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Mobilapplikation som erbjuder ett nytt sätt att träna 

En populärvetenskaplig sammanfattning av examensarbetet: Utveckling av en mobilapplikation som 

stimulerar fysisk aktivitet bland människor med autismspektrumtillstånd 

Det finns ett behov bland människor med autismspektrumtillstånd att få kunskap om träning och 

forma vanor för fysisk aktivitet. Brist på träning kan leda till ohälsosamma konsekvenser som 

sämre kroppsfunktionalitet och psykisk ohälsa. Arbetet visade hur detta behov tillfredsställdes 

med hjälp av en mobilapplikation – innehållandes utmaningar och exergaming. 

Arbetet utfördes i samarbete med Lunds 

kommun, som utforskar möjligheter för ett 

digitaliserat samhälle, och Sesams dagliga 

verksamhet unIkT. Uppgiften gick ut på att 

utföra en behovskartläggning bland deltagarna 

på unIkT och utveckla en digital lösning, som 

kunde tillfredsställa behovet. Samtliga 

deltagare på unIkT har en diagnos inom 

autismspektrumtillstånd och använder särskilda 

hjälpmedel för att klara av vardagslivet. 

Resultatet från behovskartläggningen visade att 

samtliga deltagare hade ett behov av att hålla sig 

fysisk aktiva, vilket skulle skapa rutiner och 

stärka kroppsfunktionaliteten. Dessutom skulle 

den psykiska ohälsan lindras av fysisk aktivitet. 

Samtliga deltagare saknade tillräckliga 

kunskaper inom träning och de flesta saknade 

motivation för att träna aktivt. Det visade sig 

även att deltagarna inte fick stöd för fysisk 

aktivitet av LSS-verksamheterna, och arbetets 

nästa mål blev att utveckla ett digitalt 

hjälpmedel som tillfredsställde behovet. 

Hjälpmedlet skulle bestå av en 

mobilapplikation som stimulerade fysisk 

aktivitet. På grund av otillräcklig kunskap och 

motivation för träning skapades en tjänst som 

namngavs dagens utmaning. Applikationen 

skulle tilldela användaren utmaningar på 

specifika dagar, innehållandes träningsövningar 

enligt användarens preferenser (se fig. 1). 

Utmaningen skulle även innehålla exergaming 

som aktivitet. Exergaming är ett modernt 

engelskt begrepp som kombineras av orden 

exercise och gaming. Ett spel som klassas som 

exergaming kräver att spelaren utför fysiska 

rörelser för att kunna interagera med spelet. 

Användartesterna i arbetet visade att  

exergaming föredrogs av samtliga användare 

som en form av fysisk aktivitet. Två viktiga 

faktorer som bidrog till att exergaming 

föredrogs var att användaren kunde befinna sig 

i en spelvärld och att hen kunde tävla mot sina 

vänner. 

 

  

 

För att verkligen undersöka potentialen med 

exergaming krävs det fler framtida studier inom 

ämnet. Tack vare utvecklingen inom tekniken 

kan en ny form av träning utvecklas, som skiljer 

sig från de klassiska träningsformerna. På så sätt 

kan ännu fler människor få intresse för fysisk 

aktivitet, vilket kan leda till jämnare 

förutsättningar och strävan efter ett likställt 

samhälle. 

Figur 1 - översikt över användarens 
utmaning. Bonusen i utmaningen 

bestod av ett exergamingspel. 


