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Jag har under min tid på Blekinges Tekniska Högskola jobbat som timvikarie på ett LSS-boende för 

personer med olika funktionsnedsättningar på Olofströms kommun i Blekinge. Där kom min tanke 

fram att jag ville slå ihop mitt jobb och skolarbete för att skapa något för en väldigt specifik men 

ändå bred målgrupp. Det har alltid funnits ett intresse hos mig i att skapa applikationer till handhållna 

enheter såsom surfplattor och smartphones, och att de inte bara används till saker som att ringa och 

skicka sms utan att de även används som hjälpmedel och läromedel.  

Jag har använt mig utav metodologin deltagande design, där jag har jobbat tillsammans personer som 

har kognitiv funktionsnedsättning vilket innebär att man har någon form utav funktionsnedsättning i 

hjärnan. Under utvecklingen har dessa personer varit med ända från början till idé ända fram till 

prototyp, då jag behövde ha deras erfarenheter jag själv inte besatt för att veta hur jag skulle forma 

applikationen runt just deras behov. Med all erfarenhet som dessa personer gett mig i arbetet så har 

jag skapat en mobilapplikations-prototyp utifrån deras känslor och idéer. Idéer som har kommit upp 

under våra workshops, där vi diskuterade vilka vardagliga aktiviteter de själva tyckte var roliga att 

göra utomhus samt inomhus, och hur hade man kunnat göra dessa vardagliga aktiviteter roligare? 

Två idéer som vi sedan slog ihop till en vilket var promenader och picknick. En applikation där det är 

tänkt att de ska ha möjligheten att kunna bjuda sina vänner och familj på picknick, genom att göra en 

slags lista över vad de vill ha med sig på picknicken och göra ett evenemang av det hela.  

 

During my time at Blekinge Institute of Technology I’ve worked at a LSS housing facility in 

Olofström, Blekinge. It was there I got the idea to merge my job and schoolwork to create something 

for a very specific target group. I have always been interested in creating applications for hand-held 

devices such as tablets and smartphones that are used as aids and teaching materials. I’m using the 

methodology participatory design, and along with people that lives with cognitive disabilities, 

meaning they have some form of disability in their brain, I developed a prototype. I needed their 

experience and knowledge because I don’t know how I would shape the application to fit their needs 

otherwise. With all the experience these people gave me, I created a prototype based on their feelings 

and ideas, ideas that have been brought up in our workshops. In the workshops we discussed the 

everyday activities they thought were fun, outdoors as well as indoors, and what could make those 

activities even more enjoyable. The two ideas that we emerged with, and later merged, were walking 



 
 

and picknicking. The idea is for an application where you have the opportunity to invite your friends 

and family to a picknick. You make a list of what you want to include on the picknick and then 

create an event. 
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I det här kapitlet kommer jag först att redogöra för bakgrunden till mitt kandidatarbete, där jag även 

berättar om mitt val av kandidatarbete. Därefter presenteras frågeställningen som arbetet utgår ifrån, 

följt av syftet till varför jag har valt att skriva om just detta.  

  

 

  

Jag har under tre år arbetat som boendestödjare på ett LSS-boende i Olofströms kommun som ligger i 

Blekinge. LSS (SFS 1993:387) står för lagen om stöd och service och är en rättighetslag som ska 

garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Den ska se 

till att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de själva kan påverka vilket stöd och 

vilken service de ska få. Målet med lagen är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra. En 

boendestödjare hjälper och stöttar personer med olika vardagssysslor som exempelvis tvättning, 

städning och matlagning. I mitt arbete som boendestödjare har jag observerat att det finns vissa 

hushållssysslor som personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan ha svårt att klara på egen 

hand. Ett sådant exempel är tvättning. De flesta vet hur man häller i tvätt- och sköljmedel i en 

tvättmaskin, men vet däremot inte vilken temperatur olika kläder ska tvättas i eller vilka färger som 

går bra att tvätta tillsammans. Detta är dock mycket individuellt, då en del kan ha bättre förståelse 

inom just detta exempel Eftersom det är så individuellt vad en individ klarar och inte klarar av själv 

har man på LSS-boenden ofta möten om vad individen kan förväntas göra själv och vad denne 

behöver stöttning med. Ett problem är dock att en del säger att de klarar av saker, fast de egentligen 

inte gör det. Från detta framkom en idé om att tillsammans med personer som lever med kognitiv 

funktionsnedsättning skapa en mobilapplikation som hjälper dem att bli självständigare och få större 

självförtroende.  

  

Under min tid som boendestödjare har jag märkt att det finns vissa personer som kan säga att de 

klarar en syssla fast de egentligen inte kan eller förstår hur de ska göra, tycker de att det blir tråkigt 



 
 

och tröttnar på sysslan. En mobilapplikation hade i dessa fall kunnat användas som hjälpmedel för att 

göra dem självständigare. Här följer ett exempel på vad jag menar. Låt säga att en person under ett 

möte säger att hen kan tvätta själv, fast hen egentligen inte kan. Följden av detta blir att personalen 

inte avsätter tid på sitt schema för att hjälpa personen i fråga med tvättning. Om personen sedan 

skulle få problem med dosering av tvättmedel eller uppdelning av kläder efter färg och 

tvättemperatur, kanske de tröttnar och struntar i att tvätta eftersom sysslan blir alldeles för 

överväldigande. För att underlätta hade man kunnat ha en mobil framme som ger råd om 

färgsortering och lämplig tvättemperatur för olika kläder.  

  

Efter samtal med några andra boendestödjare i Olofströms kommun föddes tanken om att skapa en  

”tillgänglighetsapplikation”. Det skulle vara en applikation till antingen telefon eller surfplatta som 

skulle hjälpa eller stötta en person i de olika sysslor som framkommer på ett serviceboende eller i 

hemmet.    

  

Tillsammans med personer som lever med kognitiv funktionsnedsättning ville jag skapa ett digitalt 

hjälpmedel som kan göra deras vardag roligare Idag finns det en del mobil- och surfplattehjälpmedel

för kognitivt funktionsnedsatta personer, men dessa är inte på svenska. Det finns några andra 

hjälpmedel som till exempel, whiteboard där man kan skriva upp vad man ska göra under dagen så 

man inte glömmer, timer som man kan sätta för att man inte ska hålla på för länge med saker eller för 

att helt enkelt bara hålla tiden.    

  

 
Hur bör man tänka när man skapar en design för en tillgänglighetsapplikation som är till för att 

underlätta eller göra vardagliga aktiviteter roligare för personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar.   

  

 

 

  

Syftet med denna undersökning är att göra vardagen roligare för personer med kognitiv 

funktionsnedsättning och att få dem att socialisera och aktivera sig ännu mer. Som en följd av detta 

kanske de även kan bli lite mer självständiga och samtidigt få ökat självförtroende.  

  



 
 

 

 
  

I det här avsnittet kommer jag ta upp de teman som jag har relaterat till mitt arbete om skapandet av 

en mobilapplikation med hjälp utav metodologin deltagande design. Deltagande design kändes redan 

från början som ett givet metodologival i det här arbetet, eftersom jag kommer använda mig utav min 

målgrupp som är personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Med hjälp av deltagande design 

kommer jag använda mig av metoden workshops. Med målgruppen vald började jag fundera över 

vad det finns för tidigare analoga och digitala hjälpmedel. Detta innebär att jag har undersökt flera 

sorters hjälpmedel, inte bara digitala.  Tanken är att utveckla en mobilapplikation med hjälp av mobil 

tillgänglighet som är ett speciellt sätt att göra applikationer tillgängliga för personer med olika 

variationer av funktionsnedsättningar. Mobil tillgänglighet skapar man till alla personer som har 

någon form av svårighet att använda mobiler och webbläsare. Hur är det att programmera med mobil 

tillgänglighet i åtanke?  

  

  

 
  

Thomas Karlsson, Elisabeth Classon och Jerker Rönnberg(2014) har skrivit en kunskaps 

sammanfattning om kognition ”Den hjärnvänliga arbetsplatsen – kognition, kognitiva 

funktionsnedsättningar och arbetsmiljö”. I den berättar de att intresset för hur hjärnan arbetar har 

ökat. Med hjälp av olika metoder har de fått möjlighet att förstå hur de komplexa mentala 

funktionerna alstras av den hårt jobbande hjärnan. Kunskap om hur hjärnan skapar minnen, tankar 

och känslor samlas i vetenskapsområden som neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap. Karlsson 

et al, skriver att neuropsykologi inte är en färdig vetenskap utan mer en öppen fråga om hur man ska 

dela in och uppkalla de olika funktionerna.  

  

Kognitiva funktionsnedsättningar är en samlingsgrupp för flera olika sorters mentala nedsättningar, 

till exempel Downs syndrom, autism och Aspergers syndrom. Till denna grupp räknas även personer 

vars minnesfunktion, spatiala kognition (rums-och lokalsinne), snabbhet, uppmärksamhet, 

språkfunktion eller sociala kognition inte fungerar som den ska. Listan kan göras lång. Att ha dessa 

kognitiva nedsättningar behöver inte betyda att man är oförmögen att göra saker, eftersom man alltid 



 
 

kan utvecklas och lära sig. Det finns t.o.m. personer som har kognitiv funktionsnedsättning utan att 

vara medvetna om det, vilket jag finner mycket intressant då jag själv har jättedåligt lokalsinne och 

mår dåligt över att inte veta vart jag befinner mig.   

De boenden jag jobbar med lever idag med aspergers syndrom, autism och schizofreni.  

1Charlotte Tavelin(2016), kommunikatör har förklarat autism i en artikel ”Autism” 

Autism är en funktionsnedsättning. Den som har autism tolkar saker som händer på ett annat 

sätt än andra. Det kan vara svårt att ta in mycket information och att umgås och kommunicera 

med andra. Det är också vanligt att ha specialintressen, och att upprepa vissa beteenden. 

(Tavelin, 2016, Autism) 

2Charlotte skriver så här i artikeln ”Aspergers syndrom - Autismspektumtillstånd” 

Aspergers syndrom är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Symtomen kan vara 

olika starka för olika personer. Om du har asperger kan det märkas på hur du kommunicerar 

med andra. Du kan också ha lättare än andra att fokusera på saker som intresserar dig. 

(Tavelin, 2015, ”Aspergers syndrom - Autismspektumtillstånd”) 

I artikeln förklarar Charlotte att aspergers syndrom är en form av autism, men att den oftast är 

lindrigare än autism. 

 

Schizofreni är inte en funktionsnedsättning i sig, men jag väljer att ta med det här då det finns boende 

där jag jobbar som lever med denna diagnos. 

Lena Flyckt(2015), psykiatriker beskriver schizofreni som en form av psykos vilket är att man 

uppfattar verkligheten på ett annat sätt som andra. Flyckt listar symtomer i sin artikel ”Schizofreni” 

som personer med schizofreni lever med till exempel  

 Hallucinationer, vanföreställningar och att man känner sig förföljd eller övervakad 

 Oro sömnsvårigheter eller plötsliga vredesutbrått 

 Att man blir inåtvänd och drar sig undan vänner och familj. 

(Lena Flyckt, 2015, ”Schizofreni”) 

                                                 
1 Texten som Charlotte Tavelin har skrivit angående autism är granskad av Ginsberg Ylva, läkare specialist i psykiatri. 
 
 
2 Texten som Charlotte Tavelin har skrivit angående aspergers syndrom är granskad av Fernell Elisabeth, docent och 
överläkare, barnneurologi och habilitering. 



 
 

Det finns behov av digitala hjälpmedel speciellt för ungdomar som lever med autism eller aspegers 

eftersom man inte alltid kan ha stora analoga hjälpmedel med sig överallt och att det kan vara 

otympligt att bära med sig stora papper där man har ett dagsschema eller andra saker. De med 

aspergers kan leva lättare (Charlotte Tavelin, 2015) genom att använda alarmfunktionen på en mobil 

som exempel, ifall man har läkartid eller timer om man lagar mat, att kunna ställa in på mobilen så 

man kan förbereda sig inför möten etc.  

Där jag jobbar ser jag ett behov av listor, shoppinglistor och scheman som oftast skrivs ner på små 

pappersbitar som sedan slarvas bort. Eftersom de jag jobbar med är ungdomar så har de smarta 

mobiltelefoner och surfplattor som de hade kunnat använda mer effektivt som just hjälpmedel i 

vardagen, i dagsläget används dem mest för samtal, sms och att surfa på webben. 

Muhammad Asif Majoka, Naveed Tahir(2012) tidigare datorvetenskapsstudenter på Blekinge 

Tekniska högskola, har skrivit i sin uppsats ”NFC Enabled Smartphone For Instant Cognitive 

Support” om hur de skapade en applikation för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.   

Majoka och Tahir har tydligt riktat sig in på personer som har spatial kognition och uppmärksamhet, 

då spatial kognition har med omgivningen att göra det vill säga inte bara hur man hittar utan även hur 

vädret är. De gjorde en smart lösning på målgrupps problem, då applikationen de skapade använde 

sig utav närfälts kommunikation för att ta reda på hur vädret är så de vet vad för slags klädesplagg de 

kan ha på sig.   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

  

Eftersom jag ska använda andra personer i utformandet av applikationen passar metoden deltagande 

design perfekt då de har kunskapen som jag själv saknar.   

  

Om man redan från början har en tänkt målgrupp och en grundtanke skulle man kunna få mängder 

med erfarenheter och idéer från deltagarna som är med i processen. Slutanvändare och designers 

skulle tillsammans skapa digitala lösningar. Jesper Simonson och Toni Robertson, som är professorer 

i olika områden inom datorvetenskap och design och redaktörer för boken ”Routledge International 

Handbook of Participatory Design” (2013) beskriver i nedanstående citat hur deltagande design 

uppkom:   

The beginnings of Participatory Design lie among the various social, political and civil rights 

movements of the 1960s and 70s, when people in many Western societies demanded an 

increased say in decision-making about different aspects of their lives and were prepared to 

participate in collective action around shared interests and values. Some designers and design 

researchers responded to these events by investigating how they might relate to their own 

practices.(Simonsen & Robertson, 2013, s 1)  

  

Eftersom jag själv inte lever med en diagnostiserad kognitiv funktionsnedsättning har jag svårt att 

sätta mig in i vad som skulle fungera och vad som inte skulle fungera när man använder sig av en 

mobilapplikation.  

För att få denna kunskap och få en bild av hur jag skulle designa applikationen tog jag hjälp av 

personer som har funktionsnedsättningar. Målet med applikationen var att den skulle vara lätt att 

använda och rolig, men även skulle innehålla det vi tillsammans kommer fram till.  

  

Med hjälp av personer med kognitiv funktionsnedsättning ska jag försöka relatera 

mobilapplikationen så att den anpassas efter deras behov.  

  

Deltagande design har ett väldigt brett användningsområde och kan implementeras i många 

sammanhang, politik, it, webbutveckling, applikationsutveckling, inom medicin med mera.  

Metodologin passar väldigt bra in i de områden där man redan har en tänkt målgrupp  



 
 

Med den här metodologin vill jag komma åt erfarenheter, tankar och idéer gällande utvecklandet av 

applikationen som ska gestaltas i det här arbetet. Detta är viktigt eftersom personerna som ska 

använda mobilapplikationen även är de som jag har haft deltagande design med.    

  

Anthony Lisa, Prasad Sapna, Hurst Amy, Kuber Ravi (2012) är en grupp professorer som har testat 

att använda sig utav deltagande design för att se hur normala elever och elever med kognitiva 

funktionsnedsättningar jobbar tillsammans, där de fick samla in data och göra olika övningar inom 

matematik, spel och mobilapplikationer som var till målgruppen ungdomar med 

inlärningssvårigheter. De hade en 1-dags workshop som var uppdelad i tre sessioner gick först 

igenom koncept såsom deltagande design och vad det innebor, sedan diskuterade de om deras åsikt 

till olika spel och mobilapplikationer. Eleverna delades sedan upp i olika lag för att testa olika spel 

och applikations prototyper, för att sedan komma med input på hur de hade kunnat förstärka spel 

eller applikationsupplevelsen. Med hjälp utav papper och penna och whiteboard fick de försöka rita 

fram förslag och annat på just dessa spelen och applikationer. 

 

Sarah Parsons, Laura Millen, Sara Garib-Penna, Sue Cobb (2011) Har också använt sig utav 

deltagande design, som riktar in sig på barn och ungdomar som lever med autism. För att utveckla 

lärande teknologier som applikationer som används i skolan på datorer, plattor etc. Men just i den här 

texten arbetar de med ett projekt som höll på i tre år. 

The COSPATIAL project Communication and Social Participation: Collaborative 

Technologies for Interaction And Learning (COSPATIAL) is a three-year (from February 

2009) collaborative, technology-focused project exploring the use of interactive technologies 

for supporting social skills understanding for children on the autism spectrum, as well as those 

who are typically developing. (2011, Participatory design in the development of innovative 

technologies for children and young people on the autism spectrum: the COSPATIAL project, 

s.30) 

De interaktiva teknologier de vill utveckla är hjälpmedel till skolan för att förbättra den sociala 

förmågan hos barn och ungdomar, med hjälp utav lärande och upplevelse i en virtuell värld som de 

kan röra sig igenom på en dator, smartboard(en smart whiteboard) (Parsons, et al, 2011). 

Personerna som va med i deltagande design processen var lärare, designutvecklarna och barnen med 

autism, som tillsammans testade protyper av produkten som de hade varit med i tidigare workshops. 

Barnen fick skapa en tankekarta med penna och papper som visar deras feedback om hur prototypen 

var. 

 



 
 

Majoka och Tahir(2012) om vilka som deltog i deltagande design i ”NFC Enabled Smartphone 

Application For Instant Cognitive Support” 

In the participatory design workshop possibly majority of stakeholders were involved. The end 

users (cognitive disabled students) were living in boarding, at home with parents and were 

spending their day time with teachers and caregivers at school. We included cognitive disabled, 

teachers, and caregivers in the PD workshop; unfortunately it was not possible to include their 

parents in this session. (2012, ” NFC Enabled Smartphone Application For Instant Cognitive 

Support” ) 

Målet med deras workshop var att ta reda på hur man kan använda sig av närfältskommunikation-

funktioner på en smartphone för att kunna hjälpa personer med kognitiva funktionsnedsättningar 

med deras dagliga liv och aktiviteter(Majoka, Tahir, 2012). 

 

Jag vill ta delar, mest de delarna där deltagarna visar hur de själva vill gå till väga och även en slags 

reflektion när gestaltningen finns som prototyp. De delar som dessa människor har arbetat med i 

deltagande design, jag vill se vad som fungerar för oss och vad som inte fungerar. Vissa delar känner 

jag är ej genomförbara på grund utav att jag inte vet hur många gånger jag kommer kunna träffa 

mina deltagare. 

 

 

  

Eftersom smarttelefoner och surfplattor inte alltid har funnits tillgängliga för alla, har det självklart 

funnits andra hjälpmedel att tillgå för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Melissa Dawe 

(2006, Desperately seeking simplicity: how young adults with cognitive disabilities and their families 

adopt assistive technologies, s. 1144) har i en artikel intervjuat familjer och lärare i barnens hem, 

men även i skolan eftersom unga människor spenderar större delen av sin tid i skolan. 

Intervjufrågorna följde fem teman, varav jag tycker att fyra stycken är relevanta för den här 

undersökningen och dessa är följande:  

  

1.1 Nuvarande enheter som används som tekniska hjälpmedel som används och den inverkan de har på 

ungdomar.  

1.2 Enheter som man använde förr i tiden och varför de inte längre används idag.  

1.3 Andra tekniska saker (datorer, mp3-spelare, tv-spel) som de använt sig utav.  

1.4 Önskade framtida hjälpmedel.  



 
 

  

Syftet med Dawes undersökning är att försöka se hur familjer förser sina funktionsnedsatta barn med 

teknologiska hjälpmedel. Barnen och ungdomarna som deltog i undersökningen var i åldrarna 13-23 

år och de olika funktionsnedsättningarna var Downs syndrom, autism och någon ospecificerad 

funktionsnedsättning.  

Flera gamla hjälpmedel som dessa barn fortfarande använder är storknappad miniräknare, 

mobiltelefon, ljudinspelare (memo recorder), bildschema och äggtimer. Av dessa används inte 

ljudinspelare lika ofta som den gjorde tidigare. Istället för att tala in vad man ska komma ihåg så 

skrivs det oftast ner istället på block eller liknande. Tidigare användes ljudinspelaren som en muntlig 

dagbok där man skrev på banden vad de handlade om och sedan kunde man spela upp banden för att 

minnas de samtal eller tankar man haft.  

Äggtimer används mer än till att bara koka ägg. Den används även av personer för att hålla koll på 

tiden. Om man t.ex. inte vill hålla på med en sak för länge kan man dra upp den på önskat antal 

minuter och så ringer den när det är dags för personen att göra något annat.  

Det finns specifika program som läser upp texter med tanke att underlätta för personer som har svårt 

för att läsa. Även på mobiler finns sådana applikationer. (Dawe Melissa, 2006, Desperately seeking 

simplicity: how young adults with cognitive disabilities and their families adopt assistive 

technologies ,s.1145) 

Föräldrarna och lärarna som intervjuades hade alla liknande tankar gällande önskade framtida 

hjälpmedel. De var mycket fokuserade på att hjälpmedlen skulle vara så små och lättanvända som 

möjligt. Enheterna skulle dessutom vara lätta att ta med sig, ha en utvecklad funktionalitet och vara 

enkla att uppgradera eller byta ut.   

De intervjuade berättade hur viktigt det är att hjälpmedlen är enkla att använda och har en så låg 

inlärningskurva som möjligt. Detta menade de var viktigt, eftersom det hade visat sig att om 

hjälpmedlet var för svårt att använda tröttnade barnen och ungdomarna och slutade använda det. Det 

var dock även viktigt att hjälpmedlet inte var för enkelt. Enheten skulle utvecklas i takt med 

användarens utveckling och skulle endast vara lätt i början.   

En familj berättade om sitt barn som hade talsvårigheter och inte kunde kommunicera muntligt. 

Barnet hade en speciell kommunikationsapparat så att de enklare skulle kunna kommunicera med 

varandra. Apparaten hade 8 knappar som spelade upp olika ord som, t.ex. hungrig, hej, hejdå och 

andra viktiga ord.   

I de sammanhang jag har stött på personer med talsvårigheter har de oftast kunnat någon slags form 

av teckenspråk. Är det bättre att det har digitaliserats? Eller kan man som person med kognitiva 



 
 

funktionsnedsättningar och talsvårigheter kommunicera lättare med hjälp av teckenspråk? En dosa 

med 8 knappar kan inte komma ihåg så många ord som man kan visa med hjälp av händer och armar.  

Finns det andra möjligheter?  

Av de hjälpmedel som har nämnts tidigare är det whiteboard, bildschema och mobiltelefoner som 

används på boendet där jag jobbar. Vad som menas med bildschema i mitt boende är att man har en 

så kallad nyckelring med jojo, det är ett snöre man kan dra ut en ring där man satt fast bilder på 

vardagliga aktiviteter, såsom toalettbesök, åka bil, mat, dryck och andra aktiviteter som den specifika 

boenden behöver se för att kunna få en framförhållning om vad som komma skall. Memo recorder 

används inte för de boenden jag jobbar med. 

Eftersom jag arbetar med mobilapplikation eller webblösning vilket är mer på mjukvarusidan så 

finns det ju hårdvaror, som man hade kunnat skapa för att få fram en produkt eller enhet som kan 

hjälpa dessa människor.  

  

  

 

  

När man skapar en applikation eller hemsida som är tänkt att vara lätt för alla att använda, måste man 

ta hänsyn till personers olika funktionsnedsättningar. Man måste tänka på att läsaren exempelvis kan 

vara en äldre person som har svårt att se texten eller en person med svår dyslexi och därför har svårt 

för att läsa. För att göra en applikation eller hemsida för dessa personer kan man göra så att program 

kan spela upp texten med knappar. Om exempelvis en person med lässvårigheter ska logga in på en 

hemsida och endast möts av en knapp som det står logga in på, utan möjlighet till ljuduppspelning, 

vet inte personen att den ska logga in och sidan blir på så vis inte ”tillgänglig” för alla. Tillgänglighet 

för alla är något som jag kände kunde vara till nytta i skapandet av min applikation. När man pratar 

om tillgänglighet skiljer man på mobiltillgänglighet och webbtillgänglighet, men båda syftar på att 

produkten ska kunna användas av alla människor. Både de utan funktionsnedsättningar och de som 

har funktionsnedsättningar. För mig går mobiltillgänglighet och webbtillgänglighet hand i hand. 

Eftersom man kan surfa på hemsidor via mobilen kan webbtillgänglighet appliceras på 

mobiltillgänglighet.    

Daniel Goncalves, Markel Vigo och Luis Carrico(2013) skriver i sin artikel ”Mobile Accessibility” 

om hur viktiga de växande mobila enheterna blivit i vårt moderna samhälle, och då inte bara vanliga 

telefoner utan även mobiltelefoner, surfplattor och smartklockor. Vissa av dessa har samma kapacitet 



 
 

som en liten dator. Vi har vant oss vid att alltid, var vi än är, ha tillgång till all information med hjälp 

av mobila enheter.  

Det finns dock flera personer som på grund av olika funktionsnedsättningar har svårigheter med att 

navigera på dessa enheter. Utvecklingen som gått från knappar till touch-funktioner, som inte ger 

direkt respons när man trycker, kan göra det svårt för personer att anpassa sig.   

  

Shawn Lawton Henry och Liam McGee är från W3c vilket står för World Wide Web Consortium 

som är en gemenskap för medlemmar, personal och vanligt folk som tillsammans utvecklar 

webbstandarder. W3C har skapat flera olika gränssnitt för just mobil webbtillgänglighet. Ett sådant 

gränssnitt är multimodal tillgänglighet, vilket inte bara syftar på webbtillgänglighet från dator och 

mobil utan även från bilars navigationssystem och andra enheter som har tillgång till internet. W3C 

försöker globalisera något de kallar för ”One Web”, för att vilken person som helst ska kunna 

komma åt specifik information på internet med vilken enhet som helst så länge den bara kan komma 

åt internet.  

  

  

De förklarar i ett inlägg på sin hemsida att deras mål är att information ska vara lika enkel att komma 

åt för alla, oavsett om man har funktionsnedsättning eller inte och även fast man är gammal och 

kanske inte har använt teknologi så mycket. De skriver att tillgänglighet överlappar med webben, 

mobila applikationer, enhet självständighet, modal samverkan, användbarhet och 

sökmotoroptimering. Studier visar att tillgängliga hemsidor har bättre sökresultat, reducerade 

underhållskostnader och fler användare än vanliga hemsidor.  

I inlägget ger de olika exempel på problem som finns just nu med olika applikationer. Ett problem är 

när personer som inte kan läsa använder applikationer där man endast kan få texten uppläst genom 

att trycka på en bildknapp utan text, eftersom det då kan bli svårt för dessa personer att förstå att det 

är en knapp där och var den tar dig. Så om det finns en text exempelvis under en bild kan det spelas 

upp att man ska trycka där för att logga in, vilket gör applikationen mer tillgänglig. Det inte är en 

knapp och att det finns en hyperlänkad text istället som de kan klicka på för att ta sig vidare och att 

det tydligt står vart man hamnar isåfall.  

  

 

  



 
 

 

 

Jag kommer att anordna deltagande design workshops tillsammans med personer som lever med 

kognitiva funktionsnedsättningar för att tillsammans skapa någon slags applikation till mobil eller 

webb som inriktar sig på att antingen göra vardagen roligare eller för att hjälpa personerna i fråga 

med sysslor som inte de anser är roliga. 

Det jag gillar med det som Shawn och Liam skriver i inslaget på w3c angående globaliseringen av 

”One Web” är att det ska bli tillgängligt för alla människor oberoende handikapp ska ha tillgång till 

samma information. Även om min gestaltning inte riktar sig till alla handikapp så är detta ändå något 

som jag vill arbeta vidare med i framtida projekt. 

Det som Sara Parsons, et al(2011) använde sig utav tycker jag var väldigt häftigt med stora 

datorskärmar där designer och andra personer kunde observera hur barnen tar sig vidare i spelen och 

sedan diskutera tillsammans designers och barn om vad som händer för att sedan ta reda på hur de 

skulle kunnat göra det annorlunda, med hjälp av att tillsammans rita upp en stor tankekarta för att få 

med så många aspekter som möjligt. 

De saker jag borde ta reda på för att komma vidare i arbetet är vad gillar mina boenden?, vad ogillar 

mina boenden?, vad är roligt?, vad är tråkigt?. Hur de vill att det ska se ut?, vad är bra vad är dåligt?  

  

 

  
  

Här kommer jag att ta upp de olika metoder som prövas i mitt arbete, där jag ska skapa en 

applikation för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Workshops har använts som en 

brygga mellan mig och deltagarna för att kunna få svar och kanske ytterligare frågor gällande mitt 

projekt med utvecklandet av applikationen.  

   

  

 

 

 

 



 
 

 

  

När jag hade valt metodologin deltagande design var jag till en början inte riktigt säker på hur jag 

skulle få min tänkta målgrupp involverad i arbetet  Efter lite velande gällande val av metod så valde 

jag att använda mig av workshops för att metoden passade bäst för metodologin deltagande design. 

Ett exempel på workshop är att göra en ritning på en koja man tänkt bygga tillsammans. Om en 

person är längre än andra måste man göra ingången större för att alla ska kunna ta sig in, indirekt blir 

detta en workshop eftersom man måste skapa något gemensamt.  

  

Majoka och Tahir(2012) beskriver i sin uppsats ”NFC Enabled Smartphone Application For Instant 

Cognitive Support” hur de har använt sig av deltagande design genom att ha workshop med de tänkta 

slutanvändarna som i detta fallet är personer med kognitiva funktionsnedsättningar,  även deras 

stödjare/assistenter. Assistenterna/stödjarna är där för att vissa personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar inte kan analysera och välja till exempel vilka problem som de faktiskt skulle 

behöva stöttning med. Majoka och Tahir använde sig av frågeformulär samt intervjuer med 

skolpersonal som då skulle kunna peka ut aspekter som fattades i frågorna. Med hjälp av den här 

informationen fick de fram vilka förmågor och svårigheter dessa personer hade och kunde med hjälp 

av just den informationen komma fram till vad applikationen skulle göra. Därefter följde workshopen 

där de tillsammans med de deltagande brainstormade för att få fram information som de kanske inte 

fick genom frågeformuläret. En sak som många i gruppen hade gemensamt var att de behövde mer 

hjälp för att kunna schemalägga sin dag och vecka i mobilen gällande skol- eller jobbtider, sätta 

alarm vid klockslag för att inte missa speciella tv-program och skriva shoppinglistor.  

Det som skiljer Majokas och Tahirs arbetssätt från mitt arbetssätt är att jag inte hade vårdare, familj 

eller vänner inblandade i mina workshops. Lisa Anthony, et al(2012) är mer likt det jag försöker 

åstadkomma med mina workshops med att användarna får rita eller skriva beroende på vad de är 

kapabla till, för att skapa en slutprodukt. Sarah Parsons, et al(2011) är likt Majokas och Tahirs(2012) 

workshops för att de har med lärare/assistenter med. Skillnaden mellan deras arbete är att Sarah 

Parsons, et al(2011) redan har en prototyp som barnen får testa medans Majoka, Tahir(2012) är med 

ifrån starten av skapandet av produkten. 

 

I min undersökning hittade jag en inbjudan som inte visade hur deras workshop gick till utan mer 

berättade om hur de hade tänkt att workshopen skulle se ut med deltagare som lever med kognitiva 

eller sensorisk funktionsnedsättning. Karin Slegers, Niels Hendriks, Pieter Duysburgh(2014) har lagt 

upp workshopen som så att de har uppdelat workshopen i olika delar där de ska gå igenom sina del-



 
 

moment såsom introduktion, upplägg och sist det lite intressanta, en slags hemläxa för vad de gått 

igenom som en reflektion av vad de just gått igenom. Detta fungerar inte för just mitt arbete då jag 

inte vet hur många gånger jag kommer att kunna träffa mina deltagare, så jag tar de mötena jag kan 

med mina deltagare. 

 

I mina workshops kommer jag endast ha med personer som lever med kognitiv funktionsnedsättning. 

Eftersom att jag hade problem med att få svar från cheferna inom LSS så kunde jag inte anordna 

stora workshops med många användare, utan fick skapa en workshop på egen hand, genom att ha 

workshop på boendet där jag jobbar, med personer som känner mig och som jag känner. Därav 

eftersom jag både är stödjare så kan jag se från båda dem perspektiven.  

Mina deltagare tyckte att mina uppgifter var lite svåra, men vi kommunicerade på ett bra sätt 

tillsammans och fick fram resultat. Genom workshops, i vilka deltagarna fick vara med och rita och 

visa hur de ville att applikationen skulle se ut och användas, blev det ett projekt som använder 

deltagande design.  

   

 

 

  

Genom workshops, i vilka deltagarna fick vara med och rita och visa hur de ville att applikationen 

skulle se ut och användas, blev det ett projekt som använder deltagande design Jag ordnade två 

workshops där jag pratade med två personer som har olika funktionsnedsättningar, Peter och Anna 

(inte deras riktiga namn). De bor på ett serviceboende och de säger själva att de inte har så mycket 

erfarenhet av mobiler med pekskärm, men använder surfplattor för att läsa tidningen eller se på film 

via andra enheter som redan finns på enheterna. 
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Temat under första workshopen är vardag och målsättningen att göra något tråkigt eller roligt 

roligare. Redan här märkte jag hur olika de är som personer när det gäller vad de gillar att göra. Anna 

gillar att titta på tv inomhus och gillar att gå på picknick utomhus. Nu började jag tänka på hur jag 

skulle kunna göra en applikation kring just dessa två idéer vad man hade kunnat göra för applikation 

för att göra tv-tittandet roligare?  

  

Peter gillar att lyssna på musik och dansa inomhus, utomhus är det promenader som gäller. Tankarna 

började även här komma fram om hur man hade kunnat göra det roligare att lyssna på musik och 

dansa med hjälp av en surfplatta?  

  



 
 

Den andra uppgiften jag gav till Anna och Peter var att skriva (eller rita beroende på vad de tycker är 

lättast) något tråkigt man gör inomhus och utomhus, med tanken att jag ville försöka göra något 

tråkigt roligare. Anna gillar inte att dammsuga. Jag frågade Anna vad hon tycker kanske skulle kunna 

göra dammsugningen roligare och fick till svar att hon brukar lyssna på musik för att göra det mindre 

tråkigt. Från detta kom en idé om att skapa en dammsugare som istället för högt sugljud skulle spela 

radio/musik via Bluetooth eller liknande, men jag kände att detta inte var möjligt att genomföra på 

egen hand.    

Utomhus gillar inte Anna att springa. På frågan om vad som hade kunnat göra det roligare att springa 

ute fick jag svaret att om hon var tvungen att springa skulle det vara roligare att springa om det var 

fint väder. Här kände jag mig ganska maktlös, eftersom det inte skulle gå att genomföra.  

Peter tyckte inte det fanns något som var tråkigt att göra inomhus. Det enda skulle vara om något 

skulle gå sönder för honom, exempelvis en cd-skiva då han tycker om att lyssna på musik. Utomhus 

tycker han inte att det är roligt att promenera ensam, utan tycker det är roligare om man är flera som 

promenerar i grupp och har trevligt.  

En gemensam nämnare för det som var roligt att göra utomhus var picknick och promenad, vilket jag 

tycker hör ihop med varandra. Om man till exempel ska ha picknick i en skog, så måste man först 

promenera dit.  

Med denna idéen kom jag fram till att skapa en picknick-app för att enkelt kunna göra en lista på 

saker man ska ha med sig.   

Efter några dagar hade jag ett samtal med Anna för att ta reda på lite vad för slags applikationer och 

sådant hon själv använder och hur hon tycker de applikationerna känns att navigera runt i. De 

applikationerna som hon använde sig av var Hemnet som är en applikation för att kolla på hus som 

säljs, Aftonbladet som är en tidnings applikation där man kan läsa nyheter och annat, och även 

Youtube som är en applikation där man kan kolla på olika videoklipp. Vi kollade igenom 

applikationerna tillsammans där vi började med Hemnet. Anna tyckte att det var lite jobbigt när alla 

annonserna var listade men det var något som hon ändå hade vant sig vid.. Därefter gick vi igenom 

Aftonbladet, den applikationen som hon säger att hon använder mest. Den fungerar bra tyckte Anna, 

men jag frågade ändå om hur det känns då även de annonserna staplas på varandra och det även är en 

massa reklam man av misstag kan klicka sig in på. Anna berättade att det mest var i början när hon 

började använda applikationen som hon tyckte att det var jobbigt, men att det nu har blivit en vana.  
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Min andra workshop gick ut på att ta reda på hur mina användare ville att det ska se ut när de 

navigerar i applikationen, vilket var väldigt svårt då de inte riktigt visste själva hur de ville ha det. Så 

jag valde att skissa lite olika förslag för att se ifall Peter eller Anna skulle kunna tänka sig några av 

mina förslag och vad de ville att jag skulle ändra något. Jag visade fyra olika förslag, där det första 

var att det bara fanns en knapp i startskärmen som gör att man kommer till en skärm där man skapar 

en lista för vad man kan ha med sig på picknicken. Här uppstod ett problem för en av deltagarna då 

denne tyckte att listor gjorde det svårt att se och förstå vad man skulle ta med sig. Det andra förslaget 

var att det fortfarande skulle finnas en startknapp på startskärmen och att man sedan skulle komma 

till en skärm med bilder på olika färdiga rätter/drycker, som man sedan själv skulle kunna välja och 

dra bort från skärmen. Om man klickade på en bild skulle det komma upp en ruta med förslag, så att 

det på så sätt inte blir så mycket listor utan mer bilder som föreställer det man kan välja.  

I det tredje förslaget hade jag det jag läst om webbtillgänglighet i åtanke, att det kan vara bra att ha 

text vid bilder som förklaring. Så detta förslag såg nästan likadant ut som det andra förslaget, enda 

skillnaden var att det fanns text under bilderna för att förklara vad de föreställer. Mitt sista förslag 

var att det skulle finnas en knapp på startskärmen som tar en till en vidare till en textruta där man kan 

skriva in och själv avgöra om man vill använda bild eller text för att göra det enklare för sig själv. 

Efter att jag ha visat mina förslag för Peter och Anna, verkade båda gilla mitt andra och tredje 

förslag. Jag valde att skapa båda två för att pröva hur de ser ut i praktiken i själva applikationen.  

  

 

  

Det finns väldigt många olika programmeringsspråk som kan användas till samma saker PHP är ett 

vanligt programmeringsspråk som används till hemsidor, men det finns även andra språk som t.ex. 

java, c# och ruby. I denna del kommer jag ta upp de val jag gjort angående de språk och spelmotorer 

jag testat. Nu kanske ni tänker vad har spelmotorer att göra med att skapa en mobilapplikation? Jo, 

det är så att just det jag kommer ta upp senare använder sig av en spelmotor för att kunna simulera 

mobilaktiviteter som fysik som gör objekt rörliga på skärmen och accelerometer som känner av när 

mobilen rör på sig och liknande. Då kan en spelmotor vara användbar.   

 

  



 
 

Under min utbildning har jag testat olika programmeringsspråk och skriptspråk. Skriptspråk är ett 

slags tolkat programspråk som används i mindre program, medan systemspråk är mer de stora 

språken som C++/C som används i stora program. När jag väl började så provade jag mig fram 

genom att använda PHP, JavaScript och c#. Eftersom PHP och JavaScript kändes mer anpassat till 

just hemsidor, valde jag bort dessa språk eftersom jag ville fokusera mer på de programmeringsspråk 

som används inom applikationsutveckling.. I tidigare kurser har jag arbetat med Unity  

(https://unity3d.com/), som är en spelmotor där man kan göra spel och applikationer anpassade för 

olika mobiler. I den motorn kunde man välja att programmera i både JavaScript och C#. När jag 

använde mig av Unity var det C# jag använde mig utav. Fördelen med Unity är att man kan bygga 

direkt till mobilen för att se hur applikationen skulle se ut, problemet var dock att man inte kunde 

simulera det så det såg ut som en mobil på skärmen, utan man fick endast se den stora Unityskärmen 

som visades. Ville man se det direkt på skärmen var man tvungen att bygga applikationen till 

telefonen och göra en del inställningar samt skriva ut de olika versioner man skapar. Detta skulle ta 

så lång tid, eftersom man skulle få göra om det varje gång så jag valde att leta vidare efter andra 

alternativ.  

  

  

För några år sedan hade jag praktik på företaget Vuega AB som fokuserar på att göra mobilspel till 

surfplattor och mobiltelefoner. De använde sig av Corona SDK (https://coronalabs.com/) som också 

är en slags spelmotor precis som Unity, skillnaden är att den är helt anpassad för att utveckla till 

operativsystemet Android och iOS som är mobila operativsystem. Beroende på vilken dator PC eller 

Mac man programmerar på är det operativsystemet man bygger till, PC bygger till android och Mac 

bygger till iOS.  

Corona SDK har väldigt ett stort bibliotek med många funktioner som kan användas till just det jag 

vill använda mig av, t. ex pickerwheel där man väljer med hjälp av ett hjul. Corona SDK har även en 

mobil-simulator och kan även simulera surfplattor. Med hjälp av simulatorn kan man direkt se de 

ändringar man gör så man kan göra sina ändringar i koden.  

Med detta i bagaget valde jag att använda mig av Corona SDK för just den här applikationen. 

Fördelen med att jag använde mig av Corona SDK istället för Unity/C# eller PHP är att jag känner 

mig mer bekväm i LUA Om det är bättre eller sämre tycker jag inte spelar någon roll, då man kan få 

ut i princip samma resultat som med de andra alternativen. Corona SDK är också väldigt lätt att 

jobba med, då scriptspråket Lua är ett mycket lättanvänt språk. Med lättanvänt språk menas att 

syntaxen kräver mindre text än ett svårare språk som kräver mer text för att utföra samma sak.   

  



 
 

  

Bild 2, hur skillnaden är på syntaxen mellan LUA och mellan PHP för att skriva ut samma mening  

  

Syntax är sättet man skriver kod på (Se bild 2). Vissa språk liknar varandra väldigt mycket och det 

som brukar skilja dem åt, är den så kallade syntaxen d.v.s sättet man skriver koden på.  

Vad är då användningsområdet för Lua(https://www.lua.org/about.html )?  

Lua används i många kända spel t.ex World of warcraft och Angry Birds för att nämna två. De är 

förvisso helt olika spel men det visar hur brett användningsområdet är. World of Warcraft är ett 

Massively Multiplayer Online Role-Playing-Game, förkortat MMORPG. Angry Birds är ett 

pusselspel till mobil och spelkonsoler.   

Med tanke på att LUA är ett så kallat lättviktigt språk på grund av det enkla sättet man skriver 

koden(syntaxen), var det relativt lätt att sätta sig in i LUA igen efter att inte ha suttit med det på 

några år.  

 

 

 

  

Under min praktik på Vuega AB lärde vi oss LUA från Corona SDK’s egna bok ”Corona SDK 

Mobile Game Development” skriven av Michelle M. Fernandez (2012). Den går igenom de olika 

funktioner som själva simulatorn har, men även hur koden skrivs.  Det som vi sedan använde oss av 

var videor och tutorials om hur man använder Corona SDK. Där kom det upp en person som jag 

verkligen tyckte var utmärkt på att förklara som heter Seb Lee Delisle(http://seb.ly/). Han är en 

digital artist och föreläsare som använder sig av datorer för att engagera och inspirera folk till att 

själva skapa digitala saker. En av hans föreläsningar har fått mig att se potentialen i just Corona 

SDK. I den föreläsningen skapar han ett Angry Birds-liknande spel med hjälp av Corona SDK och 

LUA på mindre än 30 minuter(https://www.youtube.com/watch?v=LBnBml2KFFk). Vilket är en 



 
 

inspiration till användandet av Corona SDK som verktyg, för att det gick snabbt att sätta upp det 

spelet som Seb Lee-Delisle gjorde.  

  

 

 

  

I detta arbete vill jag även pröva tillgänglighet med hjälp av improviserad programmering, vilket 

innebär att jag inte följer några guider för koden utan istället håller mig till riktlinjerna för just 

tillgänglighet inom mobil/surfplatta.  

Genom att programmera helt rakt upp och ned utan att han gjort upp en lista över funktioner att 

programmera  Att sedan se hur den applikationen hade fungerat jämfört men en applikation som har 

en lista med funktioner i bakgrunden. Vad blir skillnaden mellan dessa både gällande utseende och 

funktionalitet?  

 

 

 

 

  

Eftersom jag anser att mina boenden klarar av många vanliga applikationer utan någon form av 

mobil tillgänglighet så väljer jag att inte skapa applikationen med det, men om man skulle 

vidareutveckla applikationen till större målgrupp eller till personer med grövre 

funktionsnedsättningar så är mobil tillgänglighet givet att skapa applikationen med. 

Istället kommer jag testa på hur det är att improvisationsprogrammera, fungerar det bra när man 

arbetar själv i programmeringsdelen? Kommer även ta med mig användandet utav Corona SDK var 

det ett bra val? Borde jag ha valt något annat? Även från mina workshops hur relaterar jag mina 

workshops till slutprodukten? Vad använder jag och vad skippade jag?  

 

  

 



 
 

 
  

När ni läser denna del vill jag bara poängtera att jag i detta projekt inte valt att fokusera på 

utseendemässig design, utan mer på funktioner och användandet eftersom jag inte anser mig vara en 

särskilt bra grafiker.   

I denna del kommer ni få läsa hur min applikation fungerade och vilka brister och förbättringar man 

hade kunnat dra nytta av applikationen på andra sätt än vad den ursprungligen var tänkt att användas 

till.   

Därpå kommer jag ta upp de problem och intressanta vändningar som har skett under projektets gång 

där jag börjar med mobil tillgänglighet.   

Efter det berättar jag om användandet av Corona SDK och LUA om hur det fungerade och inte 

fungerade.  

 

 

 

  

Utvecklandet av applikationen resulterade i en prototyp, då den kan förbättras på flera olika sätt. Om 

fler personer hade varit involverade i projektet och riktat in sig på olika saker, t.ex. grafik, Photoshop 

eller likande, hade man kunnat förbättra applikationens utseende och gjort allt tydligare. Min 

applikation gör dock allt det som jag hade som mål att den skulle kunna göra, vilket är att skapa en 

picknicklista över saker man kan ha med sig till en picknick.    

  

Min applikation använder sig av ett pickerwheel som man ofta ser i mobilen när man t. ex välja sitt 

födelseår eller liknande. Även när man ska välja språk på en mobil, så är det oftast ett pickerwheel 

man scrollar på. I mitt pickerwheel kan man välja mellan olika sorters kalla drycker, varma drycker 

och tilltugg som man kan ha med sig på picknick. Sedan kan man skriva ut en lista med de val som 

man gjort i mobilen.  

  

Under utställningen av kandidatarbetet på kulturkaféet i Blekinge tekniska högskola, väcktes många 

nya idéer gällande andra sätt att göra listan på och hur man hade kunnat förbättra applikationen med 

hjälp av andra teknologier. Det var idéer om att göra listor till alla människor och inte bara till 

personer med kognitiva funktionsnedsättningar, exempelvis inköpslistor. Visst finns det redan 

anteckningsapplikationer, men man hade kunnat utveckla en applikation som sparar gamla 

inköpslistor och sedan ger förslag på olika matrecept med hjälp av någon form av API. API, som är 



 
 

en förkortning av engelskans application programming interface, är ett gränssnitt som man använder 

när man vill använda eller kommunicera med en annan programvara som vanligen utgörs av ett 

dynamiskt länkat bibliotek.  

  

 

  

Efter att ha skapat applikationen valde jag att åka tillbaka till deltagarna som jag hade arbetat med för 

att testa applikationen. När jag kom dit var det dock bara en som var hemma och det var Anna. 

Applikationen blev inte riktigt som vi hade kommit överens om på grund av vissa tekniska problem 

som uppstod. Problem med att ha många svarsalternativ i de olika kategorierna på en skärm. Anna sa 

att applikationen var mycket lättanvänd, men hon tyckte att det kunde ha funnits fler alternativ och 

att man hade kunnat välja flera olika saker istället för endast en i vardera kategori (tilltugg, kall 

dricka och varm dricka).  

  

Applikationen är full av buggar och saker man kan förbättra, men för att vara en prototyp är jag nöjd 

med applikationen, eftersom den klarar av att göra det som avsågs d.v.s. skapa en lista med saker 

man kan ha med sig på picknick (Se bild 3).  

Så hur bör man tänka när man skapar en design för en tillgänglighetsapplikation som är till för att 

underlätta eller göra vardagliga aktiviteter roligare för personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar? 

Enligt Charlotte Tavelin(2015) så kan man göra vardagen lättare genom att röra på sig för att få 

motion, även skriva ner saker så man inte glömmer. Vilket är vad vi tillsammans kom fram till att vi 

skulle göra, för att ha picknick brukar man oftast gå iväg för att äta där av motion. Skapa en lista för 

att få fram vad man ska ha med sig så man inte glömmer att packa ner det har vi med gjort.   

Eftersom både Anna och Peter hade saker de gillar att göra Peter promenera och Anna äta picknick 

så blev det att vi skapade en applikation som slog ihop dessa elementen, för att göra deras vardag 

roligare.  

Alla personer är olika så man måste alltid tänka på sina slutanvändare så andra slutanvändare hade 

antagligen fått ett annat svar än vad jag har fått i denna undersökning. 

 

 

 I framtiden skulle jag vilja vara med och utveckla tillgänglighetsapplikationer till både webb och 

mobil, eftersom jag tycker det är jätteviktigt att alla ska kunna ha tillgång till alla applikationer 



 
 

oavsett om man är funktionshindrad eller inte. Men känner även att om man fortsätter att utveckla 

applikationen så bör man utveckla den med mobil tillgänglighet för att göra applikationen användbar 

för de personer som kanske inte annars hade kunnat använda applikationen, genom att göra 

applikationen tillgänglig. 

  

 

  

 

 



 
 

 

  

Likt Majoka och Tahir (2012, s36) hade jag också mina deltagare som målgrupp och valde att 

applikationen skulle vara till just dem som tänkta slutanvändare. Applikationen arbetades fram i 

samarbete med dem för att ta reda på vad de har för behov samt vad de klarar och inte klarar av. En 

skillnad mellan mitt och Majokas och Tahirs arbete är att jag inte har involverat personal i mina 

workshops, utan endast haft personerna med funktionsnedsättningar med i mina workshops. Detta är 

på både gott och ont. Eftersom jag har arbetat på serviceboende med deltagarna i över tre år kändes 

det som att jag hade koll på saker de själva inte skulle komma på gällande vad de klarar och inte 

klarar av, vilket nu i efterhand känns lite dumt då annan personal på LSS-boendet säkert hade kunnat 

tillföra mer information. Det positiva är att man får höra de funktionsnedsattas egna erfarenheter från 

andra applikationer och från deras perspektiv.  

  

Under utvecklingen av applikationen hade jag samtal med mestadels Anna från workshopen 

angående just tillgänglighet. Anna kan både skriva och läsa väldigt bra och har inte ett behov av 

läshjälp i applikationen. Hon har heller inga problem med syn eller hörsel, vilket den mobila 

tillgängligheten riktar sig mot. Eftersom jag ser både Anna och Peter som mina slutanvändare, då det 

är dem jag har haft workshops med, så valde jag att utesluta mobil tillgänglighet då det inte var lika 

relevant som jag först hade tänkt mig. Visst finns det personer med kognitiv funktionsnedsättning 

som hade haft nytta av den mobila tillgängligheten, men för just de jag arbetade med så är det inte 

relevant.  

  

Valet som jag gjorde angående att improvisationsprogrammera hade både sina fördelar och 

nackdelar, men mestadels nackdelar. När jag började improvisationsprogrammera skrev jag mest 

funktioner som applikationen skulle använda sig av, till exempel skapande av scen, byte av scen och 

liknande. Med scen menas det man ser på mobilen. Allt du vill ska visas på mobilskärmen läggs i 

scenen, vilket fungerade utmärkt i mitt arbete. Ett problem som däremot uppkom, efter att jag hade 

kommit relativt långt i utvecklandet, var att det inte gick att återanvända koden i andra filer eftersom 

jag inte hade programmet objektorienterat. Eftersom jag inte hade programmerat objektorienterat i 

Lua tidigare tog det någon vecka innan jag fick kom in i det.     



 
 

 

 

  

Användandet av Corona SDK visade sig vara mer begränsat än vad jag tidigare trott. Det är dock 

mycket roligt att använda, då man får respons direkt gällande vad som fungerar och inte fungerar 

samtidigt som man programmerar. Något som var ett stort problem i just kodningen var kanske inte 

så mycket hur man skulle skriva funktionerna, utan mer positionering av var saker ska visas på 

skärmen. När man skapar ett projekt i Corona SDK skapar man en mapp, där man får färdiga filer 

och kan ställa in just vilken telefon man utvecklar till. Men även fast man väljer att skapa en 

applikation till en Android-telefon är inte allt placerat på samma sätt i en annan Android-telefon. Till 

exempel om man utvecklar till just Samsung Galaxy S5 och sedan testar applikationen på en 

Samsung Galaxy Note som är väldigt mycket större, så ändras givetvis antalet pixlar. På grund av 

detta har jag fått hålla mig till en typ av telefon när det gäller positionering.   

  

Corona SDK hade dock väldigt många alternativ på funktionaliteter och widgets som jag valde att 

använda mig utav. Widgets är enligt Williams (2013, s. 29) något på en enhet som synligt kan 

användas på en skärm, till exempel en knapp eller en tab-bar som ofta ses i applikationer och när 

man trycker på den fälls andra alternativ ner. Corona SDK har ett helt bibliotek fyllt med olika 

widgets. En som jag använde mig utav var pickerwheel, som är ett hjul man kan snurra och som 

oftast används i telefoner när man ska fylla i sitt födelsedatum och liknande. Med denna funktion 

uppstod ett problem, vilket var om man ville ha mer än en sak av ett alternativ, t.ex. om man ville ha 

två olika kalla drycker istället för en enda. På grund av detta var kanske inte pickerwheel det bästa 

alternativet för min prototyp.  

  

Fungerar Corona SDK för att skapa just en tillgänglighetsapplikation?  

Tekniskt sett så går det, men på grund utav att mina slutanvändare som jag hade workshops 

tillsammans med inte riktigt kände behov av just de tillgänglighetshjälpmedel som finns för 

applikationer, t. ex program som läser upp text som står i applikationen, så kändes det irrelevant för 

just mina slutanvändare.  

  

 



 
 

 

 

 
 

Här kommer jag försöka göra en överblick över hela arbetet och sedan berätta vad jag kommit fram 

till av arbetet. 

Jag började att ställa frågan: Hur bör man tänka när man skapar en design för en 

tillgänglighetsapplikation som är till för att underlätta eller göra vardagliga aktiviteter roligare för 

personer med kognitiva funktionsnedsättningar?  

 

För att kunna svara på frågan så måste jag på något sätt möta eller kommunicera med personer som 

lever med kognitiva funktionsnedsättningar, för att kommunicera valde jag att använda mig utav 

metodologin deltagande design. Valet gjordes på grund utav att jag saknar erfarenheten och 

kunskapen som min målgrupp kan ge mig, för att skapa en tillgänglighetsapplikation som då kan på 

något sätt underlätta eller göra vardagliga aktiviteter roligare.  

 

En kontakt inleddes med en chef på ett LSS-boende för att anordna workshop med deltagare som 

lever med kognitiva funktionsnedsättningar, vilket visade sig vara väldigt svårt. För att det var 

semestertider och att vikarier inte hörde av sig, så med ont om tid fick jag ta saken i egna händer och 

ta mig till ett boende där jag har jobbat och hoppas på att det fanns boenden som ville vara med på 

workshops. Två stycken var hemma som ville vara med, varav sju personer blev tillfrågade. 

 

En workshop inleddes där jag försökte få ut vilka aktiviteter de ej gillade och även vilka aktiviteter 

som de gillade. Från den utfrågningen fick jag ut av en deltagare att det var kul att äta med vänner en 

så kallad ”picknick”, den andra deltagaren gillade att gå på promenad tillsammans med vänner. Här 

såg jag starten av att slå ihop det de tyckte var roligt picknick + promenad, min tanke här är att man 

oftast har en destination man ska gå till för att ha picknick, därav så får båda något roligt ut av 

applikationen. En fråga som dök upp är hur kan man underlätta vardagen?  

Lena Flyckt(2015) förklarar att man kan underlätta vardagen för en person som lever med aspergers 

att vara ute och gå för att få motion, självklart är detta sant för varje individ då motion är något som 

är bra för alla.  Så promenad blir till picknick i slutändan. 

 

 

 



 
 

 
 

För att skapa applikationen ville jag ha med mina deltagare för att få fram en design som de kunde 

känna sig nöjda med, därför fick jag göra ännu en workshop. Den här gången var det endast en 

boende hemma. Anna(deltagaren), fick i uppgift medans jag var där att rita hur hon själv ville hur 

applikationen skulle se ut. Anna tyckte att det var svårt att bara komma på något så direkt hur det 

kunde se ut så jag började visa lite hur det hade kunnat se ut, vilket har påverkat resultatet då jag 

bara fick input ifrån en person. Hade jag haft mer deltagare så hade man kunnat diskutera mer om 

detta. Hur som helst så fick vi till slut fram några olika designförslag tillsammans. 

 

Efter samtal med deltagaren så kom vi fram till att det inte behövdes någon form av 

mobiltillgänglighet då användarna brukar använda andra applikationer som ej är mobiltillgängliga. 

Så mobiltillgänglighet känns inte relevant för mitt arbete längre. Men däremot om man skulle göra 

den till en bredare målgrupp, så är mobiltillgänglighet väldigt viktigt för att kunna göra 

applikationen tillgänglig till så många funktionsnedsatta som möjligt! 

 

Vad kom vi då fram till? För att underlätta aktiviteten så fick jag leta reda på hur jag kunde göra det 

lättare att göra en picknick. Vad innehåller en picknick? Svaret jag hittade var tilltugg, dryck och 

gott sällskap. Så jag ville att man skulle kunna skapa en lista med saker man ska ha med sig till 

picknicken. Vilket jag känner jag lyckades med.  

Med mer tid på applikationen hade man kunnat göra som så att man skulle kunna skapat evenemang 

och bjuda in sina kompisar för att få in fler personer till en picknick. Det finns oändliga möjligheter 

att utveckla denna applikation. 

 

För att skapa en mobilapplikation så kan man använda sig utav en spelmotor, vilket jag gjorde 

Corona SDK. Corona SDK använder sig utav scriptspråket LUA som jag då fick använda för att 

skapa applikationen. Det fanns delar som hade ändrat sig sen sist jag programmerade med LUA, med 

syntax och liknande, jag gjorde misstaget att inte börja programmera objektorienterat då jag fick 

skriva om hela applikationen för att göra det enklare för mig sedan att återanvända kod. 

Jag känner att styrkorna med Corona SDK är att man kan göra i princip vad man vill, inte bara spel 

utan även användbara applikationer. Svagheten med Corona SDK är att det finns för lite information 

om olika funktioner i biblioteken, det är inte många som använder Corona SDK. 

 

Om vi tar upp applikationen i sig så fungerar huvudfunktionen som är att skapa en slags kom ihåg 

lista, om vad som ska med på picknicken när det kommer till tilltugg och dryck.  

Anna fick testa applikationen och berättade om vad hon tyckte om applikationen i sig. 



 
 

Jag vill använda mig utav mobiltillgänglighet i framtiden för att jag tycker det är viktigt att göra 

smartphones/surfplattor tillgängliga till personer med olika funktionsnedsättningar eller handikapp. 

 

Corona SDK känns väldigt roligt att arbeta med, och använder det gladeligen igen för framtida 

projekt, och hoppas på att användandet av Corona SDK ökas med tiden. 

 

 

 
 

Det har varit väldigt roligt att arbeta tillsammans med människor som inte är insatta inom 

applikationsutveckling. Det har gett mig en mycket större syn på vad för applikationer som faktiskt 

finns och vad applikationer kan göra för att hjälpa folk som lever med funktionshinder. Alla tänker 

inte när man skapar en mobil/webb-applikation att den ska vara tillgänglig för alla. Jag tycker det är 

viktigt med tillgänglighet och är glad att det finns företag som skapar dessa applikationer för att 

underlätta vardagen för dessa människor. 
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Aftonbladet, Hemnet, Angry Birds, Youtube: Olika applikationer som nyheter, köp & sälj, spel 

och sist filmer till olika enheter.  

Android, iOS: Operativsystem på mobila enheter.  

API: Applikationsprogrammeringsgränssnitt från engelskans Application Programming Interface, som är 

ett bibliotek på färdiga funktioner som man kan använda sig utav.  

Deltagande Design: Metodologi för att byta eller använda sig av andra människors kunskap och 

erfarenheter, oftast mellan användare och designer.  

Improvisationsprogrammering: Sätt att programmera utan att följa några som helst riktlinjer  

Kognition: Samlingsterm för mentala processer, som handlar om kunskap, tänkande och 

information.  

LSS: Lag om stöd och service en rättighetslag.  

MMORPG: Massively Multiplayer Online Role Playing Game, I just denna texten World of 

Warcraft  

Mobiltillgänglighet: Riktlinjer för att göra en mobilapplikation tillgänglig för personer som har ett 

funktionshinder.  

PHP, Lua, Ruby, Java, JavaScript, C# och C++: Programmeringsspråk  

SDK: Software Development Kit, ett utvecklingsverktyg.  

Syntax: Hur man skriver de olika programmeringsspråken  

  

  

  

 

 



 
 

 
 

Corona SDK: Software Development Kit, ett verktyg som fungerar som en spelmotor som simulerar 

mobila enheter.  

Google Drive: Ett ställe där jag dokumenterat mitt arbete, samtal med handledare och seminarie.  

Google Nexus 5: Mobiltelefon som jag testat att köra applikationen på.  

Microsoft Word: Ordbehandlingsprogram, använt för att skriva arbete och att konvertera document 

till pdf format.  

Samsung Galaxy S5 Neo: Mobiltelefon som jag testat att köra applikationen på.  

Sublime: Texteditor, skriver kod i programmet.  

Unity: Spelmotor, för att testa hur den är till mobila enheter mot Corona SDK.  

Youtube: En hemsida där man kan kolla på videos, använt för att hitta inspiration och tutorials.  

  



 
 

 
  

Bild 1: Taget på ett serviceboende i Olofströms kommun av Joakim Danielsson  

Bild 2: Skärmbild av sublime skriven av Joakim Danielsson  

Bild 3: Skärmbild av min picknickapp skapad av Joakim Danielsson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


