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Sammanfattning 
Unga elitidrottare är i riskzonen för skador då träningsmängden och prestationskraven är 
höga. Tidigare studier har gjorts på ämnet men informationshämtningen i form av enkäter har 
inte varit tillfredställande med avseende på svarsfrekvensen. Detta tycks bero på att tidigare e-
postutskick av enkäter inte är målgruppsanpassat. Denna bakgrund har lett till 
problemformuleringen som avhandlas i denna rapport. Projektets mål är att utveckla en 
användarvänlig rapporteringsapp med möjlighet att skicka notifikationer till användaren när 
rapportering ska ske. Applikationen utvecklades i Java för användning av enheter med 
operativsystemet Android. Användartester gjordes på fem unga elitidrottare där allmänna 
frågor om appen ställdes. En fungerande app utvecklades med en viss begränsning i 
funktionaliteten. Användartesterna som gjordes gav positiva resultat med kritik om ett fåtal 
buggar. För att kunna lanseras kräver appen fortsatt utveckling för att lösa dessa 
begränsningar och buggar. Om detta görs kan applikationen vara ett lämpligt verktyg för 
datainsamling, och på så sätt ersätta eller vara ett komplement till de enkäter som tidigare 
använts. 
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Abstract 
Young elite athletes are in the risk zone for injuries due to their amount of exercise and high 
expectations. Earlier subject studies in the form of surveys have not been satisfactory due to 
low response rates. This matter seems to depend on earlier e-mail send outs of surveys being 
ill suited for young elite athletes. The aim of this project is to develop a user-friendly 
reporting app with the possibility of sending notifications to user when report is due. The 
application was developed in Java for usage of devices with the operative system Android. 
User surveys were made on five young elite athletes where common questions about the app 
were asked. A functioning app was developed with some limitation in its functionality. The 
app was given mostly positive responses in the user test, with some critique regarding bugs in 
the application. With further development there is potential of creating a more complete app 
hence increasing the response rate.  
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Förkortningar 
App - Applikation 

GUI – Grafiskt användargränssnitt (Graphical User Interface) 

IDE – Integrerad utvecklingsmiljö (Integrated Development Environment) 

JSON – Filformat för databaser (JavaScipt Object Notation) 

KASIP – Karolinska Athlete Screening Injury Prevention 

UI – Användargränssnitt (User Interface) 

XML – Filformat för design (Extensible Markup Language) 



v 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion ......................................................................................................................... 1 

Mål ............................................................................................................................... 1 

Avgränsningar ............................................................................................................. 1 

2. Bakgrund ............................................................................................................................. 2 

Appar ........................................................................................................................... 2 

Databaser och databassystem ...................................................................................... 3 

Karolinska Athlete Screening Injury Prevention (KASIP) .......................................... 3 

Enkätundersökningar ................................................................................................... 4 

3. Metod .................................................................................................................................. 6 

Tester av appens olika funktioner ................................................................................ 6 

Utformning av databas ................................................................................................. 7 

Första version av appen och administrationsappen ..................................................... 7 

Användartester och enkät ............................................................................................ 8 

4. Resultat ............................................................................................................................... 9 

Appens olika vyer ........................................................................................................ 9 

Appens databassystem ............................................................................................... 11 

Användartester och enkät om appen .......................................................................... 11 

5. Diskussion ......................................................................................................................... 12 

Komplikationer i projektet och begränsningar i appen.............................................. 12 

Användarvänlighet ..................................................................................................... 12 

Jämförelse av KASIP-appen och tidigare systemet ................................................... 13 

Förbättringsområden .................................................................................................. 13 

6. Slutsats .............................................................................................................................. 15 

7. Referenser ......................................................................................................................... 16 

Bilagor: 

1. Enkätsvar
2. KASIP-app Javakod
3. KASIP-app layout xml
4. KASIP-app values xml
5. KASIP_admin Javakod
6. KASIP_admin layout xml
7. Uppdragsgivarens specifikation av frågor till 

appen. 



1 

1. Introduktion

Skador som sker i samband med idrott är vanliga och antalet idrottsskador som inträffar i 
Sverige varje år uppskattas vara cirka 100 000 [1]. Vidare finns enligt Centrum för 
idrottsskador ytterligare odokumenterade siffror på idrottsutövare med belastningsskador. En 
del av de som drabbas är ungdomar och av de som fortsätter banan mot organiserad elitidrott 
ökar risken för skador till följd av stora påfrestningar i form av högre krav och mer intensiv 
träning.         

I en studie av von Rosen et al. [2] har författarna följt unga elitidrottare på flera 
riksidrottsgymnasier i Sverige för att kartlägga faktorer som leder till idrottsskador. 
Kvantitativ datainsamling har gjorts med hjälp av en metod som tagits fram av Clarsen et al. 
[3]. Formuläret för datainsamling har i studien skett med tjänsten Questback [4] vilket är ett 
onlineformulär. De deltagande idrottarna har regelbundet fått en länk skickad till sig per e-
post med förfrågan om att fylla i frågor gällande sin gångna träningsvecka. Studien har varit 
del av ett projekt som syftar till att ta fram åtgärder eller ett utbildningsmaterial för att 
förebygga skador.  

Efter att datainsamlingsfasen av projektet färdigställts har svarsfrekvensen utvärderats. Von 
Rosen et al. har dragit slutsatsen att metoden för datainsamling måste förbättras och 
målgruppsanpassas för att svarsfrekvensen ska öka. Författarna har därför kontaktat KTH med 
en förfrågan om att ta fram en app för datainsamling till projektet med förhoppning om att 
detta ska förbättra svarsfrekvensen.  

Uppdragsgivarnas motivering till utveckling av en app är att målgruppen (unga elitidrottare) 
visat tecken på att den nuvarande datainsamlingen inte är passande för deras livsstil. 
Exempelvis har identifierats att deltagarna inte dagligen använder en dator vilket är 
problematiskt då formuläret som i nuläget används inte visas på ett bra sätt i mobila webben. 
Vidare ger en app möjlighet att tillföra annan funktionalitet såsom påminnelser om 
inrapportering och visualisering av rapporterade data vilket ger feedback till användaren. 

 Mål 
Primära mål: 

• Att skapa en app för datainsamling av träningsdata för användning i uppdragsgivarens
studie.

• Appen ska i ett användartest upplevas som användarvänlig.

Sekundära mål att arbeta mot när de primära är uppfyllda: 

• Appen ska ge feedback till användaren för att uppmuntra inrapportering, exempelvis
genom att visa statistik över träningen eller påminnelser via notiser.

 Avgränsningar
Projektet avgränsas till att ta fram en app för plattformen Android. En iOS-app togs med 
andra ord inte tas fram inom projektets ramar. 
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2. Bakgrund

 Appar 
Ordet “app” kom att spridas till allmänheten i samband med att Apple lanserade sin iPhone 
där en av de viktigaste framgångsfaktorerna var App Store [5]. Apples VD Tim Cook har 
beskrivit App Store med orden "Nothing like the App Store existed before and it has 
fundamentally changed the world" [6]. Även om det även tidigare fanns viss möjlighet att 
hämta program till telefonen från den mobila webben är det ingen tvekan om att 
introduktionen av App Store var revolutionerande i den grad plattformen gjorde möjligt att 
snabbt och enkelt ladda ner nya program till enheten. Andra tillverkare följde snabbt exemplet 
och startade liknande tjänster och idag är App Store samt Google Play de dominerande 
plattformarna för distribution av appar.  

App Store (och senare Google Play) gjorde appar tillgängliga på två fronter. Dels för 
användare, men också minst lika viktigt tillgängligt för utvecklare. Genom plattformarna 
kunde enskilda utvecklare från hela världen producera appar vilka sedan distribuerades 
globalt. Detta kan beskrivas som en demokratisering av programutveckling. Följaktligen var 
det inte bara stora företag som kunde sälja program till konsumenter, utan vem som helst med 
tillräcklig kunskap kunde själv utveckla en app och publicera den för distribution på 
plattformen. På detta sätt har utbudet av appar vuxit oerhört snabbt. Vid lanseringen av App 
Store 2008 fanns 500 appar [7] vilket vuxit till 2,2 miljoner tillgängliga appar i januari 2017 
[8]. Dessa har tillsammans laddats ner 130 miljarder gånger [8].  

Med dessa höga siffror som argument är det tydligt att appar blivit en del av vardagen för de 
flesta i utvecklade länder. Deras nästan obegränsade möjlighet till utveckling av 
användarvänliga program för allehanda ändamål har bidragit till att göra dem nästan 
oumbärliga i vardagen.  

De dominerande operativsystemen för smartphones, Android och iOS, använder olika 
programmeringsspråk för utveckling av appar. Det officiella språket för Android är Java 
medan iOS använder Swift. Båda systemen använder även ett flertal andra 
programmeringsspråk där C och C++ är språk som delas mellan plattformarna. Att de delar 
dessa programmeringsspråk innebär emellertid inte att en app som programmerats i C eller 
C++ direkt kan användas på båda plattformarna.  

En möjlighet vid utveckling av appar för båda plattformarna är att använda verktyg för “cross 
platform”-utveckling. Genom dessa verktyg räcker det att skriva majoriteten av koden en 
gång. Sedan anpassar verktyget koden till respektive operativsystem. Även om ett sådant 
verktyg används är det dock inte en fullständig lösning. Efter att koden översatts krävs 
fortfarande manuell handpåläggning för att få koden att fungera samt för design av respektive 
användargränssnitt. 

En plattform för utveckling av appar är Thunkable [9]. Denna webbapplikation möjliggör 
design av användargrännsittet genom ”drag-and-drop”. Själva programmeringen av logiken 
sker genom att olika så kallade ”blocks” kombineras. Detta gör programmeringen enklare för 
personer utan gedigen erfarenhet av programmering i konventionella programmeringsspråk.  
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 Databaser och databassystem 

Många appar och program i allmänhet använder databaser för lagring av en stor mängd data 
som behöver finnas tillgänglig för att programmet ska kunna fungera. Ett exempel är 
användaruppgifter.  

Databaser finns överallt i det moderna samhället, från det lokala bibliotekets låneregister till 
Googles söktjänst används det en databas av något slag. En databas är en stor samling av 
relaterade data. Mer specifikt är databasen en slags representation av den verkliga världen och 
är utformad för ett specifikt ändamål samt att data är logiskt sammanhängande och fyller ett 
syfte [10].  

En databas skapas med hjälp av en databashanterare vilket är ett verktyg som används för att 
definiera, konstruera och manipulera databaser [10]. En databas kan användas såväl för lokal 
lagring som för data som delas mellan användare över hela världen.  

 Karolinska Athlete Screening Injury Prevention (KASIP) 
Bakgrunden till detta arbete var att svarsfrekvensen i uppdragsgivarens studie, KASIP, inte 
var tillräckligt tillfredsställande. Bedömningen var att målgruppen (unga elitidrottare) inte 
nåddes optimalt genom e-post och formulär som måste öppnas i en dator, då en stor del av 
studiens deltagare inte använder denna tjänst och teknik dagligen. Hypotesen var därmed att 
en datainsamling anpassad för smartphones skulle ge en bättre svarsfrekvens.  

Studiens enkät gjordes i Questback [4] och bestod av flera sidor med enkätkomponenter. Vid 
svar med alternativ som generade följdfrågor öppnades en ny enkätsida upp med enbart en 
fråga på den sidan. 

Fig 1. Andel av den svenska befolkningen (12+ år) som dagligen använder internet i dator, 
mobiltelefon respektive surfplatta 2017. Källa: www.svenskarnaochinternet.se, använd enligt CCO 1.0 
[11] 

En studie gjord av Internetstiftelsen i Sverige (IIS) år 2017 visar bland annat statistik på att 97 
% av ungdomar i Sverige mellan 16 och 25 år använder internet på sin mobiltelefon dagligen 
medan siffran på internetanvändning på datorer låg på 82 % (se figur 1) [11]. Vidare finns 
anledning att misstänka att skillnaden mellan användning av smartphone jämfört med dator är 

http://www.svenskarnaochinternet.se/
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större i målgruppen än i riksgenomsnittet. Detta på grund av deras aktiva livsstil samt högre 
grad av resande än normalt för personer i åldersgruppen. 

 Enkätundersökningar 
Enligt Ronda L. Sinkowitz-Cochran beror svarsfrekvensen i en enkät på bland annat 
deltagarnas motivation, enkätens längd och utformning samt den upplevda belastningen av att 
svara på enkäten [12]. Alla dessa aspekter är av vikt för att försäkra goda resultat och hög 
svarsfrekvens. Frågorna som ställs i den enkät som ingår i uppdragsgivarnas studie utgår från 
en metod som tagits fram vid Oslo Sports Trauma Research Center [3]. Denna metod 
behandlar dock endast själva frågematerialet och ej hur dessa ska utformas rent grafiskt eller 
hur det distribueras. Således fanns möjlighet till en förbättring i användarupplevelsen genom 
utveckling av dessa två aspekter.  

Vidare menar Sinkowitz-Cochrans i sin artikel att svarsfrekvens kan potentiellt öka genom 
“tokens of appreciation” vilket kan vara monetära eller icke-monetära belöningar för att utföra 
en enkät [12]. Med detta som bakgrund är det värt att undersöka vidare hur appen direkt kan 
bidra med återkoppling och uppmuntran till studiens deltagare. 

Vid enkätundersökningar används olika typer av fält för att svara på frågor. De relevanta i 
denna rapport är: 

1. Slider
o Ett skjutreglage som dras i våg- eller lodrät riktning för att indikera ett

numeriskt värde i ett intervall (se figur 2.a).
2. Sifferhjul

o Ett hjul som snurras för att indikera ett numeriskt värde i ett intervall (se figur
2.b).

3. Textfält
o Ett fält där användaren kan skriva in text eller numeriska värden (se figur 2.c).

4. Radioknapp
o En knapp som motsvarar ett numeriskt värde eller textsvar. Används i grupper

där bara ett alternativ får väljas (se figur 2.c).
5. Flervalsrutor

o Liknar radioknappar, men flera alternativ kan väljas (se figur 2.e).
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Fig 2.a Slider. Fig 2.b Sifferhjul. 

Fig 2.c Textfält. Fig 2.d Radioknappar. 

Fig 2.e Flervalsrutor. 
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3. Metod

 Tester av appens olika funktioner 
När uppdraget från arbetsgivaren hade fastställts och en app skulle byggas var det första 
steget att översiktligt planera appens utseende, funktioner och logik (se figur 3). Dessa skisser 
gjordes på papper och var sedan med genom hela projektet. 

Fig 3. Skiss av appens olika vyer 

Det programmeringsspråk som valdes var Java vilket är det officiella språket för utveckling 
av appar till Android. Som utvecklingsmiljö valdes Android Studio [13] vilket är en 
integrerad utvecklingsmiljö särskilt anpassad för utveckling av appar till Android. En fördel 
med denna IDE är de funktioner som erbjuds gällande design av det grafiska 
användargränssnittet. I Android Studio är det möjligt att designa GUI:n i en grafisk redigerare 
vilket genererar en XML-fil som beskriver utseendet. XML-filens kod kan också redigeras 
direkt.  

Projektmedlemmarna hade vid projektstarten viss tidigare erfarenhet av programmering i 
Java, men inge erfarenhet av Java för Android och Android Studio. Därför togs två kurser på 
coursera vilket är en plattform för onlinekurser. Dessa var Build Your First Android App 
(Project-Centered Course) [14] samt de två första modulerna av Android App Development 
Specialization [15]. Kurserna bidrog med kunskap om programmering särskilt för Android 
och komponenter för det grafiska gränssnittet.  

Utvecklingen av appen gjordes stegvis på så sätt att olika delfunktioner som tillsammans 
bygger upp appen testades separat. Detta skedde genom att ett flertal mindre appar 
programmerades, där varje app testade en eller flera funktioner som krävdes till den riktiga 
appen. 

En komponent till användargränssnittet togs in från ett externt Androidbibliotek, nämligen 
Compound Button Group av llollox [16]. Detta bibliotek gav möjlighet till enklare hantering 
av svar från fält med flervalfrågor än vad som är möjligt i Android Studios 
standardkomponenter. 
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Frågorna i appen specificerades av uppdragsgivaren. Dessa bestod av tolv frågor med 
följdfrågor vilka skulle aktiveras beroende på hur användaren svarade på enkätens 
huvudfrågor (se bilaga 7). 

 Utformning av databas 
När de grundläggande komponenterna testats började olika databasfunktioner undersökas. För 
att hantera användare och appdata valdes Firebase vilket är en molnbaserad databas och 
databashanteringssystem som har en väl utbyggd kompatibilitet med Android Studio. De 
firebasefunktioner som användes var “Realtime database”, ”Authentication” och “Cloud 
Messaging”. “Realtime database” var den komponent som var tilltänkt för lagring av såväl 
rapporterade träningsdata som användardata. Testerna av denna komponent innefattade bland 
annat att läsa från och skriva till databasen.  

“Authentication” användes för att hantera användarprofilerna. Med hjälp av Firebase UI Auth 
[17] skapades ett användargränssnitt för inloggning, registrering och hantering av glömda
lösenord. Detta UI kopplades till “Authentication” i Firebase och gav på så sätt appen ett sätt
att hantera användare och deras lösenord.

I alla databaser är en viktig faktor att rätt data hamnar på rätt plats, och så var fallet även med 
denna app. I detta fall handlade detta om att rätt rapporteringsvecka registreras för rätt 
användare. Vidare var ett krav att undvika att en användare kan rapportera flera gånger på en 
rapporteringsvecka alternativt rapportera för fel vecka. Dessa funktioner testades genom att 
fylla i svar på enkätsidan och följa var svaren allokeras och likaså åt motsatt riktning ändra 
data i databasen och se hur appen tog emot de ändringar som gjordes i databasen  

 Första version av appen och administrationsappen 
Vid avslutad testperiod initierades implementering av den första versionen av den faktiska 
appen som skulle presenteras för uppdragsgivaren. Implementeringen startade med att skapa 
enkätsidan för appen. Som grund till denna fanns en mall med enkätfrågorna från 
uppdragsgivaren. Denna mall gav en överblick hur frågorna skulle struktureras. Till stor del 
följdes denna mall, men vissa förbättringar gjordes också. Ett exempel på en sådan förbättring 
var att ersätta frågor med flervalssvar med sliders. 

När enkäten utformats testades denna för att säkerställa att svaren skickades till Firebase i rätt 
ordning. För att försäkra att data organiserades på ett sådant sätt att uppdragsgivaren kunde ta 
del av denna och importera i sitt statistikverktyg gjordes i denna fas även ett test av export 
från databasen. Detta gjordes genom att exportera en JSON-fil från databasen vilket sedan 
importerades i Microsoft Excel. 

En viktig funktion i appen var att påminna användaren om att rapportera. Det 
tillvägagångssätt som valdes var notifikationer som skickas ut till de som inte rapporterat. För 
att möjliggöra detta användes “Cloud Messaging” i Firebase. Kod för att ta emot 
notifikationer implementerades i användarappen och en administrationsapp utvecklades för att 
hantera utskicket av notifikationerna. 

Administrationappens funktion var att skapa ett meddelande som utgör notifikationen och 
sedan distribuera detta till rätt användare. Vid distribution av notifikationer används “message 
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tokens” som adress till mottagaren, och administrationappen tjänar alltså till att ta fram en 
lista av dessa. En algoritm skapades för detta ändamål som genom att jämföra listan över 
samtliga användare med de användare som rapporterat in tar fram en lista över de användare 
som inte rapporterat in. Denna lista används i sin tur sedan för att med hjälp av binär sökning 
söka fram de ”message tokens” som svarar mot respektive användar-ID. 

 Användartester och enkät 
När den slutgiltiga versionen av appen var utvecklad behövde tester göras för att upptäcka 
eventuella förbättringsområden och buggar. Gruppen av testpersoner utgjordes av fem 
deltagare som valts ut av uppdragsgivaren. Deras uppdrag var att testa appen utförligt och 
sedan svara på en enkät om hur de upplevde appen. Enkäten och appens installationsfil 
skickades via e-post till testpersonerna. Enkäten gjordes i Googles formulärverktyg [18]. 
Frågor ställdes om helhetsintrycket av appens inloggningsvyer och enkätskärm samt om 
användaren fann appen tydlig och lättanvänd. Appen bestod också av frågor om 
testpersonerna upplevde några buggar samt om några förbättringsområden existerade.  
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4. Resultat

 Appens olika vyer 
Resultatet av projektet var en Android-app för inrapportering av träningsdata bestående av 
följande vyer: en inloggningsskärm, en startskärm och en enkätsida (se figur 4-6). Appens 
kod återfinns i bilaga 2-6. 

Fig 4. Inloggningskärm Fig 5. Startskärm 

Fig 6. Enkätskärm 

Den slutgiltiga versionen av appen var strukturerad så att inloggningsskärmen har alternativen 
att skapa en användare genom e-post eller via ett Google-konto. Vid registrering av ny 
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användare tillåts användaren att fylla i e-post, för- och efternamn samt lösenord. Appen 
tillåter också Google Smart Lock vilket ger användaren möjlighet att logga in på redan 
existerande Google-konto utan registrering. 

Påföljande skärm är startskärmen där en knapp för att påbörja rapportering finns. Under denna 
knapp finns en text som vidare förklarar för användare hur statusen är för rapportering. Vid 
scenariot att användaren inte har rapporterat och veckan i fråga är en rapporteringsvecka 
kommer knappen vara möjlig att klicka på och ha texten ”Fyll i träningsrapport nr ” där 
siffran efter ”nr” beror på vilken träningsrapport som ska rapporteras. Under knappen lyder en 
text som följande: ”Rapporteringen är öppen”. Om användaren har rapporterat på aktuell 
rapporteringsvecka har knappen texten ”Du har redan rapporterat” och underliggande text 
lyder: ”Nästa rapportering öppnar vecka ” där veckan beror på hur stort 
rapporteringsintervallet är och vilken vecka det är i fråga. Vid tillfället det inte är 
rapporteringsvecka är texten på rapporteringsknappen ”Träningsrapporten stängd”. Under 
denna text finns det en utloggningsknapp som avslutar appen och loggar ut.  

När rapporteringsknappen är klickbar och användaren klickar på att rapportera förflyttas 
användaren till vyn för enkätskärmen. Skärmen består av enkätfrågor och en knapp längst ner 
på skärmen som är till för att skicka svaren till databasen. Enkätskärmen består av 12 
obligatoriska frågor som användare måste svara på att för att kunna rapportera (se figur 7). 
Fråga 6 till 11 i enkäten har följdfrågor som är obligatoriska i fallet om användare väljer ett av 
alternativen som genererar dessa. Om användaren försöker skicka in ett svar utan att ha svarat 
på de obligatoriska frågorna visas ett kortvarigt meddelande (se figur 7). 

Meddelandet informerar användaren vilken fråga som inte har besvarats, där den första 
obesvarade frågan i kronologisk ordning visas i varningsmeddelandet och frågetexten ändrar 
färg till röd. 

Fig 7. Varningsmeddelande vid obesvarad fråga 
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De olika komponenter som bildade svaren till frågorna på enkätskärmen bestod av: En 
textruta för användaren att svara hur många timmar den hade tränat, två sliders för att skatta 
ansträngning och allmänt välmående hos användaren och två sifferhjul för att användare ska 
svara på genomsnittlig sömn och tävlingsfrekvens i användarens idrott. Vidare fanns det nio 
grupper av radioknappar där användaren får svara på olika frågor angående skador, smärta 
och minskning av träningsmängd. Slutligen fanns fyra grupper av flervalsfrågor.   

När de obligatoriska frågorna är besvarade av användaren skickas svaren till databasen genom 
att trycka på inskickningsknappen längst ner på enkätskärmen. Efter klicket visas en notis 
som meddelar användaren att dess svar är skickade och därefter omdirigeras användaren 
tillbaka till startskärmen. 

 Appens databassystem 
En databas skapades i databashanteringssystemet Firebase [19]. ”Realtime Database” var 
platsen där intervallet för rapportering kunde justeras samt vilken vecka som är startvecka för 
rapportering. Lagringen för enkätsvaren i appen samt var de olika användarkonton allokerades 
var likaså i databasen. Strukturen på hur de olika svaren lagrades var i kataloger som högst 
upp i katalogen hade enkäten, där under grenade det ner till rapportnummer som sedan grenar 
ner till användar-ID som hade svarat och dess svar inkluderat deras mailadresser. Användare 
av appen hamnade likaså i databasen men i en annan gren där varje användar-ID visar en 
mailadress samt ett message-token.  

Funktionen ”Cloud Messaging” användes för att hantera notifikationer och ”Authentication” 
för hantering av inloggning. En administratörapp skapades och resulterade i att notifieringar 
kunde skickas till användaren när appen var igång. Administratörappen är till för 
uppdragsgivaren eller annan ansvarig för rapportering att använda och genom att logga in på 
appen kan en notifikation skickas till de användare som inte har rapporterat för bestämd 
vecka. 

 Användartester och enkät om appen 
Ett användartest gjordes för att undersöka vad framtida potentiella användare hade för åsikter 
angående appen och om användaren fann appen användarvänlig. De användare som svarade 
på enkäten efter testandet av appen fann bland annat appen som användarvänlig och designen 
enkel att förstå, se bilaga 1.  

Enkätundersökningen visade också att läsbarheten på enkätsidan ej var optimal samt att flera 
användare fann en bugg vid inloggning med Google-konto då en vit skärm enbart laddas och 
användaren behövde klicka på skärmen för att kunna logga in med samma konto. Denna bugg 
ligger i Firebase auth-delen av koden. 

Ett annat problemområde enkätdeltagarna fann var att det stundtals tog lång tid vid initiering 
av appen och samt att den kraschade vid ett fåtal tillfällen. Vidare upplevdes scrollande på 
enkätskärmen som relativ långsam.  
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5. Diskussion

 Komplikationer i projektet och begränsningar i appen 
Den första versionen av appen utvecklades i Thunkable där allt till en början gick som 
planerat. Vändpunkten som gjorde att valet av plattform ändrades var när notifikationer och 
design av GUI skulle implementeras i appen. Det visade sig att Thunkable inte hade stöd för 
notifikationer när appen inte kördes, samt att möjligheterna till anpassning av 
användargränssnittet var för begränsade. Följaktligen behövdes en annan metod för utveckling 
av appen. 

Thunkable ersattes därför med Android Studio där programmeringen skedde i Java. På grund 
av denna ändring hade en betydlig mängd tid spenderats i onödan för att projektmedlemmarna 
skulle lära sig Thunkable. När utvecklingen startade om i Java/Android Studio fanns således 
mindre tid att slutföra implementeringen än om denna metod valts från början.  

I det tidigare systemet skedde påminnelser om rapportering via e-post till användaren. Den 
app som utvecklats har funktionalitet för att skicka ut notifikationer till användare som inte 
har fyllt i enkäten på utsatt tid när appen körs på mobilen. Android har stöd även för 
notifikationer när appen inte körs, men detta har ej hunnit implementeras.  

Att notifikationer inte kan skickas då appen inte körs gör att notifikationerna inte kommer nå 
ut till hela den grupp av användare som varit önskvärd att nå. De användare som startat om 
mobilen eller manuellt stängt av appen kommer därmed inte nås med påminnelsen om att 
rapportera. Detta kan i sin tur påverka svarsfrekvensen eftersom användaren lätt kan glömma 
bort att rapportera. Trots denna eventuella sänkning i svarsfrekvens finns det fortfarande 
potential i och med att enkäten sker via en app och att detta i sin tur kan höja svarsfrekvensen 
från föregående typ av datainsamling via e-post. 

Projektets sekundära mål var att tillhandahålla någon typ av feedback till användaren, såsom 
visualisering av inrapporterade data. Detta har ej hunnits. Appens grundfunktion fungerar 
även utan detta, men bristen på feedback är en missad möjlighet att tillföra mervärde till 
appen. Ett sådant mervärde såsom exempelvis spårning av framsteg och skador hade kunnat 
bidra till en höjd svarsfrekvens genom att ge användaren en anledning att använda appen till 
mer än att bara vara ett formulär för rapportering. 

Buggen vid inloggning med Google-konto var något som inte kunde kontrolleras då detta var 
en bugg i själva Firebase UI auth-biblioteket [17]. Utvecklarna av biblioteket arbetar vid 
denna rapports författande med att lösa detta. Det är troligt att detta kommer åtgärdas inom 
kort. Om problemet ändå kvarstår bör en annan metod för inloggning implementeras eller 
Google-inloggning inaktiveras i Firebase UI Auth.  

 Användarvänlighet 
Ett av målen projektet hade var att appen genom ett användartest skulle upplevas som 
användarvänlig, vilket enligt användartesten och enkäten tycks uppfattas av deltagarna. Den 
enkät som gjordes skickades ut till fem unga elitidrottare utvalda av uppdragsgivaren. Av de 
som svarade på enkäten var responsen positiv angående de olika vyerna av appen (se figur 8-
11) samt att appen var lättförståelig vilket indikerar att appen är användarvänlig.
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Projektmedlemmarna fann användarvänlighet som en viktig del vid utvecklandet av appen. En 
stor del av att få användaren att återkomma till appen är om designen är smidig och 
tilltalande. 

Ett val som behövde göras vid design av appen var om enkätsidan enbart skulle vara på en 
skärm eller om frågorna i enkäten skulle delas upp mellan två skärmar. Det låg i projektets 
intresse att göra appen användarvänlig och detta fann projektmedlemmarna genom att hålla 
frågorna på en sida och låta användaren scrolla för att svara på frågorna. Nackdelen med detta 
var att det innebar att appen kunde upplevas som långsam då antalet komponenter på en 
skärm påverkar snabbheten. Ju fler komponenter på en skärm ju långsammare kommer en app 
bli. Det bedömdes att den långsamhet som de många komponenterna på en och samma sida 
innebar inte var så pass kraftig att det skulle motivera en uppdelning av formuläret på fler 
skärmar.  

 Jämförelse av KASIP-appen och tidigare systemet 
KASIP-appen möjliggör användaren att rapportera med sin mobila enhet och skapar enligt 
projektmedlemmarna en mer målgruppsanpassad lösning. Detta kan vara faktorn som gör att 
svarsfrekvensen ökar då en mobil enhet är något som används mer frekvent i studiens 
målgrupp än en dator.   

Den tidigare enkäten bestod av flera sidor av frågor. Appens enkätskärm (se figur 7) där allt 
samlas på en och samma sida anses av projektmedlemmarna upplevas kortare och enklare att 
fylla i. När projektmedlemmarna testade det gamla enkätsystemet uppfattades flertalet sidor 
för så pass få frågor som onödigt. Denna design skapade en viss utmattning när enkäten 
fylldes i och att rapportering tog längre tid än vad det behövde. Likaså var det ansträngande 
då det vid varje svar som hade en följdfråga genererade en ny sida där enbart följdfrågan 
skulle besvaras. I appen finns istället en logik som gör att följdfrågorna visas direkt under den 
fråga de hör till när ett svar som ska trigga en följdfråga valts.  

Fortsättningsvis optimerades komponenterna på enkätskärmen genom att exempelvis frågor 
med numrerade radioknappar ersattes med sliders. Likaså ersattes textrutor med sliders och 
sifferhjul för att göra appen anpassad till det mobila formatet och därmed och snabbare att 
besvara. 

Förutom avsaknaden av buggar har inte det gamla systemet några egenskaper som gör det mer 
användarvänligt än KASIP-appen. 

 Förbättringsområden 
Trots de olika fördelarna med appen är den inte komplett. Som tidigare nämnts kvarstår vissa 
buggar och ett komplett notifikationssystem som även ska kunna påminna användaren när 
appen är avstängd. 

Planeringen av projektet spelade en roll i hur utfallet av appen blev. Något att ha i åtanke när 
en app ska utvecklas är att noggrant utvärdera de olika komponenterna som ska finnas med 
och tidigt studera vad som krävs för att uppnå delarna. Exempelvis om projektet kräver en 
databas för datalagring och notifikationer så krävs en noggrann genomsökning av olika 
databashanteringssystem, programmeringsspråk och utvecklingsmiljöer. Det är något som 
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projektmedlemmarna kunde ha förbättrats genom att analysera noggrannare varje beståndsdel 
av KASIP-appen och efter det välja en programvara istället för att undersöka vissa delar och 
måhända aningen förhastat välja Thunkable. Som tidigare nämnts ändrades valet av 
programvara relativt snabbt men detta påverkade ändå projektets resultat negativt.  

Valet av att göra en app för Android begränsar hur stor andel av målgruppen som kan 
använda denna. Eftersom det finns möjlighet för cross plattform-programmering ser 
projektmedlemmarna en stor potential i att vidareutveckla KASIP-appen till iOS och på så vis 
inkludera majoriteten av deltagarna med de två största operativsystemen.  

För att få ut mer av användartestet finns ett antal möjliga förbättringar. Ett större antal 
deltagare skulle ge ett statistiskt underlag. För att utvärdera appens påverkan på 
svarsfrekvensen skulle den behöva testas under en längre tid och jämföras med en 
kontrollgrupp som använder Questback. Ett ytterligare test hade varit att låta personer som 
varit med i tidigare studier testa appen och på så sätt jämföra denna upplevelsen med 
Questback. En app som tydligt speglar målgruppens önskemål skulle göra att svarsfrekvensen 
kan höjas och på så vis ge en starkare vetenskaplig grund för studien. Med detta sagt skulle en 
bredare uppfattning om unga elitidrottares träningsbeteende och skadebild skapas och mer 
precisa förebyggningsplaner kunna göras. 
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6. Slutsats

En rapporteringsapp har skapats som delvis uppfyller kriterierna för att vara ett meningsfullt 
verktyg i studier där unga elitidrottares svarsfrekvens är viktig. För att kunna lanseras som ett 
fullständigt verktyg för datainsamling krävs viss fortsatt utveckling. Det främsta kravet är att 
färdigställa notifieringsfunktionen så att dessa fungerar även när appen är avstängd. Vidare 
hade det varit önskvärt att ge användaren något mervärde i appen, såsom till exempel 
visualisering av sin träningsdata. Sammanfattningsvis är den app som utvecklats inom 
projektet ett steg på vägen mot ett verktyg att användas i uppdragsgivarens studie, men vidare 
utveckling krävs för att färdigställa appen. 
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Enkätsvar från användartest
Fråga 1 Fråga 2
Mitt helhetsintryck av appens 
inloggningskärm(alla vyer som har med 
inloggning att göra) var: Mitt helhetsintryck av appens formulärsida var:

Svar 1 3 4

Svar 2 5 5

Svar 3 5 4

Svar 4 3 3

Svar 5 3 3

Fråga 3 Fråga 4

Upplevde du att appen var tydlig och lätt att 
använda? Upplevde du några buggar eller liknande?

Svar 1 4 Ja

Svar 2 5 Nej

Svar 3 4 Ja

Svar 4 4 Nej

Svar 5 4 Nej

Fråga 5 Fråga 6

Om Ja, vilka buggar upplevde du?
Är det något du saknar i appen eller vill meddela oss 
utvecklare att ha i åtanke angående appen?

Svar 1 Den första ni varna för Svart text på blå bakgrund gör det svårare att läsa

Svar 2

Ibland var det svårt att logga in, appen fick 

startas om ett par gånger. Den hade gärna fått vara lite mer "snappy".

Svar 3 - Kanske inte lika upprepande frågor

Svar 4 - Kanske inte lika upprepande frågor

Svar 5 - -

BILAGA 1



BILAGA 2KASIP-app Javakod



















File - D:\Google Drive\Exjobb\ldrotlsSkadeAppen1337\app\src\main�ava\com\example\the_l\idrotsskadeappen2\FormActivity.ja1 

1 /* 

2 This class handles the components on the 

3 and sends the responses to the database. 

*/ 4 

5 

form screen 

6 package com.example.the l.idrotsskadeappen2; 

7 

8 import android.content.Dialoginterface; 

9 import android.graphics.Color; 

10 import android.support.v7.app.AlertDialog; 

11 import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

12 import android.os.Bundle; 

13 import android.text.Editable; 

14 import android.text.TextWatcher; 

15 import android.view.View; 

16 import android.widget.EditText; 

17 import android.widget.ImageView; 

18 import android.widget.NumberPicker; 

19 import android.widget.RadioGroup; 

20 import android.widget.RadioButton; 

21 import android.widget.SeekBar; 

22 import android.widget.TextView; 

23 import android.widget.Toast; 

24 

25 import com.google.firebase.database.DatabaseReference; 

26 import com.google.firebase.database.FirebaseDatabase; 

27 import com.llollox.androidprojects.compoundbuttongroup. 

CompoundButtonGroup; 

28 

29 import java.util.HashMap; 

30 import java.util.List; 

31 

32 public class FormActivity extends AppCompatActivity { 

33 private TextView Ql; 

34 private EditText Al; 

35 

36 private TextView A2barindicator; 

37 

38 private NumberPicker A3; 

39 

40 private TextView A4barindicator; 

41 

42 private NumberPicker AS; 

43 

44 private TextView Q6; 
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BILAGA 3KASIP-app layout xml



















































BILAGA 4KASIP-app values xml











File - D:\Google Drive\Exjobb\ldrotlsSkadeAppen 1337\app\src\main\res\values\font_ certs.xml 

1 <?xml version="l.0" encoding="utf-8"?> 

2 <resources> 

3 <array name="com_google_android_gms_fonts_certs"> 

4 <item>@array/ 

com_google_android_gms fonts certs_dev</item> 

5 <item>@array/ 

com_google_android_gms fonts certs_prod</item> 

6 </array> 

7 <string-array name=" 

com_google_android_gms_fonts_certs_dev"> 

8 <item> 

9 

MIIEqDCCA5CgAwIBAgIJANWFuGx90071MA0GCSqGSib3DQEBBAUAMIGUMQ 

swCQYDVQQGEwJVUzETMBEGA1UECBMKQ2FsaWZvcm5pYTEWMBQGA1UEBxMN 

TW91bnRhaW4gVmlldzEQMA4GA1UEChMHQW5kcm9pZDEQMA4GA1UECxMHQW 

5kcm9pZDEQMA4GAlUEAxMHQW5kcm9pZDEiMCAGCSqGSib3DQEJARYTYW5k 

cm9pZEBhbmRyb2lkLmNvbTAeFw0wODA0MTUyMzM2NTZaFw0zNTA5MDEyMz 

M2NTZaMIGUMQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEGA1UECBMKQ2FsaWZvcm5pYTEW 

MBQGAlUEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEQMA4GAlUEChMHQW5kcm9pZDEQMA 

4GA1UECxMHQW5kcm9pZDEQMA4GA1UEAxMHQW5kcm9pZDEiMCAGCSqGSib3 

DQEJARYTYW5kcm9pZEBhbmRyb2lkLmNvbTCCASAwDQYJKoZihvcNAQEBBQ 

ADggENADCCAQgCggEBANbOLggKv+IxTdGNs8/ 

TGFy0PTP6DHThvbbR24kT9ixcOd9W+EaBPWW+ 

wPPKQmsHxajtWjmQwWfna8mZuSeJS48LigAZ1KkpFeVyxW0qMBujb8X8ET 

rWy550NaFtI6t9+u7hZeTfHwqNvacKhp1RbE6dBRGWynwMVX8XW8Nl+ 

UjFaq6GCJukT4qmpN2afb8sCjUigq0GuMwYXrFVee74bQgLHWGJwPmvmLH 

C69EH6kWr22ijx4OKXlSix2xT1AsSHee70w5iDBiK4aph27yH3TxkXy9V8 

9TDdexAcKk/cVHYNnDBapcavl7y0RiQ4biu8ymM8Ga/ 

nmzhRKya6G0cGw8CAQOjgfwwgfkwHQYDVR0OBBYEFI0cxb6VTEM8YYY6Fb 

BMvAPyT+CyMIHJBgNVHSMEgcEwgb6AFI0cxb6VTEM8YYY6FbBMvAPyT+ 

CyoYGapIGXMIGUMQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEGA1UECBMKQ2FsaWZvcm5p 

YTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEQMA4GA1UEChMHQW5kcm9pZD 

EQMA4GA1UECxMHQW5kcm9pZDEQMA4GA1UEAxMHQW5kcm9pZDEiMCAGCSqG 

Sib3DQEJARYTYW5kcm9pZEBhbmRyb2lkLmNvbYIJANWFuGx90071MAwGA1 

UdEwQFMAMBAf8wDQYJKoZihvcNAQEEBQADggEBABnTDPEF+ 

3iSP0wNfdijiz1AlnrPzgAIHVvXxunW7SBrDhEglQZBbKJEk5kT0mtKoOD 

lJMrSulxuTKEBahWRbqHsXclaXjoBADb0kkjVEJu/ 

Lh5hgYZnOjvlba8Ld7HCKePCVePoTJBdI4fvugnL8TsgK05aiskyY0hKI9 

L8KfqfGTlllzOv2KoWD0KWwtAWPoGChZxmQ+nBli+gwYMzMlvAkP+ 

aayLe0alEQimlOalO762r0GXO0ks+UeXde2Z4e+8S/pf7pITEI/tP+ 

MxJTALw9QUWEv91KTk+jkbqxbsh8nfBUapfKqYn0eidpwq2AzVp3juY17 

//fKnaPhJD9gs= 

10 </item> 

11 </string-array> 

12 <string-array name=" 
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File - D:\Google Drive\Exjobb\ldrotlsSkadeAppen 1337\app\src\main\res\values\font_ certs.xml 

12 com_google_android_gms_fonts_certs_prod"> 

13 

14 

<item> 

[Plats för databasnyckel]

15 </item> 

16 </string-array> 

17 </resources> 

18 
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Träningsrapport

Fråga som helst endast ska gå att besvara med siffror, ”bokstavstangenter” ska ej registreras/ge 
utslag i svarsfält 
1) * Hur många timmar har du tränat de två senaste veckorna (inklusive uppvärmning och
nedvarvning)? Svara med endast siffror.

Nedan visas en skattningsskala över ansträgningsgrad, där 0=Ingen ansträngning alls 
och 10=Extremt kraftig (nästan max) 

0     Ingen ansträngning alls 
0,5  Extremt lätt (knappt märkbart) 
1    Mycket lätt 
2    Lätt 
3    Måttlig 
4 
5    Kraftig 
6 
7    Mycket kraftig 
8 
9 
10    Extremt kraftig (nästan max) 

Skala behöver göras snyggare 

2) * Hur ansträngande upplevde du att de två senaste veckorna har varit? (skatta ett genomsnitt
för den senaste veckan, genom att använda skattningsskalan här ovanför)

0 

0,5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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10  
 
 
3) * Hur många dagar har du tävlat de två senaste veckorna?  

0 

1  

2 

3  

4 eller fler   

 
 
 
Nedan finns en termometer-liknande skala. I denna motsvarar 100 ditt bästa tänkbara 
välbefinnande och 0 ditt sämsta tänkbara välbefinnande.   
  
 

 
 Termometer behöver göras snyggare 
 
Fråga som helst endast ska gå att besvara med siffror, ”bokstavstangenter” ska ej registreras/ge 
utslag i svarsfält 
4) * Hur upplever du att ditt allmänna välbefinnande (0-100) har varit de två senaste veckorna? 
Svara endast med siffror 
 
Fråga som helst endast ska gå att besvara med siffror, ”bokstavstangenter” ska ej registreras/ge 
utslag i svarsfält 
5) * Hur många timmar har du i genomsnitt sovit per natt, de två senaste veckorna? Svara endast 
med siffror 
 

Med skadeproblem avses alla typer av fysiska besvär som resulterar i värk, “känningar”, stelhet,  
svullnad, instabilitet, smärta eller liknande symtom. 

 
6.* Har du haft problem med att delta i din idrott (ordinarie träning/tävling) på grund av 
skadeproblem de två senaste veckorna?  

Deltagit för fullt, utan skadeproblem  
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Deltagit för fullt, men med skadeproblem  

Minskat deltagande, på grund av skadeproblem  

Ej kunnat delta, på grund av skadeproblem  
 
 
7.* I vilken grad har du minskat på din träningsmängd på grund av skadeproblem, de två senaste 
veckorna?  

Ingen minskning  

I liten grad  

I måttlig grad  

I stor grad  

Ej kunnat delta  
 
 
 
8.* I vilken grad har du upplevt att skadeproblem påverkat din idrottsprestation, de två senaste 
veckorna?  

Ingen påverkan  

I liten grad  

I måttlig grad  

I stor grad  

Ej kunnat delta  
 
 
 
9.* I vilken grad har du upplevt smärta relaterad till skadeproblem under ditt idrottsutövande, de 
två senaste veckorna?  

Ingen smärta  

I liten grad  

I måttlig grad  

I stor grad 
 
 

Med NY skada avses alla nya typer av skadeproblem (värk, “känningar”, stelhet,  svullnad, 
instabilitet, smärta eller liknande symtom) som påverkat ditt deltagande i din idrott, som lett till 
att du har minskat på din träningsmängd, försämrat din prestationsförmåga eller som lett till 
smärta. 
 
 
10) * Har du fått en ny skada de två senaste veckorna?  
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11) * Har du de två senaste veckorna återgått till normal träning efter en skadeperiod?  

Jag har återgått till normal träning efter en skadeperiod   

Nej 
 
12) * Har du haft någon form av sjukdom (förkylning, influensa, magsjuka, halsont etc.) de senaste 
två veckorna som påverkat ditt deltagande i din idrott, din träning eller prestationsförmåga? 

Ja  

Nej  
 
 

 

 

 

Länkad fråga, endast om svarat alternativ 2-4 (ej det översta) på fråga 6 
 

A * Du har markerat att du haft skadeproblem som påverkat ditt deltagande i idrott. I vilket/vilka  
kroppsområden har skadeproblemet(en) varit lokaliserat som påverkat ditt deltagande i din idrott? 
Markera ett eller flera alternativ.  

Fot  

Underben  

Knä  

Lår  

Höft  

Ländrygg  

Bröstrygg  

Nacke/Hals  

Axel  

Armbåge  

Hand  

"Annan del av kroppen" än ovanstående  
 
Länkad fråga, endast om svarat alternativ 2-5 (ej det översta) på fråga 7 
 

Ja  

Nej  
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B* Du har markerat att du haft skadeproblem som lett till minskad träningsmängd. I vilket/vilka  
kroppsområden har skadeproblemet(en) varit lokaliserat som lett till minskad träningsmängd? 
Markera ett eller flera alternativ.  
 

Fot  

Underben  

Knä  

Lår  

Höft  

Ländrygg  

Bröstrygg  

Nacke/Hals  

Axel  

Armbåge  

Hand  

"Annan del av kroppen" än ovanstående  
  
Länkad fråga, endast om svarat alternativ 2-5 (ej det översta) på fråga 8 
 
C* Du har markerat att du haft skadeproblem som påverkat din idrottsprestation. I vilket/vilka  
kroppsområden har skadeproblemet(en) varit lokaliserat som påverkat din idrottsprestation? 
Markera ett eller flera alternativ. 

Fot  

Underben  

Knä  

Lår  

Höft  

Ländrygg  

Bröstrygg  

Nacke/Hals  

Axel  

Armbåge  

Hand  

"Annan del av kroppen" än ovanstående  
  
Länkad fråga, endast om svarat alternativ 2-4 (ej det översta) på fråga 9 
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D* Du har markerat att du haft smärta. I vilket/vilka  kroppsområden har du haft smärta i? 
Markera ett eller flera alternativ. 

Smärta i fot  

Smärta i underben  

Smärta i knä  

Smärta i lår  

Smärta i höft  

Smärta i ländrygg  

Smärta i bröstrygg  

Smärta i nacke/hals  

Smärta i axel  

Smärta i armbåge  

Smärta i hand  

Smärta i "annan del av kroppen" än ovanstående  
  
 
 

Länkad fråga, endast om svarat Ja på fråga 10 
 
E* Vilken kroppsdel har du skadat?  

Huvud/ansikte  

Nacke/hals  

Axel  

Överarm  

Armbåge  

Handled  

Fingrar  

Bröstkorg  

Bröstrygg  

Ländrygg  

Höft  

Lår  

Knä  
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Underben  

Fotled  

Tår  

Inre organ  

"Annan del av kroppen" än ovanstående 

Länkad fråga, endast om svarat ”Jag har återgått till normal träning efter en skadeperiod”  
på fråga 11 

F* Du har beskrivit att du har återgått till normal träning efter skadeperiod. Hur lång tid har du 
varit borta från normal/full träning?  

1-6 dagar

1-2 veckor

3-4 veckor

5-8 veckor

2-6 månader

mer än 6 månader 

Länkad fråga, endast om markerat flera svarsalternativ fråga A-E    

G* Du har markerat att du har skadeproblem i flera olika kroppsområden. Är det samma 
skadeproblem i flera olika kroppsområden eller har du flera olika skadeproblem?  

Jag har endast 1 skadeproblem i flera olika kroppsområden 

Jag har 2 olika skadeproblem  

 Jag har 3 olika skadeproblem 

 Jag har 4 eller fler olika skadeproblem 

Länkad fråga, endast om markerat "annan del av kroppen" än ovanstående fråga A-E   
Fri text fråga. 

H* Du har markerat annat kroppsområde. Vilket kroppsområde avses? 
Svar: 
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