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Synkronisering av användare och objekt med Facebook 
mellan Androidklienter 

 

SAMMANFATTNING 

Denna artikel är inriktad mot att integrera Facebook med 

Android applikationer. Artikeln kommer att hjälpa personer 

som försöker att integrera sin applikation med Facebook. 

De lösningar som jag tar upp är grundläggande för att 

integrera Facebook med Android, men sättet jag valde att 

utföra dessa lösningar är anpassade till applikationen 

”MyWorld”, men kan även anpassas till vilken applikation 

som helst beroende på hur man vill att sin applikation ska 

se ut. Målet med arbetet var att ersätta vissa funktioner i 

MyWorld med Facebook, som till exempel inloggning, 

registrering och vän hantering. Genom tydlig 

informationssökning och planering blev resultatet att 

applikationen MyWorld inte har någon slags registrerings 

system, själva inloggningen och hämtning av vänner sker 

via Facebook.  

INLEDNING 

MyWorld är en applikationstjänst där användare kan 

upptäcka saker som händer runt omkring. På en karta kan 

användaren tydligt se var olika evenemang finns samt 

navigera sig runt för att finna det man är intresserad av. 

Som användaren så kan man dela sin position till sina 

vänner för att hålla koll vart de befinner sig samt så kan de 

bjuda sina vänner till olika evenemang. 

Det finns många applikationer som är enkla att komma 

igång med. Som en ny användare till en applikation vill 

man göra så lite som möjligt för att komma igång med 

applikationen, men samtidigt även ha tillgång till så många 

funktioner som möjligt. Applikationer som kräver 

registrering och inloggning är alltid lite krångligare att göra 

användarvänligt än applikationer som inte kräver 

registrering och inloggning processer. Det är viktigt att 

användaren få en inblick av applikationen innan man börjar 

med registrering eller inloggning, med andra ord så måste 

tidig registrering dö ut enligt Jakob Nielsen [14]. 

Om vi säger nu att ”komma igång” fasen är krånglig, det 

vill säga om man anser att registreringen-fasen och att finna 

sina vänner-fasen är svår, så är sannolikheten större att 

användaren antagligen kommer att ignorera dessa två faser 

eller/och avinstallera applikationen. Detta arbete är anpassat 

för applikationen MyWorld, men arbetet beskriver tekniska 

detaljer för integration mellan Facebook och 

Androidapplikationer. Arbetet berör även 

användarvänlighetsaspekter i integrationen. De valen som 

har vals är anpassade för MyWorld-applikationen, men 

grundläggande beskrivning av metoder beskrivs som till 

exempel FQL, listview med flera. 

1.2 SYFTE 

Att göra en applikation kan vara enkelt, men att göra 

applikationen så lätthanterlig som möjligt är lite svårare. 

Vid en integration av ett socialt medium med en applikation 

måste den tekniska delen såsom inloggning och hämtning 

av data från Facebook fungera korrekt för att ge en konkret 

känsla av applikationen. Att tvinga användaren att logga in 

för att kunna använda applikationen är inget vidare. 

Användaren måste ha sin frihet att utforska applikationen 

tills han/hon bestämmer sig att ansluta sitt Facebook-konto 

med applikationen. Applikationen ska först ge en inblick i 

hur applikationen kan användas och ser ut utan att det ska 

vara nödvändigt att först ansluta sig med Facebook för att 

senare kunna utforska applikationen. 

Syftet med arbetet är att man ska slippa vissa omvägar för 

att komma igång med applikationen. När man pratar om 

omvägar menar man att det inte ska finnas teknik för att 

registrera sig, logga in eller behöva leta efter vänner för 

användaren. Den tekniska delen ska lösa dessa tre steg 

genom att använda ett socialt medium. Med hjälp av 

Facebook är det möjligt att lösa dessa tre problem för 

användare då Facebook har en stor databas med användare, 

krypterad inloggningsinformation samtidigt som det är 

möjligt att hämta data från Facebook till vilken applikation 

som helst. Data som kan hämtas från Facebook är bland 

annat användarens vänlista, användarens information med 

mera.   

1.3 FRÅGESTÄLLNING 

Hur kan man integrera Facebook med Androidapplikationer 

avseende 

 Registrering och inloggning. 

 Hantering av vänner och information om dessa. 

 God prestanda och positiv användarupplevelse. 

BAKGRUND 

Applikationen ”MyWord” har sitt ursprung från en kurs där 

studenter kunde utveckla egna projekt från grunden. Allt 

från att rösta fram en bra idé till marknadsundersökningar 

och slutligen göra en fullbordad produkt (TDP021)[19]. När 

vi avslutade kursen ansåg vi att idén var så pass bra och 

intressant att vi då ville fullfölja och utveckla den. Vi hade 

även tillbringat en hel deltid under sommarlovet för att få 

en färdigställd produkt. Vi har passat på att använda 

MyWorld som projektidé till kursen Entreprenörskap, samt 

start av ny verksamhet (TEI020). Där har det gjorts bland 

anat affärsplanering och analyser av idén för marknaden. 

HUR INLOGGNING SÅG UT INNAN 

Tidigare var själva inloggningsprocessen krånglig och det 

tog lång tid att komma igång med applikationen. Med hjälp 
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av Facebook kan man skippa de steg som fanns innan. 

Exempel på sådana steg är registrering samt inloggning.  

Bilderna nedan visar hur själva registrerings- och 

inloggningsprocessen såg ut innan arbetet påbörjades: 

 

 
 

Bild 1 & 2. Dessa bilder visar hur registreringsprocessen 

samt logga in-skärmen såg ut innan. 

HUR MAN HITTADE SINA VÄNNER INNAN 

Tidigare för att hitta sina vänner så var användaren tvungen 

att veta sin väns användarnamn för att kunna identifiera 

personen användaren söker. Processen för att lägga till en 

ny vän för att senare följa på kartan tog lång tid att slutföra. 

Först så fick användaren ta reda på vännens MyWorld-

användarnamn. Efter det kunde man lägga till vännen i 

MyWorld, men fick vänta tills att vännen accepterade 

förfrågan. När vännen accepterade vän förfrågan så kunde 

både användaren som skickade förfrågan och vännen som 

accepterade förfrågan att se varandra på kartan. Sättet man 

fick reda på vännens användarnamn kunde vara genom 

Facebook, Skype, Sms och så vidare.  

Med hjälp av Facebook så kan man förenkla denna process 

genom att integrera Facebook med MyWorld.  

 

Bild 3. Denna bild visar hur det var innan att lägga till 

en ny vän. 

TEORI 

För att förstå arbetets process finns det en del verktyg samt 

begrepp som är bra att känna till. 

VAD ÄR FACEBOOK OCH VARFÖR INTEGRERA 
FACEBOOK? 

Facebook är ett socialt medium som förenar människor med 

vänner, släkt, skolkompisar och andra människor som lever 

runt omkring. Men varför använder folk Facebook? Studier 

visar att Facebook är ett bra verktyg för folk att hålla 

kontakt med varandra och kunna kommunicera med 

varandra[20]. Facebook grundades i februari 2004 av Mark 

Zuckerberg. Tanken med Facebook är att det ska vara det 

ultimata verktyget att använda för att föra människorna 

närmare varandra. Eftersom Facebook har en stor databas 

med användare så är Facebook ett bra verktyg för 

integration av applikationer eller hemsidor, eftersom 

Facebook hjälper utvecklaren att sprida sin applikation och 

kan få tillgång till användarens information om det krävs. 

MÅLGRUPP FÖR MYWORLD 

Målgruppen för MyWorld användare kan vara allt från 15-

70 åldern. Mellan 15-35 kan applikationen användas för att 

kolla olika händelser eller lägga upp händelser samt kolla 

vart deras vänner befinner sig. De äldre kan använda 

applikationen för att hålla koll vart deras familjemedlemar 

befinner sig.  

 

FACEBOOK TEKNIK 

FACEBOOK API 

Facebook API (Application programming Interface) är 

biblioteket som tillhandahålls av Facebook för att 

utvecklare ska kunna utveckla applikationer kopplade med 

Facebook. Det vill säga att utvecklare ska kunna komma åt 

information och lämna uppgifter på Facebook genom 

Facebook API. Facebook API erbjuder olika tjänster, som 

t.ex. FQL och Graph. Facebook API används för att 

integrera applikationer med Facebook [2][22]. 

FQL 

Facebook Query Language (FQL) är ett SQL-liknande 

språk för att göra förfrågningar i Facebooks databas. FQL 

erbjuder avancerade funktioner som till exempel att skicka 

flera förfrågningar i samma HTTP-anrop. Vill man ha 

tillgång till användarens namn, favoritartister eller lista med 

vänner kan detta åstadkommas med ett enda anrop med 

hjälp av FQL, vilket gör att man bara behöver göra en 

HTTP-förfrågan för att få all den informationen. I denna 

artikel används FQL för att hämta användarens information 

samt användarens vänner.  

För att hämta användarens vänner med deras namn och 

profilbilden kan ett FQL-anrop se ut såhär [3]. 

"SELECT NAME, PIC_SQUARE FROM USER WHERE UID IN 
(SELECT UID2 FROM FRIEND WHERE UID1 = ME())"); 

FACEBOOK-SESSION 

Session används för att autentisera en användare och 
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hantera användarens session med Facebook. Om 

användaren är inloggad på en applikation med Facebook 

kommer Session att hålla koll på att användaren redan är 

inloggad även om användaren stänger av applikationen. 

Session kommer att rensas om man raderar data eller 

avinstallerar applikationen [7]. 

ANDROID TEKNIK 

ANDROID SDK OCH ADT 

Android SDK (”Software Development kit”) är ett verktyg 

som gör att applikations utvecklare får tillgång till Androids 

bibliotek och utvecklingsverktyget som krävs för att bygga, 

testa och felsöka Androidapplikationer man utvecklar. 

Android Development Tools (ADT) är ett plugin till Eclipse 

som ger en kraftfull, integrerad miljö för att kunna utveckla 

Androidapplikationer. Med hjälp av ADT kan applikationen 

byggas till en specifik version av Adnroid[12]. 

SHAREDPREFERENCES 

SharedPreferences är ett verktyg som sparar variabler i ett 

globalt minne. Detta innebär att vilken applikation som 

helst kan spara variabler i SharedPreferences så att andra 

applikationer kan komma åt dem. Facebook-applikationen 

sparar användarens mail och lösenord i SharedPreferences 

för att andra applikationer ska få tag på användarens 

inloggningsinformation. SharedPreferences kommer att 

användas för att få användarens inloggningsinformation på 

MyWorld [5]. Om användaren inte har Facebook 

applikationen på sin mobil, så kommer användaren att 

skickas till Facebook sida via web-läsare. 

LISTVIEW 

Listview är en vy med element som visas som en lista. 

Listan är rullningsbar och man kan klicka på vilket element 

som helst i listan för att då få fram rätt plats och 

information beroende på vad som trycks på. ListView är en 

bra lösning för att hantera stora mängder data[6]. 

BUNDLE 

Med Bundle så kan applikationer skicka data från olika 

aktiviteter (filer) i projektet och den behöriga filen kan ta 

emot det data som finns i bundle objektet.  [9]. 

Kodexemplet nedan illustrerar hur variabeln ”value” som 

innehåller strängen ”katt” ska skickas till filen 

Example.class. För att kunna skicka data skapas en ny 

bundle och lägger till variabeln value i den med putString(); 

Intent mIntent = new Intent(this, Example.class); 

String value = “Katt”; 

Bundle extras = mIntent.getExtras(); 

extras.putString(”nisse”, value); 

För att senare kunna hämta strängen ”katt” så kan följande 

exempelkod användas: 

Intent i = getIntent(); 

Bundle extras = i.getExtras(); 

filedetails= extras.getString("nisse"); 

PRESTANDA 

Prestanda är ett mått där man mäter hur snabbt en maskin 

utför de uppgifter den har fått. I mobilvärlden har prestanda 

en viktig roll, om något skulle gå trögt så uppskattas det 

inte av användaren. Om man utvecklar en applikation skall 

allt gå laggfritt. 

ALGORITM 

Algoritm kan man uppfatta som ett schema som anger de 

olika stegen som ska utföras för att leda till en lösning. 

Algoritm består av olika operationer och en beskrivning 

som anger i vilken ordning olika objekt ska utföras för att få 

den maximala lösningen. 

ANVÄNDARUPPLEVELSE 

Användarupplevelse handlar om hur användaren upplever 

en interaktiv produkt. För att uppnå användarens subjektiva 

perspektiv så finns det vissa mål som produkten måste 

uppfylla. Dessa mål kan bland annat vara [23]:  

 Underhållande  

 Belönande 

 Smidighet 

HUVUDTRÅD (UI THREAD) OCH ARBETAR-TRÅDAR 

Android har en huvudtråd som skapas automatiskt när man 

startar en ny applikation. Det är den tråden som håller igång 

applikationen och utför alla olika operationer som att 

exempelvis skapa en ny listview, start av ny aktivitet, olika 

tjänster och så vidare. 

Huvudtråden kan bli överbelastad beroende på hur många 

operationer den utför samtidigt. Blir huvudtråden belastad 

kommer själva applikationen gå långsamt, den kan även 

komma att stängas av. För att lätta arbetet för huvudtråden 

så kan man skapa arbetar-trådar. Arbetar-trådar skapas av 

huvudtråden, vilket leder till att huvudtrådens nya uppgift 

blir att hålla arbetar-tråden vid liv tills den har utfört sina 

uppgifter. På så vis blir inte huvudtråden belastad. 

Huvudtråden kommer att tilldela arbetar-tråden små 

operationer för att avlasta huvudtråden från uppgifter [9]. 

METOD 

Arbetets gång är delat i 3 steg. Första steget är 

undersöknings fasen, där undersökningen sker ingående om 

Facebook integration och Android. Andra steget är 

implementation och till slut utvärdering. 

UNDERSÖKNINGSFAS 

Undersökningen gick ut på att jag undersökte vad Facebook 

API erbjuder för Android-enheter. Målet med 

undersökningsfasen var att skaffa mig information för att gå 

vidare till implementationsfasen. Detta gick ut på att 

kontrollera om Facebook erbjuder dessa operationer: 

Integration med Facebook 

 Integrera Facebook med Android 

 Automatisk inloggning 

 Hämtning och hantering av Facebook-data samt 
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olika metoder. 

Efter jag undersökt Facebook om det går att integrera och 

vilka tjänster som erbjöds för Android-applikationer, så var 

nästa steg implementationsfasen. 

IMPLEMENTATIONSFAS 

Denna fas var att implementera de tjänster som hittades på 

undersökningen. Vi som grupp MyWorld, valde att arbeta 

med den agila utvecklingsmetodiken [11] för att kunna 

hålla reda på vad varje gruppmedlem håller på med samt 

hur det går för dem. Varje uppgift delades i mindre 

deluppgifter så kallade task, som senare gavs en specifik tid 

för att utföra tasken.  

UTVÄRDERINGSFAS 

I denna fas, så kommer prestanda och användarupplevelse 

att utvärderas. För att utvärdera prestanda så kommer det att 

finnas två olika versioner av MyWorld installerad i samma 

mobil, som senare kommer att jämföras med avseende på 

prestanda i form av laddningsfördröjningar. Utvärderingen 

kommer att ske genom att ladda en viss mängd data från 

Facebook till applikationen och bedöma vilken av 

versionerna som ger bäst resultat. Mätningen fokuserar på 

upplevelsen av eventuell fördröjning vid laddning. 

För att testa användarupplevelse så kommer olika personer 

att testa applikationen, där jag kommer ställa olika frågor 

för att jämföra användarupplevelsen. De upplevelseaspekter 

som kommer att utvärderas är följande: 

1. Ville användaren ansluta sig till Facebook? 

2. Var det belönande att integrera sig med Facebook? 

3. Var det smidigt att integrera sig med Facebook? 

Testerna kommer att ske med 10 deltagare, samtliga 

studenter i åldern 20-25, och de rekryteras på campus vid 

Linköpings universitet. 

RESULTAT 

I detta kapitel, kommer mina lösningar att visas. Hur 

resultatet för integration av Facebook blev, hämtning av 

Facebook-vänner och inloggning. 

UNDERSÖKNINGSFAS 

Under undersökningen så kollade jag upp om man kan 

integrera Facebook med Android, automatiskt inloggning 

och hämtning av Facebook-data. 

...1 Integrera Facebook med Android 

Första målet med undersökningsfasen var att kolla upp hur 

man integrerar Facebook med Android-klienter. Efter 

informationsökning så visade sig att det behövs två olika 

nycklar för att koppla sin Android-applikation med 

Facebook. Dessa två nycklar är Applikations-ID/API-

nyckel och en Hashnyckel för säkerhetsaspekter. För mer 

information hur man får fram dessa två nycklar finns i 

implementationsfasen. 

...2 Automatisk inloggning 

Som användaren, så vill man utforska applikationen först 

innan man integrerar med ett socialt medium[14]. Men efter 

man har utforskat lite på applikationen och bestämmer sig 

för att ansluta sig med ett socialt medium, så vill man att 

det ska ske automatiskt. De flesta användare har inte lust att 

knappa in sin information för att ansluta. Med hjälp av 

SharedPreferences behöver inte användaren skriva in sin 

information för att ansluta sig till Facebook via 

applikationen.  

...3 Hämtning och hantering av Facebook-data samt 
olika metoder 

Eftersom applikationen behöver användares vänner, så 

behöver man information om man kan hämta användarens 

vänner från Facebook, vad man kan hämta och hur man 

hämtar dessa vänner. Undersökningen visade att man kan 

hämta vilken data som helst från Facebook. De data som 

man kan hämta från Facebook kan vara användarens namn, 

efternamn, boende, förhållande, födelsedag med mera. 

Facebook API erbjuder två olika metoder för att hämta data 

från Facebook, nämligen FQL och Graph.  

IMPLEMENTATIONSFAS 

Denna fas kommer jag berätta hur jag gick till vägar för att 

integrera Facebook med applikationen, hur jag löste med 

automatiskt inloggning samt hämtning av Facebook vänner.  

...1 Integrera Facebook med Android 

I undersökningsfasen visade sig att om man vill integrera 

Facebook med sin applikation så behöver man få tillåtelse 

av Facebook. Att få tillåtelse så skapar man en ny 

applikation på Facebooks utvecklingssida [15][13], som 

senare kommer att ge en viss Applikations-ID/API-nyckel. 

Själva API nyckeln som man har fått av Facebook lägger 

man in i huvudfilen där applikation ska göra anrop till 

Facebook. När man sedan har lagt in nyckeln kan man göra 

anrop till Facebook. Men för att kunna få fram information 

som till exempel användarnamn, ålder, vänlistan med mera 

kräver Facebook ett meddelande med besked kring vilken 

typ av information applikation vill ha. Efter att har 

utvärderat vad MyWorld behöver för tillgångar från 

Facebook så ser MyWorlds förfråga såhär: 

protected static final String[] PERMISSIONS = new 

String[] { "offline_access", "publish_checkins", 

"user_status", 

"friends_status", "friends_hometown", 

"friends_checkins", 

"read_friendlists", "manage_friendlists" }; 

 

Här skickar vi en förfrågan till Facebook om vi få tillgångar 

till t.ex. ”read_friendlist” och om man har gjort allt rätt så 

kommer Facebook att godkänna detta anrop.  

Man behöver en Hashnyckel för Facebooks 

säkerhetsaspekter. Utan Hashnyckeln så kan användaren 
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inte logga in med sitt Facebook-konto med vår applikation. 

För att kunna få hash nyckeln så behöver man 

Java,openSSL och en debug.keystore som medföljer när 

installationen av Android SDK är klar. Observera att dessa 

behöver finnas på datorns hårddisk. 

För att kunna få en hashnyckel behövs en terminal eller 

CMD beroende på vilken operativsystem man kör, därefter 

går man in i mappen som har openSSL och anger följande 

kommando: 

C:\Users\Shqiprim\opensql\bin> ”C:\Program 

Files\Java\jre7\bin\keytool.exe” –exportcert –alias 

androiddebugkey –keystore 

”C:\Users\Shqiprim\.android\debug.keystore” | 

openssl.exe shq1 –binary | openssl base64 

Ange nyckellagerlsenord: 

 

Lösenordet för OpenSSL är ”Android” och efter det får man 

därefter en sådan liknande nyckel: 

s1Yashds23Yss232+342Id99=, som man sedan lägger till i 

utvecklingssidan på Facebook[15]. Om man inte lägger till 

denna hashnyckel i sin utvecklingssida så kommer 

användaren inte att kunna logga in med sin Facebook-konto 

i den applikationen man utvecklar. Ett felmeddelande hade 

då visats då man försöker logga in med sitt Facebook-

konto. 

 
Bild 4. Denna felmeddelande kommer användaren att få 

om det inte finns någon hashnyckel i utvecklarens sida. 

...2 Automatisk inloggning 

Implementation av det nya systemet blev att användaren 

skulle automatiskt bli inloggad om användaren stödjer på en 

funktion som behöver Facebook-data i MyWorld. Efter 

undersökningsfasen så vet man att detta är möjligt med 

hjälp av SharedPreferences [5]. Automatisk inloggning 

implementerades med hjälp av SharedPreferences. Med det 

kan man hämta variabler från Facebooks egna applikation 

som man har på sin mobil. Om man som användare inte har 

Facebooks applikation så kommer SharedPreferences att 

inte hämta några data. Vad som kommer att ske är att 

användaren kommer att skickas till Facebook-sidan via sin 

internet-läsare, där användaren kan mata in sitt 

användarnamn och lösenord. Men om användaren har 

Facebook applikationen så kommer MyWorld har 

möjligheten att hämta inloggningsinformationen via 

SharedPreferences. Med SharedPreferences är det säkert 

eftersom användarens personliga information är krypterad. 

Om användaren har registrerat sig på Facebook men stänger 

av applikationen kommer användaren fortfarande att vara 

inloggad, med hjälp av sessions. Men om användaren 

bestämmer sig för att avinstallera applikationen, och efter 

några veckor ångrar sig och åter installerar om 

applikationen och ska logga in med sitt Facebook-konto så 

kommer inloggningsprocessen automatiskt att ske eftersom 

användaren redan har accepterad villkoren som MyWorld 

begär. När användaren då trycker på “logga in” i MyWorld, 

kommer den att dirigeras till Facebook-sidan men sedan 

dirigeras om till MyWorld eftersom villkoren redan är 

accepterade. 

 

Användaren kan utforska applikationen istället för att 

tvingas att ansluta till Facebook. Förfrågan för att ansluta 

sig till Facebook kommer när användaren klickar på en 

knapp eller bild som kräver att man är ansluten till 

Facebook. Om användaren precis har laddat ner 

applikationen och för första gången ansluter sig genom 

Facebook via MyWorld så kommer en förfrågan upp om 

rättigheter som användaren ska få acceptera eller avbryta. 

Rättigheterna som applikationen begär är en offentlig profil 

och vänlistan. Det innebär att applikationen ska få tillgång 

till offentlig information såsom namn, profilbild, språk, 

land, användarens vänlista med mera. 

  

 
Bild 5. Användaren som loggar in för första gången 

kommer att få upp denna ruta där MyWorld begär 

åtkomst till användarens offentliga profil och vänlista. 
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...3 Hämtning och hantering av Facebook-data samt 
olika metoder. 

Hur beskriver jag hur jag har använt metoden för att hämta 

data från Facebook, och hur jag har strukturerat upp de i 

listor.  

FQL 

När inloggningsprocessen och automatisk inloggning 

fungerar som det ska, så är nästa steg att hämta data från 

användarens Facebook. För göra det använder jag FQL. 

Ett exempel på FQL som används i MyWorld för att hämta 

alla användarens vänner med deras namn, profilbild och 

vilka som har applikationen installerad ser ut såhär [3] [4]: 

Bundle params = new Bundle(); 

params.putString("method", "fql.query"); 

params.putString("query" , "select uid, name, 

pic_square, is_app_user from user where uid in (select 

uid2 from friend where uid1 = me())"); 

String response=mFacebook.request(params); 

response = "{\"data\":" + response + "}"; 

 

JSONObject json = Util.parseJson(response); 

JsonData = json.getJSONArray("data"); 

 

for (int i = 0, size = JsonData.length(); i < size; 

i++) { 

Long id = friend.getLong("uid"); 

String name = friend.getString("name"); 

String is_app_user = friend.getString("is_app_user"); 

String text = friend.getString("pic_square"); 

} 

På detta sätt kan man få all den information som behövs för 

att gå vidare till att göra en lista av användarens Facebook 

vänner så att användaren enkelt kan välja vilka personer 

han/hon vill följa på MyWorld-kartan. Systemet kommer ha 

två olika listor:  

1. Att man ska kunna välja de personer man vill följa 

på kartan.  

2. De man inte vill följa. 

LISTOR 

All data som har hämtas från FQL finns sparat i JSON 

array. I mitt arbete så ska man kunna välja vilka man vill 

följa och vilka man inte vill. Det ska finnas två olika sorters 

listor, ena listan ska lista alla användarens Facebook-vänner 

som har applikationen installerad och den andra listan ska 

lista alla vänner som användaren följer i applikationen. 

Anledning till detta beslut är att det ska vara tydligt för 

användaren vilka vänner användaren följer och vilka som 

man har möjligheterna att följa. Det här är listorna: 

 Vän-listan 

 Accepterade vän-listan 

Tekniken som används för att lista Facebook vänner är 

Listview.  

Båda listorna kommer att ha nästan samma funktioner, 

nämligen att lista användarens Facebook-vänner med deras 

namn och bild. För att undvika onödigt jobb så görs en 

adapter som fungerar både för vän-listan och accepterade 

vän-listan, eftersom båda listorna kommer ha samma 

in/utdata. Exempel på indata: 

Friend_List.setAdapter(new MyWorldListHandler(context, 

friend_name, friend_image, friend_id)); 

 

accepted_Friend_List.setAdapter(new 

MyWorldListHandler(context, friend_name, friend_image, 

friend_id)); 

På detta sätt så kan du skapa en enkel Listview i en XML fil 

där man vill att vännerna ska listas. 

VÄN-LISTAN 

Användarens vänner som har applikationen installerad 

kommer att visas här. I denna lista så kommer användaren 

att få upp alla sina Facebook-vänner, de som har MyWorld 

installerad på deras Facebook sida. Här kan användaren 

välja mellan vilka man vill följa på MyWorld-kartan. 

Användaren kan välja flera vänner samtidigt (gröna 

markerade i bild 2) och därefter acceptera dem han vill 

följa som bilden nedan visar. 

 

 

Bild 6. Användaren har markerat de vänner han/hon vill följa. 

Vännerna som är markerade är färgade (gröna) 

ACCEPTERADE VÄNLISTAN 

I accepterade vänlistan dyker alla vänner som man följer 

upp på MyWorld-kartan. Denna lista har olika funktioner, 

bland annat att man kan ta bort en vän som man inte vill 
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följa längre eller om man klickar på vännen i listan så 

kommer man till vännens position på kartan. 

Listan kan bli lång i längden, oberoende på hur mycket data 

listan får ska det gå smidigt att lista objekten. 

LISTLÄSARE 

Båda listorna kan innehålla mycket data beroende hur 

många vänner användaren följer eller har applikationen 

installerad på deras Facebook. Har vänlistan över 100 

objekt att ladda in så är det rätt krävande för mobilen att 

lista alla på ett laggfritt sätt. För att hantera detta behövs det 

en smidig bearbetare som hanterar denna information på ett 

enkelt sätt. 

Första beslutet var att göra en vanligt listview utan 

hantering av trådar, vilket gjorde att vän-listan och 

accepterade vänlistan gick väldigt långsamt när man hade 

mer än 50 objekter att ladda in. Detta kan testas genom att 

ladda in hela vänlistan som man har på sin Facebook sida 

för att senare kontrollera hur mobilen hanterar detta. 

Om 50 vänner inte räcker till så kan man skapa några falska 

data med hjälp av dessa tre variabler: 

ArrayList<String>fb_name= new ArrayList<String>(); 

ArrayList<String>fb_pic=new ArrayList<String>(); 

ArrayList<Long>fb_id=new ArrayList<Long>(); 

Med dessa tre variabler så kan man lägga hur många objekt 

som helst som senare läggs i hanteraren för att lista i 

Listview [6]: 

Friend_List.setAdapter(new 

MyWorldListHandler(context,fb_name, fb_pic, fb_id)); 

 

Listview kunde inte hantera att ladda upp 50 olika objekt 

utan att mobilen blev överbelastad och listan tog alldeles 

för lång tid att ladda. Anledning till att mobilen inte klarade 

av att hantera över 50 objekt var att applikationens 

huvudtråd användes för att utföra dessa operationer. Detta 

ledde till att huvudtråden blev överbelastad och hade inget 

minne kvar för de andra operationerna. Blir huvudtråden 

överbelastad så kommer applikationen att gå en aning 

långsammare eller så kommer applikationen att stängas av.  

För att undvika att huvudtråden ska utföra alla uppgifter 

skapar man arbetartrådar som kan utföra operationer för att 

lista ut objekten i listan. 

Huvudtrådens ansvar kommer att vara att skapa 

arbetartrådar och förstöra dessa trådar när de inte har fler 

uppgifter kvar att utföra. Arbetartrådarnas uppgift är att 

ladda ner användarens Facebook-vänner med deras 

profilbild samt deras namn för att sedan lista ut var de finns 

i kartan [10]. 

KOMMUNIKATION MELLAN LISTORNA 

Efter att ha implementerat listorna var nästa steg att se till 

att de två listorna kan kommunicera med varandra, då 

vänlistan och accepterade vänlistan kommer att vara själva 

kärnan av social media där man kan välja och ta bort vänner 

som man inte vill följa på kartan. För att detta ska fungera 

smidigt måste allt annat fungera, som bland annat 

inloggning, listhanteraren och hämtning av data. 

De vänner som man har accepterat hamnar i ”accepterade 

vän-listan”, vilket betyder att de vänner som man har 

accepterat ska inte finnas med i ”vän-listan”. 

Undersökningsfasen visade att med hjälp av bundle [9] så 

kan man skicka olika data till olika filer. Eftersom 

Accepterade vän-listan och vän-listan ligger i två olika filer 

så är Bundle den bästa metoden för att lösa uppgiften. 

Resultatet blev att i accepterade vän-listan skickar de 

användarens id som listan har till vän-listan, och i vän-listan 

så kontrollerar vilka användarens id tillhör accepterade vän-

lista eller sig självt. 

PROFILBILD 

I vår applikation så ska man kunna se varandra på kartan. 

Ett bra sätt att identifiera en användare är genom att se 

användaren med sin bild, till exempel Facebooks profilbild. 

För att utföra detta på ett smidigt sätt så finns två olika 

lägen för användaren. Första fallet är när användaren inte är 

inloggad, då kommer en ruta upp på kartan där användaren 

befinner sig. Istället för att se användarens profilbild dyker 

ett frågetecken upp. Detta talar om för användaren att 

vännen inte är inloggad, men man kan se vart de befinner 

sig i nuet. Andra fallet är när användaren är inloggad, då 

kommer användarens profilbild som användaren även har 

på Facebook upp. Denna laddas därefter ner och sparas på 

användarens SD-kort som senare sparas på vår server för att 

sedan skicka dessa bilder till de olika användarna man 

följer. Denna del är inte riktigt färdigställd men är halvvägs 

färdig. 

 

Bild 7 och 8. Vänstra bilden är användaren inte inloggad och 

den högra är användaren inloggad med sitt Facebook-konto. 

ALGORITM FÖR HANTERING AV BILDER 

Det visade sig att om man bläddrade i listorna för snabbt så 

försökte applikationen ladda varje bild samtidigt istället för 

några i taget. Detta resulterade i att applikationen gick 

långsamt och stängdes av. Det behövdes en algoritm som 

talar om hur objekt ska laddas och i vilken ordning. Efter att 

har undersökt mer ingående om listor så blev lösningen att 

lägga varje bild som kommer upp från rullande i ett 

kösystem. Kösystemet kan ta emot 15 bilder som max för 

att inte överbelastas. När en bild laddas klart så släpper den 

utrymmet. Om det exempelvis ska laddas 20 bilder och 



  -8-  

 

själva vyn kan visa 5 bilder kommer första bilden att vara 

högst upp i kön medan bild 5 kommer att vara längst bak i 

kön. Bläddrar man snabbt så kommer nya bilder att läggas 

till tills kön bli full. När kön ha fått slut på utrymme 

kommer de andra bilderna inte att laddas förrän kön har 

ledigt utrymme för att hantera bilderna. Bläddrar man 

snabbt ner 400 bilder så kommer man inte att kunna se 

bilderna förrän kön är klar med sina gamla uppgifter. Bild 9 

visar hur algoritmen fungerar: 

 
Bild 9. Vi vänstra sidan så finns det 17 bilder att laddas, bara 

15 kan laddas samtidigt. Bild ett och två laddas först, vilket 

medför att de släpper sitt utrymme så att bild 16 och 17 kan 

komma in i kön och den nya kön ser ut som i den högra ledet. 

 

UTVÄRDERINGSFAS 

Utvärderingen fokuserade på två aspekter: prestanda, och 

användarupplevelse. 

...1 Prestanda 

Prestanda utvärderades genom att ladda ner en viss mängd 

data från Facebook i listorna. I början så hade jag den 

gamla versionen som utförde listorna, som resulterade i att 

applikationen gick segt och stängdes av efter en viss mängd 

data. För att kunna utvärdera om den nya lösningen för 

listhanteraren är bättre än den förra så utfördes några 

jämförelser: 

 

Vänner 

nedladdning 
Gamla versionen Nya versionen 

10  Laggfritt Laggfritt 

40  Lite lagg Laggfritt 

100  Stor lagg Laggfritt 

200  Stor lagg & 

krasch 

Laggfritt 

Tabell 1. Utvärderingen visade att med hjälp av algoritmen så 

klarade applikationen att hantera över 200 nerladdningar av 

användarens vänner utan att det upplevs segt. 

...2 Användarupplevelse 

Resultatet från utvärderingen av användarupplevelsen 

redovisas i nedanstående tabell: 

 

Person Ville 

användaren 

ansluta sig till 

Facebook? 

Belönande? Smidighet? 

1 Nej - Ja 

2 Ja Ja ja 

3 Ja Ja Ja 

4 Nej - Ja 

5 Ja Ja Ja 

6 Ja Ja Ja 

7 Ja Ja Ja 

8 Ja Ja Ja 

9 Nej - Inte testat 

10 Ja Ja Ja 

Tabell 2. Utvärderingen visade att de flesta användarna ville 

ansluta sig med Facebook, och att de flesta upplevde det som 

belönande och smidigt. 

 

DISKUSSION 

Arbetet gick ut på att integrera Facebook med vår 

applikation MyWorld. Att börja implementera Facebook 

utan att ha någon koll på hur man integrerar Facebook hade 

tagit förmodligen lite länge tid än det gjorde. Med 

undersökningsfasen gav det mig otrolig mycket information 

hur Facebook fungerar. Det är viktigt att undersöka olika 

tjänster som ska användas, i senare läge när man har jobbat 

med tjänsten och lagt tid på det så visas det att tjänsten inte 

stödjer vissa funktioner som man behöver för att lösa en 

specifik uppgift. I detta fall så hade till exempel varit 

hämtning av användarens vänlista eller om det går att 

integrera Facebook som privatperson utan kostnader. 

Under undersökningen av Facebook, så har man lärt sig att 

Facebook erbjuder olika tjänster, som till exempel statistik 

Insights. Insights är en funktion som finns i Facebook, som 

tillåter utvecklaren att hålla reda på information som visar 

hur många användare som är till exempel registrerade, hur 

många som använder applikation dagligen med mera. [15]. 

För att på bästa sätt hålla koll på hur många som har laddat 

ner applikation är Google Play [16] eller Apple Store [17]. 

Detta är ett sätt att ha en överblick över statistiken. 

SÄKERHETSASPEKTER 

Facebook är ett personlig social medium som många 

användare är rädda för att någon ska få tillgång till deras 

inloggningsinformation. Facebook har stor säkerhet som till 

exempel Single sign in (SSO). SSO är en metod som 

används av Facebook som är att användaren bara behöver 

logga in en gång för att vara inloggad på de system som är 

för tjänsten. Ett exempel kan vara om man är inloggad på 

Facebook, men vill in på Sears.com så kan man logga in 

med sitt Facebook konto på Sears.com utan att behöva 
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knappa in sin inloggningsinformation, vilket gör det säkrare 

för användaren. Om det skulle vara en falsk sida så kan man 

inte logga in automatiskt förens Facebook har godkänt 

sidan.  Det finns brister med SSO metoden, till exempel om 

Bob försöker sno Lisas inloggningsinformation så kan Bob 

låtsas vara Lisa om Lisa har gått in på Bobs hemsida eller 

applikation [8]. På detta sätt så kan användarens 

inloggningsinformation bli stulen. 

JÄMFÖRELSE OCH BESLUT 

Eftersom det finns två olika sätt för att hämta data från 

Facebook är det viktigt att man väljer den enkla och bästa 

sättet. För att hämta data från Graph så behövs det några 

http anrop beroende på hur mycket data du behöver hämta 

från Facebook. Ska användarens namn, födelsedag, vänlista 

och hemort hämtas med Graph så behövs det 4 HTTP anrop 

för att hämta data: 

 
1. "http://graph.facebook.com/"+user_UIDs+"/name

? "; 

2. "http://graph.facebook.com/"+user_UIDs+"/birth

day? "; 

3. http://graph.facebook.com/"+user_UIDs+"/friend

s?”; 

4. http://graph.facebook.com/"+user_UIDs+"/homet

own?”; 

 

Dessa fyra anrop måste göras för att få den data man ville. 

Med FQL så behövs det ett anrop för att få alla dessa fyra 

data och spara de i JSON array. För att ut dessa data från 

Facebook kan en FQL anrop se ut såhär: 

“select name, birthday, friend, hometown from user = 

me()”; 

 

Med detta anrop kan jag få ut det data man behöver på ett 

enkelt sätt. 

Om man behöver flera data, det vill säga om man vill få ut 

namn, födelsedag, vänlista och hemort som exemplet ovan 

så är FQL den rätta verktyg man ska använda eftersom den 

kräver så få anrop. Behöver man data, det vill säga om man 

vill få ut bara namn kan man använda Graph. 

Eftersom arbetet kräver att få ut användarens vänlista med 

deras namn och id så blev beslutet FQL. 

PRESTANDA 

Från att ha varit ett tidskrävande och riskabelt moment som 

ibland ledde till systemkrascher visar mätningarna att 

hantering av vänner numera sker utan upplevelse av onödig 

fördröjning, även för relativt stora mängder av vänner. 

ANVÄNDARUPPLEVELSE 

Överlag var resultaten positiva, de allra flesta ville ansluta 

sig via Facebook, och tyckte det var belönande och smidigt. 

Det faktum att 30% av användarna inte vill ansluta sig med 

Facebook är dock lite oroande. Att tappa 30% av systemets 

potentiella användare för att inloggning sker via Facebook 

är trist, men då hela systemets upplägg bygger på en tajt 

integration med sociala media (såsom Facebook) så hade 

dessa användare sannolikt ändå inte uppskattat systemets 

erbjudande. 

BEGRÄNSNINGAR 

Som alla arbeten har detta arbete sina begränsningar. Vad 

det gäller prestandamätningarna så skedde dessa helt 

subjektivt. Ingen precis tidsmätning gjordes utan det 

grundade sig på författarens uppfattning. Även om fokus 

var på den subjektiva prestandaupplevelsen hade man 

kunnat göra mätningar med olika personer för att se om 

även andra personer upplevde prestandan på samma sätt. 

Detta hade ökat såväl reliabiliteten som validiten. 

Vad det gäller utvärderingen av upplevelse så skedde denna 

visserligen med användare som är representativa för 

systemets målgrupp, och med ett relativt stort antal 

användare. Utvärderingen kunde dock ha varit mer utförlig 

och använt ett etablerat instrument för mätning av 

användaruppleverse, såsom User Engagement Scale. 

SLUTSATSER 

Arbetet gick ut att integrera Facebook med en applikation. 

Om man förstår Facebook API så tar det inte långt tid, men 

om man är ny på att integrera Facebook med en applikation 

så kan det ta lite längre tid. Att utveckla en applikation som 

behöver en stor databas med användare för att kunna logga 

in och hitta sina vänner så är Facebook API ett bra verktyg. 

Mycket eftersom Facebook har en stor databas med 

användare och det är enkelt att ta emot data från Facebook, 

som till exempel vänner. Detta gör det enkelt för 

utvecklaren att använda tekniken som Facebook erbjuder 

för att göra en smidig ”komma igång” funktion. 

ÅTERKOPPLING TILL SYFTET 

Syftet med arbetet är att integrera Facebook med 

applikationen MyWorld. Några egenimplementerade 

funktioner skulle ersättas med Facebook-funktioner: 

 Registrering och inloggning. 

 Hantering av vänner. 

Detta skulle ske med fokus på prestanda och 

användarupplevelse. 

 

Syftet anses ha uppfyllts med dessa funktioner som har 

implementerats i applikationen MyWorld. 

REGISTRERING OCH INLOGGNING 

Den gamla registrerings- och inloggningsprocessen 

raderades helt och hållet och ersattes med Facebook för 

applikationen ”MyWorld”. Eftersom Facebook har sina 

registrerade användare behöver man inte implementera in 

en registreringsfunktion i applikationen. Det enda som 

behövde göras var en inloggningsfunktion för att 

användaren ska kunna logga in. En annan fördel som 

Facebook erbjuder är att utvecklaren inte behöver kryptera 

användarens e-postadress och lösenord, eftersom Facebook 

gör det. Att behöva kryptera data själv kan vara krångligt 

och ta onödiga resurser. 

http://graph.facebook.com/%5C
http://graph.facebook.com/%5C
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HANTERING AV VÄNNER 

Eftersom projektet MyWorld går ut på att man ska kunna 

hitta sina vänner på kartan, se olika händelser som sker runt 

omkring sig så ska man på ett smidigt sätt kunna hitta de 

vänner man vill dela sin position samt evenemangen med. 

För att användaren ska göra det på ett lätt sätt behövs de två 

listorna som jag har nämnt tidigare. Beslutet till dessa två 

listor var att det ska vara smidigt att hålla koll på vilka 

användare man följer och vilka man kan följa. 

PRESTANDA OCH ANVÄNDARUPPLEVELSE 

Efter att har utvärderat de två olika versionerna av 

applikationen så visade sig att versionen med det nya 

systemet var den bästa lösningen. Den klarade att ladda ner 

200 vänner utan att det upplevdes som segt, till skillnad 

från den ursprungliga versionen. 

Användartesterna visade att 7 av 10 gärna skulle ansluta sig 

via Facebook. Återstående användare (3 av 10) ville inte 

ansluta sig till Facebook för att de inte ville visa vart de 

befann sig för andra personer. 9 av 10 tyckte att det var 

smidigt att integrera sig på Facebook via applikation och 7 

av 10 tyckte att det gav mycket om man anslöt sig med 

Facebook via applikationen. 
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På svenska 

 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en 

längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära 

omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut 

enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell 

forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan 

inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver 

upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten 

finns det lösningar av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 

omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt 

samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant 

sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende 

eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets 

hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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