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Sammanfattning 

Att dokumentera närvaro är något som är nödvändigt i många olika områden som t.ex. idrott, 

skola och arbete, men det kan även behövas vid spontana tillfällen där det inte sällan används 

papper och penna för ändamålet.  

 

Denna rapport behandlar skapandet av Närvaroappen, en Android-applikation som utvecklats 

med syftet att underlätta hantering av närvaro genom ett enkelt och tydligt användargränssnitt, 

och med möjlighet till att strukturera upp olika scenarion där närvaro behöver dokumenteras. För 

att mer bekvämt kunna arbeta med skapad data och föra eventuell statistik finns även generösa 

delningsmöjligheter via både molntjänster och mail. 

 

Projektet har resulterat i en fungerande applikation för dokumentering av närvaro. Applikationen 

har även visats upp samt testats av ett fåtal personer inom relevanta yrkesområden och erhållit 

positiv kritik.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

To document attendance is something that is necessary in many different areas such as sports, 

school or at work, but it can also be needed at spontaneous occasions where paper and pen often 

are used.  

 

This report discusses the implementation and design of Närvaroappen, an Android application 

developed with the purpose to ease the management of attendance through a simple and explicit 

user interface, with the possibility to arrange the different scenarios where documentation of 

attendance is needed. To provide a more convenient way to work with created data and be able to 

keep statistics, it is also possible to share the data via different cloud-services and mail. 

 

The project has resulted in a working application for managing attendance. The application has 

also been introduced and tested by a few persons within some of relevant professions and 

received positive criticism. 
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1 Introduktion 

I både arbetslivet och på fritiden finns det många olika scenarion där det kan vara nödvändigt att 

registrera närvaro. Det kan exempelvis handla om en skolutflykt, en konferens eller ett 

idrottsevenemang. I dagens samhälle blir även dokumentering med papper allt mindre och mer fokus 

läggs istället på att lagra information digitalt. 

 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att skapa en mobilapplikation för att underlätta processen att registrera 

närvaro och dessutom erbjuda en strukturerad lagring av denna information i telefonen, då den oftast 

finns nära till hands. Applikationen riktar sig inte till en specifik målgrupp utan är generell i sin 

uppbyggnad.  

 

Användaren ska i applikationen kunna skapa olika kategorier för närvaro där exempel på kategori kan 

vara fotbollsträning, utflykt eller en lektion. I en kategori skapas sedan ett eller flera event som kan 

ses som ”närvarodokument” i vilka användaren kan skräddarsy innehåll efter behov. Efter 

närvarotagande ska även exporteringsmöjligheter till bland annat diverse molntjänster ges, och ger 

användaren åtkomst till dokumenterad närvaro via t.ex. en dator. Detta öppnar upp för större 

flexibilitet då användaren kan se över, bearbeta samt föra statistik över data om så önskas.  

 

1.2 Summering 

Projektet har resulterat i en fungerande applikation där större delen av kraven har implementerats. 

Feedback från testpersoner har varit positiv med betoning på att applikationen är flexibel. 
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1.3 Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd enligt följande struktur. 

 

Kapitel 1 - Introduktion 

Detta kapitel ger en kort introduktion till projektet och dess syfte samt en kortfattad summering av 

resultatet. 

 

Kapitel 2 - Bakgrund 

Kapitlet ger en kortfattad introduktion till företaget Sogeti och Android samt till de olika tekniker och 

verktyg som använts. I senare delen av kapitlet ges några exempel på liknande, existerande 

applikationer och avslutas med en beskrivning av Närvaroappens funktionalitet. 

 

Kapitel 3 - Design 

Kapitel 3 ger en inblick i de olika designval som gjorts samt en mer detaljerad genomgång av 

applikationens nivåer och deras funktionalitet. Kapitlet tar även upp designen på den lokala databas 

som används. 

 

Kapitel 4 - Implementation 

Det ges först en introduktion till olika komponenter i Android, följt av en detaljerad förklaring till hur 

applikationens olika klasser bygger upp funktionaliteten för de olika nivåerna. 

 

Kapitel 5 – Resultat och förändringar 

Kapitlet går igenom hur väl applikationen stämt överens med kravspecifikationen samt hur 

testpersoner upplevt den färdiga applikationen. Det ges också en jämförelse mellan prototypdesignen 

och den slutgiltiga versionen av applikationen. 

 

Kapitel 6 - Slutsats 

Här ges en utvärdering av projektet som helhet, hur mycket tid som har lagts och var själva arbetet 

har utförts. Kapitlet tar även upp erfarenheter samt vilka möjligheter det finns till vidareutveckling. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel ges först en kort beskrivning av företaget Sogeti och Android samt en introduktion till 

de tekniker och verktyg som använts under projektets gång. Därefter introduceras ett antal liknande, 

redan existerande, applikationer som sedan jämförs med Närvaroappen. Avslutningsvis beskrivs 

Närvaroappens funktionalitet. 

 

2.1 Sogeti 

Sogeti [1] är ett helägt dotterbolag till Cap Gemini SA och har över 20000 anställda i 15 länder. Av alla 

anställda arbetar cirka 1150 på något av de 21 kontor som är lokaliserade i Sverige. Sogeti är ledande 

leverantör av IT-konsulttjänster på den lokala marknaden och kontoret i Karlstad är specialiserade på 

lösningar inom business intelligence, industriell IT, integration och webb. 

 

2.2 Android 

Android [2] är ett mobilt operativsystem som ursprungligen utvecklades av Android Inc. Företagets 

mål var till en början att skapa ett avancerat operativsystem för kameror, de insåg dock att 

marknaden var för liten. Android Inc. började då istället utveckla ett operativsystem för smarta 

telefoner. Företaget köptes år 2005 upp av Google [3] och operativsystemet används nu först och 

främst av enheter med pekskärm som mobiltelefoner och surfplattor men används även i TV-

apparater, bilar och klockor. 

 

2.3 Tekniker och verktyg 

Detta avsnitt ger en översikt av de tekniker och verktyg som använts för att utveckla 

mobilapplikationen. 

 

 Android Studio 

Android Studio [4] är en utvecklingsmiljö för Android-applikationer och släpptes av Google som beta 

version i juni 2014. Utvecklingsmiljön bygger på IntelliJ IDEA [5] som är populärt för Java-utveckling. 

Android Studio har ersatt Eclipse Android Development Tools(ADT) [6] som var Googles tidigare 

primära utvecklingsmiljö för Android. 
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 SQLite 

SQLite [7] är ett bibliotek för att hantera databaser, framförallt vid lokal lagring för individuella 

applikationer och anordningar som telefoner, klockor och kameror [8]. En SQLite-databas har ingen 

egen server process som de flesta andra SQL-databaser, utan fungerar som en integrerad del av 

programmet.  

 

 ActiveAndroid 

ActiveAndroid [9] är en OR-Mapper för SQLite, vilket innebär att den baseras på tekniken ORM [10] 

som står för Object-Relational Mapping. ActiveAndroid kan utifrån klass-objekt skapa en 

relationsdatabas där tabellerna representerar själva objekten. Tabellens kolumner representerar i sin 

tur objektens attribut, medans kolumnernas cellvärden representerar värdena på dessa attribut. 

Relationer mellan objekt kan även sättas med hjälp av ORM-systemet.  

 

 DB Browser for SQLite 

DB Browser för SQLite [11] är ett open source verktyg för att skapa, designa och editera databasfiler 

som är kompatibla med SQLite. Skapade eller importerade tabeller visas i ett kalkylarksliknande 

gränssnitt. Verktyget gör det även möjligt för användaren att utföra SQL-förfrågningar till den aktuella 

databasen. 

 

 CSV 

CSV står för comma-separated value [12] och är ett filformat som ofta används för att flytta data 

mellan program som använder sig av olika filformat. I en CSV-fil består varje rad av en samling data 

där varje attribut på en rad separeras av ett kommatecken. Separatorn kan även bestå av andra tecken 

som t.ex. kolon, semikolon eller tab. 

 

 Git 

Git [13] är ett distribuerat versionshanterings-system som skapades 2005. Ett versionshanterings-

system sparar ändringar som gjorts i en fil över tid så att man senare kan hämta ut specifika versioner 

av filen vid ett senare tillfälle.  
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2.4 Molntjänster 

Molntjänster, även kallat ”molnet”, gör det möjligt att exempelvis hantera program, lagring av data, 

kapacitet och processer på en extern resurs. En stor fördel med molntjänster är att användaren endast 

behöver en fungerande internetanslutning för att komma åt lagrad data och är således ej knuten till en 

specifik plats [14]. 

 

 Onedrive 

Onedrive [15], tidigare Skydrive, är en molntjänst utvecklad av Microsoft. Tjänsten låter användaren 

lagra data med storlek upp till 5 GB gratis där ytterligare utrymme kan köpas till. Lagrad data kan 

sedan kommas åt via olika enheter med hjälp av antingen en webbläsare eller via en installerad 

applikation. Det finns även möjlighet att dela data med andra användare. 

 

 Dropbox 

Dropbox [16] är utvecklat av Dropbox, Inc. och är en fillagringstjänst som gör det möjligt för 

användare att spara filer i molnet. Användaren kan använda tjänsten antingen genom att installera en 

applikation på önskad enhet eller logga in på Dropbox hemsida. I webbläsaren kan mappar skapas där 

filer senare kan sparas och hämtas. Tekniken som används för detta gör att det för användaren ser ut 

som att mappen är densamma oberoende av vilken dator som används för att granska innehållet. 

Tjänsten är gratis i sitt grundutförande men mer lagringsutrymme kan köpas till om så önskas.  

 

 Google Drive 

Google Drive [17] är en molntjänst utvecklad av Google som erbjuder användare diverse tjänster 

såsom lagring av filer, redigering av dokument samt möjlighet till att låta andra användare editera på 

samma dokument kollaborativt. För att kunna synkronisera filer krävs antingen en installerad 

applikation på önskad enhet eller att användaren loggar in på tjänsten via webbläsare. Även denna 

tjänst är gratis i sitt grundutförande, men lagringsutrymmet kan utökas mot en extra kostnad.  
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2.5 Existerande applikationer 

Detta avsnitt går igenom några redan existerande mobilapplikationer som ger varierande möjligheter 

till att ta närvaro. 

 

 Attendance(Android for Academics) 

En applikation som ger möjlighet att dokumentera närvaro på en Android-telefon genom att 

importera ett Google kalkylark. Applikationen har fem stycken fördefinierade kolumner för namn, 

efternamn, närvaro, antalet gånger en elev varit frånvarande och eventuella datum då en elev haft sen 

ankomst. De resterande kolumnerna fylls med datum då eleven i fråga varit frånvarande eller haft en 

sen ankomst. Detta ger alltså inget utrymme för skräddarsydda kolumner i närvarodokumentet,  dock 

finns möjlighet till att lägga till samt ta bort namn.   

 

 Attendance(André Restivo) 

En applikation inriktad på närvarohantering i en skolklass och som ger möjlighet att importera listor 

med elever i CSV-format. Import kan ske via en lokal fil men inte via molntjänster.  

 

Förutom att importera listor innehållande elever går det att skapa kurser, terminer och händelser. Vid 

skapandet av en händelse kopplas denna till en termin samt en kurs. I en händelse man kan sedan 

skapa grupper av studenter, scheman samt lektioner. I applikationen finns också fördefinierade 

svarsalternativ för närvaro i form av närvarande, sen och frånvarande. Utöver dessa kan användaren 

skapa egna fördefinierade alternativ. Det finns även möjlighet att sätta noteringar på elever. 

 

Användaren kan även exportera alla lektioner, vilket kan ske antingen lokalt till en telefon eller via de 

applikationer som finns installerade. Innan exportering kan användaren välja vad filen ska innehålla 

genom att inkludera eller exkludera kolumnrubriker, student-id, studentnamn och studentgrupp.  

Användaren kan även välja om filen ska vara utav formatet CSV eller HTML samt välja separator.  

  

 Attendance Taker 

En visuellt enkel applikation där användaren kan skapa ett “klassrum” för att sedan kunna lägga till 

elever. Användaren kan enkelt markera om eleven är närvarande eller inte och det går även att se en 

statistik gällande närvaro för varje enskild elev. Applikationen gör det möjligt för användaren att 

exportera listorna via andra installerade applikationer på telefonen.  
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 Attendance Tracker 

Attendance Tracker låter användaren skapa ett evenemang som det sedan går att lägga till kontakter i. 

När man skapar en ny kontakt kan detta ske på två sätt. Användaren kan antingen skapa en kontakt 

som endast kommer existera i applikationen, eller skapa en telefonkontakt som då kan tilldelas till 

exempel telefonnummer och mail. 

 

Import av en eller flera kontakter kan ske genom användarens telefonbok eller från ett Google 

kalkylark. I evenemanget kan man sedan skapa tillfälle, ta närvaro samt skicka mail eller SMS till de 

deltagarna man har kontaktuppgifter till. Närvaro sker i form av närvarande, frånvarande, okänt eller 

sjuk. Användaren kan även kryssa i att en deltagare är sen samt sätta en notis. Exportering kan ske 

genom de applikationer som finns tillgängliga på telefonen. 

 

2.6 Existerande applikationer jämfört med Närvaroappen 

Av de fyra tidigare nämnda applikationerna har de flesta en eller flera typer av funktioner som 

Närvaroappen tänkt innehålla.  

 

De första tre applikationerna är inriktade på att hantera närvaro i en skolklass. Applikationen 

Attendance(Android for Academics) kan användas till flera olika scenarion men har fem 

fördefinierade kolumner, vilket kan anses minska flexibiliteten. Användaren ska i Närvaroappen fritt 

kunna skapa kolumner efter behov där endast en kolumn är fördefinierad till att innehålla namnen på 

deltagarna.  

 

Den andra nämnda applikationen, Attendance(André Restivo), har ett användargränssnitt med flera 

olika vyer och kräver ett flertal moment av användaren innan närvaro kan registreras. Det behöver 

nämligen först skapas eller importeras en lista med elever för att därefter skapa grupper, lektioner, 

terminer samt ämnen. Närvaroappen kommer skapa en tydlig överblick på de data användaren 

arbetar med samt minska antalet val användaren har för att ta sig vidare i applikationen, för att på så 

vis förenkla navigationen. 

 

Attendance Taker är en visuellt enkel applikation där användaren lätt kan skapa nya lektioner och 

elever. Närvaro kan dock endast ske i form av närvarande eller frånvarande, och skiljer sig därmed 

markant från Närvaroappen som tidigare nämnt har en tydlig flexibilitet i vilka kolumner som kan 

skapas. 
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Attendance Tracker är flexibel i avseendet att den inte är inriktad på endast klassnärvaro. Den är 

däremot inriktad på just närvaro, vilket betyder att det existerar fem fördefinierade alternativ, 

närvarande, frånvarande, ogiltigt frånvarande, sjuk, samt sen ankomst. Övrig information kan sättas i 

en notis för respektive deltagare. Detta innebär dock att om användaren vill sätta flera notiser på 

samma deltagare så hamnar dessa notiser i samma kolumn när filen öppnas i t.ex. Microsoft Excel 

efter export. Detta kan försvåra arbetet med att föra eventuell statistik. I Närvaroappen kan 

användaren skapa alla önskade attribut i kolumner, vilket gör det lättare att föra statistik efter export. 

 

2.7 Närvaroappen 

Användaren ska i applikationen kunna skapa kategorier för att lättare dela upp och organisera det 

som denne önskar ta närvaro för. Det kan t.ex. röra sig om en tränare som är aktiv inom flera sporter, 

eller en lärare som lär ut i flera olika ämnen, och som önskar att separera denna information på ett 

smidigt sätt. Inuti en kategori kan sedan ett eller flera event skapas, dessa representerar de tillfällen 

där närvaro ska dokumenteras. Event kan t.ex. vara olika träningspass, lektionstillfällen, 

åldersgrupper eller klasser.  

 

Väl inuti ett event ska användaren kunna lägga till deltagare och kolumner. Dessa kolumner kan 

exempelvis representera närvaro, sen ankomst, ålder, betald medlemsavgift, telefonnummer eller 

mail. Då det är helt upp till användaren att sätta valfritt namn på en kolumn är det möjligt för t.ex. en 

lärare att låta kolumner representera olika lektionstillfällen istället för att skapa enskilda event för 

dessa. Genom att samla data i ett och samma event blir det lättare att sedan föra statistik efter export, 

då all data återfinns i en och samma fil.  

 

Kolumner vars cellvärden kan tänkas bestå av endast ja och nej, ska kunna visas i form av kryssrutor 

för att förenkla och snabba på närvarotagandet. Användaren ska även kunna redigera samt ta bort all 

typ av information denne har skapat i applikationen. När det kommer till att ta närvaro i rollen som 

t.ex. tränare eller lärare kan det ofta röra sig om samma grupp av deltagare.  För att effektivisera 

skapandet av ett nytt event ska det därför finnas möjlighet att importera deltagare, och även 

kolumner, från ett redan existerande event som tillhör samma kategori.  

 

När användaren skapat ett event innehållande önskad data ska detta kunna exporteras via andra, 

redan installerade, applikationer på Android-telefonen som t.ex. Dropbox eller OneDrive. Exportering 

ska även kunna ske via andra tjänster som mail och SMS. Användaren kan med fördel installera 

applikationer för diverse molntjänster på en enhet för att direkt få tillgång till det delade eventet. 

Annars kan det delade eventet nås via en webbläsare.  
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Figur 2.1 Översikt 

Applikationen kräver ingen registrering för att registrera närvaro, det enda som behövs är en telefon 

med Android 4.1 eller högre. De tillgängliga molntjänsterna som används vid exportering är dock 

externa och kräver att användaren har tillgång till konto hos någon av dessa. 

 

2.8 Översikt vid export 

Figur 2.1 ger en översikt på hur systemet är tänkt att fungera vid export av ett skapat event. 

  Komponent 1 illustrerar en Android-telefon med Närvaroappen installerad. Närvaroappen 

lagrar all skapad information i en lokal databas på telefonen.  

 Komponent 2 står för det event som användaren önskar att exportera. 

 Komponent 3 står för de delningstjänster användaren har möjlighet att exportera data via. 

Dessa delningsmöjligheter varierar beroende på vilka applikationer användaren har 

installerade på sin Android-telefon.  

 Komponent 4 illustrerar en dator eller surfplatta där användaren slutligen kan öppna det 

delade eventet. 

 Komponent 5 illustrerar ett event öppnat i exempelvis Microsoft Excel eller OpenOffice Calc, 

vilket gör det möjligt att föra statistik eller bearbeta data.  

För att export av ett event via molntjänster och mail ska fungera som visat i figur 2.1 krävs 

internetuppkoppling för både komponent 1 och 4. 
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2.9 Sammanfattning 

Detta kapitel har gett en kortfattad introduktion till företaget Sogeti och Android samt de tekniker och 

verktyg som använts. Det har givits exempel på liknande applikationer inom närvarohantering som 

sedan har jämförts med Närvaroappen. Slutligen har Närvaroappens funktionalitet behandlats. 
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3 Design 

I följande kapitel presenteras applikationens design och funktionalitet. Det tas även upp vilka 

designbeslut som fattats och varför. Slutligen ges en övergripande inblick i hur databasen är 

uppbyggd. 

 

3.1 Vision 

Visionen med designen i Närvaroappen är att den ska vara enkel och tydlig så att användaren redan 

vid första användningstillfället får en klar översikt och förståelse för hur applikationen fungerar. 

Flertalet element som t.ex. ikoner, utseende på menyer samt dialogrutor har återanvänts så mycket 

som möjligt för att användaren lättare ska känna igen sig.  

 

3.2 Användarvänlighet 

Eftersom det är just närvaro som ska registreras är det rimligt att anta att processen ska upplevas 

som snabb och smidig då papper och penna i vissa fall fortfarande är ett konkurrerande alternativ. 

Vissa delar, som att namnge skapade kategorier samt event, är svåra att bryta ner till mindre antal 

obligatoriska interaktioner av användaren men det finns flera andra områden där stor vikt har lagts 

vid att minimera dessa.  

 

Sättet som användare kan ändra både namn och cellvärde på har sitt ursprung i hur Microsoft Excel 

fungerar, där det bara går att klicka på en cell för att skriva in ett nytt värde. Att ha en typ av kolumn 

som endast kräver att användaren klickar i en kryssruta för att ta närvaro anses snabba upp 

processen avsevärt gentemot att behöva skriva text. Eftersom det rimligtvis kan antas att deltagare till 

större andel är närvarande än frånvarande, är kryssrutorna dessutom förkryssade initialt för att 

ytterligare snabba på processen.  

 

Designen är vald så att endast två kolumner visas samtidigt på skärmen när närvaroregistreringen 

sker, dels för att underlätta hanteringen på en mindre skärm, men även för att ge en 

tydligare presentation av information i kolumner och celler. Valet att använda ett längre klick för att 

editera och radera kategorier och event grundas i att funktionen redan används i Android-telefoner, 

exempelvis vid editering eller borttagning av kontakter, satta alarm eller SMS.  
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3.3 Nivåer i Närvaroappen 

Närvaroappen består av de tre nivåerna Kategori, Event och Närvaro, se figur 3.1 för en översikt. 

Första nivån lagrar alla de kategorier användaren kan tänkas skapa och de kan ses som mappar för 

skapade event. Dessa event skapas i den andra nivån och de kan enklast liknas vid dokument som 

representerar tillfällen då närvaro önskas tas. I sista nivån, Närvaro, sker sedan själva registreringen 

av närvaro. 

 

 

 

 

 Kategori 

Efter att användaren startat applikationen nås den första nivån, Kategori, där användaren kan skapa 

kategorier. En kategori i Närvaroappen kan liknas vid en mapp som lagrar event för att användaren 

tydligare ska kunna organisera närvarotagandet. Nivån består av en lista samt en menyrad med en 

ikon för att lägga till nya kategorier. 

 

  Skapa en kategori 

För att skapa en ny kategori klickar användaren på ikonen i menyn med utseende av ett plustecken, 

ses upp till höger i figur 3.2. Vid ett klick på denna ikon visas en dialogruta som uppmanar användaren 

att skriva in namnet på kategorin och slutligen bekräfta genom att trycka på OK, detta kan ses i figur 

3.3. Kategorin läggs då till i den lista som innehåller alla skapade kategorier och som täcker större 

delen av skärmytan, vilket illustreras i figur 3.2.   

 

Figur 3.1 Abstrakt förklaring av nivåstrukturen 
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Figur 3.2 Kategorinivån Figur 3.3 Skapa en kategori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ändra eller ta bort en kategori 

Om en kategori ska tas bort eller ändras kan användaren trycka på den önskade kategorin i listan och 

hålla kvar tills en ny dialogruta presenteras. Här ges möjlighet till både redigering av namn samt 

borttagning av den valda kategorin. Detta visas i figur 3.4.  

 

Dialogrutan har ingen knapp för att avbryta och återgå, men kan enkelt stängas genom att klicka i ett 

valfritt område utanför dialogrutan eller på telefonens bakåt-knapp, något som gäller för alla dialoger 

i applikationen. För att tas vidare till nästa nivå och påbörja skapandet av ett event klickar 

användaren en gång på önskad kategori. 
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 Event 

Den andra nivån, Event, hanterar alla de skapade event som hör till en viss kategori. Ett event i 

Närvaroappen definieras som den händelse användaren vill kunna dokumentera närvaro för. Om 

användaren t.ex. är en lärare och har skapat kategorin Matematik för att ta lektionsnärvaro, kan event 

representera lektionstillfällen eller namn på olika klasser. 

 

  Skapa ett event 

Designmässigt är denna nivå nästintill identisk med föregående, ett medvetet designval med syftet att 

underlätta för användaren och höja igenkänningsfaktorn. Detta innebär att ett nytt event skapas med 

hjälp av en likadan ikon som i föregående nivå, se upp till höger i figur 3.6. Vid ett klick på denna visas 

en liknande dialogruta som i föregående nivå där användaren kan namnge ett nytt event, ses i figur 

3.5. Ett enkelklick på respektive namn tar användaren vidare till nästa nivå, medan ett längre 

klick aktiverar en dialogruta innehållandes lika alternativ som för en kategori. En överblick ges i figur 

3.6.  

Figur 3.4 Ändra eller ta bort en kategori 
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Figur 3.5 Skapa ett nytt event Figur 3.6 Eventnivån 
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  Exportera ett event 

Det finns dock ytterligare en ikon tillagd i menyn i 

denna nivå som gör det möjligt för användaren att 

exportera ett event till olika tjänster som finns 

tillgängliga i telefonen, exempelvis mail och Dropbox. 

Ikonen har utseendet av ett moln med en pil i och kan 

ses upp till höger i figurerna 3.5-3.7. 

 

Vid ett klick på ikonen visas en dialogruta där 

valet "Exportera event" ges, vilket kan ses i figur 

3.7. Dialogen innehåller en lista som visar alla skapade 

event i den aktiva kategorin.  

 

Om användaren klickar på ett av eventen visas istället 

en ny dialog med en lista innehållandes installerade 

applikationer i telefonen som har en delningsmöjlighet 

för formatet .txt, vilket är det format som Närvaroappen 

exporterar. Figur 3.8 illustrerar ett exempel på vilka val 

en användare kan ha vid export. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.7 Exportera ett event 

Figur 3.8 Val av exportering 
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Applikationer med denna typ av delningsfunktionalitet hanterar exportering på olika sätt. Exempelvis 

styr Dropbox användaren till att ange ett filnamn vid sparande och filtypen blir automatiskt .txt om 

inte användaren anger något annat. Google Drive ger förslag på att filens namn sätts till de första 

tecknen i filinnehållet. OneDrive tillåter inte användaren att ange filnamn vid exportering, utan sätter 

automatiskt filnamnet till dagens datum.  I figur 3.9 startas Google Drive och användaren får välja 

filnamn för att slutligen spara. Detta fönster ser annorlunda ut beroende på vilket applikation 

användaren valt att exportera via.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.9 Dela via Google Drive 
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 Närvaro 

Det är i denna nivå användaren kan skapa och editera de data som representerar närvaro. Nivån 

består till största del av en lista vars rader är uppdelade i två fält. Det vänstra fältet i varje rad är 

reserverat för namnet på deltagaren, medan det högra representerar aktuellt cellvärde för en aktiv 

kolumn. Användaren kan klicka på båda fälten för att ändra deras värden förutsatt att minst en 

deltagare och en kolumn är skapad. Om endast deltagare är skapade kan enbart det vänstra fältet 

redigeras. Om inte deltagare är skapade, skapas det heller inga rader. 

 

Det finns två typer av kolumner som användaren kan skapa, en kolumn vars celler består av 

kryssrutor, och en där cellerna innehåller text. Förstnämnda är främst till för att snabbt kunna ta 

närvaro då användaren slipper skriva in text om en deltagare är närvarande eller inte. Den andra 

kolumnen möjliggör emellertid större flexibilitet då användaren valfritt kan välja vilken övrig 

information som ska skapas.  

 

Oavsett om cellerna består av kryssrutor eller text förblir namnen på deltagarna oförändrade i listan 

till vänster när växlingar av kolumner sker. Syftet är att underlätta hanteringen av data i cellerna 

eftersom användaren då hela tiden kan se vilken deltagare cellvärdet tillhör, oberoende av vilken 

kolumn som är aktiv.  
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Figur 3.11 Skapa ny kolumn 

  Lägga till en ny deltagare 

Eftersom Närvaroappen alltid anses hantera deltagare 

skapas en ny rad i eventet genom att trycka på ikonen 

som illustrerar en person med ett plustecken. En 

dialogruta visas där namn på ny deltagare kan anges, se 

figur 3.10. Ett enkelklick på en deltagare i listan ger 

användaren möjlighet att editera en deltagares namn 

medan ett längre klick möjliggör borttagning.  

 

  Lägga till en ny kolumn 

För att lägga till en ny kolumn så används en ikon 

illustrerad med tre streck som vid klick visar en 

dialogruta där namn på kolumnen ska fyllas i. Användaren 

kan göra valet att skapa kolumnen som en 

Närvarokolumn, se figur 3.11, vilket innebär att 

kolumnens celler kommer bestå av kryssrutor. Om rutan 

ej lämnas ikryssad kommer cellerna istället vara textfält. 

Efter att ha tryckt på OK så läggs kolumnen till och kan 

väljas i listan över kolumner som visas i avsnitt 3.3.3.4.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3.10 Skapa ny deltagare 
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  Skapa deltagare med cellvärden 

Samma dialogruta som används vid skapandet av en ny 

deltagare uppdaterar dock sitt innehåll dynamiskt baserat 

på om kolumner har skapats eller ej. Om kolumner redan 

existerar och användaren önskar skapa en ny deltagare 

läggs dessa kolumner till i dialogrutan och användaren kan 

direkt fylla i ett cellvärde på var och en av dessa för att 

slutligen trycka på knappen OK, se figur 3.12. Efter detta 

har en ny rad skapats och den nya deltagarens namn kan 

ses i vänstra fältet tillsammans med alla ifyllda cellvärden 

för respektive kolumn.  

 

Användaren kan också låta bli att fylla i vissa eller inga alls 

av cellvärdena i dialogrutan. Efter att användaren tryckt på 

OK består då cellerna i respektive kolumn av antingen ett 

tomt textfält eller en ej ikryssad kryssruta för den 

nyskapade deltagaren.  

 

  Val av aktiv kolumn 

Alla kolumner som skapas inuti eventet placeras i en drop-

down meny, se figur 3.13, som är placerad till höger om den 

statiska kolumnen Namn. Genom att klicka på ett 

kolumnnamn i listan så växlas innehållet i högerfältet. 

Denna lösning möjliggör för användaren att endera skapa 

ett nytt event för varje enskilt tillfälle där närvaro ska tas, 

eller istället välja att skapa en ny kolumn för varje nytt 

tillfälle där en kolumn då förslagsvis representerar ett 

datum. Ett scenario där det sistnämnda kan vara av fördel 

är om användaren önskar att skapa någon form av statistik 

av de data som sparats i dokumentet på exempelvis sin 

dator, eftersom all data då finns representerad i en och 

samma textfil vid exportering. 

 

 

Figur 3.12 Skapa deltagare med 
cellvärde 

Figur 3.13 Val av aktiv kolumn 
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Figur 3.14 Alternativ Figur 3.15 Importera deltagare 

  Alternativ 

Om användaren vill utföra ändringar eller ta bort en kolumn kan ikonen med utseendet av tre 

staplade prickar användas. Då visas en meny med dessa möjligheter, kan ses i figur 3.14. Det är alltid 

den aktiva kolumnen som dessa alternativ refererar till. Eftersom borttagning av en kolumn även 

raderar all celldata för just den kolumnen uppmanas användaren godkänna detta i ytterligare en 

dialogruta.  

 

Som tidigare nämnt kan användaren fritt välja mellan att skapa nya kolumner för varje enskilt tillfälle 

som det ska dokumenteras närvaro för, eller istället skapa nya event. För att underlätta i det 

sistnämnda fallet så finns möjligheten till import av både deltagare och kolumner. Anta att 

användaren skapar en kategori kallad Möten, och istället specificerar de event som skapas t.ex. 

konferens, lunchmöte och månadsmöte. När användaren sedan väljer att importera namn från ett 

redan existerande event, så infogas alla namn direkt till det nya eventet. Önskas det nya eventet 

dessutom innehålla likadana kolumner så finns även denna möjlighet. Import funktionen fungerar 

dock bara mellan event som tillhör samma kategori. Exempel på hur dialogrutan kan se ut vid import 

av namn ses i figur 3.15. 
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3.4 Databasdesign 

SQLite-databasen som används för att lagra data i Närvaroappen är uppbyggd med hjälp av 

ActiveAndroid. ActiveAndroid, som tas upp mer ingående i avsnitt 4.2, bygger upp databasen grundat 

på klass-objekt som är skapade i applikationen och relationerna kan sättas direkt i dessa klasser. 

Tabellerna är baserade på objekten och tabellens kolumner är baserade på objektens attribut. Detta 

betyder att när det sker en förfrågan till databasen returneras ett eller flera objekt istället för en 

sträng med text.  

 

Hantering och definiering av primärnyckel sker automatiskt då ActiveAndroid förser varje tabell med 

en kolumn vars celler representerar ett unikt id för varje rad. Detta id, som kan ses i figur 3.16, är 

alltså inte ett attribut skapat i respektive klass utan skapas av ActiveAndroid när objektet sparats.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.16 Databasdesign 
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 Tabeller och objekt 

Här beskrivs vilka klass-objekt som databasens tabeller innehåller, samt deras betydelser i 

applikationen. 

 

  CategoryTable 

Denna tabell innehåller objekt av typen Category, som användaren skapar i första nivån när denne 

lägger till en ny kategori. Ett Category-objekt har attributet Name, vilket representerar namnet på 

kategorin, och är främmande nyckel i EventTable.  

 

  EventTable 

Tabellen innehåller objekt av typen Event och skapas av användaren när denne lägger till ett nytt 

event i den andra nivån. Ett Event-objekt består av attributen Name, som är namnet på det skapade 

eventet, och Category_id, vilket representerar id för ett Category-objekt. Objektet är även 

främmande nyckel i ColumnsTable, AttendantEventTable samt CellValueTable.  

 

  AttendantTable 

Denna tabell består av objekt av typen Attendant. Ett Attendant-objekt representerar en deltagare i 

nivån Närvaro och har attributet Name, vilket motsvarar namnet på deltagaren. Ett Attendant-objekt 

är främmande nyckel i AttendantEventTable och CellValueTable. 

 

  AttendantEventTable 

Tabellen består av AttendantEvent-objekt som har två objekt som attribut, Attendant och Event. 

Tabellen existerar för att skapa en många-till-många relation mellan dessa objekt så att en deltagare 

kan återanvändas i flera event. För varje deltagare som skapas inuti ett event så skapas ett 

AttendantEvent-objekt. Detta gör det möjligt att hämta ut alla deltagare som hör till ett visst event, 

något som används vid t.ex. import.  

 

  ColumnsTable 

Tabellen innehåller namnen på alla objekt av typen Columns. Ett Columns-objekt motsvarar en 

kolumn i nivån Närvaro och har attributen Header, isCheckbox och Event_id. Header 

representerar namnet på kolumnen, isCheckbox om kolumnens celler ska bestå av strängar eller 

kryssrutor, och slutligen Event_id som representerar id för ett Event-objekt. Ett Columns-objekt är 

främmande nyckel i CellValueTable. 
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  CellValueTable 

Tabellen innehåller alla skapade objekt av typen CellValue. Ett CellValue-objekt representerar en 

deltagares cellvärde i en kolumn och har attributen Value, Event_id, Attendant_id och 

Columns_id. Value är värdet i cellen och de tre resterande representerar id för objekt av typen 

Event, Attendant samt Columns. 

 

3.5 Sammanfattning 

Kapitlet har behandlat Närvaroappens design, dess tre nivåer och deras funktionalitet. Det har 

dessutom givits en förklaring till olika designval. Kapitlet har även gett en förklaring till hur databasen 

är uppbyggd och hur dess tabeller är baserade på applikationens klass-objekt.  
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4 Implementation 

Kapitel 4 börjar med en kort förklaring av vissa termer i Android, avsnitt 4.1.2 tar upp ett viktigt 

förtydligande gällande definition av vy i kapitlet. Det ges också en ingående beskrivning av 

ActiveAndroid samt majoriteten av de klasser som bygger upp funktionaliteten i Närvaroappen. 

 

4.1 Introduktion 

Avsnittet förklarar kortfattat ett antal begrepp i Android med syftet att lättare förstå innehållet i 

avsnitt 4.3. 

 

 App Manifest 

AndroidManifest.xml [18] är en fil som alla Android-applikationer måste ha då den innehåller viktig 

information som behövs innan applikationen kan starta. Exempel på sådan information är 

applikationens lägsta tillåtna API-nivå samt vilka rättigheter som applikationen måste ha för att 

interagera med andra applikationer. 

 

 View 

En vy [19] [20] är i Android är ett byggblock som representerar en rektangulär yta på skärmen med 

egen eventhantering. Vyn kan innehålla t.ex. en knapp eller text, men även exempelvis listrader utgörs 

av vyer. En vy som innehåller andra vyer kallas i Android för vygrupp [21]. Ordet vy återkommer 

flertalet gånger i detta kapitel, därför är det viktigt att ha detta avsnitt och definition i åtanke. 

 

 Activity 

En aktivitet [22] är i Android en applikationskomponent som skapas för att utföra något i 

applikationen. Med varje aktivitet följer ett fönster som gör det möjligt att skapa ett användar-

gränssnitt, då en aktivitet ofta skapas för att interagera med användaren. Varje aktivitet som skapas 

deklareras i filen AndroidManifest.xml och eftersom en applikation kan innehålla en eller flera 

aktiviteter så måste det i samma fil deklareras vilken av dessa som ska vara en ”launcher”-aktivitet, 

d.v.s. den aktivitet som startar hela applikationen. 
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En aktivitet har en egen livscykel [23], vilket i Android betyder att den befinner sig i olika faser under 

sin livslängd, detta illustreras i figur 4.1. Figuren visar även de metoder som anropas under dessa 

faser. Ett exempel är onCreate som är en metod som anropas först när en aktivitet startas. Med hjälp 

av dessa metoder kan funktionalitet implementeras för att se till att en aktivitet sköter t.ex. 

minnesanvändning och batteriförbrukning optimalt, men också för att bestämma vad som ska inträffa 

när applikationen stängs ner och placeras i telefonens minne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 En aktivitets livscykel [46] 
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 Fragment 

Ett fragment [24] kan ses som en sektion av en aktivitet fast med en 

egen livscykel [25], se figur 4.2, design och eventhantering. En aktivitet 

kan innehålla ett eller flera fragment där var och en kan representera 

olika funktionaliteter. Däremot kan inte fragment existera utan en 

aktivitet, de är nämligen direkt knutna till dess livscykel. Detta innebär 

att om exempelvis aktiviteten intar fasen Paused, så gör även 

fragmenten det.  

 

Fragment kan skapas och tas bort dynamiskt i en aktivitet, något som 

passar för flexibel hantering av information på större skärmar t.ex. en 

surfplatta. Detta eftersom surfplattans större skärm möjliggör visning 

av flera fragment samtidigt. Relaterat till just Närvaroappen så skulle 

t.ex. de tre nivåerna Kategori, Event och Närvaro kunna visas samtidigt 

sida vid sida och därmed ge en tydlig överblick.  

  

 Layouts 

För att organisera och skapa ett användargränssnitt kan både 

aktiviteter och fragment använda layouter [26] som endera kan skapas i 

XML [27] eller programmatiskt. Att bygga upp ett användargränssnitt 

baserat på XML har fördelen i en separation mellan design och 

övrig kod uppnås, samt att det underlättar om exempelvis 

applikationen ska visa olika layouter vid skärmrotation. I utvecklingen av Närvaroappen har det 

förstnämnda använts, vilket kan observeras i några av de kodexempel som följer i avsnitt 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2 Ett fragments livscykel [47] 
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4.2 ActiveAndroid 

Efter att ActiveAndroid biblioteket lagts till i projektet behöver det även läggas till ytterligare  

information i AndroidManifest.xml, där även namnet på databasen bestäms. I Närvaroappen heter den 

Holder.db, se figur 4.3. 

 

              Figur 4.3 Kodexempel: Deklaration av databas 

 

Därefter skapas en klass som ärver från Application [28], vilket i Android är en klass som kan 

användas för att exempelvis spara undan variabler som används mellan flera aktiviteter. Klassen har  

döpts till DatabaseInit och när Närvaroappen startas skapas en SQLite-databas genom metoden 

initialize, vilket kan ses i figur 4.4. 

 

 

ActiveAndroid letar upp klasser som ärver från Model, en klass i ActiveAndroid, och databasen byggs 

sedan upp grundat på alla dessa klasser. Relationer mellan tabeller sätts genom att ha ett eller flera 

objekt som attribut. Figur 4.5 visar hur EventTable skapas, attributet parentCategory är ett 

Category-objekt, vilket betyder att det finns en en-till-många relation mellan CategoryTable och 

EventTable då parentCategory är en främmande nyckel.    

 

 

 

 

Figur 4.5 Kodexempel: Tabell grundat på objekt 

Figur 4.4 Kodexempel: Skapa databas 
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ActiveAndroid innehåller många olika metoder för att förenkla databashanteringen och därmed 

minska på användandet av SQL-frågor. Exempelvis kan ett objekt sparas till databasen med hjälp av 

metoden save. Metoderna load, delete eller getId används för att hämta, ta bort eller erhålla id för 

ett objekt.  

 

Borttagning av objekt i databasen kan ske på olika sätt. Metoden delete har vissa begränsningar då 

den bara tar bort det aktuella objektet och inte tar hänsyn till om objektet har relationer till andra 

tabeller. För att undvika att manuellt radera ett objekt i alla tabeller den har relationer till kan en så 

kallad CASCADE användas, se figur 4.5. Detta gör att alla objekt som är främmandenycklar tas bort när 

objektet som är primärnyckel raderas. Ett exempel är när ett Category-objekt tas bort och alla 

berörda Event-objekt då raderas samtidigt. 

 

4.3 Klasser 

Detta avsnitt är tänkt att ge en strukturell översikt över majoriteten av de klasser som bygger upp 

Närvaroappen. De olika delavsnitten delar upp klasserna för att tydligare visa vad deras innehåll 

representerar. Det presenteras även flera olika kodexempel som relaterar till det som beskrivs. 

 

 Närvaroappens aktivitet 

Närvaroappen har endast en aktivitet, MainActivity. Klassen ärver från AppCompatActivity [29], 

och i avsnittet ges en ingående förklaring i aktivitetens roll samt dess funktionalitet.  

 

  MainActivity 

Aktiviteten MainActivity har, förutom att starta upp applikationen, ansvar för att starta de tre 

fragmenten CategoryFragment, EventFragment och PresenceFragment. Det är dessa tre som 

bygger upp nivåerna Kategori, Event och Närvaro, och diskuteras mer ingående i avsnitt 4.3.2.  

 

För att undvika komplexitet och dessutom göra fragment mer återanvändbara rekommenderas det i 

Android att skapa olika gränssnitt [30], se exempel i figur 4.6, i de fragment som behöver 

kommunicera med varandra. Genom att sedan låta den underliggande aktiviteten, i detta fall 

MainActivity, implementera dessa kan aktiviteten agera ”mellanhand” åt fragmenten och meddela 

när någon av gränssnittsmetoderna anropats.  
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Ett exempel på detta är när användaren exempelvis klickar på en skapad kategori i första nivån 

Kategori och nästa nivå Event då ska startas. Programmatiskt sker detta genom att metoden 

setOnItemClickListener, som är kopplad till listan med kategorier, anropar metoden 

activeObject i ovan nämnda gränssnitt CategoryFragmentListener. Eftersom MainActivity  

har implementerat detta gränssnitt så notifieras aktiviteten om när metoden anropas och kan starta 

EventFragment, se figur 4.7. Därmed kommunicerar aldrig fragmenten direkt med varandra utan 

meddelar istället aktiviteten. Att använda gränssnitt på detta sätt för att kommunicera är förövrigt 

något som görs flertalet gånger i applikationen och inte bara i dessa fall. 

 

 

FragmentManager [31] används vid hantering av fragment och är ett gränssnitt i Android som gör 

det möjligt att utföra olika typer av operationer med fragment. Att metoden 

getSupportFragmentManager, se återigen figur 4.7, används här istället beror på kompabilitet i 

äldre Android-versioner. Metoden beginTransaction skapar en transaktion så att metoder som t.ex. 

add, remove och replace kan användas och möjliggör dessutom att flera operationer i en och 

samma transaktion kan utföras samtidigt. För att ersätta CategoryFragment med EventFragment 

används metoden replace. När ett fragment startas behöver det beslutas om var i aktiviteten det ska 

placeras och det är första parametern till denna metod som bestämmer placeringen. I Närvaroappen 

placeras de tre fragmenten i main_activity_layout, som fungerar likt en container för dessa. 

Metoden addToBackStack placerar fragment i en stack, vilket medför att användare kan trycka på 

telefonens bakåt-knapp för att återgå till tidigare fragment och därmed smidigt navigera mellan 

dessa.   

 

Figur 4.6 Kodexempel: Skapat gränssnitt i 
CategoryFragment 

Figur 4.7 Kodexempel: Start av fragment 
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När användaren exempelvis klickar på en kategori så skickas det aktuella Category-objektet med 

som parameter till nästa fragment, EventFragment. Detta hanteras i en metod namngiven 

newInstance, se figur 4.8, och är något av ett designmönster  som används för att instansiera ett 

fragment med de data som önskas skickas med instansen. Den deklareras som statisk och skapas i den 

klass som eventuella parametrar ska skickas till. För att spara dessa data används Bundle [32], vilket 

är ett objekt i Android som kan lagra flera olika typer av data men även andra typer av objekt, 

sistnämnda med hjälp av metoden putParceable. Genom att slutligen anropa metoden 

setArguments så länkas objektet till fragment som returneras.   

 

När det sedan behöver skapas en instans av EventFragment så anropas newInstance, vilket kan ses 

i figur 4.7. Denna lösning används även i EventFragment, där det valda Event-objektet skickas med 

som parameter till PresenceFragment. 

 

 

För att kunna komma åt data som sparats med hjälp av Bundle-objekt i respektive klass används 

metoden getArguments. Figur 4.9 demonstrerar åtkomst av objektet category inuti 

EventFragment-klassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.8 Kodexempel: Statisk newInstance-metod 

Figur 4.9 Kodexempel: Åtkomst av Category-
objektet 
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 De tre nivåerna 

Följande tre klasser är fragment och ärver från Fragment [33]. De motsvarar nivåerna Kategori, Event 

och Närvaro. De beskrivs i detta avsnitt mer ingående och relaterar till funktionaliteten i avsnitt 3.3. 

Det ges här kodexempel och förklaringar till vissa lösningar. 

  

  CategoryFragment 

Klassen CategoryFragment innehåller metoder som låter användaren skapa, byta namn på och 

radera Category-objekt i första nivån Kategori. Vid klick på Ikonen för att lägga till ett nytt 

Category-objekt anropas InputDialogFragment, en klass som representerar en dialog som 

används flertalet gånger i applikationen för att ta emot textinput från användaren. Hur denna dialog 

fungerar tas upp i avsnitt 4.3.3.1. 

 

Listan som användaren ser och som innehåller alla skapade Category-objekt är en ListView [34], 

vilket är en vygrupp som placerar vyer i en list-struktur med möjlighet till att kunna skrolla vertikalt 

bland dessa. Notera återigen att vy refererar till beskrivningen i avsnitt 4.1.2. En ListView använder 

sig av en Adapter [35], i detta fall en ArrayAdapter [36], som skapar vyer utifrån en datakälla. En 

ArrayAdapter har tre parametrar, se figur 4.10, där den första parametern är den underliggande 

aktiviteten d.v.s. MainActivity, andra är den layoutfil som bestämmer designen på vyerna i listan 

och tredje den datakälla som vyerna ska skapas utifrån. Datakällan är en ArrayList [37] namngiven 

categoryList och innehåller alla Category-objekt.   

  

 

För att lyssna efter interaktioner från användaren använder categoryListView metoderna 

setOnItemClickListener, se figur 4.11, och setOnItemLongClickListener. Den första metoden 

aktiveras vid ett enkelklick på en kategori och anropar metoden activeObject i det i klassen 

skapade gränssnittet CategoryFragmentListener. MainActivity startar då det andra fragmentet 

EventFragment, detta beskrevs som bekant även i avsnittet om MainActivity. 

Figur 4.10 Kodexempel: Initiering av ArrayList, ArrayAdapter och ListView 
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Metoden setOnItemLongClickListener aktiveras istället vid ett längre klick och anropar dialogen 

OptionsDialogFragment, som presenterar olika val för användaren, se avsnitt 4.3.3.2.   

 

  EventFragment 

Klassen bygger upp funktionaliteten i andra nivån Event och är väldigt lik CategoryFragment, 

klassen innehåller dock fler metoder då funktionaliteten kring exportering av event även ligger i 

denna klass.  

 

Exportering sker i form av en CSV-sträng som skapas i createCSV-klassen, vilket diskuteras mer 

ingående i avsnitt 4.3.5.1. När strängen byggts upp i createCSV-klassen returneras den tillbaka till 

EventFragment där den kan exporteras med hjälp av ett Intent-objekt [38]. Ett Intent-objekt är 

ett meddelandeobjekt som gör det möjligt att skicka data mellan aktiviteter och därmed mellan olika 

applikationer. Intent-objektet kan definieras på olika sätt och hantera olika filformat Det är därför 

essentiellt att den mottagande applikationen deklarerat ett filter i AndroidManifest.xml, där det 

bestäms vilka typer av Intent-objekt som ska stödjas av applikationen. 

 

När objektet sedan skickas via metoden startActivity, se figur 4.12, söker Android-systemet upp 

alla installerade applikationer på enheten vars filter matchar det Intent-objekt som nyligen skapats. 

När en matchning sker anropas metoden onCreate i den svarande applikationen, en aktivitet startas 

och Intent-objektet tas emot. Om det skulle ske flera träffar visas en dialogruta med alla matchande 

applikationer och användaren får välja vilken applikation som ska ta emot Intent-objektet. 

Mobilapplikationerna för de vanligaste molntjänsterna Dropbox, Google Drive och OneDrive ger 

användaren en notifikation då dessa tagit emot någon typ av Intent-objekt.  

 

Om det däremot inte finns någon matchning returneras null, vilket kan resultera i en krasch i 

applikationen. Detta kan dock undvikas genom att endast anropa startActivity om en mottagande 

applikation finns tillgänglig. 

Figur 4.11 Kodexempel: Hantering av klick i ListView 
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Exemplet i figur 4.12 visar hur ett Intent-objekt av typen ACTION_SEND med formatet text/plain 

initieras. För att en annan applikation ska kunna ta emot Intent-objektet måste dessa ha deklarerats 

på ett liknande sätt i applikationens AndroidManifest.xml.  

 

Anledningen till att exportering sker som text/plain är att antalet applikationer som kan dela 

denna typ av format är fler än de som kan dela text/csv. Dropbox är ett exempel på en applikation 

som inte finns med i alternativen om exportering skulle ske med detta format. Detta har dock inte 

någon större betydelse då innehållet i filen alltid kommer vara av typen CSV, vilket är det essentiella 

när filen öppnas i t.ex. Microsoft Excel. 

 

  PresenceFragment 

Klassen PresenceFragment representerar funktionaliteten i tredje nivån Närvaro. Ett klick på ikonen 

för att lägga till en ny deltagare anropar dialogen AddAttendantDialogFragment, som tas upp i 

avsnitt 4.3.3.3. 

 

Listan som visar deltagare och cellvärden är även här en ListView. Som tidigare nämnt går det i 

Närvaroappen att skapa två olika typer av kolumner som endera visar en kryssruta eller text för 

cellvärdes-inmatning. Därför behöver det skapas två speciellt anpassade ArrayAdapter som bygger 

upp vyer med olika utseende. Dessa är i namngivna CustomStringAdapter samt 

CustomBoolAdapter, och eftersom de är skapade i separata klasser har de tillägnats egna avsnitt, se 

4.3.4.  

 

Den drop-down meny som representerar skapade kolumner är en Spinner [39] och har vissa likheter 

med en ListView då båda använder sig av en Adapter för att skapa vyer från en datakälla. 

Datakällan är en ArrayList med Columns-objekt och för att kunna växla mellan 

CustomStringAdapter och CustomBoolAdapter när användaren trycker på en kolumn i Spinner-

komponenten, så har varje Columns-objekt ett attribut som heter isCheckbox. Värdet på denna 

Figur 4.12 Kodexempel: Initiering av Intent 
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variabel sätts till sant eller falskt beroende på om användaren kryssar för valet Närvarokolumn eller 

ej i dialogen för att lägga till en kolumn. Variabeln kontrolleras sedan vid varje växling av kolumn, se 

figur 4.13.  

 

 

När användaren väljer att importera deltagare visas först dialogen OptionsDialogFragment, som 

presenterar existerande event som det går att importera deltagare ifrån. Vid klick på ett event 

anropas gränssnittsmetoden importAttendants, se figur 4.14, som implementerats av 

PresenceFragment och det valda Event-objektet skickas med som parameter. En förfrågan till 

databasen hämtar alla AttendantEvent-objekt tillhörande det valda eventet, vilka sedan lagras i 

listan importList.  

 

Denna lista itereras sedan igenom och uppdaterar tabellen AttendantEventTable i databasen med 

nya AttandendantEvent-objekt, vars parametrar är Attendant-objekt från det valda eventet och 

det nuvarande Event-objektet. Om det skapats kolumner i det aktuella eventet innan import av 

deltagare hanteras detta i en ytterligare loop, se figur 4.14. Inuti loopen skapas nya CellValue-objekt 

för varje deltagare och slutligen uppdateras listan. 

Figur 4.13 Kodexempel: Växling av Adapter 
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Majoriteten av de övriga metoder som finns i denna klass är från implementerade gränssnitt från de 

övriga klasserna i avsnitt 4.3.3-4.3.4 eftersom tredje nivån är den mest komplexa av nivåerna och 

innehåller många interaktioner från användaren.  

 

 Dialoger 

Följande klasser utgör de olika dialogrutor som kan ses i Närvaroappen och ärver från 

DialogFragment [40]. Avsnittet förklarar mer ingående vilken funktionalitet som implementerats 

och hur dialogerna skiljer sig åt i användningsområde. 

 

  InputDialogFragment 

Denna dialog används för scenarier som kräver textinmatning från användaren. Istället för att 

använda metoden beginTransaction för att skapa en transaktion och utföra operationer med 

fragment, kan en klass som ärver från DialogFragment startas genom anrop av metoden show. När 

dialogen startas skickas det med ett Bundle-objekt till dialogen som lagrar flera olika data, bland 

annat ett heltal som refererar till en layoutfil i XML. Det är layouten som bestämmer utseendet på 

dialogen och då denna skickas med Bundle-objektet kan utseendet sättas dynamiskt, något som gör 

återanvändandet av dialogen mer flexibelt. Figur 4.15 visar ett anrop av InputDialogFragment vid 

klick på ikonen för att lägga till en ny kolumn. 

Figur 4.14 Kodexempel: Import av deltagare 
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Dialogen innehåller en EditText [41] namngiven textBox för textinmatning, och för att förmedla det 

värde användaren skriver in till det anropande fragmentet skapas i denna klass gränssnittet 

InputDialogFragmentListener, se figur 4.16. 

 

 

Eftersom dialogen anropas i olika scenarier så skickas även avsändaren med som ett Bundle-objekt, 

en switch avgör sedan vilken av gränssnittsfunktionerna som ska anropas när användaren trycker på 

OK-knappen, se figur 4.17.  

 
 

 

 

  OptionsDialogFragment 

Klassen är väldigt snarlik InputDialogFragment i sin uppbyggnad, denna dialog används dock för 

att presentera olika val för användaren. Den anropas exempelvis när användaren utför ett längre klick 

på en listrad i någon av de tre nivåerna. Dialogen används även vid exportering då den presenterar 

alla event som kan exporteras, samt vid import av deltagare och kolumner.  

 

Figur 4.17 Kodexempel: Switch som väljer gränssnittsmetod 

Figur 4.15 Kodexempel: Ett typiskt dialog-anrop 

Figur 4.16 Kodexempel: Skapat gränssnitt i InputDialogFragment 
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Eftersom dialogen visar olika information beroende på situation används en ListView och olika typer 

av ArrayAdapter för att kunna representera olika val för användaren. Liksom i fallet med 

InputDialogFragment så används Bundle-objekt för att skicka med essentiell data till dialogen, 

däribland avsändaren, och en switch som hanterar uppdatering av innehållet listan. Figur 4.18 

tydliggör vad som ska visas om avsändaren är endera listView, vilket är listan med deltagare och 

cellvärden i nivån Närvaro, eller second_view_up_cloud, vilket är id för ikonen som används vid 

exportering av event.  

 

  AddAttendantDialogFragment 

AddAttendantDialogFragment är den klass som bygger upp dialogen som används för att lägga till 

en ny deltagare. När en ny deltagare ska läggas till och inga kolumner skapats visas bara en TextView 

[42] och en EditText i dialogen så att användaren kan skriva in ett namn. 

 

Skapas det dock kolumner medför detta att dialogen uppdateras med ytterligare innehåll, närmare 

bestämt vyer som representerar de skapade kolumnerna. Dessa vyer bygger sitt utseende utifrån två 

olika XML-layouter, checkbox_view och edit_text_view, vilka representerar endera en TextView 

och en CheckBox [43], eller en TextView och en EditText. För ytterligare förtydligande, se figur 3.12 

i avsnitt 3.3.3.3, som illustrerar precis detta.   

 

Vyerna placeras i en LinearLayout [44], vilket är en vygrupp som strukturerar vyer vertikalt eller 

horisontellt. Denna LinearLayout är i sin tur placerad i en ScrollView [45] som fungerar likt en 

container för vyer och gör det möjligt att skrolla vertikalt bland dessa.  

 

När dialogen anropas skickas en ArrayList innehållandes alla skapade Columns-objekt med som ett 

Bundle-objekt, se columnList i figur 4.19. Figuren visar även hur denna lista itereras igenom och 

Figur 4.18 Kodexempel: Switch för dynamiskt innehåll 
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hur värdet på attributet isCheckbox avgör vilken av de två vyerna som ska skapas. Dessa placeras 

sedan i parent som är den tidigare nämnda LinearLayout. 

 

 

 Special adaptrar 

Den ListView som representerar deltagare och cellvärden i tredje nivån Närvaro innehåller vyer som 

skapas utifrån dessa två klasser. I avsnitt 4.3.2.1 introducerades Adapter och ArrayAdapter samt 

varför de används. Dessa klasser ärver från ArrayAdapter, och är skapade för att möjliggöra 

specialanpassade vyer i en ListView.   

 

  CustomStringAdapter  

Klassen skapar vyer med design baserad på en XML-layout som innehåller två TextView-

komponenter för att visa namn och cellvärde.  

 

CustomStringAdapter och CustomBoolAdapter har samma datakälla, en ArrayList namngiven 

list, och innehåller objekt av typen AdapterObject, se figur 4.20. Dessa objekt skapas utifrån en 

klass med samma namn och innehåller endast två instansvariabler, vilket också är anledningen till 

varför den tas upp i detta avsnitt och inte i ett eget. 

 

Figur 4.19 Kodexempel: Skapa vyer dynamiskt 

Figur 4.20 Kodexempel: Struktur 
för klassen AdapterObject 
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Listan används sedan för att fylla TextView-komponenterna med data, se figur 4.21, och de har    

båda varsin setOnClickListener-metod som lyssnar efter enkelklick av användaren. Dessa 

metoder anropar gränssnittsmetoder som implementerats av PresenceFragment. 

 

 

  CustomBoolAdapter 

Klassen har stora likheter med CustomStringAdapter, med skillnaden att denna klass istället bygger 

vyer bestående av en TextView och en CheckBox, och använder således en annan XML-layout.  

 

 Event till CSV 

Kapitlet beskriver hur klassen createCSV hämtar data från databasen för att skapa en CSV-sträng för 

export. 

 

  CreateCSV 

När användaren valt att exportera ett event sker ett anrop från EventFragment-klassen till 

funktionen writeToCSV i klassen createCSV. Med i anropet finns det aktuella eventet som 

parameter. Funktionens uppgift är att hämta all data från det givna eventet i databasen och sedan 

konvertera de data till ett CSV-format. Exporteringen kommer inte ske via en fil utan genom att skapa 

en sträng av CSV-format innehållandes all data i eventet där alla värden är separerade med ett 

semikolon. Om användaren väljer att exportera via en molntjänst kommer dock en fil att skapas 

automatiskt. 

 

Funktionen är främst baserad på två listor vars innehåll representerar namnen på alla Attendant-

objekt samt namnen på alla Columns-objekt för det valda eventet. Columns-listan itereras först 

igenom för att få ut en rad med alla headers. Raden avslutas med en radbrytning och representerar 

den första delen av CSV-strängen. 

 

Figur 4.21 Kodexempel: Initiering av TextView i en rad 
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För att bygga upp den återstående delen av strängen, innehållandes alla Attendant-objekt med 

respektive cellvärden, itereras Columns-listan igenom en gång för varje deltagare i Attendant-listan. 

Om Columns-listan innehåller t.ex. två kolumner kommer varje rad i CSV-strängen bestå av ett 

Attendant-objekt samt två CellValue-objekt.  

 

Funktionen kommer för varje Columns-objekt i Columns-listan att utföra en ActiveAndroid förfrågan 

till databasen där det aktuella Attendant-objektet samt Columns-objektet skickas med som 

parameter. Förfrågan letar upp ett CellValue-objekt i tabellen CellValueTable grundat på dessa 

parametrar och returnerar objektet. Detta objekt representerar då cellvärdet som sedan läggs till i 

CSV-strängen.  Processen upprepas tills hela Attendant-listan med respektive CellValue har 

itererats igenom, vilket visas i figur 4.22. 

 

 

 

 Databasförfrågningar 

Detta avsnitt går igenom klassen Queries som innehåller alla databasförfrågningar till den lokala 

databasen. 

 

  Queries 

I denna klass finns alla förfrågningar till den lokala databasen samlade. Queries används vid olika 

tillfällen i hela applikationen men främst vid skapande, borttagande samt ändring av objekt. Syntaxen 

för att skriva SQL-förfrågningar i ActiveAndroid är snarlik den som används i ordinarie SQL. En 

skillnad är dock att en förfrågan till databasen med ActiveAndroid returnerar ett eller flera objekt 

istället för en sträng med text. 

 

Kodexemplet i figur 4.23 visar hur syntaxen kan se ut.  Resultatet av denna förfrågan är en lista 

innehållandes alla Event-objekt som tillhör ett specifikt Category-objekt, sorterad i bokstavsordning.  

Figur 4.22 Kodexempel: Skapa CSV-sträng 
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4.4 Sammanfattning 

Kapitlet har först introducerat läsaren för ett antal relevanta begrepp och komponenter i Android 

med syftet att lättare förstå övriga avsnitt i kapitlet, även ActiveAndroid har tagits upp mer i detalj. 

Det har framförallt givits en djupare förklaring till hur funktionaliteten i de tre nivåerna i avsnitt 3.3 

har implementerats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.23 Kodexempel: Databasförfrågan 
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5 Resultat och förändringar 

Kapitlet tar upp resultatet av projektet och hur väl detta har stämt överens med kravspecifikationen. 

Dessutom diskuteras den kritik applikationen har mottagit av testpersoner. Slutligen nämns övriga 

förändringar som skett i Närvaroappen under utvecklingsperioden. 

 

5.1 Resultat 

Projektet har resulterat i en fungerande applikation som möjliggör närvarohantering i flera olika 

scenarion. Följande avsnitt går igenom vilka krav som uppfyllts samt hur testpersoner har upplevt 

applikationen. 

 

 Kravuppfyllelse 

Av de huvudkrav som sattes innan projektets start, se Bilaga – Kravspecifikation, anses alla punkter 

utom en uppfyllda. Det krav som ej implementerats är funktionen att kunna spara en backup på 

databasen. Detta utifall något skulle hända med användarens telefon eller om denne köpt en ny 

telefon och tvingas installera om Närvaroappen men vill behålla all tidigare skapad data. Detta krav 

nedprioriterades då resterande tid lades på att förbättra de funktionaliteter som redan fanns. 

 

Specifikationen har dock omarbetats något och nya prioriteringar har gjorts. Främsta anledningarna 

till detta är att tidigare erfarenhet inom applikationsutveckling för Android saknades, vilket 

påverkade de krav som sattes upp tidigt, samt att det först i en senare utvecklingsfas uppenbarade sig 

vissa begränsningar och oväntad komplexitet. 

 

I avsnitt 2.2 i Bilaga - Kravspecifikation tas synkning mot molntjänster upp som ett krav för att på 

detta sätt kunna komma åt sparad data på exempelvis en dator. Även om det inte framgår i 

kravspecifikationen så var det från början tänkt att det även skulle kunna gå att importera data från 

molntjänster i form av en CSV-fil. Användaren skulle alltså kunna göra ett förarbete i t.ex. Microsoft 

Excel och sedan importera denna fil till Närvaroappen som sedan skapar ett event utifrån dessa data. 

Det diskuterades huruvida en dokumentation i Närvaroappen, liknande en manual, skulle kunna 

informera användare om strukturen på denna CSV-fil och på detta vis minimera antalet felaktiga 

inmatningar. Detta ansågs dock vara en mindre bra idé då det inte kunde garanteras att användare 

läste denna. 

 

I samband med detta skulle det också behövas en ordentlig felkontroll, vilket skulle medföra många 

olika testfall för att förhindra att applikationen kraschade i de fall där användaren råkat skriva in 
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felaktigheter. Detta ansågs bli komplext och ta upp en väldigt stor del av den tid som kvarstod av 

projektet, därmed prioriterades importfunktionen bort. För att kompensera för detta beslut ersattes 

import från fil istället med en lokal importfunktion, som gjorde det möjligt för användaren att 

importera deltagare och kolumner från redan existerande event till nyskapade event tillhörande 

samma kategori. 

 

Enligt kravspecifikationen skulle det i applikationen kunna gå att skapa föreningar för att kunna skilja 

på olika scenarier där närvaro registreras. Detta ansågs dock inte vara tillräckligt generellt och ett 

beslut att byta namn från förening till kategori togs. 

 

Vid skapandet av en deltagare skulle användaren även kunna skapa denne med attribut som t.ex. 

namn, telefonnummer, mail och kön. Denna möjlighet skulle senare förenkla implementationen av 

option 2: Mail-/telefonlista, se avsnitt 2.3.2 i Bilaga - Kravspecifikation. Kravet med attribut 

prioriterades ner på grund av att option 2 inte skulle hinna implementeras. Detta krav upplevs dock 

som uppfyllt då namn alltid kommer existera, samt att användaren fritt kan skapa kolumner som 

representerar de övriga attributen. 

 

 Testning av applikationen 

I det slutgiltiga skedet av projektet fick användare som registrerar närvaro i yrke eller fritid testa 

applikationen. Testgruppen var inte stor men innehöll personer med yrkena lärare, applikations-

utvecklare och körledare. Feedbacken var i största mån positiv, där funktionaliteten för lokal import 

visade sig mycket användbar enligt testpersonerna. Att det fanns möjlighet att fritt skapa kolumner 

som kunde representera alla närvarotillfällen för en hel termin var också positivt, då detta efter 

export kunde ge en bra översikt på om t.ex. en elev varit frånvarande vid flera tillfällen.  

 

Det vissa användare saknade var någon form av översiktsvy för all skapad data i den tredje nivån. 

Detta var en funktionalitet som redan diskuterats tidigare men som hade nedprioriterats på grund av 

tidsbrist. Någon saknade också funktionaliteten att importera kolumner med respektive cellvärden, då 

detta kunde vara bra om användaren t.ex. vill importera en kolumn med telefonnummer och vill 

slippa att skriva in dessa ytterligare en gång. 
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Figur 5.1 Planerad design på Kategori och Eventnivå 

5.2 Övriga förändringar 

Vid projektets början gjordes prototypdesigner i Microsoft Powerpoint på hur Närvaroappen skulle se 

ut. Under själva utvecklingsfasen mottogs värdefull feedback vid demo-presentationer. Denna 

feedback, tillsammans med vår egen utvärdering av designen och dess eventuella brister, medförde en 

del förändringar. Kapitlet tar upp de främsta av dessa som utförts genom projektets gång. 

 

 Första och andra nivån 

Initialt skulle den första nivån Kategori innehålla ett statiskt textfält där användaren kunde skriva in 

namnet på en kategori, se figur 5.1, för att sedan lägga till den. Funktionalitet som editering och 

borttagning av en skapad kategori eller ett skapat event skulle dock aktiveras på samma sätt som i 

nuvarande version, d.v.s. vid ett längre klick på det som önskas editeras eller tas bort. Värt att nämna 

är att det som i den slutgiltiga versionen heter Kategori i det tidiga designstadiet hette Aktivitet. 

Namnbytet grundade sig i att en aktivitet även är en komponent i Android, vilket kunde skapa en viss 

förvirring.  

 

I den andra nivån, Event, skulle två knappar finnas för nyskapande av event samt export och import 

av event via molntjänster. Vid ett klick på knappen Molnlagring skulle användaren mötas av en 

dialogruta som uppmanade denne att välja export eller import. De ovan nämnda planerade idéer 

illustreras i figur 5.1. 
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Efter att feedback mottagits angående designen beslutades det att skapandet av en ny kategori samt 

event istället skulle ske via ikoner i en meny, placerad längst upp i respektive nivå. Vid ett klick på 

dessa skulle en dialogruta uppmana användaren att mata in namnet på den nya kategorin eller 

eventet. Detta gällde även för import då en ikon med utseendet av ett moln lades till i samma meny. 

 

  Tredje nivån 

Planeringen av design och funktionalitet i den tredje nivån, Närvaro, ändrades flera gånger under 

projektets gång. Det var först tänkt att den tredje nivån skulle bestå av två parallella fragment, båda 

innehållandes en egen ListView. Det vänstra fragmentet skulle visa alla skapade deltagare medan det 

högra fragmentet skulle representera cellvärden för en aktiv kolumn, utseendemässigt precis som i 

nuvarande version. Skillnaden var dock att användaren skulle kunna använda swipe rörelser i det 

högra fragmentet för att bläddra mellan olika kolumner. Genom att göra en swipe från höger till 

vänster skulle alltså nästa kolumn med tillhörande cellvärden visas.  

 

Det fanns flera orsaker till att denna design övergavs. Den främsta var att det visade sig att det skulle 

bli svårnavigerat för användaren om många kolumner skapades, eftersom det på detta sätt inte skulle 

gå att hoppa direkt till en specifik kolumn. Att dela skärmytan i två delar skapade dessutom en 

alldeles för liten yta för att på ett smidigt sätt kunna utföra swipe-rörelser.  

 

Det diskuterades också om designen med två fragment skulle förändras så att det högra fragmentet 

skulle visa alla kolumner med respektive celldata, men endast för en deltagare i taget. Detta skulle ha 

visats i någon form av lista. Om användaren klickade på en annan deltagare skulle informationen bara 

bytas ut. Det var emellertid i ungefär samma period som idén med en Spinner-komponent växte 

fram, varpå idén övergavs. 

 

I den tredje nivån var det även tänkt att editering och borttagning av kolumner skulle ske vid ett 

längre klick på dessa fält. Det var dock inte möjligt att implementera denna funktionalitet då en 

Spinner-komponent inte hade eventhantering för längre klick. Dessutom ansågs det efter mottagen 

feedback vara betydligt mer logiskt för användaren att istället använda sig av menyn för ytterligare 

alternativ, en ikon lades därför till i den tredje nivåns meny. Ikonen hade utseendet av tre vertikala 

punkter och kom att innehålla valen att kunna editera och radera kolumner, och senare även valen att 

importera deltagare och/eller kolumner. Vid ett längre klick skulle det även vara möjligt att skapa 

snabbsvarsalternativ för en kolumn, se figur 5.2.   
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Användaren kunde exempelvis skapa en kolumn med svarsalternativen ja, nej och kanske. När 

cellvärdena i denna kolumn sedan skulle initieras eller ändras skulle användaren kunna klicka på en 

cell flera gånger för att skifta mellan dessa svarsalternativ och på så sätt göra processen snabbare.  

Funktionaliteten sågs som väldigt snarlik funktionaliteten för en kryssruta. En kryssruta ansågs även 

vara något som användaren förmodligen skulle känna igen och därmed ersattes denna idé med att 

istället använda kryssrutor. 

 

I projektets början planerades det att användaren skulle klicka på ett plustecken placerat i raden 

under den sista deltagaren, och detsamma efter den sista kolumnen, för att skapa en ny deltagare 

respektive kolumn, detta kan ses i figur 5.3. Denna design ersattes med två ikoner i nivåns meny, en 

med utseendet av en person med ett plustecken och en annan med utseendet av tre vertikala streck. 

Med tanke på att en ny kategori samt ett nytt event nu skapades via ikoner i respektive nivås meny, 

kändes det relevant att även deltagare och kolumner skapades på liknande sätt för att höja 

användarvänligheten. 

Figur 5.2 Planerad design för att skapa skräddarsydda 
kolumner 
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Figur 5.3 Planerad design för att lägga till nya rader och 
kolumner  

 

5.3 Sammanfattning 

Kapitlet har redovisats hur väl applikationen motsvarat de krav som ställts i kravspecifikationen samt 

vilken kritik applikationen mottagit av testpersoner. Det har även diskuterats olika förändringar i 

applikationen. 
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6 Slutsats 

Kapitlet summerar resultatet av projektet, vilka erfarenheter vi bär med oss för framtiden samt vart 

arbetet har utförts och hur mycket tid som lagts. Det tas även upp olika funktionaliteter som kan 

vidareutvecklas i Närvaroappen. 

 

6.1 Utvärdering 

Att utveckla Närvaroappen har varit en mycket lärorik upplevelse då projektet har innefattat många 

delar som krävt fokus och konsekvenstänkande, både när det gäller design och implementation. Det 

har krävts betydligt mer arbete än vad som först antogs, där huvudanledningarna varit avsaknad av 

erfarenhet inom applikationsutveckling men även inom utvecklingsverktyget Android Studio.  

 

De största utmaningarna har varit att förstå majoriteten av de olika komponenter som finns 

tillgängliga i Android och hur dessa kan användas för mer avancerad funktionalitet, men även vad som 

definierar användarvänlighet då det inkluderar så många olika faktorer. Till detta hör också 

tidsramen, och att prioriteringar kring användarvänligheten behövt göras frekvent för att nå 

tidsmålet. Samtidigt har detta resulterat i en realistisk situation som kan uppstå senare i arbetslivet 

där det kan förekomma arbetsuppgifter där förkunskap inom aktuellt ämne saknas.  

 

6.2 Tidsåtgång och arbetsmiljö 

Projektet har utförts mellan augusti och januari månad där de satta arbetstiderna varit tre dagar i 

veckan under hela perioden. Det planerades att ägna lika mycket tid åt implementation som 

rapportskrivning, men det upplevdes som svårt att skriva om applikationen i ett tidigt skede i 

utvecklingsfasen då den förändrades en del, både design och funktionsmässigt. Därför beslutades det 

att det till en början skulle läggas mer tid åt implementation och att försöka få applikationen 

någorlunda klar innan kapitel 3 och 4 påbörjades. 

 

Månaderna september till oktober och en även bit in på november spenderades på Sogetis kontor på 

Karolinen där huvuddelen av implementationen skedde. Därefter lades större delen av tiden på 

rapportskrivning hemifrån. Utöver de planerade tre dagarna i veckan har ytterligare timmar lagts på 

bakgrundsforskning, rapportskrivning samt implementation, även detta har i regel skett hemifrån. 
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6.3 Erfarenheter 

Utvecklingen av Närvaroappen har gett insikt inom många områden inom Android och själva 

applikationsutvecklingen. Att ha haft tillgång till mentorer med lång erfarenhet inom området har 

varit till stor hjälp och även bidragit till att avsevärt höja intresset för applikationsutveckling. Det har 

också medfört att vissa tekniker och designmönster introducerats som vi annars kanske inte hade 

upptäckt, vilket har gett en god erfarenhet. 

 

Genom att ha en tydlig design från början kan olika designproblem lättare synliggöras. Detta är något 

som till viss del hör ihop med teknisk kompetens, att veta vad som är möjligt att utföra inom rimlig 

tid. Flertalet mindre problem har undvikits tack vare skisser och prototypdesigner. Kritiskt tänkande 

beträffande funktionalitet är också något som visat sig mycket värdefullt. Det har visserligen i flertalet 

fall lett till mer arbete, men i gengäld har eventuella brister ofta upptäckts tidigt. 

 

6.4 Vidareutveckling 

Redan i början av projektet diskuterades vissa möjligheter till vidareutveckling. En av dessa var 

anpassa denna applikation till en surfplatta och dess betydligt större skärm. Eftersom applikationen 

bygger på olika fragment ligger det redan en god grund för att kunna implementeras. Detta skulle i sin 

tur medföra ytterligare möjligheter till att skapa en tydligare navigation rent visuellt, då det lättare 

kan ges en mer översiktlig bild av applikationen. 

 

Det diskuterades tidigt i projektet att en önskad funktion skulle vara att användaren skulle kunna 

skicka mail eller SMS till alla deltagare, liknande ett massutskick. Detta prioriterades bort under 

projektet då det antogs ta upp mer tid än vad som fanns men är absolut något som kan 

vidareutvecklas. 

 

En annan idé var att vid rotation av skärmen möjliggöra en översiktsvy på den skapade 

närvaroinformationen i den tredje nivån. Vid ett horisontellt läge av enheten skulle alltså en tabell-

struktur med många fler kolumner och rader visas, där användaren zoomar in och ut för att få bättre 

överblick av skapade data.  

 

Efter att ha mottagit feedback från testpersoner gavs även idén om att kunna importera kolumner 

med cellvärden. Detta om användaren t.ex. vill importera en kolumn som representerar 

telefonnummer eller mail och inte vill skriva i denna information ytterligare en gång. 
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6.5 Avslutning 

Vi är mycket nöjda med vår applikation då den uppfyller majoriteten av den funktionalitet som först 

var tänkt. Vi hade visionen att utveckla en visuellt enkel och snabb applikation, och vi anser att även 

det är uppnått. Framförallt är applikationen flexibel, vilket skapar en bred målgrupp.  

 

Något som vi också ser som en stor fördel är att projektet gett oss båda en mersmak för applikations-

utveckling och en bra grund att stå på för framtida arbete inom området.  
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1.  Allmän beskrivning av uppdraget 

1.1 Bakgrund 

Sogeti Sverige AB (Sogeti) är ett IT-konsultbolag med bred verksamhet, stort fokus på kompetens 

och modern teknik. 

Syftet med uppdraget är att utveckla en app för Android för att underlätta för mindre föreningar, 

klasser i skolan eller privatpersoner som behöver på ett enkelt och användarvänligt sätt kunna 

kontrollera närvaro på elever eller personer.  

 

2.  Närvaroappen 

Uppdragets mål är att utveckla en applikation för Android där man ska kunna ta närvaro på ett 

antal personer. Fokus här ligger på att göra detta på ett enkelt och användarvänligt sätt, det ska 

vara enkelt att lägga till/ta bort personer och det ska vara enkelt att skapa upp tillfällen då 

närvaro ska tas och sedan enkelt kunna bocka i att en person är där eller en anledning till att 

personen inte är där.  

Det som då behöver kunna göra i appen är följande: 

 Lägga till/Ändra/Ta bort en förening 
 Lägga till/Ändra/Ta bort personer till en förening, personerna ska ha ett antal fält 

man ska fylla i, t.ex. namn, email, mobilnummer, kön m.m. 
 Skapa/Ändra/Ta bort en händelse, t.ex. ett träningspass för fotbollslaget. 
 Gå in på en händelse och bocka i vilka som är där och kunna anteckna om någon är 

sjuk eller liknande. 
 Synka datafilen/filerna till OneDrive, Dropbox eller liknande, kanske användaren 

ska kunna välja själv? 
 Om användaren skulle avinstallera appen och installera den igen så behöver man 

kunna peka ut i vilken mapp man sparar filerna så appen kan hämta upp gamla filer. 

Projektet kommer att bestå av främst tre delar; en designdel där en mockup görs för appen för att 

fastställa hur appen ska se ut och fungera, design av data för att filen som all data sparas i ska bli 

bra och lätt att använda och till sists implementation av appen. 

 

2.1 Mockup 

Uppdraget inleds lämpligtvis med att uppdragstagarna skapar en mockup i t.ex. Microsoft 

Powerpoint med Storyboarding eller liknande verktyg. Detta för att tidigt i projektet fastställa hur 

designen ska se ut och kunna fokusera på att detta blir så bra som möjligt ut ett 

användarvänlighetsperspektiv. 
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2.2 Spara data 

Sparande av data görs lämpligen till en fil, förslagsvis i form av en .csv-fil. Detta för att man enkelt 

ska kunna öppna filen för att importera data till ett annat system om det skulle behövas. För att 

användaren inte ska bli av med sina data så ska även filen synkas, detta lämpligast genom Dropbox 

eller OneDrive. Detta medför då även att användaren kan ta närvaro i sin mobiltelefon eller i en 

platta och vid ett senare tillfälle sätta sig vid datorn och öppna filen i t.ex. Excel för att bearbeta 

data eller importera det till ett annat system. Det medför även att användaren kan rätta eventuella 

felaktigheter på ett smidigt sätt, dock medför ju detta i sin tur att appen även måste kontrollera att 

inte användaren förstört filen och ha lämplig felhantering på detta. 

 

2.3 Optioner 

Projektet i sig är begränsat så det ska vara möjligt att hinna med det under exjobbsperioden men 

skulle det finnas tid över så kan följande optioner väljas till. 

 

2.3.1 Option 1: Statistik 

Statistik för närvaro, för att kunna se hur hög närvaron är över vissa perioder. Kan t.ex. vara 

intressant att kunna se över vissa månader eller dagar för att kanske flytta på dagen då man 

vanligtvis tränar för att så många som möjligt ska ha möjlighet att kunna komma. 

 

2.3.2 Option 2: Mail-/telefonlista 

Ett sätt för användaren att kunna maila eller SMSa ut information till alla personer i en lista. T.ex. 

om en träning skulle bli inställd eller liknande. Detta innebär då att man behöver kunna se en lista 

på alla personer och kunna bocka ur om det är personer man inte vill skicka till. Man behöver 

kunna skriva i vad det är för information som ska skickas ut och sedan skicka detta. 

 

2.3.2 Option 3: Anpassad för platta 

Appen utvecklas och designas i första hand för telefon, men skulle tid finnas kan man designa och 

utveckla appen så den fungerar bra på en platta också. Detta skulle underlätta om man vill se 

statistik och annat. 
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2.3.4 Option 4: Speech Recognition 

Utforska hur Speech recognition skulle kunna användas i appen och hur det skulle fungera. Skulle 

det t.ex. gå att säga namn till appen så bockar den automatiskt i namnen åt dig? 

 

3.  Genomförande/arbetsätt 

3.1 Rutiner 

Sogeti tillhandahåller arbetsplatser, datorer samt erforderliga utvecklingsverktyg. 

Uppdragstagarna kommer att ha access till Sogetis nätverk och förväntas nyttja Sogetis TFS-server 

eller GIT för versionshantering. 

 

3.2 Genomförande 

Uppdragstagarna planerar själv genomförandet och Sogeti tillhandahåller stöttning både 

projektstyrningsmässigt och rent implementationstekniskt. 

Förslagsvis används Scrum med en sprintlängd på 3 veckor som sätts upp där uppdragstagarna 

specificerar vad de bedömer hinns med i början av varje sprint och har en demo för en eller flera 

på Sogeti i slutet av varje sprint. 

 

4.  Stöd/kvalitetssäkring 

4.1 Granskningar 

Vid behov genomförs granskning som kan initieras av både handledare och uppdragstagare. 

Lämpligen definieras några granskningspunkter vid planeringen av projektet. 

 

4.2 Testarbete 

Funktions-, system- och integrationstest görs av uppdragstagarna.  

5.  Leveranser 

5.1 Dokumentation 

Det finns inga krav på dokumentation men lämpligen levereras en enkel användarinstruktion. 
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6.  Konfigurationsstyrning 

All programkod och tillhörande specifikationer och andra utvecklingsdokument ska 

versionshanteras med hjälp av Microsoft TFS eller GIT. 

 

7.  Miljö 

Utvecklingsverktyg väljs av uppdragstagarna tillsammans med handledare.  

 

8.  Uppföljning och rapportering 

8.1 Rapportering internt/externt 

8.1.1 Statusrapportering 

Rapportering av status och framskridande i utvecklingen beslutas i samråd vid projektuppstart. 

 

8.1.2 Möten 

Möten hålls vid behov. Vid uppstart läggs lämpligt antal avstämningsmöten in i projektplanen. 

 

8.1.3 Slutrapportering 

Arbetet presenteras för Sogeti i samband med lämpligt månadsmöte alternativt lunchmöte. 

 


