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Sammanfattning 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en grupp diagnoser som påverkar hur hjärnan 

hanterar information och kan ge svårigheter med koncentration, reglera uppmärksamhet, minne 

m.m. En metod som används för att ge stöd till personer NPF är Tydliggörande pedagogik. 

Tydliggörande pedagogik går ut på att beskriva händelser och omgivningen på ett sätt som 

personer med NPF lätt kan förstå. Metoder som används inom tydliggörande pedagogik är 

visuella scheman, arbetsordningar och visualisering av tid. Det här projektet har vidareutvecklat 

applikationen Vardag åt uppdragsgivaren Altran. Vardag implementerar ett visuellt schema för 

att ge stöd till personer med NPF. Denna uppsats beskriver utvecklingen av applikationen och 

vilka funktioner som finns i applikationen. Uppsatsen beskriver också funktioner som kan 

vidareutvecklas i applikationen. Applikationen kommunicerar med ett webb-API på en server 

för att synkronisera aktiviteter och bilder som tillhör schemat.  De funktioner som har 

implementerats i applikationen under projektet är bilder som synkas till server, underaktiviteter, 

visuella teman, token autentisering till webb-API:et och datum för aktiviteter. Vardag är 

implementerad med React Native för att göra applikationen kompatibel med Android och  IOS.
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An application to support people with 

neurodevelopmental disorders  

Abstract 

Neurodevelopmental disorders affect the way the brain handles information and can result 

in difficulties with concentration, shifting attention, memory and processing the surrounding 

environment. Clarifying pedagogy is a method that is used to support people with 

neurodevelopmental disorders.  Clarifying pedagogy aims to describe the environment and 

events clearly to the people with neurodevelopmental disorders. Aid included in clarifying 

pedagogy is schedules, checklist and time visualisations. This project is continuing the 

development of the Vardag-application for the company Altran. Vardag implements schedules 

in an application to help people with neurodevelopmental disorders. Vardag is implemented 

with React Native to make the application compatible with IOS and Android. A web API was 

developed and used to communicate between the application and the server.  During this project 

the features upload image, sub activities, visual themes and activities on a specific date was 

implemented.     
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1 Inledning 

Syftet med det här projektet är att utveckla en applikation som kan ge stöd till personer med 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Personer med NPF har svårare att ta in och 

sortera information jämfört med andra människor. De kan också ha svårt att reglera 

uppmärksamhet och komma igång med uppgifter. Stöden som finns till personer med NPF för 

att underlätta de här problemen är generellt sådant som även personer utan NPF har nytta av. 

Alla personer mår bra av att ha en tydlig struktur och när de vet vad de ska göra. Ett exempel 

på detta är scheman som ger nytta till alla personer och även de med NPF. Applikationen i 

denna uppsats implementerar ett tydligt schema som passar personer med NPF. Ett schema i 

applikationen består av aktiviteter där man kan lägga till en bild för att förtydliga vad aktiviteten 

handlar om.  

1.1 Introduktion 

Altran är ett franskt konsultföretag som arbetar inom teknik, IT och högteknologisk 

forskning inom många områden och har över 30 000 anställda och är det största IT-

konsultföretaget i Europa. Företaget jobbar med teknik inom många olika områden som t.ex. 

bilar, flygplan, försvar och järnväg [1]. 

Hösten 2018 startade Altran utveckla en applikation som kallas Vardag med några studenter. 

Det här projektet ska fortsätta att utveckla applikationen. Vardag är en applikation som ska ge 

stöd till personer med NPF. 

1.2 Motivation och mål 

Altran har tagit fram ett lösningsförslag på en mobilapplikation som ska ge stöd till personer 

med NPF-diagnoser. Inom NPF ingår ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd och Tourettes 

syndrom. Personer med NPF har generellt svårt att sortera intryck och genomföra dagliga 

aktiviteter[2]. Det finns idag olika hjälpmedel som t.ex. veckoscheman som hjälper till att 

visualisera dagens aktiviteter [3]. Altrans lösningsförslag är att samla alla hjälpmedel i en 

applikation som kallas Vardag. 
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Vardag ska innehålla en vy som presenterar alla dagens aktiviteter på ett snyggt och avskalat 

sätt. En aktivitet kan upprepas olika dagar eller så kan den vara på en specifik dag. Genom ett 

administrationsgränssnitt ska det gå att lägga till och ta bort aktiviteter. Vårdpersonal, anhöriga 

eller skolpersonal ska ta del av administrationsgränssnittet och vilka aktiviteter brukaren har. 

Vardag kommer därför innehålla konton av olika behörighet för att ge tillgång till olika delar 

av systemet. Aktiviteter kan sorteras beroende på behörighet för att bara behöriga konton ska 

se dem. Eftersom personer med NPF diagnoser kan uppleva visuella intryck olika ska Vardag 

innehålla olika teman som kan ställas in för att passa brukaren bra. Aktiviteter   sparas i en 

aktivitetsdatabas för att de lätt ska återanvändas. En aktivitet ska innehålla underaktiviteter som 

delar in aktiviteten i mindre steg. Underaktiviteter ska innehålla en bild och beskrivande text. 

En del personer med NPF har en nedsatt förmåga att förstå tid och avväga hur mycket tid 

som har pågått. Ett hjälpmedel som finns för dessa personer är en Timstock. En timstock är en 

timer som räknar ner hur mycket tid som är kvar för en uppgift eller aktivitet. Timstocken visar 

tydligt med hjälp av lampor hur mycket tid som är kvar och detta kan hjälpa personer med NPF 

att veta hur mycket tid de har på sig eller hur länge en aktivitet ska pågå. I applikationen är det 

ett mål att implementera en funktion som på samma sätt som en timstock visualiserar hur 

mycket tid det är kvar på en aktivitet. Alla Aktiviteter ska synkas till en server så att när en 

aktivitet ändras ska alla som har behörighet få en notifikation.  Två konton ska kopplas ihop så 

att t.ex. en stödperson eller anhörig ska se aktiviteterna och göra ändringar.  

1.3 Disposition 

Det inledande kapitlet introducerar arbetet och går igenom motivationen och målet med 

arbetet.  

Kapitel två går igenom NPF för att göra det tydligare vilka problem personer med NPF har 

och hur applikationen skulle kunna hjälpa dem. Kapitlet går också igenom de teknologier som 

använts för att implementera applikationen för att det ska vara lättare att förstå beskrivningen 

över hur applikationen implementerades i kapitel tre. 

Kapitel tre går igenom implementationen av applikationen och webb-API:et som 

applikationen använder. Kapitlet går igenom vilken utvecklingsmiljö som användes vid 

utvecklingen. Kapitlet går också igenom applikationens struktur och design, och delar av hur 

applikationen är implementerad. Hur Teman i applikationen är implementerad beskrivs och hur 

teman fungerar i applikationen beskrivs. I avsnitt 3.4 beskrivs implementationen av webb-
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API:et. Avsnitt 3.4.1 beskriver övergripande hur autentisering och tillträde kan implementeras 

i ett API och den lösning som är implementerad för Vardags API.  

I kapitel fyra beskrivs slutresultatet av projektet, och resultatet jämförs med liknande 

applikationer. Avsnitt 4.1 beskriver vilken funktionalitet som fanns i systemet innan projektet 

började. Den funktionalitet som implementerades i systemet under projektet beskrivs i avsnitt 

4.2.  I avsnitt 4.3 beskrivs de funktioner som var planerade att göras under projektet men som 

det inte fanns tid att slutföra. Avsnitt 4.4 beskriver tre applikationerna som har samma syfte 

som Vardag: att ge stöd till personer med NPF. I avsnitt 4.4.4 görs en jämförelse mellan de tre 

systemen och Vardag.  Problem som har uppstått under projektet beskrivs i avsnitt 4.5 och 

utifrån dem ges råd över hur framtida projekt kan undvika samma problem.  

Kapitel fem ger en sammanfattning av projektet och går igenom hur applikationen kan 

vidareutvecklas. Kapitlet avlutas med en projektutvärdering. 
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2 Bakgrund 

Det här kapitlet går igenom bakgrund om NPF och de teknologier som använts vid 

utvecklingen av applikationen.  

2.1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Diagnoser inom NPF har gemensamt att hjärnan har en nedsatt förmåga att hantera och ta in 

information. Detta kan ge olika symptom som t.ex. problem att reglera uppmärksamhet, 

kontrollera impulser, tolka och kommunicera med sin omgivning, filtrera sinnesintryck, komma 

ihåg saker och kontrollera kroppens motorik. Personer med NPF diagnoser kan också vara 

begåvade i följande områden [4]. 

• fantasi och kreativitet 

• fokusera 

• förändringsbenägenhet 

• problemlösning/logiskt tänkande 

• målmedvetenhet och envishet 

• tänka utanför ramarna 

Vissa med NPF behöver inga särskilda stödinsatser för att klara av skolan medan andra kan 

behöva mycket stöd för att klara av skolan [2]. 

2.1.1 Autismspektrumtillstånd 

Autismspektrumtillstånd (AST) är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser som har 

samma kännetecken. Inom AST ingår b.la. Autism och Aspergers syndrom. Aspergers syndrom 

ingår i AST sedan 2015. 

AST kallas för ett spektrum eftersom svårighetsgraden på en del symtom inom 

autismdiagnoserna varierar mycket mellan personer. AST innebär en nedsättning i förmågan 

till social interaktion och repetitiva mönster i beteende och intressen. Symtom som passar in i 

alla diagnoser inom AST är bristande förmåga när det gäller: 

• socialt samspel 

• central koherens 

• att se sammanhang 
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• mentalisera 

• förställa sig det man inte ser 

Central koherens är namnet på förmågan att se helheter, vilket gör att många med AST lättare 

fokuserar på detaljer än helhet [5]. Mentalisering är förmågan att skapa sig en förståelse över 

hur man själv och hur andra agerar utifrån mentala tillstånd som tankar och känslor. Om man 

har nedsatt förmåga att mentalisera blir omgivningen mindre förutsägbar och det är lättare att 

få stress eller ångest vid nya situationer.[6] Personer med AST kan även ha nedsatt förmåga i 

theory of mind (TOM)(se avsnitt 2.1.1.1) och exekutiva funktioner [7]. (se avsnitt 2.1.4) 

2.1.1.1 Theory of Mind 

Theory of Mind (TOM) är förmågan att förstå skillnaden på sitt eget och andras perspektiv. 

Om man har nedsatt TOM är det svårt att förstå hur andra tänker och det är svårt att veta hur 

andra känner och handlar. Nedsatt TOM gör det även svårt att förstå vita lögner, metaforer och 

ironi. Det finns två nivåer av TOM, den första nivån är förmågan att sätta sig in i en annan 

persons tänkande och den andra nivåns TOM är förmågan att sätta sig in i hur en annan person 

sätter sig in i en tredje persons tänkande. Studier visar att barn med AST har svårare att förstå 

TOM, särskilt andra ordningen, men nyare studier visar att TOM är knutet till intelligens. En 

del personer med autism har en nedsatt intelligens vilket gör att de får problem med TOM. 

Personer med Aspergers syndrom har inte nedsatt intelligens och för dem har man sett att de 

kan klara av att lösa TOM uppgifter [8]. 

2.1.2 ADHD/ADD  

ADHD och ADD är en funktionsnedsättning som påverkar förmågan för koncentration och 

impulskontroll. ADHD innebär också att man är hyperaktiv och har svårt att sitta still. AD står 

för ”attention deficit” (Nedsatt koncentrationsförmåga), H står för ”hyperactivity” (hyperaktiv) 

och D:et på slutet står för ”disorder” (avvikelse).  ADHD/ADD innebär i praktiken att ofta att 

man har svårt att koncentrera sig, komma igång med uppgifter och skapa struktur omkring sig.  

På grund av detta kan personer med ADHD/ADD behöva stöd för att klara av sin vardag. Det 

är vanligt att barn får extra stöd för att klara av skolan. För många med ADHD/ADD är det 

viktigt att skapa struktur i vardagen för att klara av alla uppgifter som ska göras.[9]  De flesta 

problemen personer med ADHD/ADD har är inom exekutiva funktioner [5]. 

2.1.3 Tourettes syndrom 

Tourettes syndrom kännetecknas av att personen gör ofrivilliga ljud eller rörelser som kallas 

för tics. Inom diagnosen ingår bara att personen har ofrivilliga tics men Tourettes syndrom är 
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nära kopplat till de andra NPF diagnoserna och det är vanligt att man har flera NPF diagnoser 

samtidigt, t.ex. Tourettes och ADHD samtidigt eller AST och ADHD samtidigt [10].  

2.1.4 Exekutiva funktioner 

Exekutiva funktioner är ett samlingsnamn på funktioner som sitter i främre delen av hjärnan 

(frontalloben). Funktionerna fungerar som en samordnare av information som bidrar till ett 

målinriktat beteende. Personer med AST och ADHD har en nedsatt förmåga till exekutiva 

funktioner. I praktiken styr exekutiva funktioner förmågan att planera, förmågan att hejda 

oönskade handlingar och anpassningsförmågan. Om man har nedsatt exekutiv förmåga är det 

svårt att använda tidigare kunskaper på ett nytt sätt. Det är också svårt att lära sig saker utantill. 

Många vardagliga rutiner görs ofta per automatik utan att man tänker på det, eftersom beteende 

är så inövat att man inte behöver tänka på det. Personer med nedsatt exekutiv förmåga har svårt 

att utöva vardagliga rutiner automatisk, t.ex. att borsta tänderna. Därför kan de få hjälp av 

checklistor på saker de ska göra vid olika tidpunkter på dagen. Personer med nedsatt exekutiv 

förmåga kan också behöva ägna tankekraft till varje enskilt moment i en uppgift som andra 

personer gör automatiskt utan att tänka [11]. 

2.1.5 Tydliggörande pedagogik 

Människor förstår sin omgivning genom att tolka alla sinnesintryck som de får från 

omgivningen. Genom att förstå sin omgivning skapas en struktur som alla människor behöver 

för att må bra. Personer med NPF har sämre förmåga att tolka och sortera sinnesintryck och 

därför kan en del av dem behöva mer stöd för att förstå sin omgivning. Tydliggörande 

pedagogik är en metod som går ut på att göra omvärlden mer begriplig och försöker besvara 

följande frågor:  

• Vad ska jag göra? 

• Var ska jag vara? 

• När ska jag göra det? 

• Med vem? 

• Hur länge/hur mycket? 

• När är det slut? 

• Vad ska jag göra sedan? 

Dessa frågor kan besvaras med scheman som beskriver vad som ska göras med bild eller 

text eller arbetsordningar som beskriver hur något ska göras[12] [3]. 
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Altran vill göra en applikation som ska innehålla scheman för att digitalisera detta stöd till 

personer med . I framtiden kan det implementeras andra former av stöd i applikationen.  

2.2 Teknologier 

Applikationen har implementeras med flera olika teknologier. Den här sektionen beskriver 

de teknologier som har använts.  

2.2.1 React Native 

React Native är ett JavaScript ramverk för att bygga gränssnitt till Android och IOS och är 

skapat av Facebook. React Native bygger vidare på det redan existerande ramverket React, som 

är ett ramverk för att bygga webbgränssnitt. Anledningen att React Native skapades var att 

Facebook ville göra det lättare att utveckla sina egna applikationer för både IOS och Android. 

React Native kod översätts till native kod för Android respektive IOS vilket gör att det går 

snabbare att utveckla applikationer som fungerar för både Android och IOS [13].  

React Native består av grafiska komponenter som beskriver vad som ska visas på skärmen. 

Komponenter beskriver en del av det grafiska gränssnittet och är självständigt från resten av 

gränssnittet. I React kan information bara skickas till komponenter som ligger under i hierarkin, 

d.v.s. information kan bara skickas till en komponent som ligger inuti den nuvarande 

komponenten. Det gör att om man vill ha information som ska vara tillgänglig globalt över hela 

applikationen behöver man lägga den informationen högst upp i hierarkin.  Information skickas 

till en annan komponent med vad som kallas för properties (På svenska: Egenskaper). En 

egenskap i en komponent är statisk och kan inte ändras utan att komponenten återskapas med 

en ny egenskap [14].  

React har en utökad syntax för att skriva komponenter som kallas för JavaScript XML(JSX). 

JSX är gjord för att likna syntaxen för XML och HTML eftersom webbutvecklare är vana att 

använda de språken för att skriva gränssnitt, men det är möjligt att skriva React kod utan att 

använda JSX.  

Varje grundläggande komponent i React Native har en motsvarande komponent i den 

inhemska koden för Android och IOS, som t.ex. Textview i Android eller UITextView i IOS. 

Att varje komponent React Native har en motsvarande komponent i Android och IOS är 

anledningen till att koden kan konverteras. Alla språken för IOS och Android är statisk typade 

vilket gör att det skulle vara svårt att översätta dynamisk typade JavaScript till dem [15].  
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Applikationer byggda med React Native består av minst två trådar. Den första tråden är 

Maintråden som exekverar Java kod för Android eller ObjektC/Swift kod för IOS. Maintråden 

hanterar visningen av element på skärmen och  användarinput från skärmen. Den andra tråden 

exekverar JavaScript koden som styr logiken i applikationen och hur gränssnittet är uppbyggt 

och fungerar. De två trådarna kommunicerar med varandra genom en React Native modul som 

kallas för React Native Bridge (RNB) och är skriven i C++ och Java. RNB använder ett eget 

protokoll för att skicka meddelanden mellan main tråden och JavaScript tråden. JavaScript 

tråden skickar meddelanden till native modulen som beskriver vilka grafiska komponenter som 

ska visas på skärmen, och native modulen skickar meddelanden tillbaka som bekräftar att den 

utfört uppgifterna [15]. 

2.2.2 Redux 

Redux är ett ramverk i JavaScript för att hantera tillstånd.. Redux fungerar bra att använda 

med React eftersom tillståndet från Redux lätt kan översättas till komponenternas egna tillstånd 

i React.  Redux tillsammans med React bildar ett programmönster som liknar MVC[16]. (se 

figur 2-1) I Redux består applikationens tillstånd av ett vanligt JavaScript objekt. 

Tillståndsobjektet kan jämföras med modellen i MVC, med skillnaden att den inte kan förändras 

när den är skapad. För att ändra på tillståndet måste ett nytt objekt skapas som ersätter det gamla 

objektet. 

 För att skapa ett nytt tillstånd i Redux används en annan typ av objekt som kallas för 

Actionobjekt. Actionobjektet skapas med en funktion som kallas för actionobjektgenererare. 

Actionobjektgenereraren måste returnera ett objekt som representerar en händelse.  

Actionobjekt innehåller information om vad som ska förändras i tillståndet. Actionobjektet 

skickas till en funktion i Redux som kallas för Reducer. Reducerfunktionens uppgift är att läsa 

informationen från actionobjektet och sedan skapa ett nytt tillståndsobjekt som representerar 

applikationens nya tillstånd. Actionobjekten skapas när något händer i applikationen som 

ändrar på applikationens tillstånd. Eftersom tillståndet inte går att mutera och bara en action 

kan utföras samtidigt blir det lättare att felsöka applikationen och se i vilken ordning ändringar 

sker. Tillståndet kan också loggas så att det lätt går att backa applikationens tillstånd om man 

t.ex. vill implementera en ångra funktion i applikationen [17].  

För att göra anrop till Vardags API har mellanprogrammet redux-thunk använts. Redux-

thunk är ett mellanprogram till Redux som gör att Redux accepterar att actionobjektgenererare 

returnerar funktioner, utöver actionobjekt för att uppdatera tillståndet. Funktionen kan utföra 

en uppgift och beroende på resultatet skapa ett actionobjekt som representerar resultatet. Detta 
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är bra för att implementera asynkron logik för att uppdatera tillståndet i Redux. Detta passar bra 

för att hantera logiken för http anrop till Vardags API [18]. 

 

 

Figur 2-1 Standard flöde för data i Redux 

2.2.3 Asp.net Core 

Asp.NET Core är ett webbramverk som har öppen källkod och körs på ramverket .Net Core. 

Asp.NET Core har snabbare prestanda än föregångaren Asp.net [19]. I projektet har Asp.Net 

Core använts för att bygga ett Web Application Programming Interface. (Webb-API) Ett Webb-

API är ett programmeringsgränssnitt för att kommunicera med en server. Webb-API: er kan ha 

en eller flera publika ändpunkter som det går att skicka förfrågningar till. Oftast skickas 

förfrågningarna med HTTP meddelanden med formatet JSON eller XML [20]. En ändpunkt 

kan t.ex. fungera som en ingång för förfrågningar om användaruppgifter eller autentisering av 

användare.  
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2.2.4 Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server (MSSQL) är den databas som används av webb-API:et för att lagra 

den strukturerade informationen som Vardag-applikationen behöver. MSSQL är den databas 

som Altran tillhandahållit och den körs på Altrans server.  För att lagra den ostrukturerade 

informationen som t.ex. bilder används det vanliga filsystemet som API: et kör på.  

2.3 Sammanfattning 

Det här kapitlet har gått igenom information som är bra att veta för att förstå syftet med 

projektet och för att förstå vilka teknologier som har använts för att utveckla Vardag-

applikationen.  

Neuropsykiatriska diagnoser har gåtts igenom och de diagnoser som ingår i gruppen. De 

problem personer med NPF lider av har gåtts igenom och vilka stöd som finns för att underlätta 

för de med NPF. För personer med NPF kan det vara effektiv att använda tydliggörande 

pedagogik, som är ett sätt att försöka göra omgivningen mer strukturerad och förutsägbar. I 

tydliggörande pedagogik är det vanligt att använda scheman för att visualisera dagen och 

checklistor för att bryta ner moment i mindre steg.  

I projektet har teknologierna React Native, Redux, ASP.net och Microsoft SQL server 

använts. 
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3 Implementering 

3.1 Introduktion 

Det här kapitlet beskriver implementeringen av Applikationen och webb-API:et. Vardag-

applikationen kommunicerar med ett webb-API som ger applikationen information om 

användaren och vilka aktiviteter användaren har. Anledningen till att applikationen pratar med 

ett API är för att informationen om varje användare ska vara tillgänglig på flera enheter. En 

annan anledning till att ett API används är för att man kan använda API:et för att bygga flera 

olika gränssnitt som har tillgång till samma information, t.ex. ett webbgränssnitt. API:et gör att 

applikationen alltid måste ha en internetuppkoppling för att den ska fungera, men eftersom 

många applikationer idag behöver konstant uppkoppling och de flesta har mobilt nätverk ansågs 

det som en godtagbar kompromiss.   

 

 

Figur 3-1 Illustration av informationsflöde i systemet 
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3.2 Utvecklingsmiljö 

I denna sektion beskrivs vilken utvecklingsmiljö som användes för att skriva applikationen.  

3.2.1 Visual Studio Code 

Visual Studio Code är en textredigerare och utvecklingsmiljö och är gjord för att vara så 

flexibel som möjligt. För Code finns det många programtillägg som ger mer funktionalitet till 

programmet. Inbyggt i programmet finns det stöd för git, felsökning. Syntax markering och 

kodkomplettering för olika programspråk kan läggas till med tillägg.  Fördelen med Code och 

det som gjorde att den användes i projektet är att det gick att köra både Vardag-applikationen 

och API:et ifrån programmet. Med hjälp av tillägget omnisharp kunde webb-API:et köras och 

genom kommandotolken som finns inbyggd i Code kunde Vardag-applikationen köras.   

3.2.2 Android emulator 

För att köra Vardag-applikationen användes Googles Android emulator. Emulatorn 

installeras tillsammans med Android Studio som är utvecklingsmiljön för att skriva Android 

applikationer. Det går att starta emulatorn ifrån Android studio eller kommandotolken i 

Windows. Vardag-applikationen har inte testats på IOS eftersom det inte går att installera 

utvecklingsmiljön för IOS på Windows.  

3.3 Vardag-Applikationen 

Vardag utvecklades med React Native och Expo. Expo är en abstraherande lager ovanpå 

React Native som, hjälper till att sätta upp utvecklingsmiljön för React Native som annars kan 

vara komplicerat att sätta upp. Nackdelen med expo är att den ger utvecklaren mindre kontroll 

och man måste sluta använda Expo om man vill skriva eller använda moduler till applikationen 

som inte består av JavaScript kod. Det finns moduler i Expos SDK som använder native kod. 

Expo är bra att använda för nybörjare med React Native men om man vill skriva mer avancerade 

applikationer som utnyttjar plattformens fulla egenskaper är Expo inte ett bra alternativ. Tyvärr 

innehåller Expo eject kommandot, som används för att konvertera ett projekt till ett normalt 

projekt, många buggar och filer saknas efter operationen vilket gör att projektet inte fungerar 

längre. Enda lösningen är att manuellt ta bort Expo och göra om sitt projekt vilket kan ta lång 

tid om man ens vet hur man ska göra. Därför rekommenderar författaren att undvika expo vid 

större applikationsprojekt eftersom det kan ställa till stora problem senare i utvecklingen. 
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3.3.1 Vardag-Applikationens design 

Applikationen följer en design som Altran utvecklat tidigare. (se bilaga A) Vardag-

applikationens design är gjord för att vara så avskalad som möjligt och inte visa för mycket 

information på en gång.  

3.3.1.1 Presentationsvyn 

Presentationsvyn är den första skärmen som visas efter inloggning på applikationen. 

Presentationsvyn visar de aktiviteter som gäller för den nuvarande dagen. Knappen i högra 

hörnet med ett hänglås navigerar till Aktivitetshanteraren efter en pinkod matas in.  

 

Figur 3-2 Presentationsvy 

 

3.3.1.2 Aktivitetshanteraren 

Aktivitetshanteraren är en vy som tillåter användaren att välja dag och se alla aktiviteter som 

ligger på den dagen. Genom att trycka på aktiviteterna kommer användaren till redigeringsvyn 

som tillåter användaren att ändra på aktiviteten. Användaren kan också trycka på knappen lägg 

till aktivitet för att komma till redigeringsvyn för en ny aktivitet. 
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Figur 3-3 Aktivitetshanteraren 

3.3.1.3 Skapa/Redigera aktivitetsvyn 

Denna vy låter användaren skapa eller redigera en aktivitet. Vyn innehåller fält för att skriva 

in Namn, beskrivning, datum, starttid, sluttid m.m. När en ny aktivitet skapas ställs datumet 

automatisk in på den nuvarande datumet. Starttid ställs automatiskt in till den nuvarande tiden 

och sluttid ställs in till en timme efter starttid. När användaren trycker på datum öppnas en 

dialog som låter användaren välja datum ifrån en kalender. På samma sätt öppnas en dialog om 

användaren trycker på starttid eller sluttid, som låter användaren välja tid på dygnet. Genom att 

trycka på bilden kan användaren välja en bild ifrån telefonens filsystem. 

Underaktivitetsknappen låter användare lägga till en 

underaktivitet till aktiviteten. Underaktiviteten kan 

innehålla namn, bild och beskrivande text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-4 Skapa/Redigera 

aktivitet 
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3.3.1.4 Inloggningsvyn 

Inloggningsvyn är skärmen där användaren loggar in. Knappen för inloggning är inte 

aktiverad förrän båda fälten för användarnamn och lösenord är ifyllda. När knappen trycks 

skickas uppgifterna till webb-API:et och användaren loggas in om API:et svarar att lösenord 

och användarnamn stämmer.  

 

Figur 3-5 Inloggningsvyn 

   

3.3.1.5 Meny 

Menyskärmen går att komma åt från alla delar i applikationen förutom inloggningssidan och 

presentationsvyn. I menyn finns knappar för att navigera till de andra skärmarna i applikationen 

och för att logga ut.  
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Figur 3-6 Meny 

3.3.1.6 Inställningsvyn 

Inställningsvyn visar de inställningar som går att ändra i applikationen, just nu går det bara 

att ställa in teman i applikationen.  

3.3.1.7 Skärmen för att skapa tema 

Vyn för att skapa tema låter användaren skapa ett eget tema. Vyn visar de färger som kan 

ställas in för ett tema och genom att klicka på färgerna kan användaren välja en egen färg. För 

att välja färg används en färgväljare som låter användaren ställa in kulörton, mättnad och 

ljusintensitet som används för att skapa en färg. Färgväljaren heter react-native-color och har 

öppen källkod, och är skriven i JavaScript för React Native [21]. 
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Figur 3-7 Skapa Tema skärm 

3.3.2 Implementationsdesign 

Varje vy i Vardag är implementerad i en egen fil. Logiken för att ändra det lokala tillståndet 

för skärmen ligger i samma fil. Logiken för att ändra tillståndet som är globalt för hela 

applikationen ligger i Redux (se avsnitt 2.2.2). I Redux ligger även logiken för att skicka 

förfrågningar till API:et.  

Varje komponent som behöver tillgång till Applikationens globala tillstånd måste ”koppla” 

sig till Redux med Connect funktionen som finns i modulen react-redux. Connect funktionen 

kan ge komponenten tillgång till värden i Redux tillstånd och tillgång till funktionen dispatch. 

Dispatch används för att skicka anrop till Redux som ändrar på tillståndet. Connect funktionen 

tar två funktioner som parametrar. Parametrarna kallas för Mapstatetoprops och 

mapstatetodispatch. Mapstatetoprops funktionen är till för att kopiera över värden från 

tillståndet i Redux, till komponentens egenskaper. Mapdispatchtoprops är till för att göra 

funktioner som uppdaterar tillståndet i Redux.  

När en komponent skickar iväg ett anrop till Redux gör den det genom dispatchfunktionen. 

Redux tillåter som standard bara att objekt skickas till dispatch som parameter, men 

mellanprogramvaran redux-thunk gör att även funktioner är tillåtna. Med redux-thunk går det 

att skicka async funktioner till Redux, vilket passar bra om information ska hämtas från internet 

eller filsystemet [18]. 

I vardag-applikationen används ett webb-API och vid vissa tillfällen behövs information 

hämtas eller skickas till webb-API:et. Då används en actionobjektgenererare som skickar en 
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async http förfrågan till API:et och efter att den får svar genererar den ett actionobjekt beroende 

på svaret från API:et. (se figur 3–7) Detta sker t.ex. när Vardag-applikationen ska hämta 

aktiviteter från API:et. 

  

 

Figur 3-7 Hur Vardag använder Redux för att skicka förfrågningar till webb-API:et 

 

Vardag-applikationens struktur består av en trädhierarki av komponenter som tillsammans 

bildar applikationen. (Se figur 3–8) Komponenten som ligger högst upp i hierarkin och som är 

roten till trädet är komponenten App, som ligger i filer App.js.  Appkomponenten innehåller 

hela applikationen och det är där exekveringen av applikationen startar. 

Under Appkomponenten ligger Provider. Provider är en komponent som initialiserar 

tillståndsbehållaren för Redux och ger alla komponenter som ligger under i hierarkin tillgång 

till funktionen connect. 

Under Provider ligger komponenten SwitchNavigator. SwitchNavigator är en komponenet 

som tillhör biblioteket react-navigation. Switchnavigator innehåller en eller flera routes (på 

svenska: vägar) som beskriver hur navigeringen mellan skärmar kan gå till. Switchnavigatorn 

tillåter bara navigation mellan olika skärmar på vägen om man explicit programmerar en knapp 

som utför navigationen. Switchnavigator är till för skärmar som ska visas på ett specifikt sätt 

och som det inte går att navigera bakåt eller framåt från. Switchnavigator komponenten i 

Vardag-applikationen innehåller vägen för inloggning, presentationvyn och resten av 

applikationen. Detta är för att det inte ska gå att navigera bakåt i applikationen efter inloggning 
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eller vid presentationsskärmen. Vägen för resten av vyerna ligger i en stacknavigator som minns 

vilken väg som har navigerats i applikation och som tillåter användaren att trycka på bakåt 

knappen för att navigera bakåt. 

 

Figur 3-8 Strukur på applikationen 

3.3.3 Teman i applikationen 

Vardag har funktionalitet för grafiska teman. Vardag har ett standardtema som används som 

standardinställning i applikationen, men det finns en funktion för att skapa ett tema i 

applikationen. Varje tema har 5 olika färger: huvudfärg, andrafärg, knappfärg, bakgrundsfärg 

och textfärg, för varje tema sparas också namn och beskrivning. Användaren kan skapa ett tema 

från skapatema skärmen. Skapatema skärmen visar de färger som användaren kan ställa in. 

Genom att trycka på en färg, får användaren upp en färgväljare där en färg kan väljas.  

Implementationen av teman i Applikationen använder sig av Redux. I Redux sparas vilka 

teman som finns i applikationen och det aktiva temat i tillståndsbehållaren. Varje skärm i 

applikationen är sedan kopplad till Redux och prenumererar på variabeln i Redux som beskriver 

temat. När temat uppdateras får alla skärmar i applikationen en uppdatering från Redux som 

gör att de laddar om med det nya temat.   

Användarskapade teman sparas lokalt i applikationens minne och skickas inte till webb-

API:et, vilket gör att användarskapade teman försvinner om applikationen avinstalleras eller 
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inte är tillgängliga om applikationen installeras på en ny telefon. För att spara teman lokalt i 

applikationen används JavaScript modulen SecureStore som finns tillgängligt i Expos SDK. 

När applikationen startas hämtas de teman som är sparat i det lokala minnet med hjälp av 

SecureStore och läggs till i tillståndet för Redux. Hämtningen av teman sker samtidigt som vyn 

för inloggning laddas. 

3.3.4 Aktiviteter och Underaktiviteter 

 I för en aktivitet finns det underaktiviteter som bryter ner en aktivitet i flera olika steg. Det 

kan t.ex. vara stegen för att åka buss eller i vilken ordning man ska göra sig i ordning på 

morgonen. Underaktiviteter har mindre detaljer än en vanlig aktivitet och innehåller i 

applikationen bara namn, beskrivning och bild. För att underaktiviteten ska sparas krävs det att 

ett namn är ifyllt. 

En aktivitet i applikationen innehåller:  

• Namn  

• Beskrivning  

• Bild 

• Starttid 

• Sluttid 

• Datum 

• Repeterande dagar 

• Energi 

• Behörighet 

• Underaktiviteter  

Behörighet beskriver den behörighet som användare måste ha för att kunna se aktiviteten. 

Men behörighet är inte implementerat i applikationen. Energi beskriver hur mycket energi som 

aktiviteten förväntas kräva att genomföra och anges på en skala 1 - 10. Energin är tänkt att 

användas för att visualisera hur mycket energi som går åt på en dag för att användaren ska 

kunna planera sin energiförbrukning. Detta för att en del med NPF diagnoser har svårt att 

hushålla med sin energi.  

Repeterande dagar representerar de veckodagar som aktiviteten ska visas på. Om aktiviteten 

är inställd på att repetera på en veckodag kommer den att visas på veckodagen om datumet är 

före eller efter det inställda datumet.  

Den information som måste matas in av användaren för att aktiviteten ska sparas är: namn, 

starttid, sluttid, och datum. När användaren trycker på spara aktivitet sparas informationen som 
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är inskriven i formuläret till ett aktivitetsobjekt som skickas vidare till actiongenereraren 

addactivity. Addactivity skickar ett http meddelande till API:et med aktiviteten för att lägga till 

aktiviteten i databasen och den skickar till Redux ett actionobjekt som beskriver när 

uppladdningen börjar och om den lyckas eller misslyckas. Detta används för att logga händelser 

i applikationen och det kan även användas för att ge direkt feedback till användaren, som t.ex. 

en ikon som indikerar att applikationen laddar innehållet. När svaret från API:et anländer 

anropar addactivity funktionen fetchactivities som skickar ett http förfrågan till API:et för alla 

aktiviteter kopplade till ett konto. På så sätt hämtas den nya aktiviteten som lagts till i API:et. 

Om aktiviteten innehåller en underaktivitet eller en bild skickas aktiviteten utan 

underaktiviteten först till API:et som lägger till den i databasen och skickar tillbaka en 

identifikation för aktiviteten som svar. Tillsammans med identifikationen skickas sedan bilden 

eller underaktiviteten med ett separat http meddelande, till API:et för att koppla 

underaktiviteten eller bilden med aktiviteten. 

3.4 Webb-API: et 

Webb-API:et är skrivet i ASP.net core och använder sig av Model-View-Controller (MVC) 

mönstret som finns inbyggt i ramverket. I MVC beskriver modellerna den information som 

API:et kan ta emot i ändpunkterna, t.ex. modellen för inloggning beskriver att ändpunkten 

behöver användarnamn och lösenord definierat i anropet. Med hjälp av modelbinding översätts 

data från http meddelandet till parametrar som funktionerna i API:et förstår.  Modelbinding 

binder data från http-meddelandets kropp till variabler som finns definierade i en modell.  

I Asp.net MVC är en controller en klass som grupperar ändpunkter och innehåller logik för 

hur ändpunkterna hanterar anrop. En controller kan t.ex. gruppera logiken för ändpunkterna 

som tar emot anrop för aktiviteter. I webb-API:et som skrivits i det här projektet utgörs 

webbadressen till ändpunkterna av controllerns namn och funktionen i API:et. Det går dock att 

ställa in webbadressen på vilket sätt man vill. En vy representerar en webbsida och används om 

man bygger en webbapplikation eller webbsida. I det här projektet har inte Vyer använts 

eftersom API:et inte behövde ett externt grafiskt gränssnitt. Vyer skulle dock kunnat använts 

för att göra en inloggningssida till API:et.  

3.4.1 Autentisering och tillträde 

En viktig del i webb-API:et är att den kan säkerhetsställa identiteten på entiteten som begär 

information från webb-API:et och att den på korrekt sätt kan ge tillstånd till entiteterna. För att 
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identifiera en användare i webb-API:et används nu lösenordsautentisering där användaren 

måste använda användarnamn och lösenord för att logga in. När användaren loggar in får 

Vardag-applikationen ett tillträdesbevis i form av en JSON Web Token (JWT). 

Tillträdesbeviset används sedan av vardagapplikationen för att få tillgång till API:ets 

funktioner.  Det här sättet att autentisera användaren kallas för ”Oauth 2.0 implicit grant” och 

följer inte rekommendationen för hur en användare ska autentiseras i ett webb-API [22]. Två 

standarder som använts brett idag av bl.a. Amazon och Steam, för säkerhet i webb-API:er är 

oauth 2.0 och Openid connect [23] [24]. Oauth 2.0 är ett standardprotokoll för att ge användare 

tillgång till olika resurser i webb-API:et, det är dock inte till för att autentisera användaren. 

Openid connect är ett tillägg på oauth 2.0 som ger en säker autentisering av användare. 

För att identifiera användare rekommenderas protokollet openid connect som är byggt som 

ett lager ovanpå oauth 2.0. I Openid connect identifierar en identitetsserver användaren och ger 

tillbaka ett identitetsbevis i form av en JWT. Identifieringen görs genom att en ny sida i 

webbläsaren öppnas (Webbläsaren öppnas i IOS och Android) eftersom webbläsaren räknas 

som en ”tilltrodd entitet”, sedan laddar webbläsaren en webbsida där användaren kan logga in. 

När användaren har loggat in skickas identitetsbeviset till applikationen, som under processen 

aldrig får tillgång till användarens lösenord. Med identitetsbeviset kan applikationen begära ett 

tillträdesbevis från API:et. Detta gör att även applikationer som inte är betrodda kan identifiera 

användare och efterfråga tillgång till resurser i API:et. Det är t.ex. numera vanligt att vid 

inloggningsprocessen till en applikation få frågan om applikationen tillåts få tillgång till 

användarens kontakter etc., då används Openid connect som protokoll för att autentisera 

användaren.   

3.4.2 Ändpunkter i API:et 

En ändpunkt i ett API:et beskriver vart en resurs i API:et ligger t.ex. som en sökväg i ett 

filsystem beskriver var en fil i ligger.  

I webb-API:et finns det ändpunkter som är till för att lägga till och redigera data som finns 

på servern. Ändpunkterna är indelade i tre olika kategorier: Aktivitet, bild och authentication. 

Under aktivitet finns ändpunkterna, AddActivity, EditActivity, RemoveActivity, och 

GetActivitiesWithSubs, Ändpunkterna beskriver vad som kan göras med API:et. För 

Aktiviteter går det att lägga till en ny aktivitet, ändra på en befintlig aktivitet, hämta alla 

aktiviteter (som tillhör ett konto) och ta bort aktivitet. 

För bild finns ändpunkterna GetImage och UploadImage. De används för att ladda upp bilder 

till API:et och hämta bilder från API:et. GetImage tar emot en id för en bild och kollar i 
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databasen vart bilden ligger sparad. (Se avsnitt 3.4.3 för beskrivning av hur bilder sparas). 

Bilden skickas sedan tillbaka som svar i ett http meddelande. 

 UploadImage tar emot en bild och en aktivitetsid. Bilden sparas i filsystemet och sedan 

läggs sökvägen till filen in i databasen. När sökvägen läggs till i databasen får den en 

identifikation i form av ett heltal. Identifikationen läggs sedan till i aktivitetens kolumn för 

imageId i databasen.  

I authentication finns ändpunkten validateuser som tar emot användarnamn och lösenord och 

returnerar ett http meddelande med status ok och ett tillträdesbevis om lösenordet och 

användarnamnet är korrekt.  Tillträdesbeviset används sedan för att anropa de andra resurserna 

i API:et. Tillträdesbeviset är giltigt 8 timmar och efter det måste användaren logga in igen.  

Ändpunkten getActivitiesWithSubs tar emot identifikationsnumret för ett konto och 

returnerar alla aktiviteter och underaktiviteter kopplade till det kontot. 

 

3.4.3 Databasen i Microsoft SQL Server 

Databasen som används av API:et innehåller 4 tabeller och tabellerna är Account, Activity, 

Image och SubActivity.   

Tabell 1 Account 

AccountId Primärnyckel, int, ej null 

Username Nvarchar(100), ej null 

Password Nvarchar(100), ej null 

Email Varchar(320), ej null 

Accountabellen innehåller information om användaren. Användarnamnet och lösenordet 

används vid autentisering av användaren.  

 

 

  

Tabell 2 Activity 

ActivityId Primärnyckel, int, ej null 

AccountId Främmandenyckel, int, ej null 

ImageId Främmandenyckel, int, null 

Name Nvarchar(100), ej null 
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Description Nvarchar(max), null 

TimeStart Time(0), ej null 

TimeEnd Time(0), ej null 

Date Date, ej null 

Monday bit, ej null 

Tuesday bit, ej null 

Wednesday bit, ej null 

Thursday bit, ej null 

Friday bit, ej null 

Saturday bit, ej null 

Sunday bit, ej null 

energy Int, ej null 

privat bit, ej null 

skola bit, ej null 

hemma bit, ej null 

repeat bit, null 

 

Aktivitettabellen innehåller information om varje aktivitet. AccountId och ImageId är 

främmande nycklar och kopplar aktiviteten till ett konto och en bild. AccountId får inte vara 

null och därför är aktiviteten alltid kopplad till ett konto. ImageId tillåts vara null och därför 

behöver en aktivitet inte innehålla en bild.  Name är namnet på aktiviteten, Description är 

beskrivningen på aktiviteten och den tillåts vara null, TimeStart och TimeEnd är av typen Time 

som finns i SQL server. Siffran i parantes till Time anger hur många decimaler det ska finnas i 

tidsangivelsen. Veckodagarna beskriver om aktiviteten är inställd på att repetera under de 

dagarna. Typen för veckodagarna är en bit och kan vara 0 eller 1. Repeat är en bit som anger 

om aktiviteten ska repetera eller inte.  

 

Tabell 3 Image 

ImageId Primärnyckel, int, ej null 

Name Nvarchar(50), ej null 
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Imagetabellen innehåller information om varje bild i applikationen och vart bilden är sparad 

i filsystemet. Namnkolumnen spara sökvägen till vart bilden ligger sparad på serverns 

filsystem. Systemet för att spara bilder är att skapa mappar där filerna sparas och en mapp får 

bara innehålla max 1000 filer. När en mapp är fylld skapas en ny mapp som fylls med 1000 

filer. Detta fortsätter tills en mapp är fylld med 1000 mappar. Efter detta skapas en ny mapp 

och processen fortsätter igen. Mapparna skapas i en struktur som är 3 nivåer djup vilket gör att 

systemet kan lagra 1000*1000*1000 filer så länge som servern har tillräckligt med 

lagringsutrymme.  

För SQL Server finns det en funktion som heter filestream som lagrar binära objekt i 

databasen. Det finns också en funktion som heter filetable där filerna sparas i filsystemet för 

databasen istället för ett binärt objekt [25].  

Funderade på att använda Azure blob storage eller något liknande som t.ex. Amazon s3 

storage men valde att använda det lokala filsystemet istället som en temporär lösning för att 

spara filer. Fördelen med den temporära lösningen är att den var lätt att implementera och att 

den är lätt att byta ut mot någon annan lösning. Filestream och filetable hade också varit bättre 

att använda, eftersom de är inbyggda i SQL server. 

 

Tabell 4 Subactivity 

SubActivityId Primärnyckel, int, ej null 

ActivityId Främmandenyckel,int, ej null 

ImageId Främmandenyckel, int, null 

name varchar(50), ej null 

text Nvarchar(100), null 

sort Int, null 

 

Subactivitytabellen innehåller alla underaktiviter som finns i systemet. Activtyid är en 

främmandenyckel som kopplar underaktiviteten till en aktivitet. Imageid är en 

främmandenyckel som kopplar en bild till underaktiviteten. Name är namnet på 

underaktiviteten och text innehåller beskrivningen av aktiviteten. Sort är ett heltal som berättar 

vilken ordning underaktiviteten ska visas i applikationen.  
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3.5 Sammanfattning 

Det är kapitlet har gått igenom implementeringen av Vardag-applikationen och Webb-API:et 

till vardagapplikationen. Utvecklingsmiljön som använts under implementeringen är Visual 

studio code och Android studio. Emulatorn som ingår i Android Studio har använts för att testa 

applikationen på Android. 

Strukturen på applikationen har beskrivits och hur Redux används när anrop skickas till 

webb-API:et.   

Teman i applikationen är implementerade med Redux. Varje tema innehåller 5 färger. 

Användaren kan skapa egna teman genom att välja färger till ett tema.  

Hur aktiviteter och underaktiviteter är implementerade i applikationen beskrivs. En 

underaktivitet tillhör en vanlig aktivitet och den innehåller ett namn, beskrivning och bild.  

Webb-API:et består av ändpunkter som hanterar anrop av olika slag. Webb-API:et kan 

hantera aktiviteter och bilder och den kan logga in användare. För att logga in användaren 

används lösenordsautentisering.   

Kapitlet gick också igenom tabellerna som finns i databasen. 
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4 Resultat 

4.1 Funktionalitet innan projektet 

Det här avsnittet beskriver vilken funktionalitet som fanns i Vardag-applikationen när 

projektet startade i slutet av januari 2019. 

4.1.1 Logga in 

I applikationen fanns en logga in funktion som lät användaren skriva in användarnamn och 

lösenord för att logga in på applikationen. Det fanns ingen funktion för att registrera användare, 

istället användes en redan färdigkonfigurerad användare för att logga in på applikationen.  

4.1.2 Skapa aktivitet 

I applikationen gick det att skapa en aktivitet genom vyn för att skapa aktivitet. Vid skapande 

av aktivitet gick det att lägga till namn, beskrivning, starttid, sluttid, och dagar som aktiviteten 

ska visas på. Det gick inte att lägga till ett datum för aktiviteten.  

4.1.3 Redigera aktivitet 

När användaren trycker på en skapad aktivitet öppnas vyn för att redigera en aktivitet. Vyn 

är samma vy som för att skapa aktivitet, med skillnaden att aktivitetens värden redan är ifyllda. 

Användaren kunde ändra på de inställda värdena och trycka spara för att spara ändringarna på 

aktiviteten.   

4.1.4  Radera aktivitet 

Skapade aktiviteter gick att radera genom att trycka på aktiviteten, vilket öppnar vyn för att 

redigera aktivitet. Genom att trycka på soptunneikonen kunde aktiviteten tas bort. 

4.1.5 Vyer i Vardagapplikationen 

När projektet startade fanns vyerna Logga in, Meny, Presentation, Aktivitetshanteraren och 

Skapa/Redigera Aktivitet. 

Logga in vyn tillät användaren skriva in användarnamn och lösenord och om det stämde med 

ett existerande användarkonto loggades användaren in till applikationen. 

Presentationsvyn visade alla aktiviteter som var inställda att visas en viss veckodag. 

Aktiviteter var markerade med olika färger beroende på om dem var aktiva, avslutade eller 
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kommande. Aktiva aktiviteter var vita, avslutade mörkgråa och kommande ljusgråa. 

Beskrivningen visades i en ruta när en aktivitet trycktes.   

Aktivitetshanteraren visade alla aktiviteter som var aktiverade på en dag och genom att 

trycka på aktivitetens öppnades redigera aktivitet vyn.  

4.2 Funktionalitet i slutet av projektet 

Det här avsnittet beskriver vilken funktionalitet som finns i applikationen vid slutet av 

projektet och jämför med funktionaliteten som fanns i början av projektet.  

4.2.1 Ladda upp bild till aktivitet 

Det finns nu funktionalitet för att lägga till en bild med en aktivitet som synkas med webb-

API:et. Genom att trycka på välj bild knappen kan användare välja en bild från telefonens lokala 

filsystem. Om en bild är tillagd när användaren sparar aktiviteten skickas först aktiviteten utan 

bilden till webb-API:et. API:et lägger till aktiviteten i API:ets databas och skickar som svar ett 

identifikationsnummer till aktiviteten. Applikationen använder sedan bilden och 

identifikationsnumret till ändpunkten uploadimage i webb-API:et. Webb-API:et sparar då 

bilden i filsystemet för API:et och sparar sökvägen till bilden i en databas. API:et kopplar sedan 

bildens identifikationsnummer i databasen till aktiviteten i databasen. Bilderna hämtas sedan i 

applikationen när aktiviteten visas i presentationsvyn eller aktivitetshanteraren. 

Bildkomponenten i React Native hämtar bilden automatiskt när den visas på skärmen genom 

en prop som innehåller en url till webb-API:et.  

4.2.2 Ge aktiviteter ett datum 

Det går att ställa in ett datum för en aktivitet som kan representera två saker. Om aktiviteten 

är inställd för att upprepa på olika veckodagar representerar datumet vilket datum som 

aktiviteten börjar upprepas på. Om aktiviteten inte är inställd för att repetera, representerar 

datumet vilken dag aktiviteten kommer visas.  

4.2.3 Teman 

Det finns funktionalitet för teman. Användaren kan gå in i inställningar ändra tema genom 

att trycka på redan skapade teman eller skapa ett eget tema. När användaren skapar ett tema får 

användaren välja 5 st färger som sedan används i applikationen. Temats sparas så att det kan 

användas senare och användaren kan skapa obegränsat antal teman.  Se avsnitt 3.3.3 för 

beskrivning av hur teman är implementerat. 



 

 

29 

4.2.4 Tillträde till API med hjälp av tokens 

Vid autentiseringen genereras nu ett tillträdesbevis i form av en token som sedan måste 

användas för att få tillträde till API:et. Tillträdesbeviset sparas i applikationens minne med 

SecureStore och det används sedan för varje anrop till API:et. Tillträdesbeviset är giltigt i 8 

timmar efter autentisering och efter det loggas användaren ut och användaren måste logga in 

igen.  

4.2.5 Underaktiviteter 

Det finns nu funktionalitet för underaktiviteter i applikationen som är mindre aktiviteter 

kopplad till en vanlig aktivitet och de bryter ner aktiviteten i mindre steg. Underaktiviteterna 

innehåller en text, beskrivning och en bild. Underaktiviteterna visas i redigeraaktivitet vyn.  

4.3 Planerade funktioner som inte implementerats under projektet 

Det finns för vardag-applikationen en rad planerade funktionaliteter som det inte fanns tid 

att utveckla under projektet. Det här avsnittet beskriver de funktionaliteter som det inte fanns 

tid att implementera.  

4.3.1 Energiplanerare 

Energiplaneraren är en funktion som ska visualisera den totala energin alla aktivieter på en 

dag kräver. En aktivitet ha en energi mellan 1–10 som representerar hur energikrävande 

aktiviteten är. Den totala energin räknas ut genom att summera energin från alla aktiviteter. 

Energiplaneraren är till att göra det lättare att se om det är för mycket aktiviteter på en dag. 

4.3.2 Aktivitetsbas 

Aktivitetsbasen är en funktion som ska kunna spara redan skapade aktiviteter som sedan kan 

användas som mall vid skapandet för en ny aktivitet. Den ska göra det lättare att skapa en ny 

aktivitet som utförs ofta utan att behöva skriva in all information igen.  

4.3.3 Konton med behörighet 

Konton med behörighet är en planerad funktion som kopplar två konton till varandra och ger 

ena kontot behörighet att se, ändra och lägga till aktiviteter till det andra kontot. Funktionen ger 

stödpersoner eller anhöriga möjlighet att ta del av användarens aktiviteter och hjälpa till med 

att administrera aktiviteter.  De behörigheter som är planerade att fungera i applikationen är 

skola, hemma och privat. Det finns också planer på att lägga till en funktion för att scanna en 

QR-kod för att koppla två konton till varandra, som alternativ till att skriva en kontokod.  
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4.3.4 Generella aktiviteter 

Generella aktiviteter är planerade att implementeras i applikationen. Generella aktiviteter är 

aktiviteter som utförs ofta och på samma sätt. Det kan t.ex. vara att handla på affären eller åka 

buss.  

4.4 Liknande system 

Det här avsnittet beskriver system som har samma syfte som Vardag-applikationen och ger 

en jämförelse av funktionalitet mellan systemen.  

4.4.1 Handi5 

Handi5 är ett applikationspaket till Android som är utvecklat av Abilia, som är till för att 

hjälpa personer med kognitiva svårigheter. I applikationspaketet ingår kalender, anpassat 

tangentbord,  anteckningar, checklista, album, talsyntes m.m. I Handi finns det möjlighet att 

koppla bort mobilens övriga gränssnitt och bara använda Handi för att dra nytta av Handis 

anpassade och förenklade gränssnitt. Handi har talsyntes som kan läsa text som visas för på 

skärmen som kan vara bra för en del med NPF. I Handi ingår en startskärm som kan användas 

istället för den förinställda startskärmen i Android, vilket gör att det går att begränsa tillgång 

till delar av operativsystemet om det är nödvändigt för att hjälpa brukaren. För Handi finns ett 

webbgränssnitt som kan ge bättre överblick än applikationen och där går det att konfigurera 

kalender. Det finns också en programvara för PC som kan föra över bilder, ljud, anteckningar 

m.m. till Handi. Handi finns bara på Android och har en licens som kostar pengar för att 

använda. Fördelen med Handi är att det finns många funktioner och att det är speciellt anpassad 

för personer med NPF. Nackdelen är att den bara finns till Android och att den kostar pengar 

[26]. 

4.4.2 Niki Agenda 

Niki Agenda är en applikation för IOS och Android som är till för att skapa scheman. 

Applikationens scheman är anpassade för barn med NPF. Det finns två schemavyer i 

applikationen, en för dag och en för vecka. Varje dag är indelad i morgon eftermiddag och 

kväll. Varje aktivitet representeras med en bild och i applikationen ingår det från början ett 

urval av tecknade bilder. Det går också att lägga till egna bilder i applikationen. En aktivitet har 

ingen start eller slut-tid, istället ligger aktiviteterna i den ordning som de ska utföras. Det går 

att lägga till en beskrivande text till varje aktivitet. I veckovyn har de olika veckodagarna en 

färg som gör det lättare att urskilja dagarna. Applikationen kan kopplas till DropBox för att 
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spara konfiguration av applikationen. Applikationen har en engångskostnad men kan användas 

fullt ut efter betalning. Fördelen med Niki agenda är att den har en simpel design och att 

utseendet på applikationen liknar den typen av scheman som vanligtvis brukar användas för 

barn med NPF [27] [28]. 

4.4.3 Håll Koll Kalender 

Håll koll kalender är en applikation för att stödja personer med NPF. Håll koll innehåller en 

kalender, checklista och timer som kan kopplas ihop med varandra genom att koppla checklistor 

eller timers till en händelse i kalendern. Håll koll är utvecklad av Comai som 20 mars 2019 blev 

köpta av Abilia [29]. Håll koll har en funktion för att lägga till stödpersoner som kan se samma 

aktiviteter som användaren och lägga till aktiviteter åt användaren. Kalendern kan 

synkroniseras med Google kalendern.  Håll koll kalender innehåller många av de funktioner 

som Vardag planeras att innehålla vilket gör att håll koll är en bra jämförelse med Vardag-

applikationen. 

4.4.4 Jämförelse med Vardag 

Vardag-applikationen har funktionalitet för att skapa underaktiviteter vilket inte någon av de 

andra jämförda applikationerna har. Håll koll har funktionaliteten att koppla användarkonton 

med varandra för att stödpersoner ska kunna lägga till aktiviteter och det är en funktion som 

planerades att implementeras även för Vardag-applikationen. Alla applikationer som jämförs 

har funktion för en checklista, vilket inte Vardag-applikationen har, men det skulle kunna vara 

en funktion som även passar Vardag. Niki agenda har en funktion att exportera och importera 

information som t.ex. aktiviteter eller checklistor vilket också skulle kunna vara en bra 

funktionalitet i Vardag-applikationen. Fördelen med Vardag-applikationen jämfört med de 

andra applikationerna är att den har en mer modernare design och att det går att ändra på 

utseendet i applikationen. Vardag har också mer information som kan ingå i en aktivitet jämfört 

med de andra applikationerna t.ex. underaktiviteter och energi.  

4.5 Problem 

4.5.1 Konvertera expoprojekt till vanligt React Native projekt.   

I projektet användes expo som är ett program som hanterar programmiljön för React Native. 

Expo gör det lättare att komma igång med ett projekt i React Native genom att den konfigurerar 

React Native automatiskt och gör att utvecklaren inte behöver göra konfigurationer i Android 
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studio eller Xcode som annars är nödvändigt. Expo tar dock bort möjligheten att skriva moduler 

till applikationen med hjälp av Java, Swift eller Go. I React Native är tillgången till en del 

funktioner på telefonen begränsad som t.ex. tillgång till filsystemet på telefonen eller GPS 

signaler. Om utvecklaren behöver tillgång till någon funktion som React Native inte stödjer 

måste utvecklaren antingen använda en modul i expos SDK eller sluta använda expo och 

använda en modul som inte är skriven i JavaScript eller skriva en egen modul utan JavaScript. 

Under projektet uppstod det problem när expo projektet skulle konverteras till ett normalt 

projekt. Under konverteringen ska expo automatiskt generera filer för att projektet ska fungera 

men en del filer skapades inte av expo. Detta gjorde så att det konverterade projektet inte 

fungerade. Varje försök att fixa ett problem ledde till att ett nytt problem uppenbarade sig.  I 

slutändan var det för krångligt att konvertera om expoprojektet till ett vanligt projekt och därför 

användes expo under hela projektet. Lösningen till problemet verkar vara att skapa ett helt nytt 

projekt utan expo och länka alla moduler som projektet är beroende av manuellt.   

4.5.2 Autentisering med tokens i Webb-API:et 

Mycket tid gick till att utveckla autentisering mellan applikationen och API:et eftersom jag 

tyckte att det var ett intressant område att utforska och lägga tid på. Säkerhet inom API var dock 

ett komplicerat ämne och det tog därför lång tid. Säkerhet var inte från början planerat att ingå 

i projektet och därför tog det mycket tid från andra planerade funktioner.  

4.5.3 Felsökning i React Native 

Funktioner för att hjälpa till med felsökning i React Native har inte varit så bra. För att 

använda breakpoints eller få exceptions markerade i koden är man tvungen att installera ett 

tillägg till felsökningsverktyghet i Chrome. Med programmet kan man sätta breakpoints och få 

meddelanden om exceptions, men programmet drar mycket CPU-kraft. Android-emulatorn på 

datorn drar redan mycket bearbetningskraft från datorn. Det gör felsökningen till en jobbig 

upplevelse och det är fördelaktig att ha en kraftfull dator.  

4.6 Sammanfattning 

Den funktionalitet som redans fanns i applikationen vid starten av projektet beskrivs. Vid 

starten av applikationen fanns det funktionalitet för att lägga till aktiviteter, ändra aktiviteter 

och ta bort aktiviteter. Det fanns också funktionalitet för att logga in. I applikationen fanns 

skärmarna logga in, presentation, meny och hantera aktiviteter.  
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I slutet av det här projektet finns det funktionalitet för att ladda upp bilder till en aktivitet, 

ge aktiviteten ett datum, lägga till underaktiviteter till en aktivitet och teman i applikationen 

De funktionaliteter som var planerade att implementeras men som det inte fanns tid för är 

energiplanerare, aktivitetsbas, koppla konton till varandra och generella aktiviteter. 

Anledningen att de inte han implementeras är dålig planering och mycket tid gick till att göra 

säkerhet med tokens i applikationen. Det var även problem med att konvertera applikationen 

till ett normalt React Native projekt ifrån ett expoprojekt.   

Vardag-applikationen jämfördes med andra applikationer som har liknande syfte som 

Vardag-applikationen. Applikationerna som jämfördes är Handi5, Niki Agenda och Håll koll 

kalender. Alla de tre applikationerna är till för att ge stöd till personer med NPF med hjälp av 

scheman. Alla dem jämförda applikationerna har stöd för checklistor och timers för att 

visualisera tid. Håll koll kalender har stöd för att koppla en kalender till en stödpersoner som 

kan hjälpa till att lägga till aktiviteter på en dag.   

  



 

 

34 

5 Slutsats 

5.1 Sammanfattning 

Personer med NPF har en beror på hur hjärnan fungerar och diagnoserna har gemensamt att 

den påverkar hur personen kan ta in och sortera information. Personer med NPF har därför ofta 

svårt att strukturera sin vardag och dem kan vara mer känsliga vid förändringar i vardagen. 

Metoden tydliggörande pedagogik som beskrivs i avsnitt 2.1.5, används för att göra dagarna 

mer förutsägbara för personer med NPF och för att minska på stress. Vardag-applikationen har 

som syfte att hjälpa personer med NPF med hjälp av tydliga scheman som används inom 

tydliggörande pedagogik. Vardag-applikationen som har vidareutvecklats under projektet låter 

användaren skapa ett schema med aktiviteter för varje dag. Varje aktivitet kan innehålla, namn, 

beskrivning, bild, underaktiviteter och energi. Energi beskriver hur mycket energi som 

aktiviteten förväntas förbruka för användaren.  En aktivitet kan ställas in på att repetera visa 

dagar på veckan eller bara vara aktiv en dag.  

Vardag är skriven med hjälp av ramverket React Native som är ett ramverk för att skriva 

applikationer till IOS och Android. Fördelen med React Native är att man kan använda samma 

kodbas för en applikation till både Android och IOS. I en applikation skriven i React Native 

kommer majoriteten av koden vara gemensam mellan de två plattformarna och en liten del av 

koden kommer vara specifik för varje plattform. Detta gör utvecklingen av applikationer som 

ska stödja IOS och Android mycket lättare eftersom utvecklare inte behöver jobba på två olika 

kodbaser.  

Vardag använder ett webb-API för att spara alla aktiviteter och bilder på en server. 

Anledningen att använda ett webb-API och server är för att det ska gå att synka aktiviteter 

mellan olika enheter och för att det ska gå att göra ett webbgränssnitt för applikationen. Webb-

API:et är implementerat med hjälp av ASP.NET Core, ett ramverk för C#. Med webb-API:et 

går det att autentisera en användare genom att skicka användarnamn och lösenord till API:et. 

Det går även att lägga till, redigera och radera aktiviteter. Det går också att hämta alla aktiviteter 

som är kopplade till ett konto och det går att ladda upp en bild till en aktivitet.  
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5.2 Vidareutveckling 

Det finns många funktioner som kan vidareutvecklas i applikationen. Det första som kan 

vidareutvecklas är alla planerade funktioner som inte implementerades i det här projektet, dvs 

energiplanerare, kopplade konton, aktivitetsbas och Generella aktiviteter. För att läsa mer om 

dessa funktioner se avsnitt 4.3.  

Det finns många fler funktioner som kan utvecklas utöver dem som planerades för det här 

projektet.  

5.2.1 Talsyntes 

En funktion som skulle passa applikationen är talsyntes. Talsyntes läser upp texten som finns 

på skärmen och hjälper personer som har svårt att läsa. Handi5 har talsyntes inbyggt [4.4.1].  

5.2.2 Checklistor 

Handi5 och Håll Koll kalender har båda checklistor vilket gör det till en funktion som skulle 

kunna passa i Vardag också. Checklistor är bra för personer med NPF eftersom de tydligt visar 

vad som ska göras och vad som redan är gjort.  

5.2.3 Anteckningar 

Anteckningar kan vara en bra funktion i applikationen eftersom en del med NPF har problem 

med minne. Anteckningar ger användaren möjlighet att skriva ner viktig information och det 

kan vara bra att anteckningarna finns i samma applikation som scheman.  Handi5 har t.ex. 

anteckningar. 

5.2.4 Notifikationer 

En möjlig funktion till applikationen är notifikationer för aktiviteter. För en aktivitet ska det 

gå att lägga till en notifikation som påminner när aktiviteten börjar. Notifikationen skulle också 

kunna visa vilken aktivitet som pågår och hur lång tid det är tills aktiviteten är klar.    

5.2.5 Lagra bilder med Filestream eller blobstorage 

En vidareutveckling till webbAPI:et skulle kunna vara att lagra bilder med hjälp av 

filestream som finns inbyggt i Microsoft SQL server. Filestream lagrar filer som binära objekt 

i databasen. Ett alternativ till Filestream är Filetable som lagrar filerna som binära objekt i 

filsystemet och sparar informationen om bilderna i en tabell. Detta liknar lösningen som är 

implementerad i API:et nu och den har fördelen att program kan få tillgång till filerna utan att 
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hämta de binära objekten från databasen. API:et ska dock köras på en server där inga andra 

program behöver tillgång till filerna därför är inte filetable helt nödvändig.  

5.3 Projektutvärdering 

Projektet har varit intressant och utvecklingen har gått bra för det mesta. Det svåra i projektet 

har varit att bestämma hur filer skulle spara på server och att implementera säkerhet för API:et. 

Systemet som används för att lagra filer i mappar känns i efterhand onödigt och det hade varit 

bättre att lagra filerna i en mapp eller använda filestream i SQL server.  Utvecklingen av 

säkerhet i API:et var svårt att implementera och det var svårt att veta vad som är det bästa sättet 

att genomföra en autentisering. I slutändan tror jag att lösningen som implementerades under 

projektet är en okej lösning.  

Det planerades att implementera funktionerna aktivitetsbas, energiplanerare, kopplade 

konton och Generella aktiviteter. De funktionerna hann inte implementeras på grund av att 

planeringen inte var tillräckligt bra och att sidospår i utvecklingen tog mycket tid. Om jag gjorde 

om projektet med den kunskap jag har nu skulle jag ha fokuserat mer på kopplade konton och 

energiplanerare.  

Det som gick bra med projektet var utvecklingen. Jag har lärt mig att använda JavaScript, 

React Native och hur ett API kan användas i en applikation. Rapportskrivandet har varit 

utmanande på grund av liten erfarenhet av att skriva en uppsats av denna omfattning. Därför 

har arbetet med att skriva uppsatsen tagit mer tid än jag planerade för från början, vilket har 

tagit tid från utvecklingen.  
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A Bilaga Designprototyp 

Designprototyp som Klara Jonsson på Altran skapat och som Vardag-applikationen följer. 

 

Figur A-1 Aktivitetshanteraren 

 

Figur A-2 Presentationsvy 1 
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Figur A-3 Presentationsvy 2 

 

Figur A-4 Skapa/ändra aktivitet 
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Figur A-5 Startskärm med logga 

 


