPS (Jiménez, 2011).  
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2.4.1 GeoFencing  

 

Ett geofence är en punkt eller ett geografiskt område som placeras ut på en karta. Det 

bestämts med hjälp utav latituder och longituder, därefter kan utvecklaren sätta upp en radie 

runt de koordinaterna som anges. Området som bildas kallas Geofence. Detta geografiska 

område kan sedan användas för en rad olika sker, till exempel skicka en notis till användaren 

när han eller hon går innanför det uppsatta geofencet. (Xamarin, u.å)  
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3. Metod 

 

I metod-delen förklaras tillvägagångssättet som används i rapporten. Forskningsansatsen tas 

upp samt att datainsamling och utvecklingsmetoder analyseras och förklaras.  

 

3.1 Hur arbetet växte fram  

 

Vårt primära mål med arbetet var att utveckla en artefakt. Vi började med att söka en 

organisation/företag som hade ett problem. Där hittade vi IT-konsultbolaget Knowit, som 

hade problem med tidrapportering för deras konsulter och ville utveckla ett stöd för detta. 

Problemägaren såg gärna att detta gjordes med så lite interaktion med applikationen som 

möjligt.  

I och med detta började vår undersökning av litteratur och vetenskapliga artiklar. Sökord som: 

tidrapportering, tidregistrering, time reporting, time-reports, timesheets, time registration 

användes. Sökningarna gjordes med hjälp av dessa databaser: LTU Diva Portal och Google 

Scholar.  

För att bli ännu mer insatta i ämnet och själva problemet hade vi kontunerliga träffar med 

Knowit för att få en övergripande blick av deras problem samt deras behov. Vi insåg snabbt 

att det fanns väldigt lite forskat på ämnet tidrapportering, vikten av tidrapportering hos 

konsultföretag och hur det sett ut historiskt. Detta gjorde att vi återigen fick gå tillbaka och 

utvidga våra vyer samt sökord. Detta resulterade i att vi kom upp med dessa sökord: resource 

reporting, resource use, resource usage, resursanvändning, resursrapportering, 

resursutnyttjande, consulting, consulting+company, consulting+company+time, affärssystem, 

tidregistrering + affärsystem, ERP, Enterprise Resource Planning, Enterprise Resource 

Planning + reports, Enterprise Resource Planning + time report  (tidigare nämnda sökord).  

Utifrån caset kunde vi komma fram till en första forskningsfråga:  

Hur underlättar vi tidrapportering för konsulter med hjälp av GPS? 

Med ovanstående forskningsfråga gick vi tillbaka till problemägaren och gjorde en 

undersökning på vad behovet egentligen var. Knowit önskade att dessa punkter skulle 

granskas:  
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 Lite interaktion 

 Ingen övervakning 

 Lätt att använda 

 Ingen börda 

 

En kravspecifikation sammanställdes med de viktigaste funktionerna som skulle behövas. 

Utifrån detta kunde vi ta fram ett första syfte för detta arbete.  

Att underlätta tidrapportering för konsulter med hjälp av GPS. 

Under arbetets gång bearbetades både forskningsfråga och syfte. Detta tack vare att nya 

infallsvinklar och ny information förseddes kontinuerligt under processen.   

 

3.2 Forskningsansats 
  

Vid genomförandet av en vetenskaplig studie är viktigt att skapa något som andra forskare 

kan förstå samt uppnå trovärdighet till detta. Detta görs genom att ha teorier, visa en tydlig 

argumentation och visa objektivitet. Valet av forskningsstrategi är avgörande beroende på vad 

studien ska svara på (Olsson & Sörensen, 2009).  

 

Baserat på detta har vi valt att använda oss utav Action Design Research (ADR) som 

utvecklades 2011 och är ett tillägg till Design Research (DR) (Sein et al, 2011). 

 

Sein et al (2011) menar att en nyckeldel i DR är själva artefakten när det kommer till 

Information Systems Research. Den dominanta delen i DR ser den teknologiska vyn av IT-

artefakten men missar helheten den bidrar med till organisationen. Nuvarande DR-metoder 

fokuserar på att bygga artefakten i ett steg och lämnar utvärderingen till en senare separat fas 

(Sein et al 2011). I ADR utvecklas artefakten iterativt och har hela tiden kontakt med 

organisationen för evaluering och feedback (Sein et al 2011). 

 

 

Att utveckla en artefakt innehåller fler nivåer än den tekniska då interaktionen med artefakten 

även ger en känsla för design och andra aspekter. Sein et al (2011) menar att det finns behov 

för en ny forskningsmetod som kännetecknar artefakten utifrån en samlad bild med design 

och användning utifrån organisationens kontext.  
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Figur 2 ADR modellen 

   

Det första steget i modellen som Sein et al (2011) har utvecklat är problemformulering. Där 

identifieras och föreställs möjligheten för forskning baserat på existerande teorier och 

teknologier (Sein et al, 2011). Problemen som identifieras delas in i subklasser, baserade på 

tillhörande problemklass (Sein et al, 2011). Efter detta formuleras den initiala 

forskningsfrågan (Sein et al, 2011).    

 

Andra steget i ADR bygger på problemformuleringen och skapar plattformen för att kunna 

designa artefakten. Processen är iterativ och sker i designcykler där underlag för 

designprinciper skapas under tidens gång (Sein et al, 2011). Andra steget fokuserar på tre 

nyckeldelar som skapar BIE – Building, Intervention och Evaluation (Sein et al, 2011). 

Det andra steget illustreras i figur 2.   
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Figur 3 BIE steg i ADR modellen 

 

Reflektion och lärande är det tredje steget i ADR. Denna process sker sammanhängande med 

de två första stegen och fortsätter kontinuerligt under hela processen. Tanken bakom denna 

fas är att inse att det finns mer till forskningsprocessen än bara lösningen (Sein et al, 2011). 

Det sista steget som Sein et al (2011) tar upp är formaliseringen av det forskarna har lärt sig 

under arbetets gång. Ett ADR-projekt bör vara en vidareutveckling till en generell lösning.  

Forskare visar vad de har åstadkommit både med hjälp av IT-artefakten, designprinciper och 

beskriver påverkan på organisationen.  

  



19 
 

3.3 Datainsamling 
 

En kvalitativ metod i form av ostrukturerade intervjuer kommer att användas för att ta fram en 

kravspecifikation. De ostrukturerade intervjuerna kommer att ske i form av möten med 

problemägare samt slutanvändare.   

3.4 Litteraturstudie 

För att erhålla den kunskap som krävs för denna typ av utveckling samt kunskap om hur 

utvärderingen av en mobil artefakt sker har olika litteraturstudier genomförts.  

Dessa litteraturstudier har baserats på de ämnena relevanta till de forskningsområdet som 

studien berör och har framförallt hittats med hjälp av sökmotorer som LTU samt Google 

Schoolar. Ämnena som litteraturstudierna baseras på är främst utvärdering av 

användarvänlighet vid mobila enhet, olika utvecklingsmetoder inom mobila enhet samt 

generell kunskap om utveckling av mobila applikationer.  

För att hitta de artiklar, böcker och andra publikationer som litteraturstudien baserats på 

användes sökord som: mobile development, agile development methodology, agile mobile 

development, mobile user experience evaluation, usability mobile application, gps mobile 

application samt flera som berör samma område. Motsvarigheten på svenska användes också 

som söktermer för att utöka chansen att hitta relevanta och bra källor.  
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4. Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet. I det första steget presenteras det medverkande 

företaget. Därefter följer cyklarna i metoden ADR. Faserna itereras under projektets gång.  

 

4.1 Medverkande företag 
 

Medverkande företag är Knowit Luleå, som är ett konsultbolag med cirka 1850 anställda. 

Knowit arbetar inom design, kommunikation, managementkonsulting samt IT.   

Redan under de första mötena beskrev Knowit ett betydande problem som konsulterna på 

företaget och konsulter överlag stötte på dagligen. En konsults vardag kan bestå av en rad 

olika uppgifter eller projekt som pågår parallellt. Detta innebär att när en eventuell 

tidrapportering ska redovisas kan konsulten ha många olika projekt att rapportera in. Att hålla 

koll på detta är inte alltid det lättaste och idag använder många konsulter hjälpmedel som till 

exempel pappersnotiser, något som är allt annat än optimalt. Den mänskliga faktorn som 

spelar in när detta system används öppnar för fel under själva rapporteringen. För att 

minimera, eller i bästa fall eliminera, dessa fel kom vi tillsammans med Knowit fram till att 

skapa en applikation som skulle underlätta tidrapportertingen för konsulter. Applikationen 

skulle vara en mobilapplikation och fungera med så lite interaktion som möjligt. Detta innebär 

att användaren inte ska behöva ta upp och använda telefonen.     

Utifrån detta tog vi tillsammans med vår problemägare på Knowit fram en kravspecifikation. 

Denna kravspecifikation ska fungera som en referensram för att uppfylla det krav och 

funktioner som efterfrågats av problemägaren. 

Slutanvändarna representeras av tre konsulter som arbetar på Knowit med utveckling inom 

.Net och Java. Problemägaren i detta fall är de två handledarna vi haft tillgång till på Knowit. 

Handledarna har försett oss med nödvändigt material samt med kontakter inom bolaget.  

Tanken är att ADR ska hjälpa oss i utvecklingsarbetet eftersom det sker iterativt och 

evaluering med problemägaren görs kontinuerligt. Utifrån detta är tanken att designprinciper 

ska utformas som senare resulterar i vårt forskningsbidrag. 
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4.2 ADR – Första iterationen 
 

4.2.1 Problemformulering 

 

Efter första mötet med problemägaren framtogs detta som problemformuleringen under den 

första iterationen av ADR.  

I nuläget finns inget effektivt stöd för konsulter att dokumentera sina arbetade timmar under 

en arbetsvecka. Idag används lösningar som pappersnotiser för att försöka hålla koll på 

tiderna, något som är allt annat än optimalt. Majoriteten av de anställda väljer att rapportera 

samtliga arbetade timmar i slutet av veckan utan någon typ av hjälpmedel. Detta innebär att 

den mänskliga faktorn kan komma att resultera i felaktig tidrapportering.  

Konsulterna på företaget ser tidrapporteringen som en extra börda och ser den som 

tidskrävande. 

 

4.2.2 Building, Intervention and Evaluation 

 

Baserat på problemformuleringen som framtagits i den första iterationen bestämdes att en 

prototyp skulle utvecklas som stöd för tidrapportering. Första steget i denna process var att 

tillsammans med problemägare ta fram underlag för grundkrav. Detta gjordes genom 

ostrukturerade möten med problemägaren och slutanvändarna. Denna kravspecifikation har 

uppdaterats iterativt under arbetets gång för att fånga de krav som problemägaren ansåg 

nödvändiga.  

Grundkraven som tagits fram var:  

 En lösning som generellt underlättar tidrapportering för konsulter. 

 Möjlighet till en kort notering för kommentar till tidrapporteringen.  

 Möjlighet till att skicka mail/sms med veckorapport.  

 Möjlighet till statistik.  

 Applikationen ska vara mobil.  

 En lösning som använder dagens teknik för att minimera interaktion.  
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4.2.3 Reflektion 

 

Utifrån den framtagna kravspecifikationen gjordes en utvärdering över vilka tekniker som 

fanns tillgängliga för att uppnå dessa krav. Det första beslutet som togs var att en native-

applikation skulle skapas för att få tillgång till mobiltelefonens olika funktioner. Baserat på 

detta kom vi fram till två olika tillvägagångsätt att uppnå kraven. Det ena genom Radio-

frequency identification (RFID) och det andra genom att använda sig av GPS. Efter en 

ostrukturerad intervju med en av slutanvändarna som arbetar med .NET togs beslutet att RFID 

skulle uteslutas. Detta på grund av den hårdvara som krävs vid utförandet av RFID. Det 

ansågs orealistiskt att installera RFID-hårdvara hos samtliga kunder där problemägaren har 

konsulter stationerade. Baserat på detta valdes GPS som teknik för att lösa problemet.    

Från denna cykel uppkom följande designprincip: 

Principen över val av teknik: Med hjälp av GPS styrks precisionen i applikationen.  

Principen över extern teknik: Applikationen bör inte använda teknik som kräver 

externa produkter. 

 

 

4.3 ADR – Andra iterationen 
 

4.3.1 Problemformulering 

 

I den andra iterationen är den generella problemformuleringen den samma som tidigare, 

skillnaden är att nya problem har uppstått tack vare den valda tekniken GPS. I och med 

användandet av GPS löser det problemet med att användaren inte kommer att behöva 

interagera mycket med applikationen.  

Att använda sig av en funktion som GPS medför problem i form av batterianvändning, 

tillgång till internet samt vad som händer om telefonen skulle ladda ur. Vissa av dessa 

problem går inte att komma ifrån i utvecklandet av en mobilapplikation. Ett annat problem 

som uppstod under den andra iterationen berörde frågor som i vilket språk applikationen 

skulle utvecklas i, till vilken plattform samt vilka ramverk som skulle användas.   
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4.3.2 BIE  

 

Baserat på problemformuleringen i den andra iterationen hade vi ytterligare ett möte med 

problemägaren för att diskutera resultatet efter den första cykeln. Problemägaren menar att 

alla anställda konsulter har tillgång till mobiltelefon, internet och laddare på jobbet, vilket 

innebär att han inte såg dessa punkter som något problem.  

Problemägaren hade en väldigt positiv syn på användandet av GPS och lösningen som innebär 

mindre interaktion med själva applikationen. Om GPS-funktionen i telefonen automatisk 

checkar in konsulten när han eller hon har anlänt till arbetsplatsen behöver inte konsulten göra 

detta manuellt.   

Det beslutades att applikationen skulle utvecklas i C#.net med hjälp av Visual Studio och 

Xamarin. Xamarin som är ett tillägg i Visual Studios, valdes för att ha möjlighet att utveckla 

applikationen crossplattform. Prototypen kommer att utvecklas för Android, men möjligheten 

finns att i ett senare skede även utveckla artefakten för iOS tack vare användandet av 

Xamarin.   

 

4.3.3 Reflektion 

 

Baserat på de beslut som tagits i denna iteration kommer utvecklingen inledas i nästa cykel. I 

tekniken som omfattar GPS finns det en funktion som heter Geofencing. Ett Geofence (se 

figur 4) är ett område som bestäms via koordinater för en specifik plats. Vår tanke är att skapa 

ett Geofence för Knowit’s kontor i Luleå för att testa vår prototyp.  

Valet över användandet av Xamarin tros kunna påskynda utvecklingsarbetet då programmet 

öppnar för utveckling i .NET miljö. Detta är något vi anser vara en stor fördel då majoriteten 

av den kunskap som utvecklarna besitter är inom C#. Detta efter överenskommelse med 

problemägare om vald miljö och plattform.  

Från denna cykel uppkom följande designprincip: 

Principen över kompabilitet: Applikationen bör ha stöd för cross platform 

kompabilitet. Detta underlättas med användandet av Xamarin. 

Principen över val av teknik (Uppdaterad): Med hjälp av Geofencing styrks precision 

i applikationen. 
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Figur 4 Bild som illustrerar hur ett geofence 
fungerar med funktioner som: Enter, Exit samt 
Dwell 

 

4.4 ADR – Tredje iterationen 

 

4.4.1 Problemformulering 

 

De nya problem som tagits fram baserat på de tidigare iterationer blir i detta skede mer 

tekniskt inriktade då de beslut som tagits lagt grunden för utvecklingsarbetet. 

Tillvägagångssättet som valdes att användas (Geofencing) anses var en komplicerad teknik att 

använda sig utav och utveckla.  

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentationen av denna teknik är även något begränsad likväl som vår egen kunskap inom 

området vilket även det resulterar i problem inom utvecklingsstadiet. Som nämnts i den andra 

iterationen kommer även faktorer som batteritid och internetdata att spela en stor roll i hur 

artefakten hanteras och betraktas. På grund av den begränsade dokumentation och kunskap 

uppstår även här ett problem i hur artefakten kan gå miste om att optimeras på sådant sätt att 

batteritiden och internetdata används på ett effektivt sätt. 
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Figur 5 Bild på stämpelklockan som 
utvecklades i syfte att utöka vår kunskap 
inom mobilutveckling och GPS. 

4.4.2 BIE  

 

Baserat på den ursprungliga problemformulering som uppkommit genom iteration ett och två 

samt den nya problemformuleringen från iteration tre valde vi att fördjupa oss i ämnet GPS. 

Detta innebar att en simpel applikation utvecklades i form av en vanlig stämpelklocka som 

även hade möjlighet att visa vilka koordinater användaren befann sig på. Tack vare denna 

open source-produkt (se figur 5) kunde vi få en bredare förståelse över hur utveckling av olika 

GPS tekniker för mobila applikationer kan utföras.  
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Under detta skede började vi även läsa den dokumentation som fanns tillgänglig inom 

området för att ytterligare utöka vår kunskap inom området. Tack vare denna dokumentation 

fick vi redan innan själva utvecklingsarbetet tog fart, en bild över hur artekfaten skulle 

komma att fungera i teorin.  

Utöver detta valde vi även att skanna av marknaden på open source-kod som skulle underlätta 

utvecklingen av det som skulle komma att vara basen till själva prototypen. Olika funktioner 

hos produkter som fanns ute på marknaden granskades för att sedan användas i den artefakt 

som skulle utvecklas för detta projekt.  

En open source-produkt försedd av Xamarin (se figur 6) hittades innehållande basfunktioner 

inom Geofencing. Denna produkt valde vi att gå vidare med då den ansågs vara optimerad 

nog för den prototyp som skulle utvecklas samt att tid kunde förvaltas på andra framtida 

problem och komplikationer. Denna open source-produkt ansågs även innehålla de funktioner 

som behövdes för att kunna fortsätta med utvecklingen. 

 

4.4.3 Reflektion 

 

Väldigt tidigt under detta skede insåg vi att användandet av en open source-produkt skulle 

underlätta för utvecklandet av vår tänkta applikation. Här kommer de funktioner 

problemägaren efterfrågar läggas till som lägger grunden för den blivande artefakten. Vi kom 

även fram till att många av de funktioner som användes i den första prototypen skulle kunna 

komma att användas i ett senare skede. Vi kunde därför planera den slutgiltiga applikationen 

med dessa funktioner i bakhuvudet vilket underlättade att skapa en helhetsbild över den 

slutgiltiga produkten.   

Med stöd av tredje iterationens BIE-avsnitt kommer nästa steg omfatta påbörjandet av 

prototyputvecklingen. 

Från denna cykel uppkom följande designprinciper: 

Principen över att underlätta utveckling: Open source-kod bör användas om 

tillgänglig. Detta för att underlätta utvecklingsarbetet. 

Principen över återanvändning: Applikationen bör använda funktionalitet från 

tidigare utvecklade applikationer som kan ses som nödvändiga.  
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Figur 6 Bild på hur open-source 
produkten såg ut innan ändringar gjordes 
för att passa in målprodukten.  

4.5 ADR – Fjärde iterationen 
 

4.5.1 Problemformulering 

 

I denna iteration har en del nya problem uppkommit. Ursprungskraven är detsamma från 

problemägaren och i detta stadie sker själva utveckling. Problem med mjukvaran och tester 

har påfunnits. Att debugga denna typ av applikation är krävande för de begränsade datorer vi 

har tillgång till.  Flera olika paket och tillägg till Visual Studio har tvingats att installeras. 

Denna fas har varit tidskrävande och ett problem som inte går att lösa med de resurser vi haft. 

Open source-produkten vi valde att använda oss av var byggd på sådant sätt att den var svår 

att förstå, trots de åtgärder vi tagit i iteration tre. Lösningen var även upplagd på sådant sätt att 

den inte var i färdigt tillstånd att användas för vår artefakt. Produkten innehöll funktioner som 

vi inte ansåg vara nödvändiga för den prototyp som ska utvecklas.  
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4.5.2 BIE 

 

Genom att använda den inbyggda debuggern i Visual Studios kunde open source-produkten 

granskas och analyseras. Detta gav värdefull information om hur koden fungerade samt hur 

dess funktioner användes.  

Eftersom de tidigare problemen hindrade oss från att uppnå ett av de huvudsakliga kraven, lite 

interaktion, var vi tvungna att ta till åtgärder i from av omstrukturering av open source-koden. 

I detta skede valde vi att automatisera processer som i ursprungliga produkten krävde någon 

typ av interaktion, till exempel ett knapptryck. Att dessa funktioner automatiserades ansågs 

vara nödvändigt utifrån den kravspecifikation som vi tagit fram tillsammans med 

problemägaren. Dessa förändringar beskrivs nedan;  

 Att lägga till Geofences görs nu automatiskt. 

 Ta bort Geofences funktionen finns inte längre kvar 

 De metoder som kördes tack vare knappen ”Add Geofences” har alla automatiserats 

på sådant sätt att ingen iteration krävs för att få applikationen att agera som väntat.  

 

 

4.5.3 Reflektion 

 

Baserat på de åtgärder vi tagit i detta steg ansåg vi att open source-produkten nu är färdig för 

implementering av våra egna funktioner.  I användandet av open source-produkter är det 

viktigt att få en förståelse för hur koden fungerar och hur dess funktioner agerar.  Därför var 

det viktigt under detta steg att lägga ner den tid som behövdes för att få denna förståelse. 

Detta görs för att i senare skede underlätta vid implementation av egna funktioner samt få 

kunskap inom området.   

Från denna cykel uppkom följande designprinciper: 

Principen över kunskapskontroll: Noggrant granska de open source-produkter som 

används för att i ett senare skede få en bättre förståelse över hur koden fungerar.  

Principen över automatisering: Undvik interaktion med applikationen genom att 

automatisera funktioner.  

 

 



29 
 

Figur 7 Bild som visar hur Androids livscykel fungerar. 

4.6 ADR – Femte iterationen 
 

4.6.1 Problemformulering 

 

Under utvecklingsarbetet uppkom flera nya problem. Sedan långt tillbaka var det bestämt att 

prototypen skulle köras mot Android. Under utvecklingen av applikationen uppkom dock 

problem i form av applikationens begränsade möjlighet att köra på äldre versioner av 

Androids operativsystem.  

Wasserman (2010) nämner att vissa skillnader finns mellan utveckling av inbäddade 

applikationer och mobila applikationer. På grund av vår begränsade kunskap inom 

mobilutveckling uppkom problem vid överföring av data mellan aktiviteter. Till skillnad från 

inbäddade applikationer använder sig mobilutveckling av aktiviteter. Problemet med detta är 

att data inte sparas när en ny aktivitet skapas. Detta innebär att data som hämtas från andra 

aktiviteter inte har något värde då föregående aktivitet förstörts efter användning. En 

illustration över aktiviteter fungerar visas i figur 7.  
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4.6.2 BIE 

 

Problemet att få applikationen att fungera på äldre Android operativsystem var sedan tidigare 

utdömd på grund av valet av open source. Redan i detta skede bestämdes vilket 

måloperativsystem som applikationen ska köras på. Detta ansågs inte vara något problem då 

applikationen är körbar på målgruppens enheter.  

Ett betydligt svårare problem var att hantera data inom aktiviteter. För att lösa detta problem 

använde vi oss av metoden sharedpreferences. Med hjälp av denna metod har applikationen 

möjlighet att spara ner värdet av variabler till det interna telefonminnet. På sådant sätt kan 

värden hämtas ut som tidigare uppfattas som icke-existerande.  

Hur detta går till visas i figur 8. 

 

Figur 8 Kod som visar hur SharedPreferences skapas och tilldelas värde 

 

Ett annat tillvägagångsätt som användes var SQLite. SQLite är en simplifierad databas som 

finns tillgänglig lokalt på mobilen. Precis som i sharedpreferences fanns här möjlighet att 

spara ner variabler som skulle användas i ett senare skede i andra aktiviteter. Se figur 9.   

 

 

Figur 9 Kod som visar hur en SQLite-databas skapas och värden sätts in i databasen 
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4.6.3 Reflektion 

 

Beslutet att använda sig av SQLite öppnade för flera nya möjligheter, framförallt i planerande 

av hur tider skall sparas ned. Tack vare databasens möjlighet till enkel in och uttagning av 

data kommer det att underlätta lagring och visualisering av tid. Användandet av denna databas 

öppnar även för framtida utvecklingsmöjligheter av prototypen. Exempel på detta kan vara 

hantering av flera uppdrag på samma geografiska plats samt kort notering för varje 

rapporterad tid.  

 

Eftersom databasen finns lokalt på enheten behöver vi inte heller fundera på någon typ av 

kryptering av den data som sparas. Användandet av SQLite innebär även att en fjärrkoppling 

mot en databas inte krävs. Detta innebär att inga externa kontroller måste göras mot en 

databas samt att applikationen inte är beroende av denna externa databas. Utifrån detta kan vi 

planera de nästkommande stegen i utvecklingsprocessen och förhoppningsvis minimera antal 

problem som kan tänkas uppstå.  

Från denna cykel uppkom följande designprinciper: 

Principen över anonymitet: Databasen som används bör vara lokal. Administrativ 

personal samt andra applikationer har då inte tillgång till användarens data. 

Principen över tillgänglighet: För att öka applikationens tillgänglighet och minimera 

downtime bör inga externa hjälpmedel utöver de som krävs användas.  
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4.7 ADR – Sjätte iterationen 

 

4.7.1 Problemformulering 

 

Som nämns i de tidigare cyklarna är många av de problem som till exempel brist på kunskap 

och tekniska förseningar (i form av lågpresterande enheter som påverkas vid byggande och 

debuggande av prototypen) fortfarande existerande. Många av de problem som uppstått är 

dock problem som vi tidigare hanterat vilket resulterat i att vi lättare har kunnat hantera dem.  

Det var i detta skede implementering av de tillhörande funktionerna inleddes. Dessa 

funktioner omfattar möjligheten för en användare att skicka sina aktuella timmar till sin egen 

mail, visa de aktuella tiderna direkt i applikationen samt lagra tiden korrekt i databasen. 

Under implementationen av dessa funktioner stöttes problem på i form av hur den data som 

sparats skulle visualiseras, både i mailet som skickas till användaren samt direkt i 

applikationen.  

Från ett designperspektiv uppstod ett problem över hur tiderna skulle presenteras för att få 

läsbar data till användaren. Ett teknikperspektiv fanns också från problemet i form av hur vi 

skulle gå till väga för att lösa detta.  

4.7.2 BIE 

 

Sedan ett tidigt skede i utveckling var det bestämt att användaren skulle ha möjligheten att 

inspektera sina arbetade tider i mobilen för att sedan kunna skicka iväg dessa till önskad mail. 

För att uppnå detta var den data som sparas i den lokala databasen tvungen att bearbetas. Med 

detta innebär att korrekt data för korrekt dag togs ut och tiderna över de aktivt jobbade 

timmarna räknades ut och lades sedan in i en slutgiltig summa. Denna summa representerar 

den aktiva tid en anställd har jobbat under dagen. Som nämndes tidigare uppstod här ett 

problem över hur vi skulle välja att representera den data som tagits ut. För att försäkra oss 

om att den data som visas är förståelig har utomstående personer tillfrågats om hur dessa ser 

på presentationen. Tiden som lades ned på detta ansåg vi vara nödvändig då den ända 

interaktion som att sker med applikationen är kopplad till visualiseringen av data. 

Den mer tekniska aspekten av problemet var hur detta skulle utvecklas. Vår första tanke var 

att skapa en egen mailklient som med ett knapptryck skickar iväg de önskade tiderna till en 

redan specificerad adress. Detta ansågs vara onödigt då samtliga av målgruppens enheter 
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redan har tillgång till inbyggt mailfunktionalitet. Genom att skapa en Intent (figur 10) kunde 

den inbyggda mailfunktionen kallas på och innehållet i mailet specificeras.   

 

Figur 10 Kod som visar anropet mot Androids inbyggda mailfunktion med specificerad mottagare, ämne samt innehåll 

Ett val får sedan göras av användaren om flera mailklienter finns tillgängliga på enheten. Den 

maildomän som används utav problemägaren är kompatibel med Gmail vilket innebär att 

användaren har möjlighet att skicka iväg mailet direkt med sin jobbdomän utan att behöva 

konfigurera externa konton.  

4.7.3 Reflektion 

 

Valet att lägga ned den tid som gjorts på just visualiseringen av data var något som vi ansåg 

vara en viktig del av prototypen. Detta då det först och främst var ett krav från problemägaren 

att användaren skulle ha möjlighet till att kunna inspektera sina tider samt skicka dessa vidare 

via mail. Lärbarhet och tillfredställelse var något som Seffah et al. (2006) beskriver som 

viktiga aspekter vid utvärdering av mobila applikationer. Visualiseringen av den data som 

hanteras ansåg vi vara direkt kopplad till dessa två egenskaper och var också en av de 

anledningarna till varför mycket tid valdes att läggas på detta område. Prototypen har i detta 

skede den funktionaliteten för att uppnå de mest basala krav i form av tidregistrering på 

bestämd arbetsplats, möjlighet att visualisera tider samt möjlighet till att skicka registrerade 

tider till vald mottagare via mail. Ett av grundkraven var att kunna lägga till en kort notis 

gällande de tider som rapporteras, detta har fått prioriteras bort på grund av tidsbrist.  

Från denna cykel uppkom följande designprinciper: 

Principen över att visualisering av data: Tiderna som skickas bör vara i ett klart 

läsbart format. 

Principen över användbarhet: Applikationen bör vara lätt att hantera och förstå 

oberoende av användarens kunskapsnivå. 

Principen över optimering: Applikationen bör använda den funktionalitet som finns 

tillgänglig hos enheten.  
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5. Sammanställning av Prototyp – Formalisering 

I denna del analyseras resultatet av rapporten. Teorin jämförs med resultatet som tagits fram. 

Under detta steg presenteras IT-artefakten, de generella designprinciperna samt en analys av 

användarvänlighet. 

 

Artefakten är uppbyggd på sådant sätt att den endast innehåller de basfunktioner som krävs 

för att tidrapportering ska ske automatiskt, samt att interaktionen med applikationen 

begränsats markant. Den interaktion en användare i nuläget behöver göra är den i form av ett 

knapptryck när tiderna över dagen och veckan ska visas samt när tiderna ska skickas till 

användarens personliga mail för fortsatt hantering. Artefakten använder sig utav tekniken 

Geofences vilket innebär att en radie sätts upp baserat på en longitud och latitud. Med hjälp av 

en PendingIntent (avvaktande syfte) kan applikationen känna av när en enhet anländer samt 

lämnar den avsatta radien. Applikationen är designad på sådant sätt att den hämtar den lokala 

tiden vid incheckningstillfället samt vid utcheckningstillfället och sparar sedan denna data i en 

databas som befinner sig lokalt på enheten. Tack vare detta har vi möjlighet att räkna ut och 

spara den aktiva tiden som användaren befunnit sig på kontoret och redovisa detta i form av 

en lista direkt i mobilen. För att underlätta för användaren vid in och utcheckningstillfällena 

skapas en notis som meddelar när enheten anlänt eller lämnat ett avsatt område. Under 

artefaktens gränssnitt meddelas även användaren om vilken arbetsplats denne befinner sig på. 

Ett exempel på detta visas i figur 11.  

  

Figur 11 Notis som visas när 
användaren anlänt till ett avsatt 
område 
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Väl inne i applikationen syns incheckad plats, första incheckade tid samt senaste utcheckade 

tid. För att hämta samtliga registrerade tider under dagen kan användaren trycka på knappen 

”Get Times”. Listan uppdateras kontinuerligt under dagen baserat på de in och 

utcheckningarna som görs. Funktionen skapades för att användaren ska ha koll på aktivt 

arbetad tid och eventuella raster. Detta illustreras i figur 12 nedan.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En av funktionerna som skulle finnas med i prototypen var möjligheten att skicka tiderna via 

mail för fortsatt hantering. Detta utförs genom att trycka på knappen ”Send Email” som även 

visas i figur 12. Uträknat från användarens arbetade tider, förses en lista med de 

sammanställda tiderna för veckan. Användaren har här möjlighet att skicka iväg denna lista 

till bestämd email-adress. Ett exempel på detta visas i figur 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 Grafisk bild över applikationen 

Figur 13 Mail med arbetade tider under 
en vecka.  
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5.1 Designprinciper 
 

Baserat på de BIE-cyklar från ADR-metoden har följande designprinciper tagits fram. Dessa 

principer fungerar som riktlinjer för utveckling av liknande system. Principerna är framtagna 

för utveckling av denna typ av artefakt.   

Den första designprincipen är över val av teknik, denna princip skapades under iteration ett. 

Under iteration två uppdaterades denna då Geofencing går under GPS.  

Under iterationerna hittades två designprinciper som berörde open source-produkter samt 

förståelsen av hur denna produkt fungerar. Dessa principer valdes sedan att exkluderas som 

principer, då detta inte bidrar till det ursprungliga problemet.  

 

P1: Principen över val av teknik: Med hjälp av Geofencing styrks precision i 

applikationen. 

P2: Principen över extern teknik: Applikationen bör inte använda teknik som kräver 

externa produkter.  

P3: Principen över kompabilitet: Applikationen bör ha stöd för cross platform 

kompabilitet. Detta underlättas med användandet av Xamarin. 

P4: Principen över återanvändning: Applikationen bör använda funktionalitet från 

tidigare utvecklade applikationer som kan ses som nödvändiga. 

P5: Principen över automatisering: Undvik interaktion med applikationen genom att 

automatisera funktioner. 

P6: Principen över anonymitet: Databasen som används bör vara lokal. Administrativ 

personal samt andra applikationer har då inte tillgång till användarens data. 

P7: Principen över tillgänglighet: För att öka applikationens tillgänglighet och 

minimera downtime bör inga externa hjälpmedel utöver de som krävs användas.  

P8: Principen över att visualisering av data: Tiderna som skickas bör vara i ett klart 

läsbart format. 

P9: Principen över användbarhet: Applikationen bör vara lätt att hantera och förstå 

oberoende av användarens kunskapsnivå. 

P10: Principen över optimering: Applikationen bör använda den funktionalitet som 

finns tillgänglig hos enheten. 
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5.2 Användarvänlighet  

 

I tidigare forskning nämner Wasserman (2010) att olika aspekter måste tas hänsyn till vid 

mobilutveckling. Dessa aspekter exkluderas vid utveckling av inbäddade applikationer då de 

ofta inte berör områden som sensorhantering, plattformsoberoendehet samt batteristatus på 

samma sätt som mobila applikationer (Wasserman 2010). I och med detta är det inte optimalt 

att använda sig av en utvärderingsmatris ämnad för inbäddade applikationer. Seffah et al. 

(2006) utrycker vikten i att uppnå en interaktion mellan människa och dator till följd av att 

applikationen hanterar egenskaper som effektivt användande, enkelt lärande och nöjda 

användare. För att tillfredsställa och uppnå denna interaktion föreslår Seffah et al. (2006) ett 

ramverk för utvärdering som förhåller sig mot mobila applikationer vilka berör av den teknik 

som annars exkluderas.  

Under utvecklandet av prototypen för denna rapport har Quaility in Use Integrated 

Measurment (QUIM) använts för att försäkra sig om att applikationen uppnår de egenskaper 

inom användarvänlighet en användare kan tänkas förvänta sig. Vid användandet av QUIM har 

tyngden lagts på de back end-egenskaper som utvärderar applikationens prestanda varit i 

fokus. Detta beslut togs då målet med denna prototyp var att användarens fysiska interaktion 

med applikationen skulle vara minimal. Det viktigaste med prototypen var då inte att 

användaren tyckte att användargränssnittet var tillfredställande utan att applikationens 

prestanda och effektivitet var tillfredställande. I slutskedet av utvecklandet förseddes utrymme 

för förbättring inom de områden som berörde de front end-egenskaper som 

användargränssnitt.  

Utav de punkter Seffah et al. (2006) tar upp i QUIM, var effektivitet, produktivitet, 

tillfredställelse, pålitlighet, användarbarhet samt säkerhet i fokus. Dessa punkter valdes ut då 

deras koppling till prototypens syfte var starkast.  
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Effektivitet: Applikationens prestanda är optimerad på sådant sätt att den inte 

utnyttjar batteriets och enhetens fulla kapacitet. Med hjälp av en 

PendingIntent sparas användarens platsdata när användaren går in eller 

ut ifrån de avsatta området. 

Produktivitet: Prototypen förser användaren med den information den är ämnad för i 

form av antal arbetade timmar per vecka. 

Tillfredställelse: Prototypen är ett positivt tillägg när det kommer till tidrapportering 

och användandet underlättar vid denna uppgift. 

Pålitlighet: Prototypen förser användaren med ett seriöst intryck i form av ett 

enkelt användargränssnitt samt dess effektiva funktioner.  

Användarbarhet: Prototypen fyller den primära funktionen för ändamålet 

tidsrapportering i form av att förse användaren med automatiserad 

tidregistrering.  

Säkerhet: Prototypen skadar inte användaren i form av psykisk eller fysisk 

skada. Informationen som sparas ned är enbart tillgänglig för den 

specifika användaren och kan inte användas av externa aktörer. 

Prototypen förser inte någon skada mot hårdvaran i enheten.  

Lärbarhet: Prototypen är designad på så sätt att väldigt få fysiska knappar finns 

tillgängliga. Detta innebär att applikationen är enkel att använda och 

förstå sig på.  
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6. Diskussion/Slutsats 

I detta avsnitt diskuteras de slutsatser som tagits fram baserat på resultatet av rapporten.  

 

Syftet med denna rapport var Att utveckla en applikation som underlättar tidrapportering för 

konsulter. För att komma fram till slutsatser gällande detta syfte skapades följande 

forskningsfråga:  

Hur förbättrar vi precision och trovärdighet i tidregistrering? 

I vår första designcykel bestämdes det att GPS var den teknik som skulle användas för 

registrering av tiderna. Detta utmynnades i en designprincip som uppdaterades i iteration två. 

Den nya designprincipen hade en mer specifik inriktning mot Geofence.  

Genom att skapa en mobilapplikation som använder tekniken Geofence anser vi att precision 

och trovärdighet i tidregistreringen kan fastställas. Användandet av ett globalt 

positioneringssystem öppnar för noggrann registrering av användarens position. Detta innebär 

att applikationen som utvecklats kan med god precision och trovärdighet hämta och lagra de 

tider som registrerats.  

De designprinciper som tagits fram och beskrivs under 5.1 Designprinciper anser vi bidra till 

en lösning av det ursprungliga problemet. Två principer som togs fram under designcyklerna 

valdes att uteslutas på grund utav att dessa inte bidrar till problemet. Dessa principer togs 

fram i iteration tre respektive fyra och berörde området open source.  

Sammanfattningsvis anser vi att syftet för denna rapport uppnås då It-artefakten registrerar 

tiderna med hög precision och trovärdighet samt att tidregistreringen inte längre behöver ses 

som en börda.  

Nedan diskuteras slutsatser på generell och case-nivå:  

På casenivå har dessa slutsatser tagits fram:  

 Applikationer uppfyller de grundkrav som ställdes från problemägare samt 

slutanvändare. 

 Tidrapporteringen underlättas då användaren inte behöver interagera med 

applikationen mer än att starta den samt hämta den relevanta data som behövs för att 

utföra rapporteringen.  

 Fler funktioner kan läggas till för att öka prototypens effektivitet.  
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 En annan typ av teknik hade kunnat ge ett bättre resultat i form av att hantering av 

flera uppdrag på samma geografiska plats. 

 Prototypen visar ett ”proof of concept” på att registreringen av tid har underlättats. 

 

I och med detta kan slutsatsen dras att i detta specifika case har arbetet lyckas då 

slutanvändarna och problemägarna anser att tidrapporteringen bör underlättas med hjälp av It-

artefakten som skapats. 

För att generalisera de slutsatser vi kommit fram till under vårt case, återkopplas den teori 

samt analys som gjorts tidigare. Utifrån detta har vi kommit fram till följande:  

 En mobil applikation kan användas för att effektivisera och automatisera 

tidrapportering.  

 Genom att använda sig av Chain of transformation kan rapporteringsflödet följas och 

därmed kan precision och trovärdighet fastställas.  

 Genom användning av Geofences kan noggrann registrering av tid göras. 

 

Brown (2001) talar om vikten av att lyckas med ett digitaliserat tidrapporteringssystem ligger 

i systemets trovärdighet och precision. Användandet av GPS ger en hög precision vilket i sin 

tur resulterar i applikationens trovärdighet. Tiderna som registreras kan inte manipuleras av 

användaren eftersom att denna process sker automatiskt. Den mänskliga faktorn är något som 

fortfarande kan komma att påverka rapportering av tid. Väljer en användare att lämna sin 

mobiltelefon inom sitt område under en obetald period registreras denna tid i applikationen 

som aktivt arbetad. Detta är ett problem som applikationen inte kommer att kunna undvika då 

det berör den etiska moralen hos en människa.   

The Chain of Transformation beskriver flödet och kopplingar mellan objekt i systemet, 

metoden framtogs av Brown (2001) och används för att styrka precisionen och trovärdigheten. 

I vår artefakt är primärnyckeln i databasen SQLite det som länkar ihop flödet av information. 

Alla tider registreras och sparas ned i databasen, för att sedan kunna presenteras och 

visualiseras på rätt sätt används primärnyckeln för att koppla samman informationen.  

Umble et. al (2003) trycker på vikten av att dra ner på kostnaden i hela affärskedjan, ett sätt 

att göra detta på är att ha ett fungerande ERP-system. Att integrera tidrapporteringen och 

denna typ av system i sitt ERP, kan resultera i detta. Genom att automatisera och därmed 
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effektivisera processer sparas tid och därmed pengar. Denna typ av applikation siktar på att 

vara så effektiv som möjligt vilket sparar viktig tid för konsulterna. Nästa steg i 

utvecklingsarbetet skulle kunna vara att integrera denna applikation i företagets affärssystem.  

Att implementera applikationen i ett existerande affärssystem kan däremot bli en utmaning för 

företaget då de nuvarande systemet är väldigt komplext. Lyckad implementation av ERP, kan 

enligt Umble et. al (2003) ge en konkurrensfördel genom effektivisering samt underlätta 

besluttagande. 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 

 

Ett förslag för framtida forskning skulle kunna vara att göra en undersökning på flera företag 

inom IT-branschen för att få en bredare överblick samt få mer data att analysera. I och med 

detta skulle nya krav kunna uppstå och artefakten skulle antagligen behöva modelleras om. En 

annan intressant aspekt skulle kunna vara att generalisera denna lösning ytterligare då 

konsulter existerar i betydligt fler branscher än IT.  

Framtida studier inom tidrapportering behöver inte begränsa sig till konsulter, det hade vart 

intressant att se hur detta skulle fungera i någon annan bransch. Ett exempel på bransch skulle 

kunna vara restaurangbranschen där en anställd arbetar på en och samma geografiska plats 

under hela arbetstillfället.  

6.1.2 Fortsatt utveckling av IT-artefakt 

 

Problemägaren ser gärna en fortsatt utveckling av prototypen som skapats. Detta skulle kunna 

göras genom en vidareutveckling av det examensarbetet som gjorts. För att utföra denna 

vidareutveckling har vi kommit fram till två förslag gällande arbetet:  

Det första förslaget är att gå för en mer teknisk inriktning i form av hantering, implementering 

och förbättring av den redan existerande artefakten. Infallsvinkeln för kommande forskning 

skulle då vara att undersöka hur en förbättring av en redan existerande produkt utförs. 

Det andra förslaget är att forska i hur implementering av en It-artefakt utförs i ett redan 

existerande system som till exempel i ett ERP. I detta fall skulle forskarna kunna analysera en 

rad olika ESB lösningar som hjälper med implementationen.  
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6.2 Metoddiskussion  
 

Vi kände att Action Design Research var en bra metod för oss att välja då vi haft ständig 

kontakt med problemägaren. Valet av forskningsmetod stod mellan Action Design Research 

samt Design Science Research. Metoderna liknar varandra på flera sätt där den största 

skillnaden mellan de båda metoderna är kontakten med problemägaren.  

Det hade kunnat vara intressant att se om resultatet blivit annorlunda utifall vi utgått från 

Peffers et al’s steg i Design Science Research.  

För att ha fått en ännu bredare grund att stå på hade vi kunnat intervjua fler företag för att få 

en tydligare kravspecifikation. Detta var något vi övervägde men fick välja att avstå ifrån då 

tiden inte var tillräcklig under detta arbete. Vi kände att den kvalitativa data vi fick från 

företaget skulle räcka för att utveckla en artefakt utifrån deras perspektiv. För att lyfta detta 

ytterligare hade en kvalitativ undersökning kunnat ha gjorts på fler företag.   

Valet av utvecklingsmetodik och utvärderingsmetod för användarvänlighet presenteras nedan: 

 

 Vid utvecklandet av en applikation i ett mindre team och på ett kortare projekt, kan 

utvecklingsmetodiken Mobile-D användas. 

 Användandet av QUIM-modellen kan användas som matris för att försäkra 

användarvänlighet.  

 

Under arbetets gång har vi använt oss av Abrahamssons et al. (2004) metod Mobile-D. 

Mobile-D är ett agilt tillvägagångsätt som inriktar sig på mindre utvecklingsgrupper. I vårt val 

av utvecklingsmetodik kände vi att en agil metod var lämplig, eftersom vår erfarenhet av 

mobilutveckling var begränsad. Den agila metoden gav oss möjlighet att gå tillbaka i 

processen och iterera vårt arbete för bästa resultat. Vi hittade då Mobile-D och kände att 

denna metod skulle passa på vårt projekt eftersom vi är två personer som arbetar på ett mindre 

projekt. Under arbetets gång har vi försökt att följa de riktlinjer och delar som Mobile-D 

använder sig av.   
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Valet att använda oss av en mobil applikation för att underlätta tidrapportering för konsulter 

anser vi vara ett av de bättre tillvägagångsätten. Däremot tror vi att det är möjligt att uppnå 

liknande resultat med hjälp av andra tekniker. Detta skulle kunna vara via RFID-kort eller Wi-

Fi identifikation på andra enheter än mobila. Vid utvecklandet av en applikation bör 

användarvänligheten behandlas. En rad olika utvärderingsmetoder existerar, däremot valdes 

QIUM på grund av dess anpassning mot mobila applikationer.  
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