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Abstrakt 

I detta arbete har en prototyp av en mobilapplikation utvecklats åt företaget Svenskt 

Utvecklingscentrum för Handikappidrott, i syfte att användas som hjälpmedel vid 

träning. Forskningsarbetet har fokuserats på hur tillgänglighet uppnås i mobil-

applikationer. Ett ramverk av riktlinjer framtogs under en litteraturstudie. Ramverket 

har sedan använts för att skapa tillgänglighet i mobilapplikationen. Ett användar-test 

utfördes med fyra testdeltagare ur den tilltänkta målgruppen med målet att 

undersöka om tillgänglighet uppnåtts i mobilapplikationen. Goda resultat har 

uppnåtts och en färdig prototyp har skapats. 
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1 Inledning 

Denna rapport är tillägnad åt att beskriva utvecklingen av en mobilapplikation 

åt företaget SUH (Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott), samt den 

forskning som bedrivits för att nå ett bra slutresultat. SUH har sitt säte i 

Bollnäs och verkar för att utveckla svensk handikappidrott på alla nivåer. SUH 

arbetar för att utveckla rehabilitering och habilitering för personer med 

funktionshinder bidrar SUH till att öka funktionalitet hos funktionshindrade, 

vilket kan leda till att de blir mer självständiga. 

 

Mobilapplikationen är tänkt att användas som hjälpmedel vid träning (se bilaga 

1 för komplett kravspecifikation för den beställda applikationen). Då SUH har 

ett nära förhållande till bl.a. kognitivt funktionsnedsatta personer genom dess 

verksamhet, innebär det att dessa personer är en stor del av den målgrupp 

applikationen är tilltänkt för. På grund av detta har forskningens fokus hamnat 

på att ta fram en prototyp av en mobilapplikation som tillhandahåller god 

tillgänglighet för människor med kognitiv funktionsnedsättning. Genom att 

analysera befintlig forskning inom området kan riktlinjer framställas och 

utifrån dessa kan en prototyp utvecklas och sedan utvärderas. 

1.1 Problem 

Kognitivt funktionsnedsatta har ofta större krav på hur en mobilapplikation 

utformas för god användarbarhet. Problem som detta bör beaktas för att ett bra 

resultat ska kunna åstadkommas. Frågor som framkommer tidigt i 

utvecklingsarbetet är:  

 Vilka krav ställer målgruppen på mobilapplikationen som ska 

utvecklas?  

 Existerar befintliga riktlinjer eller hjälpmedel som kan uppfylla dessa? 

 Kan kunden vara till hjälp för utformandet av applikationen?  

 Hur ska mobilapplikationen testas för att fastställa att kraven uppfyllts i 

tillräckligt stor utsträckning?  

 

Det är möjligt att problem kan uppstå med att hitta litteratur specifikt för 

mobil-applikationer under informationsinsamlingen. Det kan vara så att 

merparten av den information som hittas handlar om hur tillgänglighet kan 

uppnås rent generellt i utvecklandet av program. Om så är fallet, kommer den 

funna litteraturen ändå kunna vara tillämpbar vid skapandet av tillgängliga 

mobilapplikationer? 

 

Då författarna själva inte har några större kunskaper inom bildredigering och 

dylikt finns stor risk att prototypen kommer att vara bristfällig när det gäller 

den estetiska aspekten. Denna bristfällighet kan därför vara i behov av att rättas 

till under en revidering av prototypen i framtiden. 

 

Den etiska aspekten över hur mobilapplikationen ska utvärderas måste 

noggrant ses över. Hur ska författarna undvika diskriminering av funktions-

nedsatta under utvärderingen av prototypen? 



 

7 
 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur en mobilapplikation kan göras 

tillgänglig för främst kognitivt funktionsnedsatta människor. En prototyp av en 

tillgänglig mobilapplikation ska sedan skapas. För att ta reda på hur en 

mobilapplikation kan göras tillgänglig krävs en redogörelse för vilka 

svårigheter människor med olika funktionsnedsättningar står inför vid 

användande av mobilapplikationer. Informationen som inhämtas ska 

sammanställas och användas vid konstruktionen av mobil-applikationen. 

Mobilapplikationen ska, trots anpassningar för tillgänglighet, kunna användas 

av icke funktionsnedsatta utan svårigheter. Prototypen utvecklas med syftet att 

ge SUH den produkt de önskar. Prototypen kommer sedan användas i 

utvärderings-syfte för att testa om undersökningen lett till att en tillgänglig 

mobilapplikation har kunnat skapas. 

1.3 Avgränsningar 

Mobilapplikationen är tänkt att kunna användas av alla människor, 

funktionsnedsatta som icke funktionsnedsatta. Begreppet “alla” är väldigt brett. 

Vilka olika förut-sättningar har varje enskild individ? Då varken tid eller 

resurser finns för att utveckla en mobilapplikation med stöd för varje 

funktionsnedsättning görs därför avgränsningar av vilka funktionsnedsättningar 

som ska undersökas och stödjas av mobilapplikationen. Eftersom SUH främst 

vill att mobilapplikationen ska vara användbar av kognitivt funktionsnedsatta 

kommer större delen av detta arbete att kretsa runt detta.  

 

SUH har ett önskemål om ett program som fungerar på alla plattformar. Då det 

inte finns tid att göra detta begränsas utvecklingen till plattformen Android. 

Prototypen kommer att utvecklas med svenska som huvudspråk. Inget stöd för 

andra språk kommer finnas tillgängligt i prototypen. 

1.4 Frågeställningar 

Författarna har kommit fram till följande forskningsfrågor som ska undersökas 

i detta arbete: 

 Vilka befintliga riktlinjer/rekommendationer finns i samband med 

skapandet av tillgängliga användargränssnitt för funktionsnedsatta?  

 Vilka relevanta hjälpmedel och stöd tillhandahåller plattformen 

Android? 

 Hur upplevs en prototyp som implementerat ovanstående av den tänkta 

målgruppen? 

1.5 Förväntningar 

Arbetet kommer leda till en färdig prototyp av en tillgänglig mobilapplikation. 

Prototypen kommer att kunna användas som hjälpmedel vid träning på ett 

simpelt men ändå användbart sätt. Prototypen kommer göras tillgänglig i så 

stor mån som möjligt för kognitivt funktionsnedsatta, med visst stöd för döva 

och synsvaga. Informations-inhämtningen förväntas ge svar på vilka 
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hjälpmedel och stöd som finns att tillgå för att skapa tillgänglighet i 

mobilapplikationer för Android. Författarna kommer dock behöva göra egna 

val, implementeringar och begränsningar av dessa för att skapa en prototyp av 

en tillgänglig mobilapplikation. Prototypen kommer att utvärderas med gott 

resultat. Estetiska förbättringar i prototypens användargränssnitt kommer 

behöva åtgärdas.  
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2 Teoretisk bakgrund 

För att uppnå god tillgänglighet hos mobilapplikationen som ska utvecklas, 

krävs först en redogörelse för innebörden av ordet tillgänglighet. Naomi 

Harrington et al. [1] skriver att det kan uppstå barriärer mellan människor med 

någon funktionsnedsättning och t.ex. mobilapplikationer som inte utvecklats 

med tillgänglighet i åtanke. Tillgänglighet innebär då i samband med mjukvara 

att denna utvecklats så barriärer mellan produkt och målgrupp inte uppstår. 

Människor i en målgrupp ska med andra ord, ha möjlighet att använda en 

produkt och vara obehindrad av sin funktionsnedsättning. Det finns ett koncept 

kallat ”Design för alla” som används vid utveckling av produkter för att uppnå 

tillgänglighet [2]. 

2.1 Informationsinsamling 

För att kunna undersöka hur tillgänglighet kan uppnås utförs en litteraturstudie. 

I litteraturstudien ska befintliga rekommendationer och riktlinjer gällande 

utveckling av tillgängliga användargränssnitt anpassade för kognitivt 

funktionsnedsatta människor undersökas. Med litteraturstudien förväntas svar 

till följande forskningsfrågor, som presenterades i introduktionen:  

 Vilka befintliga riktlinjer/rekommendationer finns i samband med 

skapandet av tillgängliga användargränssnitt för funktionsnedsatta? 

 Vilka relevanta hjälpmedel och stöd tillhandahåller plattformen 

Android? 

 

Då avgränsningar gjorts till att skapa tillgänglighet för kognitivt 

funktionsnedsatta är det främst detta som undersöktes i litteraturstudien. 

  

För att hitta relevant litteratur har söktermer som: user-interface, accessibility, 

cognitive, disability, smartphone, impaired, guidelines, recommendation och 

web använts. 

2.2 Resultatet av litteraturstudien 

Resultatet av litteraturstudien visar många av de riktlinjer som finns och tagits 

fram för att göra en mobilapplikation tillgänglig. Dessa riktlinjer har utformats 

för att i så stor grad som möjligt underlätta för de karakteristiska svårigheterna 

som kommer med funktionsnedsättning. Svårigheter som oftast förknippas med 

kognitiva funktionsnedsättningar [3], [4] ,[5] är: 

 Lärande och problemlösning 

 Nedsatt minne 

 Svårt att förstå sammanhang 

 Svårigheter med förståelse av olika former av språk och text 

 Lätt överväldigad 

 Nedsatt syn 

 Göra korrekta val i sammanhang där det finns många valmöjligheter 

(för komplext innehåll) 

 Orientering 

 Svårt att bibehålla fokus  
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Genom kravspecifikationen och litteraturstudien kom författarna fram till 

följande punkter som beskriver vad i mobilapplikationen som måste anpassas 

för att uppnå tillgänglighet: 

 Färgsättning 

 Text och språk 

 Layout och innehåll 

 Dialogrutor 

 Ljudstöd och haptisk feedback 

 Undertext i videouppspelning 

 Hjälpverktyg 

Varje punkt presenteras i underrubriker i resultatet av litteraturstudien. 

2.2.1 Färgsättning 

Användandet av färger på text och bakgrund är till för att skapa kontrast och 

därmed klarhet i det som visas på skärmen. Det är ofta lättare att se ett svart 

objekt på en vit bakgrund än det är att se ett grått objekt på en svart bakgrund. 

En bra egenskap hos en applikation är att tillgodose användaren med 

möjligheten att ändra färger på både text och bakgrund för att komplettera 

dennes synförmåga på bästa sätt [4], [5]. J. McCarthy och S. Swierenga [6] 

refererar till J. Nielsen [7], som säger att färger bör användas då anledning 

finns att dra användarens fokus till något som innehåller särskilt viktig 

information. Xiangqian Fu [8] skriver att det är viktigt att anpassa färgsättning 

på ikoner efter övrig färgsättning i användargränssnittet. Kontrasten mellan 

färger får inte bli allt för hög. Färgerna rött och grönt bör inte användas i 

kombination, mer än nödvändigt, då färgblinda oftast har problem att särskilja 

dessa två färger [8], [9]. Figur 1 visar exempel på både korrekt och felaktigt 

användande av kontrast.  

 

Figur 1. Exempel på olika kontrastskillnader/luminansskillnader.   

2.2.2 Text och språk 

Text är ett av de mest essentiella förmedlingssätt av information och det är 

därför ytterst viktigt att tillgodose text i ett tillgängligt format. Mark G. 

Friedman och Diane Nelson Bryen [4] har skrivit en artikel där de jämför en 

stor del av nuvarande riktlinjer inom ämnet tillgänglighet. De kommer bland 

annat fram till att texters typsnitt lämpligen ska vara något av Serif-typsnitten: 

Arial, Verdana, Helvetica eller Tahoma. Rekommenderad textstorlek ligger 

som minimum på antingen 12 pt eller 14 pt för att enkelt kunna läsas. 
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Möjlighet till antingen förstoring av text i form av zoom eller manuell ändring 

av textstorleken bör finnas tillgänglig till användaren ifall texten anses vara för 

liten. Att bryta upp ord med bindestreck i slutet av en textrad kan vara 

förvirrande för personer med låg läsförståelse. Av samma anledning bör 

användandet av enbart stora bokstäver också undvikas.  

 

Till Halbach [3] har skrivit en artikel där en del riktlinjer tas upp inom samma 

ämne. Några utav dessa stämmer överens med de som tas upp i artikeln, 

skriven av Mark G. Friedman och Diane Nelson Bryen. Enligt Till Halbach bör 

text skrivas i korta paragrafer med lagom mängd. Paragraferna bör 

kompletteras med lämpliga rubriker för att läsaren lätt ska kunna få en 

uppfattning av vad innehållet handlar om. Meningar bör vara kortfattade och ha 

ett enkelt språk för att användaren snabbt och enkelt ska kunna förstå dess 

innehåll och innebörd. Användandet av slang, metaforer, tekniska uttryck och 

förkortningar i meningar bör också undvikas då dessa kan vara svårförstådda 

för kognitivt funktionsnedsatta. 

2.2.3 Layout och innehåll 

Utformningen av en applikations layout och hur dess innehåll presenteras har 

stor betydelse för hur enkelt användaren kommer kunna orientera sig i 

applikationen. Mark G. Friedman och Diane Nelson Bryen [4] skriver att 

bilder, ikoner, symboler, knappar eller liknande bör kompletteras med 

beskrivande text för att göra det lättare för användaren att förstå deras 

innebörd. Figur 2 visar ett exempel på ett grafiskt element med och utan 

beskrivande text. Detta behov tas även upp i artikeln som skrivits av Alenka 

Kavcic [5]. Layouten ska inte innehålla så pass många element så att den kan 

upplevas som plottrig, då detta försämrar användarens förmåga att orientera 

sig. Av samma anledning bör design och medel för navigering vara konsekvent 

över alla vyer i en applikation. Navigeringsknapparna hem, bakåt, framåt och 

stödknappen hjälp bör finnas tillgänglig i varje vy. Bakåtknappen är särskilt 

viktig då det krävs att användaren på något vis ska kunna ångra eventuella 

handlingar. Dessa knappar rekommenderas även att vara stora, ha klar 

betydelse, samt ha konsistenta positioner och utseenden i samtliga vyer [5], 

[10]. Knappar och dylikt ska ha tillräckligt med mellanrum mellan varandra 

[5]. Med tillräckligt stort mellanrum mellan knapparna blir de enklare att skilja 

på, enklare att trycka på och risken för en plottrig layout minskas.  
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Figur 2. Grafiska element, med och utan beskrivande text. 

Till Halbach [3] stärker behovet av navigation med knappar i sin artikel och tar 

även upp ytterligare relevanta riktlinjer. Halbach skriver att enbart relevant 

information i ett särskilt sammanhang ska finnas i en vy. Ett exempel på detta 

kan var om en vy kräver inloggning av användaren. Denna vy ska då enbart 

innehålla relevant information som underlättar utförandet av denna uppgift. 

Relevant information kan också förknippas med en annan riktlinje som 

rekommenderar att det ska finnas påminnelser av en vys sammanhang, t.ex. 

“du vill göra en beställning” och påminnelsen där kan vara “du måste därför 

logga in på ditt konto”.  

 

Längre uppgifter som blir komplexa att lösa i enbart en vy lämpar sig bättre åt 

att delas upp i ett antal vyer som följer varandra i logisk ordning. Genom att 

dela upp en komplex uppgift på detta vis minskas dess komplexitet. Fryia et al. 

[11] skriver att det är viktigt att hitta en bra balans mellan djup och bredd vid 

utvecklandet av ett användar-gränssnitt. Ett bra exempel på ett brett 

användargränssnitt är ett som anses vara plottrigt, t.ex. att alla funktioner av en 

applikation läggs på en och samma vy. Om alla funktioner läggs i samma vy 

kan det enkelt bli överväldigande för en kognitivt funktionsnedsatt användare. I 

kontrast så är ett djupt användargränssnitt ett sådant som har flera lager av vyer 

där varje vy har några få funktioner.  

 

Det finns rekommendationer beträffande vilken storlek ett tryckbart element 

bör ha. Enligt Developer Android [12] ligger denna rekommendation på minst 

48 dp.  

2.2.4 Dialogrutor 

Om användaren har svårt att förstå vad vissa funktioner i en applikation 

egentligen utför kan det vara bra att ge användaren mer information innan 

funktionen utförs [4], [8]. Detta kan göras genom att använda dialogrutor. Ett 

exempel på när dialogrutor kan användas kan vara när användaren, vid ett 

tillfälle, önskar ta bort ett objekt i mobilapplikationen. När användaren trycker 

för att ta bort objektet visas en dialogruta med en detaljerad beskrivning om 

vad som händer om objektet tas bort. Användaren får sedan välja att godkänna 

eller avböja borttagandet av objektet. Detta leder till att användaren får en 
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större förståelse och en extra chans att ångra sig innan funktionen utförs. Ett 

annat exempel på detta kan vara när ett textdokument ska avslutas. Om en 

ändring har skett sedan textdokumentet senast öppnats eller sparats kommer 

programmet varna användaren genom att visa en dialogruta. Denna dialogruta 

meddelar användaren att textdokumentet inte är sparat och att om det inte 

sparas kommer de senaste ändringarna gå förlorade. Möjligheter kommer då 

finnas att spara, avsluta eller ångra sin handling. Just sparandet är oftast inget 

problem i Android. När en applikation stängs, så sparas applikationens 

nuvarande tillstånd och detta kan sedan återupptas vid ett senare tillfälle [13]. 

2.2.5 Ljudstöd och haptisk feedback 

I en del fall räcker det inte med enbart själva texten, bilden eller videon för att 

förstå dess innebörd. Detta kan bero på t.ex. att användaren har låg 

läsförståelse (eller synsvårigheter) i samband med text eller att denna har svårt 

att behandla visuell information i samband med video/bild. Det är därför viktigt 

att tillhandahålla ett alternativ till förmedlingen av denna information i form av 

ljud. Ljud som förmedlingssätt av information kan, i detta sammanhang, ges i 

form av textuppläsning, eller genom en berättarröst som beskriver en 

video/bild [3], [4]. En implementation av detta förmedlingssätt kräver även 

möjlighet att ändra volym. Hur hög ljudnivå som behövs beror på vilken 

omgivning användaren befinner sig i [5]. 

 

Det finns olika typer av verktyg för uppläsning av text som kallas 

talsyntesprogram. Google tillhandahåller ett redan installerat talsyntesprogram 

för uppläsning kallat TalkBack. TalkBack läser upp vad som händer när fokus 

ligger på ett visst element i applikationen [12]. Om fokus ligger på en ikon 

läser TalkBack upp den tillgängliga beskrivningen för just den ikonen. Det är 

därför väldigt viktigt att en så korrekt och enkel beskrivning som möjligt finns 

tillgänglig för alla interagerbara element. I kombination med verktyget Explore 

by Touch kan feedback ges med hjälp av TalkBack. Om användaren håller sitt 

finger på ett interagerbart element läses beskrivningen upp av TalkBack. 

Talsyntesprogram är ofta ett väldigt bra hjälpmedel för synsvaga. En nackdel 

med TalkBack är att det, för tillfället, inte finns stöd för uppläsning på svenska, 

dock finns andra talsyntesprogram att tillgå. 

 

Det finns situationer när endast ljuduppspelning inte ger tillräckligt med stöd 

för användaren. Genom att använda haptisk/taktil feedback kan ytterligare stöd 

ges för navigation i en mobilapplikation [14], [15]. Haptisk feedback kan ges i 

form av vibrationer. Vibrationer kan triggas igång när användaren t.ex. håller 

sitt finger över ett interagerbart element, för att således uppmärksamma 

användaren att det går att trycka på det interagerbara elementet. 

2.2.6 Undertext i videouppspelning 

Applikationer som innehåller videoklipp bör ha stöd för att visa undertexter 

under uppspelning av dessa [14]. Människor med hörselproblem kan ha svårt 

att ta in information om det endast ges i ljudform. Genom att ge dessa 

människor möjlighet till att visa undertexter blir applikationen mer tillgänglig. 

Det ska tydligt vara synbart om möjlighet till undertext finns och det ska vara 

enkelt att välja om undertexter ska visas eller inte. Undertexter ska finnas i 

vanlig form och i en form som är anpassad för döva (dålig hörsel). Vanliga 
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undertexter består av dialog och ibland översättningar av synlig text. 

Undertexter för döva är en utökad version av vanliga undertexter och kan, 

enligt Jane King [16], även innehålla vem som pratar, ljudeffekter, musik och 

sångtexter. Dessa undertexter placeras där de enklast blir förstådda och är 

synkroniserade för att ge samma påverkan som om tittaren har möjlighet att 

höra det ljud undertexten representerar. 

2.2.7 Hjälpverktyg 

Alla element i användargränssnittet som en användare interagera med bör 

kunna användas tillsammans med olika typer av styrenheter som t.ex. styrkula, 

tangentbord, D-pad eller olika gester för navigering [14], [17]. Element som 

det går att trycka på eller skriva i, har störst behov av att kunna kontrolleras 

med en separat styrenhet. Funktionaliteten ska vara densamma om en styrenhet 

används eller inte vid interaktion i en applikation. Användargränssnittets 

komponenter kan behöva sättas som fokuserbara, eller så kan fokusordningen 

behöva ändras för ett mer logiskt användande. Enligt hemsidan Developer 

Android [18] är fokusordningen viktig för korrekt navigering från ett element 

till ett annat när en styrenhet används. Om fokusordningen är felaktig kan det 

försvåra användandet då ett navigeringskommando inte ger det förväntade 

resultatet, och kan därmed orsaka förvirring hos användaren. 

 

2.3 Sammanställning av framtagna riktlinjer, hjälpmedel och stöd. 

Tabell 1 visar en enkel sammanställning över de framtagna riktlinjerna från 

litteratur-studien. Tabell 2 visar de stöd och hjälpmedel i Android som 

undersöktes i litteratur-studien. 
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Tabell 1. Sammanställning av riktlinjer. 

Kategori Nr Riktlinje 

Färgsättning 1 Färger(text/bakgrund) ska skapa kontrast och klarhet i det som visas på 
skärmen. 

  2 Möjlighet att ändra färger. 

  3 Färgerna rött och grönt bör inte kombineras. 

  4 Färger ska användas för att dra användarens fokus till viktig information. 

Text och språk 5 Använd Serif-teckensnitten: Arial, Verdana, Helvetica eller Tahoma. 

  6 Textstorleken bör vara jämförbar med 12 pt eller 14 pt . 

  7 Möjlighet att förstora text. 

  8 Undvik användandet av enbart stora bokstäver. 

  9 Undvik att dela upp ord med bindestreck i slutet av en textrad. 

  10 Klart och enkelt språk utan metaforer, slang, tekniska uttryck och förkortningar. 

Layout och innehåll 11 Grafiska element bör kompletteras med beskrivande text. 

  12 Undvik användandet av för många element för att inte få ett plottrigt gränssnitt. 

  13 Layout och medel för navigering bör vara konsistent i samtliga vyer. 

  14 Navigeringsknapparna hem, bakåt, framåt och stödknappen hjälp bör finnas 
tillgänglig i varje vy. 

  15 Tryckbara element bör minsta ha storleken 48dp i höjd och bredd. 

  16 En vy ska enbart innehålla information som underlättar de uppgifter som ska 
utföras. 

  17 Det ska finnas påminnelser om en vys sammanhang tillgängliga. 

Dialogrutor 18 Använd dialogrutor för att förse användaren med mer detaljerad information vid 
vissa handlingar(t.ex. borttagande av sparade filer). 

Ljudstöd och haptisk 
feedback 

19 Använd ljud och vibrationer som ett alternativt/kompletterande förmedlingssätt 
av information. 

  20 Möjlighet att ändra volym. 

Undertext i 
videouppspelning 

21 Ge möjlighet till användning av olika typer av undertexter och gör detta medel 
lätt lokaliserbart. 

Hjälpverktyg 22 Alla interaktioner bör vara styrbara med olika typer av styrenheter(t.ex. möss, 
tangentbord etc.) och ha samma funktionalitet oavsett om styrenhet används 
eller inte. 

  23 Se till att fokusordning är korrekt för problemfri navigering. 

 

Tabell 2. Stöd och hjälpmedel för Android. 

Nr Stöd och hjälpmedel för Android 

1 TalkBack, uppläsning av beskrivningar (content descriptions) med hjälp av talsyntes. 

2 Explore by Touch, hjälpmedel för synsvaga. Använder TalkBack för textuppläsning. 
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3 Metod 

I detta avsnitt skall arbetsmetodiken som använts under projekttiden redovisas 

med en genomgång av det agila arbetssättet för att ge en bild av det innebär 

och författarnas förhållningssätt till detta. 

 

Arbetet inleddes med att skapa en projektplanering med ett tidsspann på tio 

veckor. Se bilaga 9 för Gantt-Schema. Efter att planeringen utförts inleddes en 

informations-insamling. Under denna fas samlades information in från olika 

källor för att samman-ställa det ramverk som tagits fram i syfte att skapa en 

tillgänglig mobilapplikation. När ramverket tagits fram inleddes en fas där 

författarna studerade grunderna i Androidprogrammering i Java, med 

handledning från hemsidan Developer Android [19]. 

 

3.1 Agil utveckling 

Agil systemutveckling har använts under framtagandet av prototypen. Agil 

system-utveckling är ett arbetssätt som kombinerar en filosofi med en rad av 

riktlinjer (kallat manifest) för systemutveckling [20]. Detta arbetssätt främjar 

kundnöjdhet med regelbundna, mindre leveranser av mjukvara med få, 

motiverade arbetslag inblandade. Om små regelbundna leveranser sker undgås 

problemet med att vissa delar i systemet befinner sig i ett halvfärdigt tillstånd 

och därför inte går att användas. Genom att hålla ett nära samarbete med 

kunden under hela utvecklingstiden kan kundnöjdhet säkerställas. Genom god 

kommunikation och regelbundna leveranser av mjukvara kan arbetet utvärderas 

och eventuellt ändras efter kundens nya krav och önskemål. Konversationer 

ansikte mot ansikte är, enligt det agila synsättet, det mest effektiva sättet att 

förmedla information till och inom en utvecklingsgrupp. 

 

Det finns flera olika typer av agila metoder för systemutveckling. De två som 

främst har använts av under detta arbete kallas Scrum och extrem 

programmering. Nedan redogörs dessa agila metoder, samt hur metoderna 

implementerats under utvecklings-arbetet. 

3.1.1 Scrum 

R. Pressman [20] skriver att Scrum är en agil metod för systemutveckling som 

är konsistent med det agila manifestet. Scrum förklaras som ett sätt för 

arbetslag att jobba tillsammans för att utveckla en produkt [21]. 

Produktutveckling, genom Scrum, sker i små delar där varje del bygger på 

tidigare skapade delar. Dessa delar kallas för sprintar. Under varje sprint åtas 

prioriterade arbetsuppgifter och dessa utförs inom en bestämd tidsram. Genom 

att bygga en produkt stegvis främjas kreativitet och möjliggör för feedback och 

förändringar för att bygga exakt och endast det som behövs. Under 

utvecklingsarbetet hålls dagliga möten där varje involverad i arbetslaget får ge 

svar på vad som gjorts sedan senaste mötet, vilka problem som kan uppstå och 

vad som förväntas uppnå till nästa möte. Om dagliga möten hålls kan 

eventuella problem avvärjas i ett tidigt skede. Mötena leder även till en mer 

självorganiserad struktur inom arbetslaget. När funktionalitet är säkerställd för 

lämpliga delar i systemet kan demonstrationer ges till kunden för utvärdering. 
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3.1.2 Extrem programmering 

Extrem programmering är den mest använda agila processen idag [20] och 

skapades av Kent Beck [22]. Beck har definierat fem värderingar som driver 

arbetet (t.ex. aktiviteter, aktioner, uppgifter) med extrem programmering: 

kommunikation, simplicitet, återkoppling, mod och respekt. 

 

Pressman [20] skriver att effektiv kommunikation uppnås genom ett nära 

samarbete mellan utvecklare och kund. Att komma fram till metaforer som ett 

effektivt medel i diskussion av viktiga koncept är essentiellt. Beck [22] 

förklarar metaforer som berättelser som samtliga inblandade (t.ex. 

programmerare, kunder etc.) i projektet kan berätta om ett systems 

funktionalitet. Ytterligare krävs regelbunden återkoppling under projekttiden, 

och att undgå att använda sig av dokument som primärt kommunikations-

medel. 

 

Värderingen simplicitet uppnås genom att programmerare utvecklar 

programvara för att uppfylla dagens behov istället för att utveckla för framtiden 

[20]. Detta medför att enklare designer framkommer som sedan lättare 

implementeras i kod än de mer komplexa designer som ofta framkommer då 

utveckling sker för framtiden.   

 

Återkopplingen fås bl.a. genom testning av den utvecklade programvaran, och 

då främst genom så kallade unit-tester [20]. Unit-tester används för att testa 

varje funktion av en klass under dess utveckling. Ett annat medel för 

återkoppling är då varje inkrement av programvaruutvecklingen redovisas för 

kunderna. Här acceptanstestas ett inkrement mot den specifikation som 

tillhandahållits vid ett tidigare tillfälle. Programvaruutvecklare kan även ge 

återkoppling till sina kunder vid varje planeringsskede angående kostnader och 

hur det kommer påverka planeringen i det stora hela. 

 

Beck [22] talar om att mod (m.a.o. disciplin), i detta sammanhang, innebär att 

utvecklaren ska ha modet att utveckla sin programvara efter dagens behov. Det 

ligger ofta mycket press i att designa för framtida behov. Det finns dock stor 

risk att dessa behov förändras och att detta kan leda till stora förändringar i 

design och kod. 

 

Genom att följa dessa värderingar kommer respekt framträda mellan ett 

projekts intressenter, projektet själv och arbetssättet inom extrem 

programmering. 

 

Pressman [20] skriver även att processen inom extrem programmering utgörs 

av fyra aktiviteter: planering, design, kodning och testning. Samtliga av dessa 

aktiviteter innefattar regler som ska följas enligt arbetssättet för extrem 

programmering. 

Planering 

Den första aktiviteten i processen är det så kallade “planeringsspelet” (i.e. 

planerings-fasen) [20]. Denna aktivitet påbörjas med att “lyssna”, vilket är ett 
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annat ord för informationsinsamling i detta sammanhang. Detta ska medföra att 

utvecklarna får en förståelse för hur mjukvaran kommer att användas och 

därmed en idé för vilken funktionalitet som i framtiden ska implementeras. 

Utifrån “lyssnandet” kommer så kallade “användarberättelser”. En 

användarberättelse är en beskrivning av den funktionalitet som ska finnas i 

mjukvaran. Dessa berättelser skriver kunderna ner och prioriterar dem utifrån 

hur kritiska dessa är för att åstadkomma det önskade slutresultatet. När 

kunderna prioriterat berättelserna placeras dessa i utvecklarnas händer. 

Utvecklarna estimerar sedan hur lång tid varje berättelse tar implementeras. En 

berättelse blir tilldelad en “kostnad” i antal veckor. Om en berättelse har fått en 

kostnad som överstiger tre veckor får kunderna dela upp denna i ett antal 

mindre berättelser och därefter görs prioriteringsprocessen om. När denna del 

av planerings-processen är avklarad så jobbar kunderna och utvecklarna nära 

varandra, bl.a. för att bestämma vilka berättelser som ska implementeras till 

nästa inkrement av mjukvaru-utvecklingen, samt vilket datum detta ska ske. 

När första leveransen är färdig utvärderar utvecklarna projektets hastighet 

(antal berättelser som implementerats) för att lättare kunna lägga rimliga 

leveransdatum för framtida inkrement, samt upptäcka om utvecklarna åtagit sig 

för många förpliktelser. Om utvecklarna åtagit sig för många förpliktelser kan 

det bl.a. leda till att planeringen får göras om eller att det slutgiltiga 

leveransdatumet blir uppskjutet 

Design 

Pressman [20] skriver att designfasen i processen ska hållas enkel. Enkel 

design föredras över komplex design och att designen, som då fungerar som en 

guide för implementationen av en berättelse, enbart beskriver denna berättelse. 

Designen får varken vara överflödig eller undermålig. Vid uppkomst av 

designproblem utförs en så kallad “spike solution”, som innebär att en prototyp 

av designen implementeras så denna kan utvärderas. Genom spike solutions 

säkerställs den slutgiltiga implementationen någorlunda. Design är något som 

arbetas med både före och efter själva kodningen, men också under den i form 

av refaktorisering. Refaktorisering innebär att koden manipuleras för att 

förbättra dess inre struktur utan att förändra hur den beter sig utåt [23]. 

Refaktorisering är ett sätt att få en renare kod då koden effektiviseras, om 

refaktoriseringen är korrekt utförd. 

Kodning 

Kodningsfasen kommer efter att berättelserna formats och att designen blivit 

avklarad [20]. När en programmerare jobbar med extrem programmering bör 

denne inleda sin kodning med unit-tester. Unit-tester representerar önskat 

resultat från berättelsernas olika funktioner. Kodningen påbörjas när testerna är 

klara och enbart den mängd kod som krävs för att testerna ska gå igenom, 

skrivs. Kodning i extrem programmering sker ofta i par då detta medför 

snabbare problemlösning, större fokus på uppgiften, samt att kod blir rättad 

samtidigt som den kodas. Kod ska ofta integreras med andra lag-medlemmars 

kod, ibland dagligen. Det krävs då att parprogrammerare kodar därefter. 

Testning 

Det finns två typer av testning som adopteras inom extrem programmering 

[20]. Den första formen av testning är unit-tester (som diskuterats tidigare). 
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Dessa tester ska vara enkla att köra och repetera. Unit-tester tillåter dagliga 

validerings- och integrationstester av systemet, samt ger indikationer på både 

framsteg och eventuella problem. Den andra typen av testning i extrem 

programmering kallas acceptanstester. Acceptanstester definieras av kunden 

och fokuserar på systemet, dess funktioner och huruvida dessa stämmer 

överens med berättelserna. 

3.1.3 Implementation av de agila arbetssätten i en egen arbetsmetodik 

Författarna har främst förhållit sig till Scrum och extrem programmering (XP) 

för agil systemutveckling. Det finns ytterligare agila metoder för 

systemutveckling som liknar varandra, men Scrum och XP är de metoder som 

lämpat sig bäst för användning i det arbete som utförts. Dessa agila metoder 

har använts i så stor mån som möjligt, men i brist på både tid och resurser har 

det agila synsättet inte kunnat följas fullt ut. Istället har en blandning av 

aspekterna från båda metoderna implementerats för att skapa en arbetsmetodik 

som varit enklare att arbeta med. 

 

Planeringsspelet från XP har implementerats genom att se den givna krav-

specifikationen som en enda stor berättelse, som sedan blivit uppbruten i flera 

mindre berättelser för att passa in på författarnas tidsplanering. Därefter har 

författarna tillsammans med SUH delat upp utvecklingsarbetet i sprintar, där 

varje sprint varat i ungefär fjorton dagar. Innan och efter varje sprint har möten 

mellan författarna och SUH hållits där det bestämts vilka berättelser som ska 

implementeras under kommande sprint. Under mötena har varje implementerad 

berättelse från föregående sprint demonstrerats och utvärderats. De berättelser 

som skulle implementeras under kommande sprint bestämdes enligt SUH:s 

utvärdering och författarnas kostnads-tilldelning. Under varje sprint har 

mejlkontakt varit viktigt för att upprätthålla det agila synsättet för 

systemutveckling.  

 

Designarbetet har gått ut på att först skapa bilder av applikationens vyer utifrån 

det framtagna ramverket och kravspecifikationen. Bilderna över vyerna 

skapades i ett generellt ritprogram (MS Paint), med målet att tillgodose en 

slags “karta” över det som ska implementeras. Utifrån bilderna som framtogs 

under designarbetet påbörjades kodningen, dock har inte principen från XP 

följts till fullo på denna punkt. Med detta menas att unit-tester ofta skapats efter 

kodning istället för innan. Resonemanget till detta beslut är att författarna inte 

haft tillräckliga kunskaper för Androidprogrammering i Java före detta arbete. 

Användandet av unit-tester enligt XP principen ansågs ofta som ett hinder för 

uppbyggnaden av dessa kunskaper. Unit-tester har dock ansetts viktiga för att 

bevisa god funktionalitet av programvaran och har därför skapats i efterhand 

mot den färdiga programvaran. Unit-tester har även använts för att ge 

återkoppling på refaktorisering och förbättring av programvaran i efterhand. 

XP principen för testning har implementeras genom unit-testerna, samt en form 

av acceptanstester när programvaran demonstrerats för SUH i slutet av varje 

sprint för feedback. Figur 3 visar ett flödesdiagram över den arbetsmetodik 

som använts under utvecklingsarbetet. 
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Figur 3. Flödesdiagram över arbetsmetodiken som använts i utvecklingsarbetet. 

I Eclipse (med ADT installerat) finns ett inbyggt verktyg för testning kallat 

Monkey [24] som har använts för att testa stabiliteten i applikationen. Monkey 

simulerar olika events som kan ske vid användandet av en applikation. Genom 

att trycka och röra vid alla element på ett slumpmässigt sätt stresstestas 

applikationen. 

3.2 Utveckling av prototypen 

Prototypen utvecklades i Java i utvecklingsmiljön Eclipse med Android 

Developer Tools inbyggt för programmering i plattformen Android. Prototypen 

utvecklades med API-8 som lägsta nivå för möjlighet att kunna användas på 

äldre mobiltelefoner. En Samsung Galaxy S3 användes som debuggenhet att 

testa mobilapplikationen på. Layouterna i applikationen anpassades efter denna 

mobiltelefon.  

3.2.1 Navigation i prototypen 

Första steget i utvecklingen av prototypen var att skapa dess skal/skelett, alltså 

att skapa vyerna med hjälp av simpla XML-layouter med bl.a. knappar, 

listvyer, bildvyer etc. som stämde överens med det som tagits upp i 

kravspecifikationen. Därefter skapades aktiviteter som laddade in dessa 

layouter. De skapade aktiviteterna innehöll enbart den kod som krävdes för att 

kunna navigera mellan dessa. 

3.2.2 Implementation av prototypens funktionalitet 

När skalet av prototypen var färdigutvecklat implementerades den 

funktionalitet som krävdes för att anpassa prototypen efter kravspecifikationen. 

En databas skapades i SQLite3 för att användas till att lagra skapade 

träningsprogram och träningsövningar. Vid varje tillfälle där åtkomst till 
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databasen krävs, startas en separat tråd. Om ett fel i databasåtkomsten skulle 

uppstå kommer inte programmet låsa sig som det annars kunnat gjort om ingen 

separat tråd skapats.  

3.2.3 Design av användargränssnittet i prototypen 

När funktionaliteten var implementerad i skalet av applikationen återstod 

designarbetet för att färdigställa prototypen. Designarbetet gick ut på att 

implementera de framtagna riktlinjerna från litteraturstudien i applikationens 

användargränssnitt. Egna stilar för text, med olika typsnitt och storlek, 

skapades och implementerades i applikationen. Storlek och utseende på alla 

element i applikationen anpassades för att skapa ett så simpelt, men ändå 

användbart, grafisk användargränssnitt som möjligt. 

3.3 Utvärdering av prototypen 

För att kunna utvärdera hur prototypen upplevdes av målgruppen, samt 

möjliggöra en självsäker slutsats beträffande dess tillgänglighet, utfördes ett 

användartest. Syftet med användartestet var att observera hur väl testdeltagare i 

den tänkta målgruppen kunde använda mobilapplikationen, samt notera och 

diskutera eventuella element i dess grafiska användargränssnitt som skapade 

komplikationer. Inspiration för utförande av detta test hämtades från 

Lynda.coms kurs om användartester [25]. Denna kurs går igenom en rad 

koncept i genomförande av lyckade användartester, samt tillhandahåller fritt 

åtkomliga mallar av bland annat manuskript som användes under 

användartestet. 

 

Testet utfördes med fyra (4) personer ur den tilltänkta målgruppen. 

Testgruppen bestod av tre kvinnor och en man, i varierande åldrar. Gemensamt 

för dessa personer är att de är alla elever hos SUH och har en lindrig form av 

kognitiv funktionsnedsättning. Dessa personer valdes ut av SUH av 

anledningen att alla personer redan befann sig i Gävle vid testtillfället. 

Testpersonerna möttes upp med testledarna i en förbestämd sal och därefter 

fick var och en turas om att följa med testledarna till en intilliggande korridor 

där testet genomfördes individuellt. Anledningen till att testerna var 

individuella och inte i grupp var dels för att de inte skulle ha möjlighet att 

hjälpa varandra att överkomma uppgifterna, samt att de inte skulle påverkas av 

andras svar under den kvalitativa delen av testet [25]. Mobiltelefonen som 

användes under användartestet var en Samsung Galaxy S3, som applikationen 

anpassats efter.  

 

Under testet spelade en av testledarna rollen som guide och den andre rollen 

som observatör. Guidens uppgift var att leda testdeltagaren genom en rad olika 

scenarion som kan utspela sig under användning av applikationen. Guiden 

använde sig av ett manuskript (bilaga 5) för att minimera partisk påverkan och 

ge alla testdeltagare samma förutsättningar att utföra testet. Observatören 

uppgift var att enbart observera och anteckna testdeltagarens beteende, och hur 

denne bar sig åt för att lösa respektive uppgift. Observatören fick även inte 

störa under tiden testet pågick eftersom detta kunde påverka resultatet. 
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Testet utfördes i tre delar (bilaga 6). I den första delen fick testdeltagaren utföra 

uppgifter framtagna av testledarna. Syftet med dess uppgifter var att 

testdeltagaren skulle få bekanta sig med applikationen och dess funktioner. 

Testdeltagaren blev tilldelad en uppgift i taget för att undvika överväldigande, 

som lätt kunnat uppstå om alla uppgifter tilldelas på en gång [25]. Under varje 

uppgift uppmanades testdeltagaren att beskriva sina tankegångar för hur 

uppgiften skulle utföras, och sedan slutföra uppgiften. När testdeltagaren 

lyckats utföra alla uppgifter ställdes frågor om hur denne upplevde 

mobilapplikationen, vad testdeltagaren tyckte var bra/dåligt och varför denne 

tyckte så. Genom dessa svar fick testledarna en utvärdering på vad som var bra 

och vad som kunde förbättras med prototypens användargränssnitt. 

 

När utvärderingen utförts fick varje testdeltagare utföra en sista, större uppgift 

för att testa mobilapplikationens förhållande mellan djup och bredd i.e. hur lätt 

det är för test-deltagaren att memorera funktioner hos olika element i 

applikationen [11]. Efter att denna uppgift avklarats diskuterades eventuella 

problem som uppstått under testet, varför problemen uppstod och vad som 

behövde åtgärdas för att problemen skulle kunna undvikas. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras hur prototypens funktionalitet och hur dess användar-

gränssnitt anpassats efter de framtagna riktlinjerna i tabell 1 i kapitel 2. 

Resultaten från användartestet av prototypen presenteras i slutet av detta 

avsnitt. Fler bilder av mobilapplikationens vyer finns i bilaga 8.  

4.1 Genomgång av prototypen 

Det finns ett par generella attribut som gäller samtliga vyer i protypen och 

dessa är färgschema, samt en "actionbar" (se bilaga 4, riktlinje 13). Högst upp i 

varje vy finns det en actionbar, där bl.a. vyns titel visas. Vyns titel talar om var 

i applikationen användaren befinner sig i. Titeln är dels till för att underlätta 

orientering, men också för att påminna om vyns sammanhang (se bilaga 4, 

riktlinje 17).  Vyns actionbar kompletteras även med en knapp för navigation 

bakåt i applikationen då användaren befinner sig djupare in i applikationen. 
 

Längst ner i varje vy finns en till actionbar med tre olika knappar. Dessa 

knappar är “hjälp” (frågetecken), “inställningar” (kugghjul) och “hem” (hus). 

Hjälp-knappen omdirigerar användaren till en sida där samtliga element i den 

nuvarande vyn förklaras. Knappen för inställningar tar användaren till en sida 

där denne kan byta textstorlek och typsnitt (se bilaga 4, riktlinje 7). De typsnitt 

som är valbara i applikationen är: Sans, Monospace och även det 

rekommenderade typsnittet Serif (se bilaga 4, riktlinje 5).  

 

Färgschemat som adopterats i prototypen lyder: färgen röd har tilldelats 

knappar med “negativ” funktionalitet (se bilaga 4, riktlinje 4), färgen orange 

har tilldelats knappar med “neutral” funktionalitet och blå färg har tilldelats 

knappar med “positiv” funktionalitet. Varje vys bakgrundsfärg är vit för att 

skapa bra kontrast mot varje element i applikationen, och därmed göra dessa 

enklare att se (se bilaga 4, riktlinje 1).  
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Figur 4. Startsida i mobilapplikationen. 

Figur 4 visar applikationens startsida, här finns huvudsakligen två knappar: 

“Träningsprogram” och “Träningsövningar”. Knappen "Träningsprogram" 

klickar användaren på ifall denne antingen vill skapa ett nytt träningsprogram 

eller se befintliga träningsprogram. Knappen “Träningsövningar” tillåter 

användaren att få en överblick över de övningar som går att ha med i ett 

träningsprogram.  
 

 

Figur 5. Vy över skapade träningsprogram. 
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I Figur 5 visas en vy för de träningsprogram som skapats, samt hur vyn ser ut 

om inga skapade träningsprogram finns tillgängliga. Om skapade 

träningsprogram finns läggs dessa i en lista.  I denna lista representeras varje 

träningsprogram som ett eget objekt. Varje objekt i listan visar kortfattad 

information om respektive träningsprogram. En text ovanför listan, 

tillsammans med en scrollbar, används för försöka ge användaren en 

uppfattning om att det är en lista, och därmed går att skrolla i (se bilaga 4, 

riktlinje 11). En hand används som symbol med syftet att antyda om att är 

möjligt att trycka på respektive träningsprogram i listan. Handen används över 

alla listor i applikationen (se bilaga 4, riktlinje 13). Möjlighet att skapa ett nytt 

träningsprogram finns genom att trycka på knappen "Skapa ett nytt 

träningsprogram". 
 

 

Figur 6. Vy med information om ett träningsprogram. 

Figur 6 illustrerar vyn för ett skapat träningsprogram. Här finns möjlighet att 

starta ett träningsprogram, lägga till fler övningar som sedan listas i nedre 

delen av vyn, ta bort ett träningsprogram, samt ändra ett träningsprogram. 

Klickar användaren på någon utav de tillagda övningarna i listan, omdirigeras 

denne till en vy som tillåter användaren ändra övningstyp och attribut. Notera 

att knappen “Ta bort” har färgen röd, som påvisar "negativ" funktionalitet. 

Klickar användaren på knappen  “Ta bort” bemöts denne med en dialogruta för 

att förhindra att denna aktion utförs av misstag (riktlinje 18).  

 

Uppe till vänster i vyn hittas träningsprogrammets namn (i fet stil), antalet 

övningar träningsprogrammet innehåller, samt eventuell cirkelträning med 

respektive varvantal. 
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Figur 7. Vy över skapande/ändring av ett träningsprogram med cirkelträning. 

Figur 7 visar en vy för skapandet av nya träningsprogram. Användaren får 

namnge sitt nya träningsprogram genom att trycka på ett textfält. Detta textfält 

innehåller en fördefinierad text som antyder att användaren ska skriva in ett 

namn på sitt nya träningsprogram. Användaren får sedan skriva in det namn 

denne vill ha på sitt nya träningsprogram (se bilaga 4, riktlinje 11).  

 

En kryssruta (checkbox) representerar om träningsprogrammet innehåller 

cirkelträning. Kryssrutan är ej förkryssad som standard när ett nytt 

träningsprogram ska skapas. Om användaren väljer att kryssa i kryssrutan 

kommer träningsprogrammet innehålla cirkelträning. När kryssrutan är ifylld 

visas ett nytt textfält som antyder för användaren att skriva in hur många varv 

träningsprogrammet ska innehålla (se bilaga 4, riktlinje 16). Användaren kan 

endast skriva in ensiffriga tal mellan ett till nio. 

 

Möjlighet finns att avbryta skapandet av träningsprogrammet genom att trycka 

på knappen “Avbryt”, eller att skapa programmet genom att trycka på knappen 

“Skapa programmet”. Om textfältet för namn på träningsprogrammet lämnats 

tom kommer ett standardnamn sättas på träningsprogrammet. Om textfältet för 

antal vart lämnats tom kommer varvantalet sättas till talet ett för 

träningsprogrammet.  

 

Vid ändring av ett träningsprogram visas samma vy som i Figur 7, med vissa 

modifikationer. Namn, kryssrutan för cirkelträning och antal varv ställs in efter 

det träningsprogram som ska ändras. Knappen för att skapa programmet ändrar 

text till “Spara ändringar” (se bilaga 4, riktlinje 13). Knappens funktionalitet 

ändras till att uppdatera träningsprogrammet i databasen. 
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Figur 8. Vy över olika träningskategorier. 

Figur 8 illustrerar de vyer som visas när användaren antingen vill lägga till en 

övning eller bara titta på instruktioner för en övning. Det första användaren får 

välja är vilken typ av träningskategori övningen tillhör.  I figuren väljs “Fria 

vikter”, där ikonen kompletterats med beskrivande text (se bilaga 4, riktlinje 

11). När användaren valt träningskategori får denne sedan välja vilken 

muskelgrupp den tänkta övningen ska träna. Titeln för denna vy visar vilken 

träningskategori som användaren valt i det tidigare skedet (“Fria vikter”). I 

figuren väljs “Ben”. När muskelgrupp valts visas de övningar som finns inom 

vald träningskategori och muskelgrupp.  Titeln för denna vy visar vilken 

träningskategori och muskelgrupp användaren valt (Fria vikter/Ben). 

Användaren kan sedan trycka på en av de tillgängliga övningarna för att se mer 

information om vald övning. 
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Figur 9. Vy för att lägga till en övning. 

Figur 9 visar den vy användaren kommer till efter att ha valt vilken övning 

denne vill lägga till i sitt program. På denna sida kan övningstyp med önskat 

attribut sättas. Övningen kan sedan läggas till i träningsprogrammet. Ett 

exempel på hur en övningstyp sätts illustreras i Figur 17 i bilaga 8. 

Instruktioner kan även ses i form av video, samt text, genom att trycka på 

knappen "Visa video och instruktioner" i den övre delen av vyn. I Figur 18 i 

bilaga 8 illustreras den vy som visas vind ändring av en redan tillagd övnings 

attribut. I denna vy finns även möjlighet att ta bort den inlagda övningen från 

träningsprogrammet. Skulle användare klicka på knappen “Ta bort” visas en 

dialogruta för att påminna användaren om sammanhanget och säkerställa att 

denne verkligen vill ta bort övningen från träningsprogrammet (se bilaga 4, 

riktlinje 17-18).  
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Figur 10. Vy över ett startat träningsprogram. 

Figur 10 visar en vy över ett startat träningsprogram. I denna vy är tränings-

programmets namn satt som titel. Namn för övningen, bild på övningen och 

kraftbelastning visas för att användaren lätt ska kunna utföra övningen. Om 

användaren behöver mer detaljerad information för övningen kan denne trycka 

på knappen “Visa video och instruktioner”. När användaren känner sig färdig 

med en övning trycker denne på knappen “Nästa övning”  för att visa nästa 

övning i ordningen. Användaren kan alltid gå tillbaka till föregående övning 

om detta skulle behövas genom att klicka på knappen “Föregående övning”. 

Om ingen föregående övning finns är denna knapp osynlig (se bilaga 4, 

riktlinje 16). När användaren är på sista övningen i träningsprogrammet ändras 

texten för knappen “Nästa övning” till “Klar” och dess funktionalitet till att 

avsluta träningsprogrammet (se bilaga 4, riktlinje 13). Detta illustreras i Figur 

19 i bilaga 8. Om användaren väljer att avsluta programmet visas en dialogruta 

(se bilaga 4, riktlinje 18). Om användaren accepterar det som står i dialogrutan 

avslutas träningsprogrammet.  
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Figur 11. Vy med video och möjlighet att visa detaljerade textinstruktioner för en övning. 

Figur 11 illustrerar vyn användaren kommer till då denne vill se instruktioner 

för en specifik övning. I denna vy finns en video som instruerar användaren i 

hur en övning ska utföras. Videon startas automatiskt när användaren öppnar 

vyn och kan pausas genom ett knapptryck. Om videon pausas byter knappen 

funktion till en startknapp för videon så att användaren kan återuppta 

uppspelningen. Skulle textinstruktioner föredras framför video kan detta enkelt 

kommas åt genom att trycka på knappen: “Visa instruktioner” (se bilaga 4, 

riktlinje 11).  

 

 

Figur 12. Dialogruta vid borttagandet av en övning. 
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Figur 12 visar hur en dialogruta kan se ut i applikationen. Denna dialogruta 

visas när användaren försöker ta bort en övning från ett träningsprogram. Med 

titeln “Varning!” och en beskrivande text kan användaren sedan välja om 

denne fortfarande vill ta bort övningen.  När dialogrutan dyker upp vibrerar 

mobiltelefonen, om mobiltelefonen har vibration, för att ge ytterligare 

uppmärksamhet till användaren vad som pågår (se bilaga 4, riktlinje 19). 

4.2 Översikt över hur riktlinjerna implementerats i prototypen 

I tabell 3 i bilaga 4 presenteras kortfattat hur författarna använt sig av de 

framtagna riktlinjerna i utvecklandet av prototypen. 

4.3 Resultat från användartestet 

I tabell 4 presenteras en sammanställning över hur väl testdeltagarna 

genomförde uppgifterna, och vad som observerades under användartestet. 

Anteckningar från testet finns i bilaga 7. 

 

Tabell 4. Sammanställning av användartestet. 

Sammanställning av användartestet 

4 av 4 testdeltagare lyckas utföra samtliga uppgifter de blivit ombedda att 
genomföra, dock krävdes påminnelser om sammanhanget i olika frekvens 
under testerna.  

3 av 4 använde endast den fysiska bakåtknappen på mobiltelefonen vid 
testtillfället, medan 1 av 4 använde den så kallade “up-button” för bakåt-
navigering. 

2 av 4 hade ingen större erfarenhet i användandet av smartphones. En utav 
dessa två hade ingen erfarenhet överhuvudtaget och gavs därför en 
snabbgenomgång av telefonens fundamentala medel för navigation.   

4 av 4 hade inget behov av att ändra textstorlek och/eller typsnitt. 

4 av 4 använde varken hjälp- eller hemfunktionen i mobilapplikationen. 

4 av 4 klarade utan större problem själva utföra en längre uppgift andra 
gången de använde mobilapplikationen. 

2 av 4 hade inga problem med att förstå och använda listorna för 
träningsprogram och övningar. 

3 av 4 kunde utan större svårigheter lägga till en övning efter att ha hittat 
textinstruktioner för denna övning. 

2 av 4 blev förvirrade när de skulle ändra en övning och gick in där 
träningsprogram ändras istället. 

3 av 4 satte högsta betyg (5) på hur bra deras upplevelse med 
mobilapplikationen var, medan den fjärde gav betyget (3). 
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Efter att uppgifterna utförts fick deltagarna svara på kvalitativa frågor om hur 

de upplevde applikationen. Följande togs upp när de kvalitativa frågorna 

besvarades: Applikationen upplevdes vara enkel att använda. Det var oftast 

enkelt att förstå den text som fanns för att guida användaren. Innehållet var, för 

majoriteten av testdeltagarna, tillfredställande. Applikationen föredrogs 

framför att skapa tränings-program för hand, antingen på papper eller på en 

dator. En testdeltagare påpekade att denna gillade användandet av färger i 

applikationen. 

 

Det fanns inte så mycket negativt att säga om applikationen enligt 

testdeltagarna själva, men en av testdeltagarna var inte helt nöjd med utbudet 

av funktioner och ansåg därför att fler skulle ha implementerats. I detta 

sammanhang menar denne att inget brister i applikationens funktionalitet, utan 

denne ville ha möjlighet att utföra fler aktiviteter än de som implementerats i 

applikationen. Denna testdeltagare ville även att det skulle ha varit fler färger i 

applikationen, men inget konkret exempel kunde ges varför denne önskade fler 

färger. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras de arbetssätt som använts, vilka resultat som uppnåtts, 

hur prototypen ska vidareutvecklats för att bli en färdig mobilapplikation samt 

återkoppling till ställda forskningsfrågor. 

5.1 Metod och genomförande 

Utvecklingsarbetet för att skapa prototypen fortlöpte relativt smidigt. Det 

visade sig vara ett klokt beslut att avgränsa utvecklingen till plattformen 

Android, då tidsbrist annars hade varit ett faktum. Det har tagit tid att studera in 

programmering för Android. Då författarna inte hade några större kunskaper 

inom Androidprogrammering har vissa lösningar fått omarbetats, och vissa 

tilltänkta funktioner har inte hunnit implementerats. Mer om vad som är i 

behov av förbättring i applikationen finns under rubrik “Vidareutveckling av 

prototypen”.  

 

Arbetsförhållandet mellan författarna och SUH har för det mesta varit god, 

vilket har lett till ett bra resultat i form av den framtagna prototypen. Möjligtvis 

kunde ett ännu bättre resultat uppnåtts om de agila synsätten kunnat följas fullt 

ut. Om kund och författare haft möjlighet till mer frekventa mötestillfällen än 

var fjortonde dag, hade prototypens funktionalitet kunnat passa in ännu bättre 

på kundens önskemål. Detta har dock inte varit möjligt från varken SUH:s eller 

författarnas sida. 

 

Valet att utföra ett användartest för den tilltänkta målgruppen kändes som det 

bästa alternativet att testa om prototypen var tillgänglig. Med hjälp av att 

använda manuskript under testtillfället har många av de etiska aspekter, som 

annars kan existera när ett arbete utförs mot/till en särskild grupp i samhället, 

kringgåtts. Genom manuskriptet påpekades att det var prototypen som skulle 

testas, inte testdeltagarna som deltog i användartestet. Hänsyn har därmed 

tagits till varje testdeltagare under användartestet. Utan de personer som 

närvarade vid användartestet hade inte utvärdering av prototypen kunnat ske på 

ett bra sätt, vilket noga berättades för varje testdeltagare, innan denne fick 

utföra testet. Efter testet ansågs det viktigt att uttrycka tacksamhet för 

testdeltagarens medverkande.  

 

Vid användartestet befann sig testledarna tillsammans med en testdeltagare i 

taget i en korridor. En sal att använda vid testtillfället var bokad, men de 

personer som stod på tur vid testtillfället hade lektion under tiden de väntade på 

sin tur. Vid vissa tillfällen kunde det bli stökigt i korridoren när studenter gick 

förbi, pratandes, vilket ofta ledde till tappad koncentration hos testdeltagaren 

över den uppgift som skulle utföras. Om användartestet gjorts om idag hade en 

till sal bokats för att eliminera eventuell påverkan från omgivningen. 

Störningsmoment är ändå svåra att undgå under användande av 

mobilapplikationer, och de störningsmoment som uppstod verkade inte göra 

någon större påverkan på testdeltagarna. 
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5.1.1 Etik och samhälleliga konsekvenser 

Under användartestet var testledarna noggranna med att påpeka för varje 

testdeltagare deras uppgift och att testet var frivilligt. Deltagarna fick avbryta 

testet om de ville. Alla möjliga åtgärder för att undvika skada hos 

testdeltagarna undersöktes och utfördes i så stor mån som möjligt. I efterhand 

skulle testet kanske aldrig utförts i en korridor, men vid testtillfället fanns inga 

andra alternativ. Testet var menat att ske privat i den bokade salen, men salen 

var dubbelbokad vilket ledde till att testet flyttades ut till en korridor, vilket kan 

ha lett till obehag hos testdeltagarna. 
 

I prototypen finns det inga etiska aspekter som kan orsaka problem vid 

användning. Den information som lagras i prototypen är endast skapade 

träningsprogram med inlagda träningsövningar, det finns därmed ingen sparad 

information i prototypen som kan anses kränkande. 
 

Mobilapplikationen kan främja välmående hos användaren då denne enkelt kan 

få hjälp med övningsinstruktioner, varje individ i samhället kan därför dra nytta 

av att använda mobilapplikationen för att få hjälp med sin träning. Kanske kan 

mobilapplikationen hjälpa människor med sin träning som annars kanske inte 

utförts då det varit för svårt att hitta träningsövningar och hur varje 

träningsövning ska utföras? 

5.2 Resultat 

Den slutgiltiga versionen av prototypen som beskrivs i den här rapporten 

stämmer från ett tidsperspektiv, bra överens med den kravspecifikation som 

tillhandahållits av SUH. Tillräcklig funktionalitet har implementerats för att 

uppfylla applikationens fundamentala syfte, att vara ett hjälpverktyg vid 

träning. Trots att befintlig funktionalitet uppfyller detta syfte, krävs ytterligare 

arbete innan applikationen kan användas som hjälpmedel vid träning. Genom 

refaktorisering och bredare testtäckning kan eventuellt utvecklingsarbete och 

underhåll underlättas. I prototypen har testverktyget Monkey [24] använts för 

att säkerställa prototypens stabilitet, så inga potentiella krascher kan inträffa. 

 

Författarna är väldigt nöjda med hur väl uppgifterna löstes under 

användartestet. Testdeltagarna kunde utföra uppgifterna på egen hand, men 

behövde påminnas om uppgiften vid vissa tillfällen. Koncentrationen kan ha 

påverkats av den miljö användartesten utfördes i, vilket diskuterats tidigare i 

rapporten. Författarna känner dock att resultatet inte påverkats märkbart av 

detta. Svaren från de kvalitativa frågor som ställdes under användartestet kunde 

dock ha varit mer utförliga för att ge fler förslag på förbättringar i prototypen. 

De svar som gavs var väldigt kortfattade och gav enbart svar på det som 

testdeltagarna ansåg som en bra egenskap hos prototypen. På grund av detta 

lämnades ett stort ansvar hos författarna att tolka vad som var bra/dåligt i 

prototypen. 

 

Under användartestet hade vissa av testdeltagarna problem med att ändra en 

övning i ett träningsprogram. Istället för att ändra en övning tryckte 

testdeltagaren för att ändra träningsprogrammet. För att undvika detta måste 
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det tydliggöras hur själva träningsprogrammet ändras och hur en övning ska 

ändras. Detta var det största problemet som uppstod under användartestet. 

 

Vid skapandet av träningsprogram krävs tydliggörning om vad som ska skrivas 

in i textfälten och vad kryssrutan för cirkelträning har för funktion. Detta var 

inget större problem, men det krävs ändå åtgärder för att förenkla skapandet av 

träningsprogram i en slutgiltig version av prototypen. 

 

De listor som används i många delar av prototypen bör förmedla tydligt att det 

är möjligt att skrolla i listorna. 

 

Under testet visade det sig vara viktigt att ha en så kallad “up-button” 

(bakåtknapp) implementerad för bakåtnavigering. I iOS (operativsystem hos 

Apple) är det standard att endast ha en “up-button”. Genom att implementera 

denna, utöver den fysiska bakåtknappen, kan t.ex. iPhone-användare känna 

igen sig i hur bakåtnavigering fungerar i prototypen.. 

 

Även fast brister finns i resultatet från användartestet så är det ändå en bra 

indikator på att prototypen, tillsammans med de implementerade riktlinjerna, 

faktiskt är tillgänglig. Detta baseras på att testdeltagarna lyckades lösa den 

sista, större uppgiften i testet på egen hand. Detta visar att deltagarna som 

medverkade vid testtillfället hade lätt för att lära sig hur prototypen skulle 

användas. Två av testdeltagarna hade ingen större erfarenhet av smartphones, 

och även de kunde utföra alla uppgifter utan större problem. Även detta visar 

tydliga tecken på att mobilapplikationen gjorts tillgänglig, om även personer 

utan erfarenhet lyckades använda den på egen hand. 

 

Trots positiva resultat från användartestet är det omöjligt att dra slutsatsen att 

mobilapplikationen är tillgänglig för alla med kognitiv funktionsnedsättning. 

Vid test-tillfället medverkade endast fyra personer, med liknande grad av 

funktionsnedsättning. Om fler personer, med varierande grad av kognitiva 

funktionsnedsättningar, kunnat medverka hade resultatet av användartesten 

möjligtvis sett annorlunda ut. Med fler testdeltagare hade mer statistik kunnat 

samlas in. Resultatet hade även kunnat se annorlunda ut om mindre/större 

mobila enheter (mobiltelefoner eller surfplattor) använts vid testtillfället. En 

mindre enhet kan leda till större problem under användandet. Om en större 

enhet används kan vissa problem undvikas då det finns mer utrymme att 

använda i applikationen för att förenkla användandet. 

5.3 Återkoppling till ställda forskningsfrågor 

I denna underrubrik ska forskningsfrågorna som presenterades i inledningen 

besvaras. Frågor skrivs med kursiv stil och svaren hittas under dessa. 

 

Vilka befintliga riktlinjer/rekommendationer finns i samband med skapandet av 

tillgängliga användargränssnitt för funktionsnedsatta? 

 

Svaret till denna fråga finns i tabell 1 i kapitel 2, som innehåller samtliga 

riktlinjer som framtagits. Tabellen täcker naturligtvis inte samtliga 

riktlinjer/rekommendationer som går att finna idag. Urvalet av 

riktlinjer/rekommendationer som ansetts varit viktiga att ha med i tabellen är 
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sådana som vanligtvis förekommer i de refererade verken och har god 

möjlighet att tillämpas i prototypen.  Möjlighet av tillämpning har baserats på 

både utsatt tid för implementation av prototypen och mobila enheters 

begränsningar. Med begränsningar i detta sammanhang menas bl.a. otillräckligt 

skärmutrymme, olika version av Android etc. Många utav de utvalda riktlinjer 

är sådana som skapats för tillgänglighet i skapandet av webbsidor. Detta har 

dock inte setts som en nackdel då majoriteten av dessa faktiskt är universellt 

tillämpningsbara, även för mobil-applikationer. 

 

Vilka relevanta hjälpmedel och stöd tillhandahåller plattformen Android?  
 

De specifika stöd och hjälpmedel som finns i Android, och som prototypen 

anpassats efter, presenteras i tabell 2, som finns kapitel 2. 

 

Hur upplevs en prototyp som implementerat ovanstående av den tänkta 

målgruppen? 
 

Svaret för denna fråga finns i kapitel 3, där resultaten från användartestet av 

prototypen presenteras. Majoriteten av testdeltagarna gav prototypen högt 

betyg i hur bra deras upplevelse hade varit under testet. Överlag hade 

testdeltagarna mest positiva kommentarer om prototypen. Det krävs vissa 

förbättringar, samt en större testgrupp, för att kunna ge ett mer korrekt svar på 

denna fråga. Att ett större test behövs för att ge ett bra svar grundas i att testet 

som beskrivs i denna rapport endast behandlar en del av den tänkta 

målgruppen. Det preliminära svaret för denna fråga är att applikationen 

förmedlar en god användarupplevelse. 

5.4 Vidareutveckling av prototypen 

Den nuvarande versionen av prototypen uppfyller dess fundamentala syfte: att 

användas som hjälpmedel vid träning. Det finns dock vissa ändringar, tillägg 

och förbättringar som krävs för att kunna släppa en slutgiltig mobilapplikation 

för allmänheten. I denna underrubrik beskrivs vad som krävs för att färdigställa 

prototypen till en färdig mobilapplikation. 

 

I nuvarande version av prototypen är dess layout endast anpassad efter 

upplösningen tillhörande den mobiltelefon som användes under användartestet. 

Detta leder till att användargränssnittet kan se annorlunda ut mellan mobila 

enheter som har annan upplösning. Layouten bör därför anpassas för att kunna 

användas korrekt, beroende på varje mobila enhets upplösning. 

 

Prototypen har implementerat stöd för att användas med talsyntesprogram 

tillsammans med Explore by Touch. Detta stöd har endast testats av författarna 

och kräver ytterligare tester av synsvaga användare för att säkerställa dess 

funktionalitet. Explore By Touch är anpassat främst för synsvaga, och 

funktionalitet för navigering, interaktioner med knappar o.s.v. förändras. 

Prototypen bör i ett färdigt tillstånd ha möjlighet att använda talsyntes utan 

kravet att använda Explore by Touch. Detta har inte implementerats då det 

krävs av varje användare att ha svenska röster installerade på sin mobila enhet. 
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Att implementera förinspelade ljudklipp för övningsinstruktioner, hjälp etc. kan 

vara en lösning till att kringgå detta, och ändå få de positiva effekterna med 

textuppläsning. 

 

Ytterligare övningar komplett med videoklipp, textinstruktioner och ikoner bör 

läggas in i prototypen. Det befintliga utbudet av övningar är otillräckligt för att 

skapa ett träningsprogram för alla typer av träningstyper, muskelgrupper etc. 

Även befintliga ikoner för träningstyper, muskelgrupper och övningar bör 

revideras då dessa kanske inte representerar SUH:s önskemål.  

 

Enligt SUH bör det också finnas möjlighet att lägga in cirkelträning mitt i ett 

träningsprogram och inte bara över hela träningsprogrammet. Med detta menas 

att ett träningsprogram skall ha möjlighet att inledas med ett par övningar och 

därefter ingå i en cirkel med ett antal andra övningar.  

 

I ett hypotetiskt scenario där en tränare vill lägga upp ett träningsprogram för 

en grupp av sina klienter i applikationen så är det inte lämpligt för denne att 

manuellt lägga in detta på varje gruppmedlems telefon. Istället kan en server 

hos SUH skapas, tänkbart är en Java Servlet. På denna server bör det finnas en 

databas som klienterna kan koppla upp sig mot via nätet och uppdatera 

innehållet i applikationens inbyggda databas.  

 

Vissa tillägg skulle kunna implementeras för att göra prototypen mer 

motiverande för användaren. Ett möjligt tillägg vore att implementera 

komikern Jerry Seinfelds [26] metod för ökad produktivitet. Enligt denna 

metod används en kalender med en viss typ av uppgift som ska utföras varje 

dag. Om uppgiften utförts sätts en markering i kalendern. Detta bildar till slut 

en lång kedja av markerade dagar, vilket gör det mentalt svårare att bryta denna 

kedja. Möjlig implementation i prototypen skulle kunna vara att användaren får 

välja vilka dagar denne vill träna på. Användaren får sedan en påminnelse där 

denne får svara på om träningen utförts eller inte. Om träningen utförts 

markeras detta visuellt i applikationen, eller i en Google Calendar. Detta kan 

förhoppningsvis leda till att användaren känner sig motiverad till att verkligen 

utföra sin träning. Om användaren har en tränare kan denne övervaka de 

framsteg användaren åstadkommer genom att se dennes kedja av utförda 

träningar, möjligvist genom att användaren delar sin kalender (Google 

Calendar) med tränaren. 

5.5 Reflektioner 

Arbetet har i stora drag gått rätt smidigt även fast författarna arbetat med 

mycket som varit nytt. Att för första gången arbeta med Android och utföra ett 

sådant här utvecklingsarbete har medfört sina hinder. Det känns ändå som att 

dessa hinder har överkommits och slutresultatet har visat sig vara positivt. Att 

det inte gick att utföra användartest i den skala som krävs för att dra slutsatser 

beträffande den sökta tillgängligheten hos prototypen känns lite som en 

besvikelse. Men de positiva resultaten som funnits genom det mindre testet 

som utfördes har gett ljusa förhoppningar för prototypen i 

framtiden.  Införskaffade kunskaper om tillgänglighet i utveckling av 

applikationer kommer utan tvekan komma till nytta i framtida arbeten.    
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5.6 Slutsats 

Den framtagna prototypen kan, med några åtgärder och tillägg, redan nu vara i 

så pass bra skick att den är redo att användas som hjälpmedel vid träning. Fler 

användartester krävs för att finna fler potentiella problem i prototypens 

användargränssnitt, än de som uppdagades vid testtillfället. Det vore även en 

stor fördel om tester kunnat utföras för att kontrollera prototypens 

tillgänglighet för synsvaga användare. 
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Bilaga 1: Kravspecifikation 

”The Physical Activity Tool Kit” 

”Verktygslådan för Fysisk aktivitet” 
 

Obs! Jämfört med tidigare utlämnad version är alla tillägg nedan gjorda med blå och röd 

text 

 

Det här skall vara ett effektivt hjälpmedel för träningsplanering av styrka, uthållighet och 

rörlighet. Därutöver skall det också vara ett hjälpmedel för inlärning av fysisk aktivitet 

inklusive ett minnesstöd för hur övningar skall utföras rent tekniskt. 

Det här programmet skall kunna användas på iPad, smart phones (och motsvarande), men 

helst också på laptop/desktop om möjligt. Viktigast dock att kunna ha som en applikation. 

 

Planering och uppläggning av ett träningspass 

Att få ut det man vill av exempelvis ett träningspass på gymmet eller ett uthållighetspass 

utomhus är inte alltid alldeles enkelt. Att få någon slags träningseffekt är väldigt enkelt, men 

att få riktigt bra effekt och just den effekt man specifikt är ute efter kan kräva ganska goda 

kunskaper av fysisk aktivitet, träning av aktuell typ och träningsplanering. Vi vill att det här 

programmet skall vara ett effektivt hjälpmedel både för den som kan väldigt mycket och för 

den som kan ha svårt att planera ett träningspass effektivt.  

Därför skall grunden vara upplagd så att man styrs väldigt strikt vid uppläggningen av passet 

medan det samtidigt skall vara möjligt för exempelvis en mycket kunnig tränare att välja en 

annan väg och lägga upp passet mer fritt. 

 

Lärhjälpmedel och Minnesstöd 

Alla övningar som skall finnas tillgängliga i programmet skall visualiseras så sublimt som 

möjligt och kombineras med hjälpfunktioner i form av tydlig och konkret text. 

När man skall välja en övning ser man först en bild på övningen och klickar man på bilden så 

startar en loop där man först ser övningen utföras tekniskt perfekt tre gånger i normal 

hastighet och därpå följer direkt en repetition i slowmotion. På det sättet får man både uppleva 

hur det skall se ut i verkligheten och kan i slowmotion studera detaljer i utförandet. 

Med sublimt menar vi att det skall vara så lite ovidkommande information som möjligt när en 

övning visualiseras i bild och filmsekvens. Vi filmar alla övningar, vilket erhålls som ett 

underlag för arbetet, men vårt förslag är att övningarna skall animeras. Oavsett hur man väljer 

att visualisera så är det viktigt att det görs på ett sådant sätt att man ser och fäster blicken på 

det som är viktigt. Ett vanligt videoklipp är naturligtvis också ett hjälpmedel, men innehåller 

samtidigt massor av detaljer som gör att man riskerar fokusera på fel saker i utförandet. 

När det gäller övningar för styrka och rörlighet skall man både kunna se vilka muskler de tar 

på och kunna läsa kortfattad text om det. Kanske skall det vara någon slags anatomisk bild 

med eller att aktuell kroppsdel/aktuella kroppsdelar färgas? Likaså skall det finnas kortfattade 

råd ”Att Tänka på” till varje övning. Samtliga texter skall på ett enkelt sätt kunna fås upplästa. 
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Vissa personer har lättare att lyssna medan andra har lättare att läsa och åter andra föredrar att 

bara se övningen utföras. Viktigt här är ett slags ”design för alla perspektiv”, som dels skall 

tillgodose det som nämnts, men också ta hänsyn till olika kognitiv förmåga och till olika 

kunskapsnivå inom området.  

 

Till nytta för många 

När programmet är färdigutvecklat skall alltså en person som har svårt att lära, har begränsade 

kunskaper om träning och t.ex. svag läsförståelse kunna sätta ihop och sedan genomföra ett 

träningsprogram som kan ge önskad effekt. Detta likaväl som en erfaren personlig tränare 

eller en elittränare för sprinters skall kunna använda och ha utbyte av programmet för att sätta 

ihop ett styrkeprogram för sin landslagssprinter. 

 

Vyer och vägar fram mot färdigt program 

Finns naturligtvis många alternativ för hur vyn skall se ut när man startar programmet eller 

applikationen, men det bör finnas en ikon att klicka på som heter förslagsvis ”Se 

träningsövningar” och en som heter ”Skapa träningsprogram”. Klickar man på den bör man få 

en textinstruktion om hur man går vidare, som man enkelt kan få uppläst också. Klickar man 

på denna ikon bör man sedan när man går vidare vid varje övning man tittar på ha möjlighet 

att klicka på ”Välj övning” så att övningen då läggs in i programmet. Om du klickar på välj 

övning som kommer automatiskt upp en meny där du skall välja önskad träningseffekt. Gäller 

det övningar man normalt sett använder i styrketräning kommer det upp: lätt grundstyrka, 

tung grundstyrka, maximalstyrka, snabbstyrka eller styrkeuthållighet samt snabbstyrka. 

Klickar man på en av dem får man sedan färdiga förslag på dosering, belastning och 

kraftinsats att välja på, men skall också finnas ett alternativ ”eget upplägg” (kanske skall vara 

annan beteckning...) där man kan fylla i motsvarande uppgifter helt fritt.  

De här färdiga schablonerna kommer Kennet och Elin att tillhandahålla. Bifogas också våra 

befintliga illustrationer för att förstå ”belastning” och ”kraftinsats”, som med fördel kan 

användas här i programmet tillsammans med tillika bifogad lathund för styrketräning. 

Man skall även när som helst under uppläggningen av ett program kunna välja 

”Cirkelträning”. Då får man frågan ”Hur många övningar skall ingå och hur många 

varv/omgångar?”. När man valt det måste man sedan välja det antal övningar man angett och 

för varje övning. 

Det bör också finnas en ikon ”Hjälp” där man får veta vilka hjälp- och stödfunktioner som 

finns att tillgå alltid. 

Om du i startmeny väljer ”Se träningsövningar” så kommer du direkt till de 11 ikonerna för 

olika typer av övningar nedan. Du kan då klicka på alla och titta på allt innehåll, men du kan 

inte skapa något träningsprogram 

Sedan skall finnas ikoner för olika kategorier av övningar (vissa kategorier överlappar, men 

representerar olika ingångar att planera ett program utifrån): 

 Styrkeövningar med fria vikter (ikon: skivstång med vikter på) 

 Styrkeövningar med maskiner/styrketräningsredskap (ikon: en träningsmaskin) 

 Styrkeövningar med andra typer av motstånd (ikon: gummiexpander & medicinboll) 
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 Styrkegymnastik/Styrkeövningar med egna kroppen som motstånd (ikon: en person 

som kör armhävningar eller liknande med bara egna kroppen som motstånd) 

 Rörlighetsövningar (ikon: person som stretchar) 

 Uthållighetsaktiviteter (ikon: person som joggar lugnt eller kanske kör crosstrainer) 

 Helkroppsstyrkeövningar/Övningar som tar på flera muskelgrupper (ikon: person som 

kör övningen ryck och precis gjort draget så sitter djupt och med stången över huvudet 

på raka armar) 

 Styrkeövningar för ben (ikon: person som kör benpress + en anatomifigur där 

benmusklerna synliggörs/markeras) 

 Styrkeövningar för mage och sidböjare (ikon: person som kör magmaskin + en 

anatomifigur där magmuskler och sidbörjamuskler synliggörs/markeras) 

 Styrkeövningar för rygg, baksida axlar och biceps (ikon: person som kör sittande rodd 

i hiss + en anatomifigur där ryggmusklerna samt musklerna på baksidan av axlarna 

och armbörjarmusklerna (biceps) synliggörs/markeras) 

 Styrkeövningar för bröst, fram- och utsida axlar samt triceps (ikon: person som kör 

bänkpress) 

 

Klickar du på uthållighetsaktiviteter kommer sådana upp. När du väljer en får du välja en 

uthållighetsträningsmetod på samma sätt som enligt ovan för styrka. 

Klickar du på ”Rörlighetsövningar” kommer sådana upp och efter vald övning väljer du en 

förvald metod på liknande sätt som för styrka. 

 

Färdigt program 

När programmet är klart skall det sparas. Här bör det vara ”idiotsäkert”. Det skall vara 

pyssligt att radera det program man utformat. Det skall hela tiden automatsparas, även om 

t.ex. batteriet tar slut eller man råkar går ur applikationen eller programmet av misstag. Det 

skall vara så att man ytterst medvetet och i mer än ett steg måste göra något för att radera det 

man hållit på att utveckla. Sedan skall man naturligtvis kunna ha en bra struktur för vart 

programmet sparar och hur man döper och organisera det. 

När man har det färdiga programmet skall det gå att skriva ut så man får ett träningsprogram 

med bild för varje övning och information om dosering, kraftinsats, belastning, pauser … 

Normalt sett 8 övningar per A4-sida, men man skall kunna välja andra utskrifter med färre 

eller fler per sida om man så önskar. 

Vidare skall man kunna ha programmet med sig som ett hjälpmedel både för vad man skall 

göra och hur man skall göra. Det behövs naturligtvis inte ute i skidspåret, men däremot en 

ovärderlig hjälp på gymmet. Då skall den person som tränar kunna ha med sig sin iPad eller 

sin smart phone på gymmet. Vid varje ny övning kan han/hon välja att klicka på övning så 

startar animationen enligt tidigare beskrivning och han/hon ser exakt hur övningen skall 

utföras. 
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Bilaga 2: Lathund 

 

 

Figur 13. Lathund för planering av styrketräning. 

Figur 13 visar en så kallad ”lathund” som används vid planering av styrketräningspass. Genom 

lathunden kan den som utför övningen veta hur mycket denne ska anstränga sig etc.  
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Bilaga 3: Ramverk med framtagna riktlinjer 

Tabell 1. Sammanställning av riktlinjer. 

Kategori Nr Riktlinje 

Färgsättning 1 Färger(text/bakgrund) ska skapa kontrast och klarhet i det som visas på 
skärmen. 

  2 Möjlighet att ändra färger. 

  3 Färgerna rött och grönt bör ej kombineras. 

  4 Färger ska användas för att dra användarens fokus till viktig information. 

Text och språk 5 Använd Serif-teckensnitten: Arial, Verdana, Helvetica eller Tahoma. 

  6 Textstorleken bör vara jämförbar med 12 pt eller 14 pt . 

  7 Möjlighet att förstora text. 

  8 Undvik användandet av enbart stora bokstäver. 

  9 Undvik att dela upp ord med bindestreck i slutet av en textrad. 

  10 Klart och enkel språk utan metaforer, slang , tekniska uttryck och förkortningar. 

Layout och innehåll 11 Grafiska element bör kompletteras med beskrivande text. 

  12 Undvik användandet av för många element för att inte få ett plottrigt gränssnitt. 

  13 Layout och medel för navigering bör vara konsistent i samtliga vyer. 

  14 Navigeringsknapparna hem, bakåt, framåt och stödknappen hjälp bör finnas 
tillgänglig i varje vy. 

  15 Tryckbara element bör minsta ha storleken 48dp i höjd och bredd. 

  16 En vy ska enbart innehålla information som underlättar de uppgifter som ska 
utföras. 

  17 Det ska finnas påminnelser om en vys sammanhang tillgängliga. 

Dialogrutor 18 Använd dialogrutor för att förse användaren med mer detaljerad information vid 
vissa handlingar(t.ex. borttagande av sparade filer). 

Ljudstöd och haptisk 
feedback 

19 Använd ljud  och vibrationer som ett alternativt/kompletterande förmedlingssätt 
av information. 

  20 Möjlighet att ändra volym. 

Undertext i 
videouppspelning 

21 Ge möjlighet till användning av olika typer av undertexter och gör detta medel 
lätt lokaliserbart. 

Hjälpverktyg 22 Alla interaktioner bör vara styrbara med olika typer av styrenheter(t.ex. möss, 
tangentbord etc.) och ha samma funktionalitet oavsett om styrenhet används 
eller ej. 

  23 Se till att fokusordning är korrekt för problemfri navigering. 
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Bilaga 4: Implementerade riktlinjer i prototypen 

Tabell 3. Sammanställning av implementerade riktlinjer i prototypen. 

 

Kategori Nr Implementerade riktlinjer i prototypen  

Färgsättning 1 Vit bakgrund, svart text.  Blå, orange eller röd färg på knappar med skuggad, vit 
text.  

  2 Ej implementerad. 

  3 Färgerna rött och grönt har ej kombinerats. 

  4 Blå, orange och röd färg har används för att dra fokus till knappar. Blå färg för 
"positiv" funktionalitet, orange för "neutral" och röd för "negativ". 

Text och språk 5 Bland de typsnitt som går att välja mellan finns Androids inbyga typsnitt Serif. 

  6 Genom att ändra textstorleken i applikationen går det att uppnå jämförbar 
storlek.  

  7 Möjlighet att förstora text finns tillgänglig. 

  8 Användandet av enbart stora bokstäver har unvikits. 

  9 Uppdelning av ord med bindestreck i slutet av en textrad har undvikits. 

  10 Texter är kortfattade, enkla, utan slang och förkortningar. 

Layout och innehåll 11 Grafiska element har kompletterats med beskrivande text. 

  12 Enbart nödvändig funktionalitet finns i en vy. 

  13 Vissa element är konsistenta utöver hela applikationen: Actionbar, navigation 
etc. Återanvändning av layouter görs där det är möjligt. 

  14 Navigeringsknapparna hem, bakåt och stödknappen hjälp finns tillgänglig i 
varje vy. 

  15 Alla tryckbara element har storleken 48dp i höjd och bredd, eller större. 
Undantaget är knapparna i actionbaren då dessa är hårdkodade från fabrik. 

  16 Varje vy innehåller enbart relevant information. 

  17 Påminnelser om en vys sammanhang finns i titeln på actionbar, samt i 
eventuella dialogrutor som uppkommer vid vissa handlingar. 

Dialogrutor 18 Dialogrutor uppkommer då användaren vill ta bort ett program eller en övnings, 
samt ifall denne vill återgå till hemsidan. 

Ljudstöd och haptisk 
feedback 

19 Vibrationer används vid dialogrutor för att uppmärksamma användaren om ett 
viktigt beslut. Ljud används vid knapptryck. 

  20 Möjlighet att ändra volym finns redan inbyggt i telefonen. 

Undertext i 
videouppspelning 

21 Undertexter har inte varit nödvändiga då inlagda videoklipp ej innehåller ljud.  

Hjälpverktyg 22 Ej testats. 

  23 Ej implementerad. 
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Bilaga 5: Manuskriptet 

Mitt namn är [Eric eller Kim] och jag kommer att guida dig genom detta. 

 

[Eric eller Kim] är min “kollega” som kommer att kolla på vad vi gör under de 

närmsta 15 minuterna 

 

Först av allt vill jag tacka dig för att du är villig att hjälpa oss. 

 

Om du inte har något emot det som ska jag kolla över mitt manuskript så jag 

inte missar något. 

 

Vi har som sagt utvecklat en mobilapplikation och vi vill ta reda på ifall den 

går att använda av riktiga användare - alltså du. 

 

Det här är inte ett test av dig. Det finns inga svar som är rätt eller fel. Det är 

meningen att du ska hjälpa oss testa applikation vi tagit fram. Var ärlig med 

dina svar - du kommer inte såra någons känslor. 

 

Vi ska nu gå igenom några scenarion som kan utspela sig i applikationen. 

Eftersom detta är en prototyp så skulle en krasch av programmet kunna hända 

och ifall det gör det så är det inte ditt fel. 

 

Om du skulle vilja ta rast säg bara till. Samma gäller ifall du inte vill besvara 

några frågor, alltså säg bara till. Har du några frågor innan vi börjar? 

 

En sak jag vill att du hjälper mig med medans vi gör detta är att du hela tiden 

säger vad du tänker. Alltså tala om vad du tänker medans du utför de 

kommande övningarna. Till exempel ifall du försöker komma på vad du ska 

göra härnäst under en övning så säger du bara vad du tänker så jag hänger med. 

Jag kommer ge dig några saker som du kommer få göra på applikationen och 

jag vill att du tar dig så långt du kan själv. Jag kommer att sitta här, men jag 

kommer inte kunna besvara några av dina frågor. När du tycker att du är klar 

med uppgiften så säger du till. 

 

Då startar vi, läs uppgiften högt för mig och börja sedan utföra den. [Ge första 

övningen till testpersonen] 

[Efter varje övning] Bra jobbat. Här kommer nästa övning. 

[Under uppgifterna, om nödvändigt] Kom ihåg att tala om vad du tänker. 

[Efter alla uppgifter] Tack. Din feedback har varit väldigt hjälpsam. Har du 

några frågor som kommer upp just nu efter att du gjort detta? 

Om du inte har något emot det så skulle jag vilja ställa några frågor angående 

din upplevelse med applikationen [Gå igenom kvalitativa frågor, och 

eventuella frågor som uppkommit under testet] 

Ok, då var vi klara återigen tack så mycket för din medverkan. 
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Bilaga 6: Användartestet 

1. Uppgift: (Startsidan visas) Vad tror du att du kan göra på sidan som visas 

just nu? 

 

2. Uppgift: Skapa ett nytt träningsprogram. 

 

3. Uppgift: Efter att du skapat ditt program, backa till startsidan på lämpligt vis. 

Leta sedan på det program du nyss skapade och gå in på det. 

 

4. Uppgift: Leta dig fram till övningen Marklyft genom nuvarande sida 

program. Marklyft är en träningsövning som använder fria vikter och tränar 

bland annat ryggen. 

 

5. Uppgift: Kolla på videon som tillhör övningen Marklyft. Pausa sedan videon 

och spela därefter upp den igen. 

 

6. Uppgift: Går det att hitta instruktioner i textform utöver videon, om ja, hur? 

 

7. Uppgift: Lägg nu till Marklyft i ditt program, se till att den är av typen 

grundstyrka. 

 

8. Uppgift: Starta programmet och slutför det. 

 

9. Uppgift: Ändra namn och cirkelträning på ditt program.  

 

10. Uppgift: Ändra en av dina övningar till typen Uthållig styrka. 

 

11. Uppgift: Ta bort ditt träningsprogram. 

 

Omgång 2 

Uppgift: Skapa ett nytt program och tre (3) valfria övningar med valfria 

attribut. Starta programmet och genomför det. Ta därefter bort ditt program. 

 

Kvalitativa frågor 

Hur skulle du betygsätta din upplevelse med applikationen(1-5)? 

Varför valde du att sätta betyget(1-5)? 

Vad var dåligt? Varför? 

Vad var bra? Varför? 

*Om frustration eller liknande noteras: 

Märkte att du hade problem med uppgift X, vad var det som gjorde den svår? 
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Bilaga 7: Anteckningar under användartestet 

Resultat: uppgifter(omgång nr 1) 

 

Uppgift 1 

Testperson 1: Lyckas i tillräcklig mån identifiera funktion  hos samtliga 

element på startsidan. Elementen på startsidan tillgodoser alltså tillräcklig 

information textvis samt visuellt för att få en uppfattning av deras respektive 

funktion. 

 

Testperson 2: Lyckas identifiera funktionalitet för vad knapparna 

“Träningsprogram” och “Träningsövningar”. Lägger inte märke till 

stödfunktionerna hjälp, inställningar och hem-symbolen.  

 

Testperson 3: Identifierar knapparna: träningsövningar och träningsprogram, 

som ett sätt att se övnings och program. Lägger inte märke till stödfunktionerna 

i nedre delen av skärmen. 

 

Testperson 4: Lyckas identifiera knapparna: träningsprogram och 

träningsövningar. Tror att de användas till att hitta övningar och hur ett 

träningsprogram visas. Lägger inte märke till stödfunktionerna i nedre delen av 

skärmen. 

 

Uppgift 2 

Testperson 1: Förstår samtliga element i den nuvarande aktiviteten och lyckas 

skapa ett träningsprogram på egen hand med lite påminnelse om vad uppgiften 

var. 

 

Testperson 2: Förstår på egen hand hur ett nytt träningsprogram skapas. 

Behövde dock hjälp med hur tangentbordet tas upp när namn på 

träningsprogram skrivs in. 

 

Testperson 3: Lyckas utan notervärdiga svårigheter klara uppgiften. 

 

Testperson 4: Klarar av att leta sig fram till var träningsprogram skapas. Har 

problem med vad för slags namn som ska skrivas in, tror att det är 

övningsnamnet. Vet inte riktigt vad cirkelträning används till, förklarar vad 

cirkelträning går ut på istället. Lyckas skapa ett träningsprogram efter 

förklarande att namnet står för vad dennes träningsprogram ska heta och att det 

är möjligt att välja cirkelträning. 

 

Uppgift 3 

Testperson 1: Lyckas på egen hand att navigera till startsidan på applikationen 

med hjälp av upprepade tryckningar på telefonens fysiska bakåt-knapp. Test 

person lyckas på egen hand hitta sitt skapade program i programlistan, samt gå 

in på denna. 

 

Testperson 2: Hittar inte rätt program på första försöket. Behöver hjälp att hitta 

bakåtknappen. Försöker scrolla i listan genom sätta fingret på scrollsymbolen 
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som är synlig istället för att dra fingret mitt i listan. Förstår att programmen i 

listan går att klicka på. 

 

Testperson 3:Lyckas hitta programmet i listan utan problem. Förstår att den är 

skrollbar. 

 

Testperson 4: Hittar sitt program. Har lite problem med att scrolla i listan, vill 

gärna använda scrollbaren som syns på sidan. 

 

Uppgift 4 

Testperson 1: Lyckas efter lite betänketid samt påminnelser om uppgiften hitta 

den önskade uppgiften. 

 

Testperson 2: Har vissa problem att lägga till angiven övning. Behöver 

guidning för att hitta fram till rätt övning. 

 

Testperson 3: Lyckas navigera till övningen utan hjälp från guiden. 

 

Testperson 4: Behöver lite hjälp att hitta den kategori som övningen ligger i. 

 

Uppgift 5 

Testperson 1, 2, 3, 4: Lyckas utan notervärdiga svårigheter klara uppgiften. 

 

Uppgift 6 

Testperson 1, 2, 3, 4:  Lyckas utan notervärdiga svårigheter klara uppgiften. 

 

Uppgift 7 

Testperson 1, 2, 4: Lyckas utan notervärdiga svårigheter klara uppgiften. 

 

Testperson 3: Letar efter lägg till knapp på instruktionssidan. Hittar inte 

bakåtknappen för att navigera tillbaka till sidan där man lägger till övningen. 

Med liten guidning lyckas även denna person lägga till övningen. 

 

Uppgift 8 

Testperson 1, 2, 3, 4: Lyckas utan notervärdiga svårigheter klara uppgiften. 

 

Uppgift 9 

Testperson 1, 2, 3: Lyckas utan notervärdiga svårigheter klara uppgiften. 

 

Testperson 4: Lyckas ändra programnamn, förstår bättre denna gång att 

programnamnet ska skriva i, inte övningsnamn. 

 

Uppgift 10 

Testperson 1, 2: Lyckas utan notervärdiga svårigheter klara uppgiften. 
 

Testperson 3: Svårt att förstå uppgiften, och tar bort programmet istället för att 

ändra. Efter att programmet lagts till igen tillsammans med övningen 

uppmanas personen göra om uppgiften. Personen förstår nu uppgiften men 

försöker använda sig av ändra knappen för program istället. Detta tycks skapa 

en hel del förvirring då personen ytterligare en gång försöker använda sig av 
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fel ändra funktion. Efter påminnelse av uppgiften lyckas personen till slut hitta 

in på övningen och ändra dess attribut. 

 

Testperson 4: Trycker på knappen för att ändra program istället för att gå in på 

övningen för att göra ändringar. Hittar tillslut rätt och efter lite betänketid 

identifierar hur övningen ska sparas efter ändring.   

 

Uppgift 11 

Testperson 1, 2, 3, 4: Lyckas utan notervärdiga svårigheter klara uppgiften. 

 

Resultat: Kvalitativa intervjufrågor 

Fråga 1 

Testperson 1: Ger applikationen betyget 5 av 5. 

 

Testperson 2: Ger applikationen betyget 3 av 5 

 

Testperson 3: Ger applikationen betyget 5 av 5. 

 

Testperson 4: Ger applikationen betyget 5 av 5. 

 

Fråga 2 

Testperson 1: Anledningen till det givna betyget var att färgerna i 

applikationen var bra, samt att informationen var tillfredställande. 

 

Testperson 2: Betyget sätts till 3 av 5, testpersonen tycker applikationen är 

enkel att använda. Betyget sjunker då testpersonen inte finner 

mobilapplikationen tillräckligt tillfredsställande i dess funktionalitet och vad 

den ska användas till. Vill kunna göra mer. Vill även ha mer färger. 

 

Testperson 3: Är nöjd med urvalet av träningsövningar, enkelt att se hur en 

övning ska utföras eftersom att dessa representeras på tydligt vis genom både 

video och text. 

 

Testperson 4: Tycker att upplevelsen överlag var tillfredsställande. 

 

Fråga 3 

Testperson 1: Påstår att denne inte kunde finna någon nackdel med 

applikationen. 

 

Testperson 2: Tycker att det borde finnas fler funktioner i applikationen. 

Testpersonen vet inte riktigt vad denne skulle ha för användning av 

applikationen. Vill ha mer färger. 

 

Testperson 3: Påstår att denne inte kunde finna någon nackdel med 

applikationen. 

 

Testperson 4: Hittar inga nackdelar som denne vill ta upp med författarna. 
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Fråga 4 

Testperson 1: Fördelar med applikationen var att det var enkelt att läsa, tydlig 

information om hur man skall gå tillväga för att lösa uppgifter, samt att 

färgerna i applikationen användes på ett sådant sätt att det gjorde uppgifter 

lättare att lösa. 

 

Testperson 2: Tycker att applikationen är lätt att förstå och använda. 

 

Testperson 3: Ger samma svar som fråga 2. 

 

Testperson 4: Tycker att instruktionerna var tydliga. Föredrog applikationen 

framför att använda dator eller skriva för hand i uppläggning av 

träningsprogram. 

 

Resultat: uppgifter(omgång nr 2) 
Uppgift 1 

Testperson 1: Klarar på egen hand att skapa programmet och lägga till 

övningar. Lite förvirring vid start av ett program men detta löstes efter en 

påminnelse av uppgiften. Borttagning av programmet lyckades även  personen 

med på egen hand.  

Hjälp/Hem funktionen användes aldrig. 

 

Testperson 2: Lyckas utan problem att skapa ett nytt program och lägga till 

övningar. Är inte speciellt noggrann med att läsa dialogrutor som poppar upp, 

kommer ihåg vad som händer vid dessa skeden. Utför programmet korrekt och 

lyckas sedan ta bort applikationen. 

 

Testperson 3: Lyckas inte skapa ett eget program utan använder sig av dummy 

program som redan finns inlagda i programlistan. Bortsätt från detta missöde 

lyckas personen slutföra uppgiften på egen hand. 

 

Testperson 4: Behövs påminnas några gånger om uppgiften. Har fortfarande 

lite problem med att scrolla och att skapa ett nytt program. Förhållanden 

mellan spinners behövs förklaras. Lyckas därefter med uppgiften. 

 

Eventuella problem som diskuterades i efterhand 

Testperson 3: Då denna person blanade ihop ändra knappen för program med 

den som ska vara för övningar kom denne fram till ihop med författarna att 

dessa funktioner bör tydliggöras. 

 

Testperson 4: Författarna märkte att testpersonen hade problem med att skapa 

ett nytt program. Tillsammans med testpersonen kommer författarna fram till 

att texten behöver förtydligas när att program ska skapas. 
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Bilaga 8: Bilder på mobilapplikationen 

 

Figur 14. De vyer som visas när ett träningsprogram skapas. 
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Figur 15. De vyer som visas när en övnings läggs till i ett träningsprogram. 
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Figur 16. Vy som visar att inga skapade träningsprogram finns tillgängliga. 

 

Figur 17. Val av kraftansträngning hos en övning. 
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Figur 18. Ändring av en träningsövning. 

 

Figur 19. Visar möjlighet att avsluta träningsprogrammet eller gå till föregående övning. 

 

 


