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Sammanfattning 
Målet med det här arbetet har varit att ta fram en Androidapplikation 

som kan spåra användaren och ge information om hur användaren rört 

sig med tid, di-stans altitud och hastighet. Applikationen ska vara 

individuellt fungerande men det stora syftet är att den ska fungera som 

en av tre delar i en större applikation med fler funktioner för de som är 

ute i skogen och rör på sig. Då inte alla telefoner har en inbyggd 

stegräknare kommer en undersökning göras för att se vilken sensor som 

lämpar sig bäst för att räkna steg och sedan använda den i applikationen. 

Resultatet blev en fungerande applikation som spårar användaren med 

hjälp av GPS, räknar antalet steg med antingen den inbyggda 

stegräknaren eller med hjälp av gyroskopet som visade sig vara den 

mest lämpade sensorn att räkna steg med. Utöver det så presenteras 

information om tid, distans och vilken altitud användaren rört sig på. 

All information kan sparas och användaren kan scrolla i en lista med 

sparade rutter.  
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Abstract 
The aim of the project has been to create an Androidapplication that 

tracks the user and provide the user with information about how it has 

been moving with time, distance altitude and speed. The application is 

supposed to work by itself but the main goal is to put it together with to 

other parts to create a bigger ap-plication with more functionality for 

people who are out in the woods. For the phones that doesn’t have a 

step counting sensor a study need to be done to de-termine which 

sensor is the best one to use to count steps and then use it in the 

application. The result of this work was a fully functional application 

that tracks the user through the GPS and counts the number of steps 

either by the built in step counter sensor or the gyroscope, which turned 

out to be the best suited sensor. Besides the GPS-position and number of 

steps, the application provides the user with information about time, 

distance and altitude.  All the information can be saved and looked at 

later from a lite of saved tracks.   
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1 Inledning 
Kapitel 1 tar upp vilket problem som finns och vilket syfte det här 

arbetet har samt vilka mål som sattes upp.  

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Idag är det fler och fler som deltar i långdistanstävlingar så som 

Vasaloppet och Vätternrundan. Även andra olika hinderbanelopp bli 

allt mer populära[1]. Ändå rapporteras det om att vi rör för lite på oss. 

Hur kan det vara så? Det kan bero på att skillnaden mellan de som rör 

på sig mycket och de som inte rör på sig alls är väldigt stor. 2014 

svarade nästan 64% i den nationella folkhälsoenkäten att de rör på sig 

mer är 30 minuter per dag, vilket är vad vi bör röra på oss minst fem 

dagar i veckan enligt nationella rekommendationer[2]. Enligt en 

pilotstudie som hjärt-lungfonden har gjort så är inte resultatet lika 

positivt. De kom fram till att endast ungefär 7% av befolkningen i åldern 

50-64 år rör på sig tillräckligt mycket[2]. Vad kan det bero på att när 

personerna själva svarar på frågor om hur de rör på sig svarar att de rör 

på sig mer än vad de egentligen gör jämför när det mäts objektivt som i 

Hjärt-lungfondens pilotstudie. Där fick testpersonerna en accelerometer 

som hela tiden mätte rörelsen på personen. 

I samband med att fler börjar röra på sig så kommer antalet personer 

som pro-menerar att öka eftersom det är den klart vanligaste 

motionsformen enligt Riksidrottsförbundets undersökning om 

svenskars idrottsvanor 2011[3]. Lägg till all skog och natur som finns i 

Sverige och promenaderna kommer troligast hamna där då nio av tio 

svenskar tycker skogen viktig enligt LRF:s undersökning 2008[4], 

antingen bara för att få motion men även med ändamålet att leta bär, 

svamp och eller att bara få komma ut och tänka på något annat än 

vardagen. När fler rör sig ute i skogarna så kommer förmodligen fler 

olyckor att ske, både skador och där personer går vilse.  
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Med tanke på de här siffrorna skulle en applikation där användaren kan 

hålla koll på sin rörelse, möjlighet att spara ner intressanta platser och 

skicka larm vid olycka underlätta för att fler människor på ett säkert och 

roligare sätt ska röra mer på sig. Att kunna se sina resultat och 

progression är en stor motivationshöjare när det gäller träning och jag 

tror det skulle inspirera fler till att röra på sig om de fick se sin egen 

utveckling. Idag finns liknande lösningar fast där alla funktioner är 

uppdelade i egna applikationer, det kan medföra att användaren inte 

utnyttjar allting. Att samla allting i en gemensam applikation skulle ge 

användarna en bättre upplevelse och ett enklare sätt att kunna nyttja 

alla funktioner. 

1.2 Övergripande syfte 

Syftet med det här arbetet är att skapa en del av en större 

androidapplikation där det stora syftet är att skapa en applikation för 

alla som är ute i skogen och vandrar. Antingen bara för att få motion 

eller för att ta del av allt det som naturen har att erbjuda så som bär, 

svampar och andra intressanta platser. Den färdiga applikationen som 

kommer vara uppdelad i tre delar är tänkt att bestå av först en 

larmfunktion, där automatiska larm ska skickas ut vid olycka. Om 

användaren går vilse ska möjlighet finnas för utomstående att skicka 

sms för att få tillbaka nuvarande GPS-position. På så sätt är det enkelt 

att ta reda på vart personen befinner sig. Den andra större delen av 

applikationen riktar in sig mer mot de som ät ute efter det goda i 

naturen. Där ska funktioner finnas så att användaren kan spara ner 

favoritplatser och se dessa på en karta. Detta för att på ett enkelt sätt 

kunna komma ihåg till exempel det perfekta svampstället nästa gång 

det är dags ge sig ut i skogen. Den tredje delen av applikationen, som 

det här arbetet kommer att rikta in sig på att skapa, innefattar delen där 

användaren kan få en bättre koll på hur den rör sig, tid, distans, steg och 

så vidare. Detta för att användaren ska få en bättre förståelse för hur 

mycket eller lite den rör på sig och med det kanske ändra på sina vanor. 

Syftet med hela applikationen är att användarna ska på ett säkert sätt 

leta sig ut i naturen för att ta del av allt som finns där och på ett roligare 

sätt börja röra mer på sig.  
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1.3 Konkreta och verifierbara mål 

Målet med det här arbetet är att skapa en androidapplikation där 

användaren kan spåra på en karta hur den går ute i skogen. Under den 

tiden ska steg och distans räknas samt GPS-koordinater med höjdmeter 

sparas ner för att i efter-hand visa sträckan på kartan samt ett diagram 

över hur personen har rört sig i höjd över distansen. Varje sträcka ska 

kunna väljas att sparas för att det i efter-hand ska vara möjligt att se hur 

användaren rört sig och jämföra olika sträckor med varandra.  

Mål: 

o  Ta reda på bästa sättet att räkna steg och skapa en 

fungerande stegräk-nare. 

o  Skapa applikationen som spårar användaren och 

presenterar information om nuvarande sträcka.  

o  Spara ner informationen om varje rutt på lämpligt sett och 

som sedan kan presenteras för användaren i en lista där mer 

information visas vid klick.  

o  Utföra tester på minst fem oberoende personer och 

utvärdera resultatet. 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet kommer att begränsas till att skapa en individuellt fungerande 

applikation med syftet att i framtiden slå ihop med de andra två delarna 

i den gemensamma applikationen. Uppbyggnaden av applikationen 

kommer inte vara anpassad för sammanslagningen utan i det här 

arbetet kommer fokus ligga på att den individuella applikationen har en 

bra layout och att allt fungerar som det ska. Vid en sammanslagning kan 

eventuellt saker att behöva plockas bort eller göras om då det finns 

många funktioner i den gemensamma applikationen som bygger på 

samma sak, till exempel platsen användaren befinner sig på. 
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2 Teori 
Kapitel 2 tar upp viktig teori kring delar som har används i arbetet. Både 

tekniska delar som används i telefonen men även mer information om 

testmetoder. 

2.1 Stegräkning 

För att räkna steg finns det i stort sätt tre olika metoder att gå till väga. 

Det första är det klassiska sättet som de första stegräknarna använde, en 

pendel. I moderna enheter finns det möjlighet att använda sig av både 

accelerometer och gyroskop.   

2.1.1 Pendel 

De första stegräknarna var helt mekaniska. Det innebar att de hade en 

liten pendel som rörde sig beroende av hur användaren gick. När 

användaren tog ett steg så svingade pendeln och ett steg registrerades 

och en platta med siffror roterade för att hålla koll på räkningen. Dagens 

stegräknare är uppbyggda på samma princip förutom att de idag är 

elektroniska. De har en liknande pendel som slår fast istället för att den 

är mekanisk är den elektronisk och sluter en krets vilket kan registreras 

och öka på antalet steg som visas i en display. Dagens räknare har även 

funktioner som gör det möjligt att visa mer information så som till 

exempel distans i kilometer eller kaloriförbrukning [5]. 
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2.1.2 Accelerometer 

Bland dagens telefoner finns det ingen som har den klassiska pendeln 

utan där får utvecklare använda sig av andra medel för att räkna steg. 

Ett undantag kan vara LG:s telefon Nexus 5 som har en speciell 

stegräknarsensor[6]. Det finns inga uppgifter om hur de räknar ut 

stegen, om det är med en pendel eller om de använder sig av någon 

annan form av data, bara att det är en egen separat sensor som drar 

minimalt med ström för att kunna vara aktiv och räkna steg hela dagen. 

Det vanligaste sättet att räkna steg på i en telefon är med hjälp av 

accelerometern. Det är en sensor som mäter acceleration som inte 

påverkas av gravitationen. Det betyder att den ger utslag när externa 

krafter påverkar telefonen. Accelerometern mäter den linjära 

accelerationen åt tre håll och ger således tre värden, x-led, y-led och z-

led. Med hjälp av dessa värden är det möjligt att se hur en telefon rör på 

sig samt hitta mönster i det och på så sätt kunna räkna ut när 

användaren tar ett steg. 

2.1.3 Gyroskop 

Innan de digitala gyroskopen fanns och började implementeras i olika 

enheter som till exempel telefoner, kameror och drönare så fanns de 

analoga. Det består av en roterande disk inuti en rund stålram. När 

disken snurrar så skapas en kraft som gör att disken hela tiden försöker 

hålla sig stående. Det innebär att med hjälp av detta kan tillexempel 

flygplan hålla koll på vad som är upp då signaler sänds då planet lutar 

för mycket[7]. Idag är de klassiska gyroskopen inte speciellt vanliga 

utan istället finns de digitala. De fungera på samma sätt, att de 

registrerar hur ett objekt roterar, fast på annat sätt. De består av små 

vibrerande plattor som vrider sig och tar i olika sensorer då till exempel 

telefonen roteras. På så sätt kan ett väldigt litet mikrochip känna av hur 

en telefon roteras[8]. Det som skiljer gyroskopet mot accelerometern är 

att den inte mäter den linjära accelerationen utan gyroskopet mäter 

vinkelrotationshastigheten. Det innebär att gyroskopet håller koll på hur 

telefonen vrids i förhållande till sig själv och accelerometer registrerar 

förändringar i linjära rörelser.   
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2.2 GPS 

The Global Positioning System (GPS) är ett system ägt av USA som 

tillhanda-håller positionering och navigation till användarna. Det är 

uppbyggt med ett antal satelliter som cirkulerar kring jorden och 

kommunicerar med mottagare i de enheter vi använder. För att en enhet 

ska kunna beräkna sin position krävs det kontakt med minst tre 

satelliter, för att även räkna ut på vilken höjd den befinner sig på krävs 

det kontakt med fyra satelliter. För att ha teckning över hela jorden 

krävs att 24 satelliter är igång men sedan 2011 har USA:s Air Force, som 

övervakar och hanterar GPS-systemet, haft 27 satelliter igång för bättre 

täckning över hela jorden. Totalt är det 31 stycken satelliter som 

cirkulerar kring jorden, detta för att säkra upp och undvika längre 

avbrott utifall någon går sönder[9]. 

För att hämta GPS-position finns det två sätt i Android. Det äldre som 

varit med sedan Androids start, ”android.location”, där en 

locationmanager används för att fråga efter position via antingen GPS 

eller nätverket och det nya sättet som använder Google Location Service 

API. Det nya sättet och det som Google rekommenderar används till att 

hämta positionen till en applikation är ett enklare sätt för att få en mer 

precis position. Det är enklare för att utvecklarna inte behöver hålla koll 

på vilken typ av positionssignal som ska användas, GPS eller 

nätverksbaserad, då utvecklaren endast behöver ange om positionen ska 

vara precis eller om den ska spara på batteri. Då flera applikationer kan 

använda API:et för att hämta position innebär det att en första position 

ofta finns tillgänglig direkt och att batteriet sparas genom att varje 

applikation inte behöver skicka lika många GPS-förfrågningar utan de 

kan dela och använda samma förfrågningar[10]. 
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2.3 Beräkna höjd över havet (Altitude)  

För att räkna ut vilken höjd över havet en telefon befinner sig på så finns 

det två olika sätt. Dels går det med hjälp av GPS:en att få relativt exakt 

position för enheten, både i sidled men även i höjdled. För att det ska 

fungera krävs det att telefonen har kontakt med fyra satelliter annars 

uteblir möjligheten att be-stämma höjd[11]. Det andra sättet som finns är 

att med hjälp av lufttrycket räkna ut vilken höjd telefonen befinner sig 

på. För att kunna göra det krävs det att en telefon har en 

barometersensor som kan mäta lufttrycket. Med det värdet är det 

möjligt att med hjälp av en funktion i Androids API beräkna altituden 

för telefonen. Under de år som observationer av atmosfären har gjort 

har ett medelvärde tagits fram på lufttrycket vid havsnivån. Utifrån det 

värdet (1013,25 Hpa) och det värde som telefonen uppmätt med 

barometersensorn går det att beräkna höjden. Denna metod är dock inte 

heller exakt och det är beroende på temperatur så ändras lufttrycket och 

hur mycket plats luften tar. Det gör att mellan två dagar kan det skilja 

mer än 15 meter på samma mätning[12]. 

2.4 Användartester 

Målet med att utveckla en applikation eller webbplats är att skapa ett 

gränssnitt där alla användare ska förstå hur den ska användas och 

kunna utföra uppgifterna utan problem. För att lyckas med det krävs 

det att tester görs på användare för att se hur de interagerar med 

applikationen, annars är sannolikt att de utvecklare som sitter med 

projektet låser fast sig vid sin plan och förutsätter att alla förstår deras 

olika lösningar. Det kan leda till att användarna inte alls förstår hur de 

ska utföra vissa saker vilket kan leda till att de slutar använda 

applikationen och går över till en konkurrent istället. Alla 

användartester har olika syften för att kolla olika delar av en applikation, 

enligt Christian Vasile[13]. I hans artikel ”How to approach usability 

testing” menar Vasile att det finns generellt fyra anledningar till att göra 

tester och det är: 

o  Efficiency –  hur mycket tid och hur många steg en 

användare behöver för att klara en viss uppgift. 

o  Accuracy – hur ofta gör användaren fel och hur allvarliga 

är dessa fel, är det något som går att rädda upp genom att endast 

backa ett steg. 
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o  Recall –  hur mycket av gränssnittet och navigeringen 

kommer en an-vändare ihåg efter att inte ha använt det frekvent. 

o  Emotional response –  hur känner användaren för den 

uppgift som den utsätts för? Var personen stressad eller 

självsäker inför uppgiften och skulle användaren rekommendera 

produkten till andra? 

När det kommer till vilket sätt testerna görs på finns det ett antal olika 

metoder. Några av de vanligaste och de som Vasile anser är de 

viktigaste är ”Hallway Testing”, ” Remote usability testing”, ” Expert 

review” och ”A/B testing”. Mest lämplig för en mindre applikation är ”

Hallway testing” då de kräver minst resurser och är den smidigaste 

typen av användartester för att snabbt få svar på vad användarna tycker. 

2.4.1 Hallway testing 

”Hallway testing” är en metod som fungerar bra när produkten inte är 

riktad mot en specifik målgrupp utan att användaren är väldigt generell. 

Metoden har fått sitt namn från att de som testar produkten kan vara 

vem som helst som passerar i korridoren då det inte finns några större 

krav på testpersonerna. Testerna är tänkt göras på mindre grupper för 

att snabbt få en koll på vad som borde ändras. Eftersom testpersonerna 

inte är specifika utan det kan vara vem som helst så går testerna fort och 

är tänkt att göras ofta. Fördelen med att testa på mindre grupper vi fler 

tillfällen är att små justeringar kan göras baserad på de resultat som 

kommer fram. Det gör att produkten hela tiden utvecklas och att inte 

allting hänger på endast ett stort test med ett större antal testpersoner. 
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3 Metod 
Kapitel 3 beskriver hur arbetet kommer att utföras, vilka steg det ska 

göras i samt hur de olika problemen ska försöka lösas. 

3.1 Stegräkning 

För att ta reda på vilket det bästa sättet att räkna steg på är så kommer 

en enkel applikation skapas där alla värden från de olika sensorerna 

sparas ner till en csv-fil. Filen kan sedan öppnas i Excel där grafer kan 

ritas upp och ge en bild av hur ett steg ser ut och hur de olika stegen ska 

kunna separeras och räknas. Här kommer de olika sensorerna att 

jämföras mot varandra för att se vilken som kan lämpa sig bäst. Det som 

kommer vara avgörande är hur tydliga de olika stegen är. Själva 

stegräknaren kommer sedan att skapas i Eclipse där de färdiga filerna 

körs in och stegen räknas med olika algoritmer. Den bästa lösningen, 

där minst differens mot rätt antal steg, kommer sedan att användas i 

den rätta applikationen. Då det finns en färdig stegräknarsensor i vissa 

telefoner så kommer den att prioriteras då den har en fungerande 

räknare som ska dra mindre ström jämfört med accelerometern samt 

gyroskopet. 

3.2 Applikationens uppbyggnad 

För att skapa själva applikationen kommer Android studio användas 

där appli-kationen kommer att programmeras i Java. Applikationen 

kommer att bestå av två activities där den första ska vara uppbyggd 

med två fragment i en viewpager för att låta användaren svepa mellan 

nuvarande spårning samt listan över tidigare spår. I det första 

fragmentet som ska innehålla kartan ska en knapp finnas för att börja 

spårningen. Spårningen kommer att ske med hjälp av en 

bakgrundstjänst som hela tiden håller informationen uppdaterad om 

antalet steg användaren tar, hur lång tid, vilken position och på vilken 

altitud användaren befinner sig på. Informationen kommer att hämtas i 

två olika bakgrundstjänster där GPS-positionen kommer att hämtas i en 

då den ska vara igång även då inte direkt spårning sker för att hålla en 

uppdaterad position på kartan. Övrig information ska hämtas i den 

andra tjänsten då det bara är aktuellt då en spårning är igång. Det andra 

fragmentet ska innehålla en lista med tidigare spår där varje spår ska ta 

användaren till en ny activity där information om det spåret ska visas. I 
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den nya activityn ska en karta visas med den rutten utmarkerad, distans, 

total tid, steg, medelhastighet samt en graf över altituden som 

användaren rört sig på.  

3.3 Lagring av tidigare spår 

När en användare har spårat klart och stänger spårningen så ska en 

dialogruta dyka upp där användaren kan välja att spara spåret eller 

ignorera. För att spara informationen står valet mellan en SQLite 

databas eller skriva allt till en fil. Databasen blir då ett bättre alternativ 

då förfrågningar kan göras för att endast hämta den data som är aktuell. 

Med en fil så behöver alla rutter läsas in varje gång vilket kan bli mycket 

data som inte är relevant alla gånger. I databasen ska all information om 

varje enskild rutt sparas och sedan hämtas till fragmentet med listan 

över tidigare rutter. I den listan ska det vara möjligt att ta bort ett spår 

användaren inte längre vill ha kvar vilket kommer lösas på så sätt att 

användaren långpressar på det objektet så att en dialogruta kommer 

upp och ber användaren bekräfta borttagningen. Då det endast är 

möjligt att spara ner text eller siffror i en databas så kommer de olika 

listorna med GPS-koordinater samt altitud behöva sparas på annat sätt 

än i det listformat de används i under spårningen. För att göra det 

kommer det göra om till JSON objekt vilket gör dem till strängar som 

sedan kan sparas ner till databasen. 

3.4 Användartester 

Testerna av applikationen kommer att göras med hjälp av ”Hallway 

Testing”-metoden. De kommer ske på slumpvis utvalda personer som 

uppfyller vissa kriterier (till exempel går utan problem och kan hantera 

en smartphone etc.) då applikationen är en som riktar sig mot alla som 

vill ha bättre koll på hur de rör sig. Testerna kommer att gå ut på att 

personerna i fråga får ett par uppgifter att utföra under observation. 

Detta för att det ska ge en inblick i hur de använder applikationen och 

om någonting verkar oklart i tillvägagångsättet. Efter de olika 

uppgifterna kommer ett antal frågor ställas till personerna för att se om 

de har några åsikter om applikationen eller förslag till förbättringar. 
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4 Design och implementation 
I figur 1 beskrivs det hur applikation är uppbyggd. I grunden är det två 

activi-ties där en den första innehåller två fragment, ett för aktuell 

spårning och ett för en lista över sparade rutter. Den andra activityn tas 

användaren till då den klickar på ett av objekten i listan med sparade 

spår. Applikationen har två olika bakgrundstjänster där LocationService 

håller kolla på användarens position (som sker hela tiden applikationen 

är igång) och TrackingService som startas då användaren väljer att spåra 

sig själv. TrackingService räknar då stegen, sparar ner altituden samt 

har en rullande klocka för att ta tid på aktiviteten. När användaren är 

klar med spårningen får den frågan via dialogrutan SaveTrackDialog 

om den aktuella rutten ska spara till databasen. De sparade spåren 

hämtas till MainActivitys andra fragment HistoryFragment och 

presenteras där i en lista. Möjlighet finns där att ta bort ett spår för att 

hålla listan uppdaterad med de mest aktuella för användaren. Klickar 

användaren på ett av spåren i listan tas den vidare till applikationens 

andra activity där det spåret visas på en karta med tillhörande 

information under. Långklickar användaren istället så kommer 

DeleteTrackDialog upp och ber användaren bekräfta borttagningen av 

rutten. 

 

Figur 1: Beskrivning över hur applikation är uppbyggd. 
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4.1 MainActivity  

MainActivity är den activity som användaren tas till då applikationen 

startas. Den består av en viewpager med två fragment som användaren 

kan svepa mellan. Den funktion som finns här är endast att den håller 

koll på vilket fragment det är som är synligt. Den uppdaterar listan med 

sparade rutter då det fragmentet blir aktuellt för att alltid ha en 

uppdaterad lista. 

4.1.1 MyMapFragment 

MyMapFragment är det första fragmentet i viewpagern och där 

användaren väljer att starta en spårning. Den består av en karta som 

täcker hela skärmen och använder sig av Google Maps API. På kartan 

visas den egna positionen som hämtas i LocationService som startades i 

samband med applikationen och uppdaterar fragmentet med 

nuvarande position via regelbundna intent. Ovanpå kartan finns en 

knapp för att starta spårningen. Trycker användaren på knappen startas 

TrackingService som körs i bakgrunden liknande LocationService och 

uppdaterar steg och altitud. För att ta emot information om position och 

altitud, synkronisera sparningen mellan dessa samt rita ut ett spår på 

kartan, har MyMapFragment en broadcastreceiver. All informationen 

sparas ner i en singeltonklass då det möjliggör för de andra klasserna att 

spara och hämta samma aktuella data. Den övriga informationen utöver 

spåret på kartan visas i ett nytt fragment som läggs uppe på kartan. Det 

nya fragmentet låter kartan lysa igenom för att inte ta upp för mycket 

plats men samtidigt visar den information om steg, tid, distans och 

medelhastighet. Allt detta kommer från TrackingService samt 

MyMapFragment som använder Google Maps API för att räkna ut 

distansen mellan varje ny GPS-position som kommer in. Det är även 

med hjälp av det API:et som sträckan ritas ut på kartan för att 

användaren ska få en bra överblick över hur den har rört sig och var den 

befinner sig. När användaren är klar med en spårning och trycker på 

knappen ”stop tracking” så dyker SaveTrackDialog upp, vilket är en 

dialogruta med information om den precis avslutade rutten. 

Användaren kan här se information om distans, tid, steg, 

medelhastighet och får välja om spåret ska sparas ner till databasen eller 

inte. När all information ska sparas ner till databasen så görs listorna 

med altitud och GPS-koordinaterna om till JSON-objekt för att på ett 

enkelt sätt spara ner dem i databasen. För att göra om dem till JSON-

objekt användes biblioteket Gson, vilket är ett öppet bibliotek för 

konvertering mellan Java- och JSON-objekt. Listerna sparas då ner i 
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JSON format och när det sedan hämtas från databasen så konverteras de 

tillbaka till en lista och samma funktioner som tidigare kan användas för 

att gå igenom alla värden. 

4.1.2 HistoryFragment 

HistoryFragment är det andra fragmentet i viewpagern och där 

användaren kan skrolla igenom en lista över tidigare sparade rutter. 

Den är uppbyggd av en listview som med hjälp av en adapter håller koll 

på alla skapade objekt. Objek-ten består av information som hämtas från 

databasen för sparade rutter. Databasen är en SQLite-databas och är 

endast lokal på telefonen och för applikationen. Det gör att ingen utifrån 

applikation kan komma åt den sparade informationen. Ett max antal 

spår som hämtas till listan har satts till 30 stycken. Då en användare 

kanske har sparat fler och alla kanske inte är intressanta efter ett tag så 

finns möjligheten att ta bort ett spår från databasen. Det görs genom en 

långpress på objektet i listan, dialogrutan DeleteTrackDialog kommer 

då upp och frågar användaren om den verkligen vill ta bort det här 

objektet. Den dubbla kollen finns för att en användare inte ska råka ta 

bort något av misstag. Klickar användaren som vanligt på ett av 

objekten i listan tas den till en ny OldTrackActivity där mer information 

om det spåret visas samt rutten utplacerad på kartan. 

4.2 LocationService 

Locationservice är den bakgrundstjänst som förser resterande delar i 

applikat-ionen med nuvarande position. Då applikationen är igång så 

startas bakgrunds-tjänsten som hämtar positionen med ett intervall på 

fyra sekunder, är det så att fler applikationer använder GPS-tjänsten så 

är snabbaste intervallet satt till två sekunder. Det betyder att tjänsten 

inte kommer fråga efter en position snabbare än var fjärde sekund men 

är det en annan applikation som frågar efter positionen så kan den ta 

emot svar ner till varannan sekund.  

Med tanke på dessa fördelar med det nya sättet att hämta position och 

att det är det som Google själva rekommenderar så använder sig 

locationservice av den metoden istället för att implementera en 

locationmanager. När en ny position tas emot så har klassen en metod 

som är hämtad från Googles utvecklarsida för att kolla om den nya 

positionen är bättre än den föregående. Det som jämförs är hur de 

förhåller sig till varandra i tid och träffsäkerhet. Om det skiljer två 

minuter mellan två positioner betyder det att den nyare är att föredra då 
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användaren troligen har rört på sig om det gått så lång tid. 

Träffsäkerheten är en annan självklar faktor då en med bättre 

träffsäkerhet alltid är bättre än en med svag. När jämförelsen har gjorts 

mellan den nya och gamla positionen och en bättre har hittats skickas 

den med ett broadcastintent till fragmentet som ska visa det på kartan. 

Det som skickas med i intentet är endast positionens longitud och 

latitud då det är det som är intressant för kartan. 

4.3 TrackingService 

Trackingservice är den andra bakgrundstjänsten som håller koll på hur 

användaren rör på sig. Den står för inhämtningen av steg samt altituden. 

Tjänsten startas då användaren trycker på knappen för att starta 

spårning och är igång till spårningen stängs. För att beräkna antalet steg 

som användaren tar finns två olika lösningar, den inbyggda 

stegräknaren eller gyroskopet. Då alla telefoner inte har den inbyggda 

stegräknaren så finns en koll för att se vilket sätt som ska användas. 

Finns stegräknaren så prioriteras den då den är anpassad för att vara 

igång hela tiden och dra mindre med ström jämfört med till exempel 

accelerometern eller gyroskopet. I de fall där stegräknaren inte finns 

används istället gyroskopet och stegen beräknar utifrån värdena den ger. 

Valet föll på gyroskopet och inte accelerometern då värdena från 

gyroskopet var enklare att hitta ett bra mönster för att urskilja steg. 

Detta redovisas senare under delen resultat i rapporten.  

Altituden hämtas genom att telefonens barometer används för att ta 

fram luft-trycket där den befinner sig. Detta används sedan och jämförts 

med det medel-tryck som finns vid vattennivån, med dessa beräkningar 

så är det möjligt att få ut en relativt exakt altitud. Det som gjorde att inte 

GPS:en används även till det här var att inte alla GPS-koordinater som 

telefonen tar emot har kontakt med fyra satelliter. Med hjälp av 

lufttrycket och beräkningar på det så går det alltid att få ut en altitud 

vilket gör att några siffror inte behöver vara noll och en jämnare kurva 

för altituden går att få ut. 

Då ett nytt värde kommer in, antingen ett steg eller altitud, så sparas 

stegen ner till klassen som har koll på hela rutten. Altituden skickas till 

MyMapFragment med ett intent där sparningen synkroniseras med 

GPS-positionerna. Detta görs för att det endast behövs sparas ett 

altitudvärde för varje position, alla andra är överflödiga. 
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4.4 OldTrackActivity 

OldTrackActivity är den activity som användaren tas till då den klickar 

på ett av objekten i listan för tidigare rutter i HistoryFragment. Det 

första som activityn gör när den öppnas är att hämta all information om 

det rätta spåret från databasen. Listorna för GPS-koordinaterna och 

altituden som är sparade i JSON-format görs om till en arraylist med 

hjälp av Gson biblioteket. Activityn består sedan av en Google Maps 

karta där rutten ritas ut med hjälp av GPS-koordinaterna i listan och 

markeringar för start och stopp sätts ut. Under kartan visas samma 

information som i dialogen där användaren får välja att spara rutten, det 

vill säga distans, tid, steg och medelhastighet. Under informationen, 

som visas i text, visas ett linjediagram över altituden användaren har 

rört sig på. Då altituden hämtas med hjälp av lufttrycket och det ändras 

beroende på väder så kan höjden skilja sig åt då det utgår från ett 

medelväder som har tagits fram för havsnivån. Det innebär att om 

användaren står vid vattnet så kan det en dag visa en höjd på 10 meter 

och dagen efter kan det visa -30 meter. För att det i graferna inte ska se 

ut som att användaren startat under vattenytan så sätts alltid första 

värdet till noll och utgår ifrån det. Det innebär att grafen visar hur 

användaren har rört sig utifrån positionen den startade på och inte 

vilken den egentliga höjden är. För att rita ut grafen på skärmen så har 

ett extern bibliotek används som heter Graph View. Det är ett bibliotek 

som är enkelt att använda för att på ett smidigt sätt rita ut olika grafer. 
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5 Etik 
Då applikationen är av den typen som är tänkt att spåra användaren 

finns alltid frågan om hur hanteringen av den sparade informationen 

sköts. I fallet med den här applikationen handlar det inte om några 

externa servrar dit informationen skickas utan allting sparas lokalt på 

telefonen. Android är uppbyggt så att en applikation körs i sin egna 

lilla ”låda” och information som inte sparas extern på till exempel ett 

minneskort endast är tillgänglig för den egna applikationen. Det gör att 

informationen som sparas om användaren i det här fallet endast är 

tillgängligt för den här applikationen och inte är något som någon 

annan kan komma åt. Då informationen endast är lokal finns inte 

problemet att användarens position kan spridas till andra. Som 

användare är det en viktig del att veta att informationen om en själv inte 

används och säljs till andra för att utvecklarna ska kunna göra en bättre 

vinst och vilket i sig innebär att ens egna uppgifter sprids till obehöriga. 

Runkeeper som är en applikation med liknande funktionalitet, där 

användaren kan spåra sina rutter, har blivit anklagade av norska 

konsumentverket att spåra användarna omedvetna och sedan sälja 

dessa uppgifter till tredje parter i USA[15]. I kommentarsfältet till 

artikeln på Swedroids hemsida syns det tydligt hur arga användare kan 

bli och hur en del kan avinstallerar en applikation på grund av just det 

här[16]. Runkeeper är inte den enda stora applikationen som har 

anklagats för detta utan som de säger i artikeln på Swedroid så har 

tidigare Tinder, som är en datingapplikation, rapporterats göra samma 

sak. Troligen är de inte de enda stora applikationerna som samlar in 

data om användarna för att sedan sälja vidare utan problemet är nog 

större än vad många tror, som till exempel att Spotify uppdaterade sitt 

användaravtal där de la till att de tar sig rätten att samla in information 

om användarna och de kan komma att dela med sig av informationen 

till sina samarbetspartners[17].   
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Samma sak gäller om applikationen kräver tillåtelse till olika delar i 

telefonen som inte är viktig för att den ska fungera som det är tänkt. 

Många användare börjar då fundera på om applikationen verkligen 

behöver alla tillgångar eller om de hämtar privat information och 

använder det till andra saker än det som visas i applikationen. Om en 

applikation kräver tillgång till många delar av telefonen kan det som 

utvecklare vara bra att i Google Play skriva ut varför alla delar krävs. 

Förklara vilka funktioner i applikationen som är beroende av dessa för 

att användaren ska få en bättre bild och av vad applikationen verkligen 

gör. Att samla information om användarna utan deras vetskap är inte 

etiskt då de inte kan bestämma själva om det är något de vill ge sitt 

godkännande till eller inte. Skulle ett företag göra något liknande i den 

fysiska världen, där någon blir förföljd och all rörelse rapporteras 

tillexempel till ett reklamföretag, skulle många se det på ett annat sett. 

Men eftersom ingen ser den som lagrar informationen på nätet så är det 

svårare att förstå hur allvarligt det är. Därför är det viktigt att som 

utvecklare vara ärlig med vilken information som hämtas och vad som 

sparas om användaren samt vilka som har tillgång till den sparade 

informationen.  
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6 Resultat 
Kapitel 6 tar upp alla resultat som har kommit fram av arbetet. Vilken sensor 

som lämpar sig bäst, hur applikationen blev och hur användartesterna gick. 

6.1 Stegräkning 

I undersökningen om vilken sensor som var bäst lämpad att använda till 

stegräkning skapades en applikation som hämtade värdena för de olika 

sensorerna och sparade ner dem till en .csv fil. Denna fil öppnades 

sedan i Excel för att kunna skapa diagram och få en bild över hur 

sensorvärdena ser ut då steg tas. I figur 2 och 3 syns det hur dessa grafer 

för accelerometern respektive gyroskopet då 30 steg togs. Jämförs dessa 

syns det att grafen för gyroskopet blir renare och gör det enklare att 

urskilja varje steg. Efter att ha konstruerat en algoritm där skillnaden 

mellan det nya och gamla värdet jämförs mot ett gränsvärde så att 

stegen räknas har ett antal olika filer med insamlad data körts mot 

algoritmen för att se hur exakt den är. I tabell 1 visas resultaten av dessa 

körningar och att träffsäkerheten ligger över 86%. 
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Figur 2: Visar grafen för accelerometerns data vid 30 steg. 
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Tabell 1: Visar skillnaden i de steg som algoritmen räknar jämfört med de steg som togs. 
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Figur 3: Visar grafen från gyroskopets data vid 30 steg. 
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6.2 Applikationen 

Resultatet av arbetet syns i figur 4-9 där applikationens huvudactivity 

syns i figur 4-8 med dess två olika fragment i figur 4 och 7. I Figur 5 syns 

hur det ser ut när användaren klickar på knappen för att starta 

spårningen och den extra rutan med information om det aktiva spåret 

hela tiden uppdateras. När användaren stoppar spårningen dyker en 

dialogruta upp med information om rutten samt frågan om användaren 

vill spara rutten eller inte. I figur 6 syns det hur den rutan ser ut. När 

användaren sveper i sidled från första fragmentet med kartan (figur4) så 

kommer den till fragmentet med listan över sparade rutter som visas i 

figur 7. Här fylls listan på med rutter allt eftersom användaren sparar 

fler. När alla rutter inte ryms på skärmen så finns möjlighet för 

användaren att scrolla upp och ner. Klickar användaren på någon av de 

olika rutterna så tas användaren till den andra activityn som syns i figur 

9, där ritas rutten ut på kartan samt att mer information visas. 

Långklickar istället användaren på en av rutterna i listan så kommer en 

dialogruta upp som frågar om användaren verkligen vill radera det 

spåret, den rutan visas i figur 8. 

Figur 4: Startskärmen för applikationen. Figur 5: Skärmen då spårning är aktiv. 
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Figur 6: Användaren ges möjlighet att spara rutten. Figur 7: Listan över sparade rutter. 

Figur 9: Skärmen som visar ett sparat spår. Figur 8: Extra koll om användaren vill radera. 
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6.3 Användartester 

Användartesterna som gjordes på totalt sex stycken personer i åldrarna 

mellan 21-52 år och som gjordes vid två olika tillfällen resulterade i en 

bättre förståelse för hur användarna uppfattade applikationen. Testerna 

resulterade i några tillägg i applikationen. Mycket var i hur de sparade 

rutterna såg ut, användarna hade svårt att se vad som var början och 

slutet på spåret på kartan. Där sattes markörer ut som visar start med en 

grön och slut med en röd. En annan sak i de sparade rutterna som 

användarna reagerade över var altituden. Då en rutt startade på -33 

meter funderade de över varför det var så och om de hade börjat under 

havsnivån. För att undvika det missförståndet kom tipset att alltid börja 

på 0 meter och sedan visa hur användaren har rört sig från det. 

I HistoryFragment där listan visas när rutter har börjat sparas var 

bakgrunden satt till en helt orange, syns i figur 10. Efter testerna på 

användarna kom kommentarer om att det saknades något på den sidan 

då den var tom eller hade få sparade rutter. Efter tester med dels andra 

färger och dels med tomma objekt i listan blev resultatet en 

backgrundbild med ett lager orange där bilden lyser igenom vilket syns 

i figur 11.   

Figur 10: En helt orange bakgrund. Figur 11: En orange bakgrund med mönster. 
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7 Diskussion 
Resultatet av arbetet blev en fungerande applikation som uppfyller de 

mål som sattes i början med att skapa en applikation som ger 

användaren möjlighet att spåra sig själv när de är ute och rör på sig, 

antingen för att motionera eller för att njuta av naturen. Applikationen 

är inget nytt i sig utan tanken med det här arbetet är att ta fram 

funktioner som sedan kan användas till den större applikationen. Den 

ska skapas så att användarna får all funktionalitet samlat på ett och 

samma ställe, så som spårfunktion, larm och möjlighet att märka ut 

saker på kartan. För att skapa den större applikationen krävs en del 

omstrukturering i koden då många delar går in i varandra och använder 

sig av samma sak. 

Något som har tagit tid under det här arbetet är att ta fram en bra 

lösning för att räkna steg. I de telefoner som har den inbyggda 

stegräknarsensorn är det inga problem men då den sensorn inte finns 

uppstår ett problem. Efter att ha gjort ett antal tester där data samlats in 

framkom det att grafen för gyroskopet var den som var renast och 

lättast att utskilja steg i. Att sedan utforma en algoritm som räknar 

stegen var något som blev ett större problem. Då skillnaden i hur 

steggraferna ser ut är stor beroende på hastighet och lutning krävs det 

en avancerad algoritm för att urskilja alla steg. I andra arbeten som 

tidigare gjorts är det ingen som har fått ett resultat där det stämmer 

exakt stämmer utan ofta är det några procents felaktighet. Så även i den 

här applikationen, resultatet är inte helt felfritt. Då telefonen inte heller 

alltid ligger i fickan kan det göra att stegen inte räknas alls eller att fel 

värde registreras. Det är eventuellt något som användarna måste 

meddelas om innan de installerar applikationen, att stegräknaren inte 

ger ett resultat som stämmer till hundra procent. Då skillnader finns och 

de räknade stegen kan skilja sig är det något som mer ska ses som ett 

ungefärligt riktmärke mer än exakt antal steg. Stegräknare är en populär 

del i en applikation av det har slaget så därför finns den kvar även fast 

resultatet inte stämmer helt. 
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En annan sak som är bra att tänka på med applikationen är uträkningen 

av alti-tuden. Då applikationen använder sig av lufttrycket för att 

beräkna användarens höjd så finns det skillnader mellan olika dagar. 

Det är beroende på att trycket ändras och det innebär att när höjden 

beräknas med hjälp av lufttrycket så kan en meter skilja sig. Både då 

trycket vid havsnivån ändras men även vid olika väderlekar så kan 10 

faktiska höjdmeter skilja sig när det gäller lufttryck. För att minska 

skadan av det här så har jag valt att alltid sätta startpositionen till 0 

meter vilket gör att användarna bara ser hur de har rört sig i förhållande 

till vart de startade. Annars hade risken varit väldigt stor att det hade 

börjat på minus om de var nära havsnivån, vilket är under den, och det 

hade gett en felaktig bild till användarna.  

Då telefonen har dålig GPS-signal kan det innebära att markören på 

kartan hoppar fast användaren inte rört på sig. Det kan ge en bild av att 

användaren gått en annan väg än vad den egentligen gjort. Det är något 

som användarna kan reagera över och som kan även kan ge fel resultat 

på distansen då den räknas ut mellan alla GPS-punkter som telefonen 

registrerar. Problemet är störts inomhus där GPS-mottagningen är dålig 

och då applikationen är tänkt att användas utomhus är det ett mindre 

problem.  

Granskas de mål som sattes i början med att kolla vilken sensor som var 

bäst lämpad för stegräkning, skapa en applikation som spårar 

användaren, hitta lämpligt sätt att spara informationen på och göra 

tester på användare så har alla fyra uppnåtts. Efter granskningen mellan 

accelerometern och gyroskopet visade det sig att gyroskopet var den 

sensor som lämpade sig bäst med sin rena graf över stegen. 

Applikationen skapades och håller koll på hur användaren rör sig och 

spara all information till en lokal SQLite databas. Det var det bästa 

alternativet jämfört med att spara allting i en textfil, allt hade då behövt 

läsas in varje gång och nu kan istället endast den informationen som är 

nödvändig hämtas i olika förfrågningar. När en fungerande applikation 

fanns gjordes två större tester på personer utifrån. Utifrån dessa gjordes 

mindre justeringar mestadels i utseendet men även i hur informationen 

lagrades och presenterades.    
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Om det här projektet skulle vidareutvecklas finns det en del saker som 

skulle kunna förbättras. Till att börja med är det stegräknaren, den 

skulle kunna få en mer komplicerad algoritm som är bättre på att räkna 

stegen när användaren går i olika tempo. För att få ut ett bättre värde på 

altituden kan havsnivå värdet hämtar för närmaste flygplats och på så 

sätt få ett bättre resultat än att utgå från medelvärdet. En annan sak är 

att hitta en lösning så att telefonen bara ritar ut på kartan om 

användaren verkligen rört på sig och inte bara för att GPS-signalen är 

dålig och hoppar runt. Där skulle möjligtvis accelerometern kunna 

användas för att kolla om användaren rört på sig. Sedan är det stora 

arbetet med att slå ihop den här delen med de två andra för att skapa 

den gemensamma friluftsapplikationen där alla funktioner finns 

samlade på ett och samma ställe. 
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