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Förord 

Under 40 veckors tid har jag fördjupat mig inom applikationsutveckling till mobila enheter. Det har 

inneburit en fantastisk resa som gett mig goda kunskaper inför det kommande arbetslivet. En 

kombination av bra praktikplats, skarpa projekt och företag som mottagare har varit nyckeln till min 

framgång i denna process. Processen har inte alltid varit en enkel väg att vandra och det har varit 

många problem på vägen, men tack vare problemen har jag fått nya sätt att tänka. Det är med allt 

det här som jag vill dela med mig av mina kunskaper jag lärt mig i detta dokument. 

Det är här och nu som jag tackar alla som varit en del av projektet. Jag vill börja med att tacka Martin 

Alléus, Christian Lindér, Niklas Jonson, Magnus Johansson på Appcorn AB1 för den bästa praktikplats 

jag kunnat få under höstterminen 2009 och vårterminen 2010. Det är tack vare er som jag fått ett 

enormt försprång in i allt som har med mobilutveckling att göra. Ni har verkligen tagit in mig som en 

del i företaget och hjälpt och stöttat mig i alla situationer. Det finns så mycket mer att tacka er för, 

men ni ska veta att jag är enormt tacksam för allt! 

Jag vill även tacka min handledare Mattias Schertell för alla tips och idéer som han tillfört projektet.  

Sist men inte minst vill jag också tacka min texthandledare Pella Sahlin och alla andra som hjälpt mig 

under denna tid på olika sätt och vis. 

  

                                                            
1 Appcorn AB  -  www.appcorn.se 

file:///C:/Users/Firefist/Desktop/www.appcorn.se
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Sammanfattning 

I denna slutreflektion beskriver jag vad det var som fick mig att börja med applikationsutveckling till 

mobila enheter. Vilka mina tankar och planer var i början respektive slutet av projektet. Även hur jag 

gått tillväga för att skapa en mobilapplikation till Sveriges ledande annonssajt Blocket.se2. 

Jag beskriver också hur jag gjorde min research i början av projektet och även vilken sorts mjukvara 

jag valde att arbeta med. Hur jag tog mina idéer och tankar från bilder i huvudet till skisser på ett 

papper, för att sedan förbättra det digitalt på datorn. Jag går även igenom mina arbetsmetoder och 

vilka delar som hjälpt mig till framgång.  

Nyckelord: Applikationsutveckling, Android, Blocket 

Abstract 

In this final reflection, I describe what it was that got me to start with application development for 

mobile devices. What my thoughts was and plans were in the beginning and end of the project. Also 

how procedures used to create a mobile application for the Swedish leading ad site Blocket.se2. 

I also describe how I did my research in the beginning of the project and also what kind of software I 

chose to work with. How I took my ideas and thoughts from the images in my head to the sketches 

on paper, and then enhance it digitally on my computer. I also go through my working methods and 

what parts helped me to success. 

Keywords: Application development, Android, Blocket  

                                                            
2 Blocket, Sveriges ledande annonssajt, www.blocket.se. 

file:///C:/Users/Firefist/Desktop/www.blocket.se
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1. Arbetsbeskrivning 

Om man tittar på dagens användning av mobiltelefoner så inser man snabbt hur läget förändrats 

drastiskt under de senaste åren. Från att mobiltelefonen tidigare enbart använts för att 

kommunicera via tal, så har gränserna mellan användningen av en dator och mobiltelefon till större 

delar suddats ut helt. Många av de hemsidor som vi dagligen besöker blir genom sin begränsade 

skärmyta svårnavigerade på en mobiltelefon. Detta gör att många företag som är webbplats-

beroende, söker konsulter för att bygga plattformsspecifika applikationer för deras tjänster. Utifrån 

detta scenario har jag antagit utmaningen att skapa en kreativ och användarvänlig applikation till 

mobiltelefoner, med Android som plattform. Resultatet är applikationen Blocket som bygger på 

Sveriges ledande annonssajt Blocket.se2. 

Syftet med applikationen är att den även ska kunna vidareutvecklas till liknande sajter och även där 

kunna fungera som en lättöverskådlig och användarvänlig funktion till en modern mobiltelefon, även 

kallad smartphone3.  

                                                            
3 Smartphone, eller datorlik mobil, är ett mellanting mellan handdator och mobiltelefon. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Handdator
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mobiltelefon
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2. Projektplan 

2.1 Syfte 

Syftet med mitt projektarbete är att bidra till utvecklingen av mobila applikationer och 

förhoppningsvis göra en mobil applikation som anpassar en befintlig webbtjänst till mobiltelefonen. 

Som samtidigt tar del av alla de mobilfunktioner som tillkommer med en mobilanpassning. 

Jag har tänkt fortsätta fördjupa mina kunskaper inom Android4-programmering. Genom att ta mig an 

ett nytt ”skarpt” projekt i samband med praktik på Appcorn1. Under hösten har jag skapat mig en 

stadig grund att stå på, med bra kunskap om Androids4 API5, idéuppbyggnad, arbetsmetoder och 

framförallt utveckling av mobila applikationer. Med denna kunskap tänker jag ta mig an ett större 

projekt som kan ge mig mer djupgående insikt om arbetsgången från idé till färdig produkt.  

 

2.2 Mål 

Det jag vill uppnå med projektet är att genom förbättrade programmeringskunskaper inom Androids 

API göra en mobilapplikation som anpassar en befintlig webbtjänst till mobiltelefonen . Så som bättre 

förståelse av inbyggda komponenter och hur jag kan använda dem till min fördel i mitt kommande 

projekt. 

Jag tänker även lägga en stor del av arbetet på den grafiska designen av en applikation. Redan i mitt 

första projekt, under höstterminen, upptäckte jag betydelsen av hur viktig en snygg och stilren design 

kan vara. I det första projektet lade jag tyngdpunkten på att programmera strukturen men det fanns 

inget ”ögongodis” som gjorde att man ville fortsätta använda den, och inte heller någon koppling till 

den grafiska profil, som i detta fall hemsidan hade. Kort därefter lade jag till några grafiska element 

och insåg direkt hur viktigt det är att tänka på det visuella uttrycket. Med utgångspunkt i de här 

erfarenheterna avser jag att också fördjupa mina kunskaper inom grafisk formgivning för mobila 

enheter. 

 

 

                                                            
4 Android, är ett operativsystem och mjukvaruplattform för mobiltelefoner. 
5 API, ett API eller Application Programming Interface är en regeluppsättning för hur en viss programvara kan 

kommunicera med annan programvara. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Operativsystem
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mobiltelefoner
http://sv.wikipedia.org/wiki/Programvara
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2.3 Metoder 

För att uppnå mina mål kommer jag börja med att göra en noggrann research av vilka delar projektet 

ska innehålla, och skriva ner varje del på ”Feature-lappar6”, för att få en bra översikt av projektet. När 

huvuddelarna är på plats kommer jag fortsätta med att göra Mockups (Grafiskprofil) för hur jag vill 

att applikationen ska se ut. Denna kommer jag även ”bolla” med kunden tills vi båda är nöjda, och 

därefter programmeras applikationen. Jag kommer även ta del av synpunkter från min 

projekthandledare, och personalen på Appcorn1, för att få en bredare syn på saker jag kan ha missat 

eller skulle kunna förbättra. 

 

2.4 Tidsplan för projektet 

Utgångspunkten är att det vore bra om jag skulle kunna ha ett handledningsmöte varannan vecka, 

eventuellt en gång i månaden. Utöver detta så har jag morgonmöte varje dag med personalen på 

Appcorn1, där jag kan framföra mina tankar och reflektioner kring projektet. 

Min tidsplan är svår att sätta målstolpar för i nuläget, eftersom jag inte fått så bra översikt av 

projektet ännu. Det jag däremot vet är att jag kommer börja arbeta med research och skissande de 

första veckorna för att sedan börja koda applikationen. Slutdatum för produktionen är den 17 maj 

2010. 

2.5 Risker med projektet 

Det kan finnas vissa risker med att processen fördröjs i samarbetet med Blocket2 och mitt behov av 

återkoppling på de skisser och idéer jag skapat. Naturligtvis finns det också problemet med eventuell 

sjukdom. Detta skulle kunna bli extra besvärligt eftersom det är ett ”skarpt” projekt med deadlines. 

Risk för datorhaveri finns ju också såklart, men jag känner att det inte skulle vara något större 

bekymmer, då jag alltid gör backup på all kod jag skrivit och skulle på så sätt lätt kunna fortsätta 

arbeta vid en annan dator.  

  

                                                            
6 ”Feature-lappar”, kan beskrivas som små konkreta anteckningar av funktioner i ett projekt. 



David Olsson  MT07 
  Slutreflektion 

8 
 

3. Processbeskrivning 

I följande text presenterar jag vad det var som fick mig att börja med applikationsutveckling till 

mobila enheter. 

3.1 Bakgrund 

I slutet av vårterminen 2009 satt jag med tankarna kring att gå en sommarkurs. Jag valde mellan att 

gå kursen ”Grunder i flashspel7” eller ”Introduktion till webb- och mjukvaruutveckling för iPhone8” på 

BTH9. Jag tog kontakt med min handledare Mattias Schertell som helt klart tyckte att jag skulle ge 

iPhone8-kursen en chans, och på så sätt utmana mig själv eftersom det var något helt nytt. 

Det var detta beslut som gjorde att jag fick upp ögonen för applikationsutveckling till mobila enheter. 

Jag kände dock en viss osäkerhet inför utvecklingsspråket till iPhone8, som är Objectiv-C10, och det 

var det som gjorde att jag började undersöka andra alternativ och hittade Android4. Android är ett 

operativsystem och mjukvaruplattform för mobila enheter. Det använder sig av Linux11 som kärna, 

och de applikationer som utvecklas till plattformen skrivs i Java12-kod. Java12-kod är en av de delar 

som jag är välbekant med sedan tidigare, då jag arbetet med just Java i olika projektsammanhang. 

Detta gjorde det lättare att sätta sig in i hur jag kunde skapa funktionella och kreativa applikationer 

till Android4. 

En annan nämnvärd sak i detta sammanhang är det att jag under sommarkursen i iPhone8-utveckling 

besökte Hultsfredsfestivalen13. Nu kan man undra sig vad detta har med saken att göra, men det 

kommer jag strax ge svar på. Det var nämligen så att Christian Lindér som arbetar på Appcorn1 och 

som även vid det tillfället var en av mina handledare i iPhone8-utveckling också besökte festivalen. Vi 

diskuterade rätt mycket om mobilutveckling och kom också in på ämnet angåendemina planer om 

den tematiska fördjupningen som jag skulle påbörja hösten 2009. Jag hade vid det tillfället inga 

bestämda planer alls, inte mer än att jag eventuellt tänkte göra något webbaserat projekt. Det visade 

sig rätt snabbt att Christian Lindér och de andra på Appcorn1 var intresserad av att ta in någon 

                                                            
7 Flashspel, spel som utvecklats via programmet Adobe Flash. 
8 iPhone, är en mobil multimedia-telefon (så kallad smartphone) med internetuppkoppling, multitouch-skärm 
och ett grafiskt gränssnitt. 
9 BTH, Blekinge Tekniska Högskola, www.bth.se. 
10 Objectiv-C, är en objektorienterad påbyggnad på vanliga C. 
11 Linux, i dagligt tal Linux, är ett operativsystem som till största delen, och i några varianter helt, består av fri 

programvara. 
12 Java, eller JAVA, är ett objektorienterat programspråk som konstruerades av bland andra James 

Gosling på Sun Microsystems 1991-1995. 
13 Hultsfredsfestivalen, www.hultsfredsfestivalen.se. 

http://www.adobe.com/se/products/flash/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Smartphone
file:///C:/Users/Firefist/Desktop/www.bth.se
http://sv.wikipedia.org/wiki/Objektorientering
http://sv.wikipedia.org/wiki/C_(programspr%C3%A5k)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Operativsystem
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fri_programvara
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fri_programvara
http://sv.wikipedia.org/wiki/Objektorientering
http://sv.wikipedia.org/wiki/Programspr%C3%A5k
http://sv.wikipedia.org/wiki/James_Gosling
http://sv.wikipedia.org/wiki/James_Gosling
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
file:///C:/Users/Firefist/Desktop/www.hultsfredsfestivalen.se
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praktikant som var intresserad av mobilutveckling i deras nystartade företag. Så Christian Lindér 

tipsade mig om att jag var mer än gärna välkommen, ifall jag var intresserad.  

Tiden gick och jag var fortfarande osäker på vad jag skulle göra under den tematiska fördjupningen. 

När det bara var några veckor kvar av sommaruppehållet, så hittade jag Android4, som jag nämnde 

tidigare, och fastnade helt. Jag tog då kontakt med Christian Lindér och frågade ifall det fanns 

möjlighet att praktisera hos dem, men att jag arbetade mot en helt annan mobilplattform. Det visade 

sig att det inte var några problem alls och fick då besked om att jag kunde börja min praktik hos 

Appcorn1. 

 

3.2 Grundidé & Inspiration 

I denna text presenterar jag hur mitt projekt startade och vad det var som inspirerade mig till att ta 

de beslut som formade projektet.  

I början av vårterminen 2010 hade jag ett antal skarpa projekt att välja emellan. Utan att gå in på vad 

alla projekten innebar så valde jag till sist Blocket2 som mottagare, detta eftersom jag noggrant 

granskat projekten utifrån några specifika mål jag hade. Projektet behövde vara stort, med det sagt 

att det skulle kunna sträcka sig över hela vårterminen, och det skulle också vara något nytt och 

lärorikt, utifrån utbildningsperspektiv. Sist, men inte minst, skulle jag få känna hur det är att arbeta 

mot ett väletablerat företag, för att få en känsla av det kommande arbetslivet. 

Blocket2 verkade förövrigt vara en bra och öppen kund att arbeta emot. Det var även viktigt för mig 

att det fanns ett välfungerande API5 att arbeta emot, eftersom det kan göra stor betydelse på hur 

snabbt och enkelt jag kan komma åt information på deras server.  

 

3.3 Research 

Med Blockets2 webbplats som grund började jag leta efter information och inspiration som skulle 

komma till nytta i mina skisser. Jag har sedan tidigare en ganska klar bild över Blockets2 grafiska 

profil, där företagsnamnet lyser igenom i webbplatsen. Däremot har jag inte använt sidan särskilt 

mycket för att urskilja alla funktioner som finns tillgängliga. I detta skede försökte jag skapa mig en 

överblick av de mest vitala funktionerna för att få ett grepp om vad som måste finnas med i den 

mobila versionen. Mycket mer research gjorde jag inte på hemsidan, utan gick direkt vidare på 

iPhone8-applikationen.  
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Tack vare iPhone8-applikationen har jag fått många smarta lösningar på köpet, eftersom 

applikationen redan är utformad och anpassad för en specifik typ av mobiltelefon. Det gjorde att jag 

kunde ta vara på mycket av applikationens struktur, men ändå göra det utifrån mitt eget, Blockets2 

och framförallt Androids4 förhållningsätt. 

En annan nämnvärd sak är den att jag följer regelbundet en hemsida som heter Swedroid14. Sidan 

riktar sig främst mot alla som är intresserade av Android4, och den har även en liten sektion där 

användare kan skicka in förslag på applikationer som de gärna vill ha till sina mobiltelefoner. Det var 

just i denna sektion som jag gjorde en rolig upptäckt. Det fanns ett önskemål om en Blocket2-

applikation, men inte nog med detta utan i anslutning till denna önskan så fanns det ett fyrtiotal 

andra som också efterfrågade samma applikation. Detta gav en inblick i att efterfrågan verkligen 

finns där ute. Samtidigt gav flera av användarna förslag på funktioner i applikationen, så som: 

Jag skulle vilja se en blocket-app. Visst funkar blocket okej i min Heros webläsare, men den är långt 
ifrån smidig. En extrafunktion som skulle vara mer än välkommen är en annonsbevakare. Man anger 
ett sökord, och vid varje annons (som innehåller sökordet) som kommer upp efter det så får man en 
notification av något slag.  (Swedroid - Exile82). 

 
Hade vart fantastiskt. Deras mobila websida är riktigt usel. Iofs funkar ju originalsidan rätt bra... Men 
en app hade vart riktigt Najs. Tänk att bädda in notifieringar vid nya artiklar i sina bevakningar! 
(Swedroid – Palmér). 

 

Det fanns förstås fler liknande förslag men samtliga pekade på behovet av en Android4-applikation 

för Blocket2 (2010-02-20). 

Valet av mjukvara till projektet har varit väldigt enkelt eftersom de på Androids4 hemsida 

rekommenderar att man som utvecklare använder Eclipse15 som sin utvecklingsmiljö. Jag hade sedan 

tidigare arbetat en del i Eclipse15 vilket gjorde valet ännu enklare. Övrig mjukvara som varit till stor 

nytta under processen har varit bildhanteringsprogrammen Adobe Photoshop CS416 och Adobe 

Illustrator CS417. 

Jag har även använt mig av versionshanteringsprogrammet Git18 tillsammans med SmartGit19 för att 

lätt kunna spara, ta bort och ändra förändringar som gjorts i koden. Denna del är väldigt viktig att 

tänka på eftersom man alltid kan gå tillbaka till föregående version av koden ifall något skulle gå helt 

                                                            
14 Swedroid, Sveriges största Android-community. 
15 Eclipse, är en öppen utbyggbar utvecklingsmiljö för vad som helst, men ingenting särskilt. 
16 Adobe Photoshop CS4, är ett populärt bildbehandlingsprogram. 
17 Adobe Illustrator CS4, är ett vektorbaserat illustrationsprogram skapat av Adobe. 
18 Git, är ett versionshanteringsprogram som skapades 2005 för att hantera källkoden till Linuxkärnan. 
19 SmartGit, is a graphical front-end for the distributed version control system Git and runs on Windows, Mac 

OS X and Linux. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bildbehandling
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vektorgrafik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://sv.wikipedia.org/wiki/Versionshantering
http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4llkoden
http://sv.wikipedia.org/wiki/Linuxk%C3%A4rnan
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fel när man programmerat. Det är även ett enormt bra sätt att göra backup på den kod som skrivits, 

så att den senaste versionen av koden alltid finns kvar, ifall datorn skulle haverera eller liknande.  

Andra program som kommit till stor användning är de verktyg som följer med Androids4 SDK20. Ett av 

dessa är ”Draw 9-patch21” som gör att man kan ta en bild av exempelvis en knapp, som du sedan 

med hjälp av de olika funktionerna gör så att den blir töjbar. Det underlättar grafiskt sätt väldigt 

mycket eftersom den grafik som skapas måste kunna anpassa sig efter olika mobiltelefoners 

skärmupplösning.  

 

3.4 Idéer till design 

En viktig sak att ha i åtanke innan man påbörjar sina skisser är att skaffa sig en tydlig bild över hur de 

plattformsspecifika elementen fungerar, detta eftersom användare av plattformen är vana vid att 

använda de standardkomponenter som följer med operativsystemet. Så genom att ha med mycket 

av grundelementen så fångas en stor del av användarvänligheten och funktionaliteten i 

applikationen. Inte sagt att man inte borde göra egna komponenter, för de är minst lika viktiga, men 

ett bra tips är att utgå ifrån standardkomponenterna och sedan lägga till projektspecifikt 

skräddarsydda komponenter. 

 

3.5 Skisser 

Skisser kan ritas på många olika sätt, men det sättet som jag märkt passar bäst för mig har helt klart 

varit via papper och penna. Datorn kan vara till väldigt stor nytta i många sammanhang, men när det 

kommer till den delen där jag ska överför mina bilder i huvudet till någon annan form, så vinner 

papper och penna i längden. Det finns en slags kreativ frihet kombinerat med det praktiska i att rita 

som inte går att återskapa med en dator. En annan viktig aspekt att ta med i detta är även att det (i 

alla fall för min del) går snabbare att skapa, ändra och ta bort delar i sina skisser.  

Det finns däremot en enorm kapacitet för att utveckla sina skisser när man tar dem från papper till 

datorn. Eftersom man då kan ge en tydligare bild av det man försöker åstadkomma grafiskt men även 

                                                            
20 SDK, är en benämning på en uppsättning utvecklingsverktyg som gör det möjligt för mjukvaruutvecklare att 

bygga applikationer mot ett specifikt programpaket, mjukvaruramverk, hårdvaruplattform, spelkonsol, 
operativsystem eller liknande. 
21 Draw 9-patch, The Draw 9-patch tool allows you to easily create a NinePatch graphic using a WYSIWYG 

editor. 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Mjukvaruramverk&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5rdvara
http://sv.wikipedia.org/wiki/Spelkonsol
http://sv.wikipedia.org/wiki/Operativsystem
http://developer.android.com/reference/android/graphics/NinePatch.html
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funktionellt. Denna del av processen brukar kallas Mock-ups22 det är här man ägnar mer tid åt de 

grafiska delarna i projektet. 

Jag försökte här även ta vara på känslan i applikationen, det kan ses i bilden nedan (Figur 1).  Där det 

exempelvis ska vara möjligt att dra i sökrutan, och att tangentbordet ska dyka upp när användaren 

klickar på sökfältet. Jag har även strukturerat de olika delarna till viss mån efter den ordningsföljd de 

har i applikationen. 

Figur 1 

 

När skisserna väl var klara så skickade jag iväg dem till Blocket2 för utvärdering och deras respons var 

att de var nöjda med skisserna och ville att arbetet skulle fortsätta. 

 

 

 

 

 

                                                            
22 Mock-ups, en fullskalig fungerande modell av något byggt för studier eller tester, eller visning. 
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3.7 Arbetsmetod 

Några märkbara saker jag sett, sedan jag började min praktik på Appcorn1 höstterminen 2009, har 

varit mina arbetstider. Från att tidigare i två års tid arbetat mellan kl 09.00-16.00 till att istället 

arbeta kl 08.00-17.00 gör stor skillnad för ett långvarigt projekt. De flesta hinner med så betydligt 

mycket mer på två extra timmar, men då gäller det att man spenderar tiden effektivt. 

En annan sak som hjälpt mig, som arbetat ensam betydligt, har varit att få samarbeta med en grupp 

inom mobilutveckling eftersom det har blir ett slags grupparbete i sig att kunna bolla idéer med 

varandra. Det har också varit bra att ge och ta positiv och negativ kritik, och på så sätt hjälpa 

varandra. 

Det har också varit väldigt givande att få delta i Appcorns1 dagliga morgonmöten där allting som hänt 

under gårdagen tagits upp, men även vad som kommer att ske under dagen. Det ger en bra överblick 

på vad alla sysslar med, samtidigt som man får bra struktur och fokus på vad man själv ska arbeta 

med.  

Struktur och funktionalitet i ett projekt är A och O för att allting ska fungera. För denna del har jag 

valt att arbeta med ”Feature-lappar6”. ”Feature-lappar6” kan beskrivas som små konkreta 

anteckningar av funktioner i ett projekt. När jag fick klartecken på att min digitala skiss var godkänd 

så tog jag direkt och började skriva ner all funktionalitet som applikationen skulle innehålla. Detta är 

då allt ifrån att skapa listor för annonser, till att hämta information från Blockets2 server. Det man 

måste tänka på med dessa lappar är att det som skrivs ska vara kort och konkret, varje lapp ska även 

ha ett unikt nummer för att man lätt ska kunna upptäcka ifall det saknas någon. 

När alla applikationens funktioner finns på lappar så är det dags att prioritera dem. Detta eftersom 

vissa funktioner kräver att andra är klara innan man kan påbörja dem. När det är klart kan man 

påbörja arbeta med funktionerna. Tillvägagångssättet när man arbetar med ”Feature-lappar6” är 

enkelt; du plockar en lapp som du ska göra, och när du är klar så tar du och kryssar av den. På så sätt 

får du en bra överblick på vilka funktioner som är färdiga och vad du exempelvis har kvar att göra 

under veckans gång.  

Ibland händer det även att vissa påbörjade funktioner tillfälligt måste avbrytas. För att vänta in något 

annat, eller att det helt enkelt inte gick som planerat, då får man anteckna problemet eller 

anledningen till att arbetet avbrutits. Detta för att det ska vara lätt att återuppta påbörjat arbete och 

inte behöva felsöka hela funktionen.  
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3.8 Tekniska fram- och motgångar 

Det är alltid lika spännande att se ifall mina skisser går att överföra till en applikation. Många delar 

vet man kommer fungera, men samtidigt försöker jag alltid utmana mig själv med att skapa ett fåtal 

unika delar, som jag på skisstadiet inte tänker på ifall det är möjligt att skapa. Anledningen till varför 

jag släpper tyglarna är för att man så lätt fastnar inom ramarna i vad som tekniskt sätt går och inte 

går att göra. Det i sin tur förhindrar det kreativa i skissandet. Istället försöker jag göra skisserna 

utifrån så som jag vill att de ska se ut och får då i värsta fall hantera problemen i efterhand. Det roliga 

med detta är att man överraskar sig själv med att oftast lyckas skapa sina idéer ändå. 

En annan viktig sak som händer allt för ofta när man börjat lära sig ett nytt API5 är att man stöter på 

problem. Det är då bra ifall man har en bok att kolla i, som i mitt fall ”Hello, Android”. Där de 

beskriver en hel del grundläggande funktioner och vad man kan ha gjort för fel. Böcker brukar för 

den delen inte vara speciellt dyra och skulle man verkligen brinna för ämnet så är det oftast värt var 

enda krona. Nu ska jag väl i och för sig inte predika om att köpa böcker när jag själv fick låna mitt 

exemplar av ”Hello, Android” av min handledare. Men det är ett väldigt bra verktyg att använda för 

att hitta inspiration och lösningar på problem i början. 

Med en bok hittar man oftast inte alla svaren, och man blir då tvungen att leta efter fler 

informationskällor. Som så många andra redan märkt så är söktjänsten Google23 en vän i sökandet på 

problemlösningar och i stort sett det mesta. Jag har oftast hittat det jag sökt efter bara ett par 

sökningar. Skulle man mot förmodan inte hitta någon lösning på problemet så finns det flertalet 

sidor, så som StackOverflow24 eller Swedroid14 som låter en lägga upp problemet på deras sida och 

får då oftast snabba och professionella svar efter bara några minuter.  

Svårigheter som jag stött på under projektets gång är flera, jag tänkte ända ta upp några som jag 

anser mer viktiga än andra. Så som att jag märkte att min applikation hade en väldigt seg responstid i 

början. Detta berodde på att jag inte hade ”trådat” min applikation. För att förklara det lite bättre så 

tänkte jag ge er ett exempel, man klickar på ett knapp i en lista och användaren förväntar sig att man 

ska komma till nästa vy direkt. Men istället för att göra detta så ser det ut som att vyn du befinner dig 

på fryst och ingenting händer förrän all information laddats. Användaren kan då tro att applikationen 

hängt sig, men egentligen så håller applikationen på att ladda in information till nästa vy som ska 

visas. För att lösa problemet är man tvungen att ”tråda” sin applikation. Det man gör då är att man 

lägger allt tungt arbete i en ny tråd som är helt oberoende av vad som händer på skärmen. Detta 

kommer leda till att när användaren klickar på knappen så kommer den direkt till nästa vy och blir 

                                                            
23 Google, www.google.com. 
24 StackOverflow, www.stackoverflow.com. 

file:///C:/Users/Firefist/Desktop/www.google.com
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istället indikerad på att det är något som håller på att laddas in. Du kommer på detta sätt göra din 

applikation otroligt mycket mer responsiv.  

 

3.9 Den inledande kontakten 

Första telefonmötet med Richard Bergman från Blocket2 var intressant, koncist och väldigt givande. 

Det gick ut på att vi presenterades för varandra, med Niklas Jonson från Appcorn1 som mellanhand. 

Vi hade innan mötet skickat ut skärmdumpar på applikationens dåvarande version och även en 

summering av vilka delar som var och inte var avklarade. Detta gjorde att Richard Bergman direkt gav 

beröm över skärmdumparna och tyckte att jag var på helt rätt spår. En sådan komplimang gjorde 

hela mötet till en ”isbrytare”, och vi fortsatte att diskutera kring summeringen. Han förstod att det 

fortfarande var en del stora komponenter kvar att göra, men såg ändå ingen fara med att det skulle 

vara möjligt att färdigställa inom en rimlig tidsram. 

Vi gick även igenom saker som hur min framtid såg ut. Eftersom jag fortfarande var studerande och 

enbart arbetade som praktikant åt Appcorn1 så fanns det ingen säkerhet med att jag skulle kunna 

vidareutveckla applikationen, men detta var inget bekymmer då jag inte hade några planer alls, mer 

än att möjligtvis gå någon sommarkurs. När jag nämnde hur läget var så gick vi direkt in på 

diskussionen om ett alternativ till projektanställning när jag avslutat min utbildning. Eftersom 

applikationen fortfarande bara var halvklar så bestämde vi oss för att boka in ett nytt möte i slutet av 

maj, eventuellt början av juni för att avgöra då om vi skulle ta projektet vidare.  
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3.10 Framtiden 

Som det ser ut idag så ser jag väldigt ljust på framtiden. Det känns som att vart jag än kommer hamna 

efter mina avslutade studier så kommer det gå bra. Jag hoppas självklart kunna få jobb inom 

mobilutveckling och på så sätt fortsätta med det jag älskar att göra. För jag känner verkligen att jag 

hittat mitt område, och det är en ofattbar känsla när man under tre års tid gått och letat efter ”sitt” 

område att nischa sig på och äntligen hittat det.  

Jag hoppas också att Blocket2 kommer ta vidare utvecklingen av applikationen jag skapat åt dem. Så 

att jag får fortsätta förbättra den, men även fortsätta arbeta med personalen på Appcorn1. Det känns 

svårt att förklara hur mycket jag uppskattar den praktikplats de gett mig. För som jag beskriver i 

början så måste det varit den bästa praktikplats jag kunnat få. Jag hoppas även kunna fortsätta 

samarbeta med Appcorn1 på ett eller annat sätt, hur min framtid än ser ut. Eftersom jag trivs så bra 

med personalen, lokalerna, kunderna och i stort sett allt.   
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4. Reflektion 

I följande text kommer ni kunna läsa min reflektion. Den kommer främst handla om hur jag arbetade 

med Blockets2 Android4-applikation samt svårigheterna med att skapa applikationen. 

 

Jag vill börja denna reflektion med att berömma mig själv. Må det låta egoistiskt och självsäkert men 

det är bland det sista jag känt mig under projektets gång. Anledningen till varför jag berömmer mig 

själv är främst för att jag valde ett projekt som för mig aldrig hade ett slut. Med det så menar jag att 

risken att jag tagit mig vatten över huvudet var stor redan från början av projektet. Eftersom det var 

så många delar av projektet jag inte hade kontroll över, men som ändå visade sig bli över förväntan. 

Det har inte alltid varit lätt att arbeta ensam med ett så här stort projekt. Det är flera gånger jag känt 

att det hade varit kul att diskutera och argumentera om plattformsspecifika delar i projektet. Som tur 

är så har jag till viss del haft möjligheten till att göra detta med personalen på Appcorn1. Det har dock 

varit svårt att diskutera problem som är specifikt för Android, eftersom det mesta skiljer sig stort 

gentemot iPhone8. Det är i dessa fall det hade varit kul att arbeta med någon som är lika insatt som 

sig själv i plattformen och allt som hör till. För jag tror att man på så sätt hade kunnat uppnå ännu 

högre resultat med vissa delar av projektet. 

Jag tycker även det har varit väldigt intressant och roligt att lära sig hur Appcorn1 hanterar kunder, 

möten, projekt, problem lösningar mm. Det har verkligen gett mig en inblick i hur olika projekt börjar 

som en idé till att bli en färdig slutprodukt.  

För att summera mina tre år på BTH9 så tänkte jag börja med att berätta när jag först sökte till 

högskolan. Jag hade sökt in till ”SOFE25 – Digital Graphics” på BTH Karlshamn i hopp om att fortsätta 

utveckla mina kunskaper inom 3D-modellering. Men av en slump valde jag att också söka in till 

Medieteknik som också fanns på BTH9 Karlshamn. När väl resultatet anlände så visade det sig att jag 

hade blivit sjätte reserv av de 10 platser som fanns på SOFE25 utbildningen.  Jag hade däremot blivit 

antagen till Medieteknik och funderade inte så mycket på saken utan bestämde mig för att testa det i 

ett år och ge det en chans. Målet vid den tidpunkten var dock att jag skulle söka in till SOFE25 igen när 

jag hade gått ett år på Medieteknik.  

Tiden gick och jag kände att mina ambitioner var alldeles för höga för de uppgifter vi fått under första 

året på Medieteknik. Det gjorde att jag kände ännu starkare för att hoppa över till SOFE25 

utbildningen, men det var ändå något som höll mig kvar. Något som visade sig vara frihet, nu må 

                                                            
25 SOFE, School of Feature Entertainment, www.sofe.nu. 
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detta låta helt absurt men det var faktiskt det som fick mig att inse möjligheterna. Vi hade i slutet av 

första året fått en uppgift där vi skulle bilda en grupp och göra precis vad vi ville (inom rimliga 

gränser). Även om jag och min grupp valde ett filmprojekt så hade vi ändå helt fria händer att forma 

det hur vi än ville. Det var detta som gjorde att jag fastnade för medieteknik, inte för att vårt 

filmprojekt blev i närheten av perfekt eller att kurserna var utmärkta. Utan att man fick ta helt eget 

initiativ till vad man ville göra och vad man brinner för.  

Vi fick också valet att välja en inriktning till höstterminen. Alternativen som fanns var webbutveckling 

eller grafisk formgivning. Problemet som uppstod när vi skulle välja var det att vår lärare lämnade ut 

ett anteckningsblock där vi skulle skriva ner vilken inriktning som vi ville gå. Det ledde till att de flesta 

såg att sina kompisar valt grafisk formgivning och valde det istället för att gå på eget initiativ. Varför 

berättar jag om en sak som denna? Jo, eftersom situationen efter detta blev lite lustig. Det visade sig 

att det bara var jag och två andra som valt webbutveckling, av cirka tjugo personer.  

Så när vi började till höst så var mina ambitioner fortfarande väldigt höga och jag försökte göra det 

mesta så perfekt som möjligt. Men bara efter några veckor så visade det sig att mina två 

klasskamrater inte riktigt hängde med i tempot. Det resulterade i att jag efter ungefär ett halvår var 

ensam i min klass, pågrund av att de andra hoppat av. Så vad gjorde jag då? Jo, visst var det inte 

speciellt kul att vara helt ensam på sitt område. Men istället för att se allt negativt så försökte jag se 

det positivt och hålla kvar vid det jag nämnde tidigare, friheten och möjligheterna. För det var ju nu 

jag verkligen kunde skräddarsy min utbildning. Jag valde då att hoppa in i ett examensprojekt där två 

tredjeårselever valt att göra en grafiskprofil och hemsida till Karlshamns kommun. De båda hade 

dock ingen större kunskap om webbutveckling och jag blev den sista pusselbiten till projektet. På så 

sätt kunde jag fortsätta utveckla mig inom webbutveckling och samtidigt få bra erfarenheter hur det 

är att jobba mot en kund. 

Som ni säkert förstår så har min resa inte alls gått som jag tänkt mig. Men det har ändå på ett lustigt 

och roligt sätt blivit bra tillslut. Det har känts lite som en bergodalbana men när jag nu ser tillbaka på 

det hela så har jag haft en väldig tur. Allting skulle kunnat sluta på så många dåliga sett, men istället 

så står jag nu med en väska full av kunskap om medieteknik och framförallt mobilutveckling. Jag 

känner att jag fått en stadig grund att stå på och att jag har alla byggstenar som krävs för att fortsätta 

arbeta med mobilutveckling i arbetslivet.  

Jag tycker även det är intressant om hur användningen av mobiltelefoner förändrats så enormt de 

senaste åren. Några andra som också sett detta är Kåge Lind och Magnus Gideryd i deras 

examensarbete Gester för navigation i användargränssnitt på mobiltelefoner.  
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Användandet av mobiltelefoner har blivit en del av vår vardag i dagens samhälle. 
Mobiltelefonindustrin är en miljard industri med stora företag som Motorola, Nokia och Sony 
Eriksson. De senaste åren har det även kommit in nya aktörer på marknaden som Apple med 
sin iPhone och Google med sitt mobiltelefons?operativsystem Android. Dessa aktörer har 
kommit ut med flera nya mobiltelefonmodeller som använder sig ut av pekskärmar. När en 
mobiltelefon använder sig av pekskärmar för att navigera i användargränssnittet istället för 
navigerings och sifferknappar förändras sättet hur vi interagerar med mobiltelefonerna. (Kåge 
Lind och Magnus Gideryd). 

Det är just detta som gör mobilindustrin så intressant, förändringar sker i dagsläget med en enorm 

hastighet och det gäller verkligen att hålla sig uppdaterad inom området för att hänga med. Dagens 

mobiltelefoner får ny hårdvara och mjukvara med ljusets hastighet och detta är något som jag som 

utvecklar måste vara medveten om. Det är saker som detta som gör att jag älskar att arbeta med 

mobilutveckling, eftersom det ständigt händer nya saker och utvecklingsmöjligheter. För jag känner 

att det inte riktigt skulle passa mig att sitta med exempelvis ett industrijobb och göra exakt samma 

sak dagligen. Absolut inget illa menat med ett industrijobb i sig, utan bara de att det inte hade passat 

mig personligen. Utan istället så ställs man gång på gång mot nya utmaningar och hinder som man 

måste ta sig förbi.  

Avslutningsvis tänkte jag även dela med mig av några citat jag själv skrivit i olika sammanhang under 

höstterminen. Så som när jag arbetade med projektet Ambadoo26. 

Med Ambadoo som projekt har jag verkligen fått testa min inlärningsförmåga och 
problemhantering. Detta med tanke på att jag för bara 4-5 veckor sedan knappt visste vad 
Android var till att idag nästan vara klar med min första applikation till ett riktigt företag som 
kund. För att inte tala om att vara med och tävla i telefonoperatören 3s Android applikation 
tävling där jag senast kan skicka in mitt bidrag den 15 oktober. 

Tyvärr så gick jag inte vidare i tävlingen men jag känner ändå mig stolt över att ha försökt. Ni kan 
även se hur applikationen såg ut som skiss (se referensbild 1) och även hur det digitala resultatet såg 
ut (se referensbild 2). Ett annat citat som är taget ur min slutreflektion under hösten är detta. 

Jag har lyckats komma dit jag är idag genom att läsa i de två Android böckerna jag har, olika 
exempel uppgifter, hjälp av personalen på Appcorn, men även väldigt mycket googlande efter 
tips och att skissa ner hur olika delar av min applikation ska fungera med papper och penna. 

Med denna ovanligt långa mening tycker jag mig lyckas summera hela mitt sista år på BTH och hur 
jag lyckats åstadkomma min framgång i utvecklingsprocessen. Det kan även kopplas samman med 
det jag skrev i min första veckoreflektion under höstterminen. 

Framgångar - Väntade och oväntade 

 Den inlärningshastighet jag har haft 

 Bra dokumentation om olika problem man stöt på. 

 Bra hjälp och bollande av idéer med personalen på Appcorn. 
 
Motgångar - Väntade och oväntade 
 

                                                            
26 Ambadoo, ett kontakthanteringssystem för olika plattformar, http://beta.ambadoo.com/. 

http://beta.ambadoo.com/
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 Irriterande att fastna med problem som jag vet hur jag skulle hanterat i andra 
programmerings språk men som inte har fungerat på samma sätt i Android. 

 Kan stundtals vara svårt att hitta vart problem uppstår i koden (Kanske finns bättre 
sätt att felsöka på, kan vara värt att kolla upp). 
 

För att knyta ihop säcken så vill jag även säga att jag är glad och nöjd med mina 3 år på BTH9. Det har 
som jag nämnt tidigare inte alltid varit lätt, men genom att se det flesta utmaningarna med en positiv 
inställning så har jag lyckats ändå. Jag vill sist men inte minst ännu en gång tacka personalen på 
Appcorn1 för allt, och jag menar verkligen allt som de tillfört. Utan dem hade jag antagligen inte alls 
varit lika långt fram i utvecklingen av framtidens mobilapplikationer.   
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