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Lägerhyddsvägen 2
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Abstract

Crowdworks Mobile

Bawer Calli
Sebastian Persson
Gabriel Ünesi

The fast-paced technological development has created new customer
behaviours and needs. Consumers are demanding that information is
available at all times and that companies improve their ways of commu-
nication. Companies have to adapt to this new need to keep their cus-
tomers satisfied. The easiest and cheapest way to achieve this is to use
new technology, such as mobile applications. In this project we have
focused on how companies operating in the service technician market
can build better relationships with their customers, and at the same time
provide information that the technicians may need in the field. We have
created a mobile application where technicians and customers can share
information about for example order status. This helps to build better
relationships and helps technicians in their everyday tasks.
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Sammanfattning

Den tekniska utvecklingen ställer helt nya krav på relationen mellan konsumenter och
företag. Kunderna kräver mer information och responsiva företag, och företagen måste
anpassa sig för att hålla kunderna nöjda. Det bästa sättet att möta de nya kraven på är att
använda sig av ny teknologi, och främst mobilapplikationer. Det här arbetet fokuserar på
marknaden för servicetekniker och hur de företagen kan bygga bättre relationer till sina
kunder. Vi har valt att lösa det här problemet genom att utveckla en mobilapplikation
där servicetekniker och kunder kan dela nödvändig information. Applikationen ska inte
bara möta kravet på snabb respons från teknikerna och deras arbetsgivare, utan även
underlätta arbetet för teknikerna.
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2 Bakgrund

1 Introduktion

På grund av den snabba tekniska utvecklingen är yrkesrollen för servicetekniker i förändring[3].
Uppdragsfördelningen ändras och maskinerna blir smartare samtidigt som nya informa-
tionsflöden och avancerad teknik ställer nya krav på tekniker och deras kompetens.

Samtidigt ställer den tekniska utvecklingen också nya krav på företagen och den infor-
mation de delar med sig av till sina kunder. Konsumenterna förväntar sig nu snabbare
service och mer responsiva företag än förut och finner sig inte längre i att kommunika-
tionen sker på företagens villkor. Det här har blivit verklighet för företag i alla branscher
och de måste nu försöka skapa djupare kundrelationer för att skaffa sig konkurrensförde-
lar eller riskera att slås ut helt och hållet.

Vi har utvecklat en applikation som visar hur det går att lösa några av problemen som
servicetekniker och deras arbetsgivare ställs inför. Det är en iOS-applikation där både
kunder och tekniker har tillgång till en mängd information som inte bara underlättar
arbetet för teknikern, utan även mättar förväntningarna från kunderna genom att ge
snabb service och information.

Applikationen har gjorts i samarbete med företaget Crowderia[4]. Crowderia utvecklar
just nu en webbaserad IT-lösning som tar sig an delar av det ovan nämnda problemet.
Vi har tagit inspiration från deras system i form av vilken typ av information som är
nödvändig för teknikerna att ha tillgång till ute på uppdrag. Målet är att teknikerna ska
ha snabb tillgång till den informationen samtidigt som kunderna ska kunna ta del av
information som rör just deras ärende. Till vår hjälp har vi haft Crowderias tekniska
stab som sitter i Sri Lanka och som vi har kommunicerat med via Skype[15].

2 Bakgrund

Den tekniska utvecklingen har ändrat konsumenternas krav[40]. Idag förväntar sig kun-
derna en hög nivå av transparens och tillgänglighet som företagen måste leva upp till. I
centrum för det nya konsumentbeteendet står smartphones och mobilapplikationer[38][22].
Internetsurfandet via mobilen har gått om internetsurfandet på datorn, och 90% av
surftiden hos smartphone-användare spenderas i applikationer. Det är alltså viktigare
än någonsin att kunna nå ut till kunderna i telefonen. Misslyckas företagen med det
finns det risk att de går miste om nya kunder eller tappar existerande kunder, då alla inte
surfar via datorn längre.

Att tappa befintliga kunder är något som företagen bör undvika till varje pris då det är
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2 Bakgrund

mycket billigare att behålla befintliga kunder än att skaffa nya[41]. Existerande kunder
som är nöjda blir lojala kunder, och lojala kunder leder till högre vinster, vilket förebyg-
ger en förlust av marknadsandelar[23]. Kundlojalitet är också viktigt för att vinna nya
marknadsandelar och ger konkurrensfördelar som håller över tid[24].

För att kunna behålla sina kunder och skapa lojalitet måste företagen jobba med något
som kallas för ”perceived value” eller på svenska upplevt kundvärde[25]. Upplevt
kundvärde beskrivs ofta som en funktion av upplevda fördelar och upplevda kostnader.
Kostnaderna kan vara monetära eller icke-monetära, och fördelarna kan bland annat vara
mottagen information och kvalitet på den köpta produkten eller tjänsten. Om kunderna
upplever att tjänsten de köper är av värde, alltså att det upplevda kundvärdet är högt, så
kommer de att köpa tjänsten igen. Tidigare studier visar att det här är direkt kopplat till
kundlojalitet[25]. Upplevt kundvärde är något som företagen ständigt måste jobba med
för att kunna behålla sina kunder och ta nya marknadsandelar och det görs genom att
kontinuerligt jobba på kvaliteten på deras tjänst och deras system. I en värld som är mer
mobil än någonsin och där kravbilden från kunderna har ändrats gäller det för företagen
att kunna skapa kundlojalitet genom mobiltjänster.

Ett bra exempel på de nya kraven som kunderna ställer är on demand-tjänster[37]. Kun-
derna förväntar sig att information och service finns tillgängligt alla tider på dygnet. Det
spelar ingen roll var eller när man är, informationsbehovet ska stillas.
I artikeln ”Mobile strategies directly linked to customer relationships”[30] beskrivs att
mindre företag kan vinna marknadsandelar mot större företag om de är progressiva i
sitt arbete med att bygga kundrelationer. Vidare menar man i artikeln att ett bra sätt att
bygga djupa kundrelationer på är genom mobilapplikationer, och om företagen lyckas
med det ses de som mer humana och får ökad förståelse från kunderna[38].

Kring detta ämne skriver Accenture[1] att företagen inte använder teknologi för att
bygga djupa kundrelationer. Istället lägger företagen fokus på att få ut sitt säljbud-
skap via sociala medier. Rapporten menar även att det går att öka produktiviteten om
företagen nyttjar de anställdas erfarenheter av sociala medier genom att implementera
liknande tjänster i företaget.

Den tekniska utvecklingen påverkar inte bara företag och branscher, utan också hur indi-
vider utför sina arbetsuppgifter och lever sina privatliv[35]. Den här förändringen gäller
även servicetekniker. Serviceteknikers arbetsuppgifter består av att installera, reparera
och underhålla maskiner som t.ex luftkonditionering, routrar och andra maskiner. En
servicetekniker kan vara specialiserad på luftkonditioneringar medan en annan kan vara
vara specialiserad på större industrimaskiner. Det är således en väldigt bred yrkesroll
med många olika specialiseringar, och alla typer av spetskompetenser kan finnas i ett
och samma företag. Kunderna är ofta företag som behöver hjälp med större installation-
er/reparationer, och servicetekniker jobbar mestadels ute hos kunden och är i rörelse
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3 Syfte, mål, och motivation

under större delen av arbetsdagen.

Idag kan servicetekniker använda ny teknologi för att optimera sin ärendehantering och
sina jobbrutter, allt för att klämma in fler ärenden per dag. De kan också använda
teknologi för att förenkla sin arbetsdag genom att ha relevant information tillgänglig
när de behöver den.

Ett exempel på en sådan tjänst är Crowdworks som utvecklas av Crowderia. Företaget
Crowdera är ett Uppsalabaserat företag som startade 2003. De bygger idag hjälpmedel,
främst inom logistik, för företag i high-tech-och servicesektorn. Som sagt utvecklar de
just nu ett webbsystem som heter Crowdworks som är till för både tekniker och deras
kunder. Med hjälp av det systemet skall tekniker kunna skapa arbetsordrar, redigera
arbetsordrar och få en översikt över all viktig information rörande en specifik order.

2.1 Kommentar kring källhänvisning

Vetenskapliga källor som rör ändrade kundbeteenden som en följd av den tekniska
utvecklingen har varit svåra att hitta. Många källor som vi har funnit är icke-vetenskapliga
artiklar eller inlägg på internet. Det är ett relativt nytt ämne som framförallt PR-byråer
och marknadsföringsgurus måste ha koll på för att kunna ligga i framkant. Fast källorna
inte kommer från vetenskapliga tidskrifter tycker vi att de lyfter fram viktiga frågor och
trender som är relevanta för vårt projekt.

3 Syfte, mål, och motivation

Målet med projektet är att göra en prototyp i form av en iOS-applikation som visar hur
informationen ska kunna visas för både tekniker och kunder. Teknikerna ska kunna
se den information som de behöver för att utföra sina uppdrag och kunna ändra den
informationen. Utöver detta skall även kunderna kunna se när deras ärende har blivit
uppmärksammat, status på ärendet, och kunna dela information om ärendet i form av
fritext. Kunden ska även kunna bifoga bilder relaterat till de uppdraget. Det ska inte
vara en chatt där teknikerna och kunderna skickar meddelanden till varandra utan det är
information rörande ärendet som uppdateras. Applikationen ska spara all information i
en databas som ligger på en server.

Huvudsyftet är att visa hur det går att underlätta arbetet för servicetekniker och öka
transparensen för kunderna. Det ska ske genom att:

3



4 Relaterat arbete

• Teknikerna skall ha tillgång till all information de behöver för att kunna genomföra
ett specifikt uppdrag.

• Teknikerna skall ha möjlighet att förändra och uppdatera information om upp-
draget som kan läsas av kunden.

• Kunderna skall ha möjlighet att dela information med teknikern.

På så sätt skall företaget och kunder komma närmare varandra. Kunderna skall känna
att de får gehör från företaget även om det tar tid för teknikern att faktiskt komma och
åtgärda felet. Kunden skall kunna få snabba besked från teknikern. Applikationen ska
alltså inte bara öka företagets trovärdighet, utan även hjälpa tekniker i deras dagliga
arbete.

Den stora skillnaden ifrån Crowderias befintliga webbsystem är att vi har skapat en
applikation som både kunder och tekniker enkelt kan använda i sina mobila enheter, och
som skall kunna nyttjas för att bygga kundrelationer och öka kundlojaliteten. Det här
projektet ämnar att lösa en liten del av ett stort problem, att nyttja mobilapplikationer
för att bygga bättre kundrelationer. Trenden är tydlig; Konsumenterna använder mobilen
mer än någonsin och företagen måste anpassa sig därefter. Ryan Holmes nämner i sin
artikel från Fast Company[39] om fördelarna med den nya IT-trenden. Följer man inte
den leder det till att man missar flera fördelar som kan gynna ens företag. Det kan
vara fördelar som publicitet, bra kundrelationer och ekonomiska vinster. Vi har byggt
en grund som företag kan bygga vidare på, där företag och deras kunder kan förmedla
information till varandra. Andra företag vill underlätta för enbart tekniker eller kunder,
men vi har skapat en lösning som gör båda parter nöjda.

3.1 Avgränsningar

För detta projekt har vi begränsat oss till att göra en iOS-applikation. En faktor som
spelade in i valet av operativsystem var att iOS tillsammans med Android dominerar
mobilmarknaden med mer än 96% av andelarna[26]), så utveckling för något annat
operativsystem kändes inte relevant. Anledningen till att valet till slut föll på iOS var
stort intresse ifrån oss själva som utvecklare.

4 Relaterat arbete

De applikationer som vi tar upp här är välutvecklade applikationer som tillgodoser
teknikerna med information som underlättar deras arbetsdag, eller fokuserar på ren
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kundtjänst. Alla tjänster löser olika delar av det problem vi vill lösa, men de lyckas
inte nå vårt syfte. Antingen lyckas de med att ge teknikerna support i arbetsdagen och
underlättar det dagliga arbetet för dem, men inkluderar inte kunderna i serviceprocessen,
eller så lägger de all fokus på kunderna och glömmer bort teknikerna. I det första fallet
får kunden ingen feedback på hur det går med deras ärende och kan inte kommunicera
med teknikerna på något sätt och i det andra fallet får inte teknikerna tillgång till den
information de behöver.

4.1 Tjänster för servicetekniker

ServiceMax [13] är en applikation som främst fokuserar på att servicetekniker ska ha
tillgång till all information som de kan behöva för att utföra ett uppdrag. Informatio-
nen kan användas av servicetekniker, chefer, leverantörer och annan relevant personal.
ServiceMax delar mycket funktionalitet med vår applikation, som exempelvis att en
tekniker kan skapa och se befintliga service-ordrar. Dock finns det ingen möjlighet för
kunder att använda applikationen och de kan då inte ta del av den information som är
relevant för dem.

I samma nisch som ServiceMax finns Service Pro[14]. De fokuserar främst på att ser-
vicetekniker ska ha tillgång till all information som är relaterat till det uppdrag de ska
utföra. Teknikerna ska kunna se tidigare rapporter samt se försäkringar och uppdrag
som är relaterade till kunden. Med applikationen kan en tekniker använda mobilkam-
eran för att dokumentera skador, anteckna och ta signatur från kunden. Applikationen
kan användas offline såväl som online och bygger på deras datorbaserade system Ser-
vice Pro Software.
Precis som med ServiceMax finns det ingen möjlighet för kunder att ta del av informa-
tion genom appen.

FieldOne Sky Mobile [6] är en ännu en service-applikation ämnad för att lösa en liten
del av vårt problem. Applikationen är skapad av Microsoft. Tanken är att man med
få knapptryck ska kunna lösa många olika problem. Med applikationen kan tekniker
boka/avboka tider för jobb, se uppdrag, organisera uppdragen med hjälp av kart-och
GPSfunktioner, få tillgång till relevant information för olika uppdrag, fota med mo-
bilkameran för dokumentation och ta signatur av kunder. Applikationen bygger på de-
ras datorbaserade system FieldOne, och precis som tidigare nämnda appar exkluderar
FieldOne kunderna.
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5 Metod

4.2 Tjänster för att förbättra kundrelationer

Parature for Facebook[11] är en applikation skapad av Microsoft med syftet att förbättra
relationen mellan företag och kunder genom att skapa ett kundcenter på företagens Face-
booksidor. I kundtjänsten kan företagen inkludera allt från Q&A till direktkommunika-
tion med företaget genom en chattjänst. Eftersom det är integrerat med Facebook är det
tillgängligt till datorer, smartphones och surfplattor.
Som sagt är applikationens syfte att förbättra kommunikationen mellan företag och kun-
der och den har således ingen funktionalitet som hjälper servicetekniker med deras ar-
betsuppgifter.

Desk.com[5] är ett system som företag kan använda för att förbättra kommunikationen
med sina kunder. Med applikationens hjälp kan företagen kategorisera problem och
på så sätt få en bättre överblick över vad som behöver göras. Teknikerna kan markera
uppdrag som avklarade, tagna eller under utförande. Teknikerna kan också hantera
uppdrag direkt från sin mail utan att använda applikationen. Den är endast gjord för
att hantera frågor från kunderna och inkluderar inte funktioner som servicetekniker kan
använda ute i fält. Det är snarare en tjänst där tekniker svarar på frågor som ställs av
kunderna.

Den sista applikationen vi har hittat är SmarterTrack[16]. Precis som Desk.com är
SmarterTrack ett system som förbättrar relationen mellan företag och kunder. Den
främsta skillnaden mellan de två är att SmarterTrack fokuserar mer på direktkommu-
nikation mellan kund och kundservice. Med applikationen kan kunderna chatta och
prata i telefon med kundservice. Tjänsten samlar alla typer av kundrelaterade ärenden
till en och samma plats och organiserar dem. Det vill säga att kundfrågor som kommer
från twitter, facebook och mail samlas på samma plats för att få en bättre överblick.

5 Metod

Vi har använt oss av Xcode[19] som utvecklingsmiljö när vi har utvecklat applikationen.
Xcode är en mjukvara som endast finns tillgänglig till Mac och tillhandahåller utveck-
lingsmiljö, testningsmiljö och simulering av iOS-appar. Applikationen har utvecklats i
programmeringsspråket Swift[17], som är ett programmeringsspråk som Apple har ska-
pat för att skriva iOS-applikationer. Vi har alltså byggt användargränssnittet, designen
och applogiken i Xcode genom att skriva i programmeringsspråket Swift.

För att lagra data har vi byggt ett Application Programming Interface, eller ett API[2],
som är en specifikation av rutiner som gör att en applikation kan kommunicera med
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6 Systemstruktur

en annan programvara, som ofta kan vara ett databassystem. Det API som vi har ska-
pat har vi byggt med MySQL[10] och PHP[12]. MySQL är en databashanterare som
används för att skapa och hantera databaser. PHP är ett skriptspråk som används för
webbutveckling. PHP-scripten placeras på en server och agerar som brygga mellan vår
applikation och vår databas. Vi har skrivit två PHP-filer, och genom PHP-filerna skickas
det instruktioner på vad som ska lagras och vad som hämtas från databasen. När infor-
mation hämtas från databasen får vi tillbaka informationen i form av JSON-objekt[9],
som sedan tolkas av PHP till information som vi sedan använder i applikationen.

6 Systemstruktur

Applikationen vi har utvecklat är inspirerad av det befintliga, webb-baserade systemet
Crowdworks som Crowderia håller på att utveckla. Den typ av information Crowdworks
tillgodoser sina tekniker med har vi också tagit med i vår applikation. Vi har sedan
kombinerat den informationen med ny funktionalitet för att kunderna också ska kunna
använda den.

Vårt system består av två delar, En mobilapplikation och ett API som lagrar och hämtar
information. När användarna registrerar en ny serviceorder sparas informationen för
det ärendet i en databas som är skapad i MySQL och ligger på en server. På samma
server ligger det två PHP-filer som, tillsammans med databasen, utgör vårt API. PHP-
filerna är den logiska delen av APIt som instruerar databasen var informationen skall
lagras samt vilken information som sedan skall hämtas ut från den. När information
skickas till databasen skickas den från mobilapplikationen till ett utav PHP-skripten,
save-skriptet, som med hjälp av SQL-kod infogar den informationen på korrekt plats i
databasen. När användaren sedan vill hämta ut information från databasen hämtas den
informationen ut med hjälp av det andra PHP-skriptet, fetch-skriptet, som sedan skickar
det till applikationen där det presenteras för användaren. Informationen som hämtas ut
ur databasen erhålls i form av ett JSON-objekt som senare tolkas av PHP innan det kan
visas för användarna i mobilapplikationen. I figuren nedan syns det hur vår applikation
lagrar och hämtar information.
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7 Krav och utvärderingsmetoder

Figure 1: Systemöversikt

7 Krav och utvärderingsmetoder

7.1 Krav

De krav vi har på applikationens funktionalitet är att rätt information ska sparas på rätt
plats i databasen och att det sedan går att hämta den informationen och visa den för
användaren. Applikationen ska även vara kompatibel med alla olika typer av iPhones
(olika skärmupplösningar), inte bara iPhone 6(4,7′′).

Utöver funktionalitetskraven har vi även satt upp designkrav. Eftersom det är tekniker
och kunder som ska använda appen krävs det att designen ska vara lättanvänd och
användarvänlig. Det ska räcka med att ha en grundläggande förståelse för hur smartphone-
applikationer fungerar för att någon ska kunna använda den.

7.2 Utvärderingsmetoder

För att se att all information sparas och hämtas korrekt har vi testat applikationen på en
iPhone och sedan observerat hur det fungerar. Vi har också kollat i applikationen så att
rätt information hämtas från databasen. Vi har även kollat i databasen att rätt informa-
tion ligger i rätt kolumner och att den uppdateras när vi sparar ny data via applikationen.

För att utvärdera designen har vi låtit medstudenter prova applikationen och sedan
lyssnat på vad de tycker om den. Då medstudenter kan vara framtida användare så
värdesätter vi deras åsikter om design och innehåll. Den här metoden kallas för Heuris-
tic Evaluation och är en beprövad utvärderingsmetod inom människa-datorinteraktion[27].

Utöver våra kursare har vi även låtit äldre familjemedlemmar med lite sämre tekniska
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8 Genomgång av applikationen

kunskaper prova applikationen och bett dem berätta vad de tycker om den medan de
navigerar runt i användargränssnittet. Den här metoden kallas för think-aloud method
och används flitigt inom människa-datorinteraktion[28]. Tanken är att testpersonen ska
säga det första de tänker på när de möts av nya vyer i applikationen. Den stora fördelen
med think-aloud method är att man snabbt får reda på om något i designen är otydligt
då man får direkt feedback från en eventuellt förvirrad användare.

För att testa designen ytterligare har vi tagit hjälp av designgurun Cia Romanos fem
frågor för att utvärdera bra webbdesign[34]. Hennes utvärdering är utvecklad för webb-
design men vi känner att de krav som ställs på bra webbdesign är väldigt lika de krav
som ställs på bra applikationsdesign. Därför tror vi att om vi utvärderar i enlighet med
de frågorna får vi en bra helhetsbild över hur bra vi har lyckats. De fem frågor som hon
har tagit fram är:

• Var i applikationen befinner jag mig?

• Vad kan jag göra här?

• Har jag bett om det här?

• Är det här väsentligt för mig?

• Hur lång tid tar det här?

För att testa att applikationen fungerar på alla iPhonemodellers skärmupplösningar har
vi simulerat körningar för de olika modellerna i Xcode och därefter kunnat se om det
fungerar korrekt eller inte.

8 Genomgång av applikationen

Nedan följer en beskrivning över hur vi har tänkt när vi har designat applikationen, följt
av en mer detaljerad genomgång av vyerna vi har skapat.

Designöversikt
När användaren startar applikationen möts man av en inloggningssida med Crowderias
logotyp tydligt synlig. I login-rutan finns det möjlighet att logga in i applikationen med
hjälp av en login-knapp. Skulle det vara så att användaren har glömt sitt lösenord eller
användarnamn finns det möjlighet att återställa dem.

Beroende på om användaren är tekniker eller kund så beter sig systemets behörigheter
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olika när man väl har loggat in. I listan nedan finner ni vad respektive behörighet har
möjlighet att göra.

Kund

• Lägga till en ny arbetsorder

• Skapa en order som utkast

• Öppna en order från utkast

• Titta på en skapad order

• Stänga sin egna order

Tekniker

• Acceptera nytt uppdrag

• Kontrollera en ny order

• Titta på detaljer om en order

• Ändra status av order

• Stänga en order.

När användaren har loggat in i applikationen visas huvudmenyn. Huvudmenyn består
av fyra stycken ikoner med underliggande informationstext(på engelska) som tydligt
beskriver ikonens funktion. Vi har valt att utveckla applikationen på engelska då den är
tänkt att användas av internationella företag.

Under My Work Orders finns information om användarens arbetsorder tillgängligt. Man
kan även klicka på arbetsordern för att få upp en mer detaljerad vy där man ser mer
information samt kan redigera ordern. Det går även att se/fylla i estimerad tidpunkt för
lagning.

New Work Orders gör det möjligt för användaren att skapa nya arbetsordrar. Pro-
cessen är pedagogiskt utformad med tydlig information samt tillhörande hjälpsymbol
där användaren kan få upp information om man inte skulle förstå ett specifikt textfält.
I skapandet av ordern finns det möjlighet att bifoga filer från telefonen samt ta bilder
direkt med hjälp av telefonens kamerafunktion.

Under Settings kan man se och ändra inställningar och språk för applikationen, och
under Profil går det att ändra profilbild och personlig information.
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Design
Gränssnittet i applikationen är utformat för att passa alla typer av användare, oavsett
teknisk nivå. Applikationen är tydligt konstruerad med enkel processhantering så att
användaren kan veta var i applikationen man befinner sig.

(a) (b)

Figure 2: Skärmdumpar från vår applikation som visar en del av designen

När det gäller form och grafik är applikationen modernt designad med mycket inspi-
ration från dagens applikationer och webbplatser som använder sig av minimalistisk
design. Valet av färger i applikationens olika vyer har vi med omsorg valt ut för att
ge applikationen ett tilltalande och modernt utseende. Vi har valt att ge applikationens
vyer olika bakgrundsfärger för att man lättare ska kunna veta var man befinner sig.
Färgskiftningar (gradvis förändrade färger) samt platta färger har implementerats för
att ge applikationen ett utseende som speglar påståendet att det skall vara en modernt
designad applikation[33][36]. Användandet av dessa typer av färgsättningar uppfattas
ofta som färgsprakande och mer tilltalande för ögat om de används på rätt sätt[21][29].

I applikationen har vi även använt tydliga färger när det gäller olika typer av flöden och
felskrivningar. Till exempel blir vissa fält röda när något är fel och knappar börjar lysa
när fälten är korrekt ifyllda[18].
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8 Genomgång av applikationen

Designen av olika ikoner, knappar och fält är runt utformade eftersom det är mer tillta-
lande för ögat och mer tillitsgivande för användaren[20][31].

Applikationens vyer

Figure 3: Flowchart av applikationen

I flowcharten beskrivs hur applikationens olika vyer hänger ihop. Pilen Start App visar
att när användaren har startat applikationen hamnar man i en loginvy. När användaren
sedan har loggat in kommer man till huvudmenyn, där det går att ta sig vidare till ap-
plikationens alla delar. I det här avsnittet kommer vyerna och deras funktionalitet att
beskrivas närmare.

8.1 Loginvyn (Login View)

När applikationen startas vidarebefordras användaren till Loginvyn [Figure 4]. Login-
vyn presenteras med applikationens ikon samt namn i den övre delen av vyn.
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Loginvyn består även av två fält där användaren har möjlighet att skriva in sitt användar-
namn (Username) och lösenord (Password). För att öka säkerheten för användaren är
lösenordsfältet säkrat, vilket betyder att användaren kommer att se sitt lösenord som
punkter istället för bokstäver.

Fälten är applicerade i något som kallas för en scrollvy (Scrollview), vilket har möjlig-
gjort att vi kan skapa funktioner som ger en levande loginvy där fälten rör sig vertikalt
mot skärmens topp i samband med att tangentbordet presenteras. Den funktionaliteten
är även implementerad för att få applikationen fungerande och användbar för iPhones-
modellernas olika skärmstorlekar.

En knapp med rubriken ”Login” finns tillgänglig under de redigerbara fälten. Knap-
pens design är utformad i färger som urskiljer sig från resterande objekt och skall göra
det tydligt för användaren var man skall trycka någonstans för att gå vidare. Färgerna
på knappen går gradvis från blått till grönt. Anledningen till den typen av färgkodning
(gradient) är att det ger applikationen ett modernt utseende och en tydlig kontrast i vyn.

Längst ner i vyn finns etiketten ”Dont have an account? Sign UP”. Denna etikett är
klickbar och vidarebefordrar användaren till registreringsvyn.
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Figure 4: Loginvyn

8.2 Huvudmeny (Main Menu View)

Huvudmenyn består av fyra stycken ikoner [Figure 5]. Varje ikon har ett grafiskt ut-
seende som matchar ikonens etikett och funktion. Huvudmenyn har ett fält högre upp i
vyn som består av en bakgrundsbild tillsammans med användarens profilbild och namn.

Den övre bakgrundsbilden är tagen under den så kallade ”Gyllene timmen” (Golden
hour). Den gyllene timmen infaller en timme efter soluppgång och ger en blåare nyans
i bilden. Ljuset i bilden blir mjukare och det är inte lika ansträngande för ögonen som
bilder tagna under dygnets andra timmar[7][32].
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Figure 5: Huvudmeny

8.3 Skapa Arbetsorder vyn (New Work Order Views)

Skapandet av en arbetsorder består av ett flöde med fyra olika vyer. Varje vys in-
nehåll skiljer sig och är anpassat efter ett uttänkt arbetsflöde, så att det blir enkelt för
användaren att veta var hen befinner sig i flödet.
I vyerna presenteras även en tydlig framstegslista(progress bar) som visar var i flödet
användaren befinner sig. Den första vyn består av förutbestämt valbara fält. Fälten
använder sig av Apples inbyggda ”picker” för val av etikett [Figure 6(b)].
Längst ner i vyn finns en tydlig knapp med etiketten Next.

Den knappen har ett utsuddat transparent utseende fram tills att användaren har fyllt
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i alla fält i vyn[Figure 6(a)/(c)]. Skulle användaren försöka klicka på knappen trots att
alla fält inte är ifyllda kommer det att skapas en rödfärgad kant runt de fält där det inte
har gjorts något aktivt val [Figure 6(c)].

Den andra vyn består av ett valbart fält tillsammans med två stycken redigerbara textru-
tor [Figure 7(a)/(b)].
Skulle användaren försöka trycka på knappen Next utan att fält eller rutor är ifyllda så
kommer det att skapas röda kanter runt dem.

Den tredje vyn består av en del där användaren kan bifoga bilder samt ta bilder med
telefonens inbyggda kamera. Vyn innehåller även ett fält där användaren kan bestämma
vilken tid ordern skall vara avklarad.

Den fjärde vyn är en bekräftelsesida där den samlade informationen om ordern presen-
teras. Den här vyn är skapad för att användaren ska kunna läsa igenom orderdetaljerna
en extra gång innan ordern skapas. I vyn presenteras även det auto-genererade nummer
som identifierar en arbetsorder.
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 6: Fyra stycken skärmdumpar från den första delen i Skapa arbetsorder vyn
17
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(a) (b)

Figure 7: Två stycken olika skärmdumpar från den andra delen i Skapa arbetsorder vyn

8.4 Min order vyn (My Work Order View)

Den första vyn [Figure 8 (a)] består av en lista där användarens tilldelade arbetsordrar
visas i översiktsform. I översiktsform betyder att den mest väsentliga informationen om
ordern kommer presenteras, såsom nummer, beskrivning, tid, prioritet och typ av arbete.
Varje order har en klickbar detaljikon som möjliggör en vidarebefordring till vyn med
orderns detaljerade information.

I nästkommande vy[Figure 8 (b)] presenteras all information som finns tillgänglig om
ordern. I den här vyn finns även knappen Edit som gör det möjligt för användaren att gå
vidare till en vy där informationen om ordern kan förändras.

Nästkommande vy är som nämnt en vy som möjliggör redigering. Här kan informa-
tion om ordern förändras och alternativet att bifoga bilder möjliggörs.
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(a) (b)

Figure 8: Två stycken skärmdumpar från Min order vyn
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8.5 Inställningsvyn (Settings View)

Denna vy är en prototyp av en framtida vy där möjligheten att göra olika typer av inställ-
ningar för applikationen skall finnas [Figure 9]. Exempel på typer av inställningar kan
ses i sektion 12.

Figure 9: Skärmdump av inställningsvyn
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8.6 Profilvy (Profile View)

I denna vy presenteras användarens personliga information [Figure 10]. Informationen
som ingår här är till exempel namn, telefonnummer, vilket företag användaren tillhör,
vilken befattning användaren har, vem som är användarens överordnad.

Figure 10: Skärmdump av profilvyn
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10 Resultat och diskussion

9 Utvärderingsresultat

När vi har provat applikationen för att se att rätt information sparas på rätt plats har
vi kunnat se att det fungerar som väntat, alltså att rätt data sätts in i rätt kolumner i
databasen. Vi har också sett att applikationen hämtar rätt information från databasen,
så även det fungerar bra. När vi har simulerat applikationen i Xcode har den sett bra
ut på alla enheter, med undantag för en simulerad skärmstorlek (4”) där en knapp på
huvudmenyn blir för stor.

När det gäller designutvärderingen har vi, utöver att vi har gått igenom de designfrågor
som beskrevs i utvärderingsmetoder, även låtit flertalet andra personer svara på dem
och resultatet har överlag varit väldigt positivt. Testpersonerna har även fått komma
med egna kommentarer utöver de fem frågorna, alltså en heuristic evaluation, och feed-
backen har varit positiv även där. De äldre personerna som har fått utvärdera applika-
tionen har också generellt sett tyckt om designen. De har sagt att det är lätt att navigera
sig runt i applikationen och de fyra huvuddelarna har upplevts som lätta att hitta. Det
som har varit oklart med applikationen är vad det är för information som sparas. Det
är dock naturligt att folk som inte är införstådda i termer som används i en applikation
som är skapad för en väldigt specifik typ av användare blir förvirrade av dem. Vi väljer
att bortse från den kritiken då vi antar att våra användare kommer ha förståelse för de
termer som används och fokuserar istället på den positiva feedback vi har fått gällande
navigation och design.

10 Resultat och diskussion

Vi har lyckats skapa en applikation som är lättanvänd och som det enkelt går att navig-
era sig igenom. Vi har även lyckats skapa en design som tilltalar oss och de testpersoner
som har deltagit i våra utvärderingstester.

Det går att logga in i applikationen och gå igenom de steg som krävs för att registrera
en ny serviceorder. Det går även att få en överblick över användarens serviceordrar med
information såsom prioritet, beskrivning och status. Den mer detaljerade vyn fungerar
där all information om en specifik serviceorder presenteras. Vi har även skapat en pro-
filsida samt en inställningssida. Vår applikation är en fungerande prototyp och fungerar
för att uppnå målet med projektet.

Koden vi har skrivit är väldokumenterad vilket gör att det går snabbt och enkelt att
sätta sig in i den om det blir aktuellt att utveckla applikationen vidare. Vi har även ska-
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pat en databas där systemet sparar information. Applikationen kan skicka information
till en server där den informationen sätts i databasen. Det går även att hämta ut informa-
tion från databasen till applikationen och visa den informationen för användarna på ett
fungerande sätt. Vidare är Informationsflöden tydliga, så det är enkelt att koppla ihop
applikationen med en annan databas om det skulle krävas.

11 Slutsatser

Vi har skapat en prototyp som fungerar, där användaren kan navigera sig runt i applika-
tionen och där det finns möjlighet för både tekniker och kunder att se information som
är väsentlig för dem. Det går även att spara, ändra och hämta information rörande ett
specifikt ärende till en extern databas.

Designen i applikationen är välgjord. Det är lätt för människor med grundläggande
tekniska kunskaper att hitta det man är ute efter i applikationen och huvuddelarna är ty-
dligt märkta och enkla att använda. Det finns många applikationer som är väldigt snyggt
designade men svåra att använda och det har vi lyckats undvika.

Trots att all slutgiltig funktionalitet inte är på plats är det en bra prototyp, som efter
lite vidareutveckling kan bli en väldigt bra applikation. Syftet med projektet var att un-
derlätta flödet av information från tekniker till kund, och tvärtom. Vi skulle skapa en
prototyp där kunderna på ett enkelt sätt skulle kunna se hur det går med deras order, som
skulle stilla informationsbehovet som har uppstått i och med den tekniska utvecklingen
och som skulle hjälpa till att bygga djupare kundrelationer. Vi tycker oss ha lyckats
skapa en välfungerande prototyp som uppfyller det syftet.

12 Framtida arbete

Då vår applikation är en prototyp är den inte helt komplett. Vi har skapat en applika-
tion som löser en liten del av det stora problem vi försökt lösa, men det finns en mängd
utökningar att göra för att både bygga djupare kundrelationer och effektivisera tekniker-
nas arbetsdag.

Då vår applikation är en prototyp har vi valt att spara all information i en och samma
tabell i databasen. Vill man spara en större mängd information i databasen kan det leda
till problem, så en databasdesign är fördelaktigt att utveckla.

23



12 Framtida arbete

I framtiden ska det gå att ändra språk och färgteman under ”inställningar”, vilket är
användbart då applikationen riktar sig till företag i hela världen. Även möjlighet att
ändra bakgrundsbild i applikationen skall finnas för att användaren skall kunna utforma
den efter sitt eget tycke och smak.

Vi har även tänkt att det ska gå att fylla i detaljerad profilinformation så att det finns
möjlighet att göra applikationen mer som ett socialt nätverk om behovet för det uppstår.
Vi vill även att tekniker ska kunna skicka ut ett digitalt visitkort till sina kunder via ap-
plikationen. Skillnaden mellan detta visitkort och en mobiltelefonens vanliga visitkort
är att applikationens visitkort i så fall skulle bli digitalt signerat likt ett certifikat för
den anställda från sitt företag. Detta så att kunder kan känna sig ännu tryggare med sin
service och servicetekniker.

Det går att använda Google Maps[8] för att optimera uppdragsfördelningen i ett team
av tekniker. Antingen fördelar man arbete beroende på vilken tekniker som är närmast
kunden, eller så får teknikerna följa en förutbestämd rutt under arbetsdagen där rutten
är optimerad på ett sådant sätt att teknikern klarar av fler serviceärenden per dag än om
uppdragen delats ut slumpmässigt.

Det är även möjligt att använda Google Maps för att optimera rutten baserat på avstånd
och när kunden är tillgänglig. Kunderna får då fylla i vilken tid som passar dem bäst och
så skapar man en algoritm som räknar ut en rutt beroende på när kunden är tillgänglig.

Inkludering av push-notis-funktioner är även tänkt som ett framtida arbete. Det är
väldigt viktigt för applikationens funktionalitet att användaren får information till sig
i tid.

En annan del som står i fokus för vidareutveckling är en kalendervy där tekniker och
kunder tydligt kan se vilken dag ärendet skall vara klart. Det är särskilt viktigt för
tekniker som då får möjlighet att få hela sitt schema inlagt i kalendervyn.

Det finns även möjlighet skapa ett kommunikationsverktyg för att sätta kunder i di-
rektkontakt med tekniker via någon form av chatt. När en tekniker har blivit tilldelad/-
valt ärende kan det öppnas en chatt där teknikern kan få ytterligare beskrivningar om
ärendet från kunden. Det är fördelaktigt i de fall där det är svårt att klassificera ett fel
enligt fördefinierade klasser. Då det finns risk att chattjänster missbrukas krävs det en
ordentligt genomtänkt funktion eller tydliga rutiner från företagets sida för att chatten
ska bli en resurs istället för ett problem.

Det går att skapa en vy i applikationen där kunderna kan ge kritik och feedback på
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applikationen. Kunder som ger feedback är kunder som ska hållas nöjda och som ska
få gehör på den feedback de ger. Det underlättar inte bara för att hålla kunderna nöjda
utan hjälper också företaget att kontinuerligt utvecklas i takt med kundernas behov.

Det sista området som vi tänker är en möjlig utvecklingspunkt är att skapa ett system
där tekniker och kunder kan betygsätta varandra. Det kan vara ett incitament för både
tekniker och kunder att visa sig från sin bästa sida. Dock kan det vara farligt om privat-
personer som inte har någon kompetens gällande teknikernas arbete börjar betygsätta
dem. Arbetsgivarna skulle kunna basera sina bedömningar på kundernas omdömen
vilket kanske inte alltid reflekterar verkligheten. I de företag som sysslar med del-
ningsekonomi är betygssättningen avgörande för att hålla ordning bland användarna,
men då gäller det privatpersoner som erbjuder tjänster till andra privatpersoner. I vårt
fall kan det vara privatpersoner som köper tjänster av företag, så konsekvenserna blir
naturligtvis annorlunda. Det är ett framtida arbete som vi inte bestämt oss för om vi
hade gjort eller inte, men det är ändå intressant att ta upp och kan vara bra om det
implementeras på rätt sätt.
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