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Abstract

Kalorikalender för översyn av energiintag

Calorie calendar for overview of energy intake

Henrik Sedvall och Joacim Strand

The main reason for doing this kind of 
project was to find out if it was 
possible to make a relatively advanced 
application with user friendly tools. We 
tested the software MIT App Inventor, 
and the ability to create a useful 
application for people who wants to get 
an overview of their energy intake.

During the process we found out that it 
was possible, but minor setbacks 
occurred. The main idea of our vision; 
to make a calculator and a registry with 
different kinds of food and their amount 
of calories, was completed quite easily. 
Later on, designalternatives and more 
advanced functions were not possible for 
us to make.

This might have been because of the 
short amount of time the project was 
given, but also, and more likely, 
because the software did not contain 
that kind of advanced functions. Even if 
there were factors that held creativity 
back, the basic idea was possible to 
form.
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Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet 
 

Tanken med projekten var att göra ett användarvänligt verktyg för personer som vill ha mer 

kontroll över sina intag av kalorier. Verktyget är i form av en applikation för android-

telefoner vilket även ger möjligheten att när och var som helst kunna föra protokoll över sitt 

dagliga energiintag. 

Applikationen fungerar som en kalkylator där man enkelt skriver vad man ätit och antalet 

kcal/100gram för rätten. Maten och dess energi sparas i ett register. Antalet portioner 

multipliceras sedan till antalet kalorier (en portion är detsamma som 100 gram i det här fallet). 

Måltiderna under dagen summeras ihop och ett värde på dagens totala intag erhålls. Dagen 

sparas och användaren kan när som helst kolla tillbaka på tidigare dagar.  

För att göra applikationen användes MIT App Inventor. Det är ett verktyg som använder sig 

av färdigskriven kod som ligger i en typ av block. Blocken pusslas samman i en editerare för 

att få önskad funktion. Denna metod valdes framför traditionell programmering för att det 

kändes intressant att testa om det går att göra en relativt avancerad applikation med enkla 

medel.  

MIT App Inventor är gjort för att den som inte är insatt i vanlig Java-programmering ska 

kunna göra sina egna applikationer utan tidigare erfarenheter, men även att den som har 

kunskap inom området ska kunna utveckla sina applikationer utan att bli för begränsad. 

Ganska tidigt insågs dock att programvaran hade en del begränsningar för att uppfylla 

visionen med projektet. Det uppstod problem med främst designen, men det var även 

problematiskt att finna rätt block för applikationens olika funktioner. Det hade förmodligen 

varit lättare att modifiera egenskriven kod, även om detta inledningsvis hade varit mer 

komplicerat. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Syfte 
Grundtanken till hela projektidén var att finna ett sätt att smidigt och enkelt kunna hålla koll 

på sitt kaloriintag. Med hjälp av applikationen ska man direkt efter matintag kunna föra 

protokoll över vad man ätit, och efter ett träningspass hur mycket kalorier man bränt för att få 

fingervisningar om man är på rätt väg med sin mat och träning. Det är alltså förutsatt att den 

person som använder applikationen vet hur mycket dennes personliga energiförbrukning 

ligger på i snitt och att denne själv matar in antalet kalorier hos mat och dryck. 

Tanken är att protokollet fylls i dagvis och att man på ett lätt och smidigt sätt ska kunna kolla 

tillbaka och se hur man skött sig under senaste veckan/veckorna. Målet är alltså att försöka få 

en typ av kalender över en individs kaloriintag. Allt detta är redan något som kan utföras i 

exempelvis Excel, men som applikation har man alltid med sig sin kalorikalender. Det är bra 

att kunna föra in sina intag direkt efter dem skett, eftersom man lätt kan glömma tills man är 

hemma vid datorn igen.  

Ämnet i sig är väldigt aktuellt. Det finns ett stort intresse i kaloriintag; inte bara hos dem som 

tränar aktivt, utan även hos dem som bara går på diet. Den som exempelvis tränar för att gå 

upp i vikt sätter på så vis en rimlig (hög) kalorinivå som innebär viktökning. Kalorier som 

förbränns vid träning dras av i kalkylatorn och förbränningen kompenseras med energiintag 

som summeras i kalkylatorn. Ett enkelt men välbehövligt verktyg för kontroll av kalorier. 

1.2 Strategi 
Med hjälp av MIT App Inventor har applikationen tillverkats. Vi valde att använda denna typ 

av programmering för att det skulle spara på tid som eventuellt kunde användas till att ge 

applikationen fler funktioner. Tanken var att det skulle medföra färre och mer lättåtgärdade 

felkällor men också att det skulle vara intressant att testa denna typ av programvara och se hur 

pass avancerad den är. MIT App Inventor är väldigt användarvänligt, men om den tidigt 

visade sig begränsa slutprodukten av projektet hade andra tillvägagångssätt tillämpats (men så 

blev inte fallet). 

Den huvudsakliga idén bröts från början ned i mindre delar. Inledningsvis skulle en profilsida 

göras där man skapade en ny användare. Denna idé ströks eftersom den inte ansågs nödvändig 

då oftast bara en person använder sig av applikationen på telefonen. Vidare var planen att 

göra en lista där man anger vad man ätit och antalet kalorier maten innehåller, denna del är 
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kalkylatorn. Antalet gram på portionen divideras med 100g och multipliceras med antalet 

kalorier i maten. Här används antalet kcal/100g. Denna procedur skulle sedan återupprepas 

under dagen för varje måltid samtidigt som kalkylatorn drar av kalorierna från den satta 

maxiamala kaloriemängden och vid dagens slut skulle möjligheten att spara dagens resultat 

ges.  

Planen var att göra ett register om det fanns extra tid till detta i slutskedet av tidplanen. Men 

detta implementerades istället vid ett tidigt stadie. I registret sparades den måltiden 

användaren la in i kalkylatorn i form av namn och antal kalorier. Denna gick sedan smidigt att 

återfinna vid ett annat tillfälle då samma mat åts. 

1.3 Frågeställning 
En fråga som fanns vid början av projektet angående applikationen var huruvida avancerat 

och originellt resultat man kunde åstadkomma med MIT App Inventor. Förhoppningarna var 

att programvaran kunde användas utan att kreativiteten tyglades. Efter research kring de 

möjliga tillvägagångsätten var hypotesen att det var fullt möjligt att tillverka en avancerad 

applikation med enkla medel och utan tidigare kunskap inom snäva tidsramar.  

Uppskattningen var att det skulle gå att genomföra grundidén med Calcontrol i tid och därför 

var plan A att lyckas sammanställa grundkonceptet en vecka tidigare än planerat. Om plan B 

behövde inrättas innebar det ändå att en fungerande kaloriräknare åstadkommits. 
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2. Metod 
 

2.1 Inlärning 
Ett nytt ämnesområde innebär inläsning av området. Mycket tid har lagts ner på att söka 

information och lära sig grunderna i den valda programvaran. Innan byggandet av 

applikationen påbörjades söktes information, och tutorials på MIT App Inventor’s hemsida 

gjordes. Detta var för att bekanta sig med programmet. När själva byggandet av applikationen 

påbörjats fick informationssökning och inlärning via tutorials göras parallellet med 

arbetsgången. När oförutsedda problem och/eller funderingar dök upp fick det lösas 

successivt. 

2.2 Verktyget 
När man utvecklar applikationer i App Inventor sker det i webbläsaren och med en emulator 

eller med mobil kopplad till datorn. App Inventor’s servrar sparar pågående projekt. När 

applikationen byggs arbetar man med App Inventor Designer där användbara komponenter 

väljs, och App Inventor Blocks Editor där man sätter samman de olika blocken för att 

specificera deras funktioner. Blocken pusslas visuellt samman och ger en tydlig överblick av 

arbetsprocessen. 

Under projektet användes en android-telefon för att testköra programmet. Alla ändringar som 

gjordes i blockeditorn visades direkt i mobilen. Det var alltså väldigt lätt att snabbt se hur 

ändringar påverkade applikationen. När applikationen var klar sparades den som ett program 

på telefonen och var färdig att användas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Henrik Sedvall, Joacim Strand 
CalControl 

6 

 

6 
 

2.2.1 Hur App Inventor ser ut 

I paletten valdes komponenter. 

Komponenterna hamnade 

sedan i listan ”Components”. I 

Components redigerades 

komponenter var för sig. 

Textstorlek, färger, texttyp, 

position av knappar och så 

vidare är exempel på några 

redigeringsmöjligheter. 

 

Det fanns även en viewer som 

ständigt visade vad som hände 

när komponenter redigerades. 

Viewern var inte identisk med 

vad som visades i telefonen, 

men en bra översikt erhölls. 

Från paletten drogs 

komponenter till viewern och 

redigerades under Components.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 1 FIGUR 2 

FIGUR 3 

FIGUR 2 FIGUR 1 
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Själva programmeringsdelen av applikationen skedde i App Inventor Blocks Editor. Här 

pusslades blocken samman för att skapa olika funktioner med olika ändamål. 

 

FIGUR 4 

 

2.3 Viktiga kommandon och komponenter 
 ListPicker, är en knapp som vid interaktion kommer visa en lista. 

 TinyDB.StoreValue, sparar värden till databasen i mobilen. 

 MatTypText, textruta där mattyp skrivs in. 

 KcalMatTypText, textruta där kalorier anges. 

 AddButton, är en knapp som lägger till mat och tillhörande kalorier till registret. 

 EatButton, är en knapp som tar det valda värdet från registret och drar av det från 

maximala dagliga intaget. 
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2.4 Tillvägagångssätt 
Applikationen är centrerad kring tre vitala beståndsdelar; kalkylatorn, registret, historiken. För 

att få maximal användavänlighet var tanken att ha alla knappar med tillhörande funktioner 

direkt på startsidan. Inledningsvis gjordes registret där användaren av applikationen lägger in 

en ingrediens eller hel måltid och antalet kalorier den innehåller.  

 

FIGUR 5 

Blocket AddButton.Click sparar värden som tag-value-par (parar ihop den inskrivna mattypen 

med tillhörande kalorier) i databasen på mobilen. Sedan adderas namnet på maten i en 

temporär lista för att kunna användas i komponenten ListPicker (Choose Food). Knappen 

”Choose Food” öppnar registret.  

Blocket MatTypText.Text låter användaren skriva in ett namn på mattypen och i 

KcalMatTypText.Text anges antalet kalorier till vald mattyp. Det är med hjälp av 

TinyDB1.StoreValue som MatTypText.Text  och KcalMatTypText.Text paras ihop och 

sparas i registret via AddButton.Click. 
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FIGUR 6 

Blocket Dagens är en variabel med det maximala dagliga intaget användaren valt. Inuti är 

kalorierna som den valda mattypen innehåller och AntalPortText.Text är mängden (i gram) av 

mattypen. Dividerat med värdet 100 erhålls antal kalorier för portionen. 

AntalKalorierLabel.Text visar värdet på hur mycket kalorier man har kvar för intag. Ceiling 

är en funktion som kommer avrunda decimaltal till heltal. 

 

FIGUR 7 

ExerciseButton.Click adderar kalorier till Dagens, kaloribufferten kommer alltså öka. 

ExerciseTextBox.Text ger användaren möjligheten att ange ett antal kalorier som förbrännts 

vid träning. ExerciseButton.Click utgör tillsammans med EatButton.Click hela kalkylatorn. 

 

FIGUR 8 

Efter att man med ListPicker1 (”Choose Food”) valt mattyp instruerar 

ListPicker1.AfterPicking appen att ta tillhörande kalorivärde från databasen TinyDB1.  
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NewdayButton.Click används när dagen avslutas. Det kalkylerade värdet för dagens totala 

intag och förbrukning kommer sparas med dagens datum. Dagen kommer återfinnas i 

historiken. NewdayButton hämtar datum från telefonen med hjälp av Clock1.FormatDate och 

Clock1.Now. Det sparas i den andra datasen med TinyDB2. 

 

FIGUR 10 

FIGUR 9 
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I Screen1.Initialize startas direkt när appen öppnas. Den kör in alla mattyper från databasen in 

i listan listobjects (som öppnas när ListPicker1 används). DateLabel.Text visar datumet högst 

upp på skärmen där klockkomponenten hämtar datumet från telefonen. 

HistoryListPicker.Elements-blocket säger till HistoryListPicker att hämta datumet från listan 

datelistobjects. Dagen sparas med datum och kalorimängd och kan hittas bakom knappen 

”History” i applikationen. 
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3. Resultat 
 

Arbetet med applikationen resulterade i att grundstommen av visionen slutfördes. I projektet 

har det experimenterats med den nya programvaran MIT App Inventor som utvärderats till att 

vara möjlig att använda för den här typen av arbete, men att den innehållsmässigt hade 

begränsningar. Utan större förkunskaper har en applikation tillverkats. 

När applikationen startats kommer användaren direkt till startsidan där alla väsentliga delar 

finns representerade för att snabbt få översikt över allting. Startsidan (Screen1) innehåller 

kalkylatorn, det valda antalet kalorier som ska hållas och möjligheten att lägga in mat i 

registret. Knappen ”Add” (AddButton.Click) parar ihop bestämd mattyp (MatTypText.Text) 

med antalet kalorier (KcalMatTypText.Text) den innehåller och sparas i registret.  

Knappen ”Choose Food” öppnar registret och där kan den precis inlagda mattypen väljas, 

men även gamla typer som lagts in kan väljas. Mattypen väljs och sedan anger användaren 

antalet gram av mattypen (AntalPortText.Text). Kalkylatorn räknar ut antalet kalorier som äts 

och detta dras av från maximala värdet som angetts högst upp på Screen1 genom att trycka på 

√. 

Proceduren med att lägga till mattyper och kalorier fortsätter för resten av dagens intag. När 

dagen avslutas trycker man på knappen ”End Day” vilket kommer spara dagen med dagens 

datum i listan ”History”. I History återfinns tidigare dagar och mängden kalorier som intagits. 
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Nedanstående är ett exempel på hur det fungerar:  

1. Användaren har här lagt in några mattyper i registret. Mattypen bacon har valts och 

användaren äter 100 gram. 

FIGUR 11 

 

2. Kalorierna dras av från 2000 kcal som är satt som det maximala antalet kalorier 

användaren vill inta. 

3. Dagen avslutas genom att trycka på ”End Day” och dagen sparas med datum i listan 

som man kommer in i via ”History”. 

FIGUR 12 

 

Samma procedur sker om användaren skriver in antal brännda kalorier i textrutan för 

”Exercise”. Det kommer adderas till maximala antalet kalorier. 
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4. Diskussion 
 

4.1 Fördelar 
Det gick att utveckla applikationen med det valda verktyget. Antagandet var att det skulle 

vara möjligt att utan förkunskaper kunna ta sig an en sådan här uppgift och färdigställa en 

applikation på relativt kort tid. Strategin fungerade bra tillsammans med programvaran. MIT 

App Inventor kunde uppfylla visionen, även om det var bitvis problematiskt och komma på 

hur man skulle gå tillväga i vissa scenarion. Vid dessa tillfällen skedde informationssökning, 

men till stor utsträckning fick man testa sig fram bland de olika byggblocken. Detta var 

givetvis tidskrävande, men genomförbart. 

 

Det var enkelt att göra knappar i MIT App Inventor. Storlek på knappen, innehållande text 

och placering var lätt att justera. Det var även väldigt enkelt att följa arbetsprocessen. Dels via 

mobilen som ständigt kunde användas för testkörning av programmet, men även den tydliga 

översikten som App Inventor Block Editor erbjöd. Det var logiskt att använda sig av blocken 

och det var ständigt förståeligt vad som hände i blocken. 

 

4.2 Problem 
Det var begränsade möjligheter när det kom till layout och design. Även om komponenter var 

lätta att göra begränsade programvaran designen av dem. Det gick heller inte att placera 

komponenterna exakt som man ville. Detta var dock inget problem vid det här arbetet, 

eftersom en enkel design var tänkt. En lämplig logo som skulle vara en bakgrund gjordes även 

till projektet, med på grund av de svårpositionerade komponenterna fick detta strykas från 

planen. 

 

Precis i början av projektet, innan blocken var på plats, var blockens funktioner inte 

självklara. Först när rätt block funnits och satt på plats klarnade det hela. Detta blev givetvis 

enklare under arbetets gång när man blev mer bekant med byggblocken. Det var tidskrävande 

att ständigt söka efter information och tutorials så fort man körde fast. 

 

Själva utvecklandet blev väldigt styrt med MIT App Inventor. Det fanns oftast bara en väg att 

ta för att lösa situationer och få funktioner exakt som man ville. Detta ledde till att omvägar 

fick tas. Ett exempel var när mattyper skulle sparas till telefonen. Det är krångligt att göra tag-

value-par genom att enbart använda deras inbyggda listfunktion och även om det hade 
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fungerat hade inte listan varit bestående, d.v.s. den hade nollställts när applikationen startades 

om. Detta löstes genom att skapa databaser i telefonen med tag-value-par och sedan köra en 

for-loop som lägger in Mattypen i en lista som sedan går att använda som vanligt via 

ListPicker.  Om applikationen gjorts med egenskriven kod hade det öppnat fler dörrar och 

genvägar vid den här sortens problemlösning. 

 

4.3 Förbättringar 
Nu vid projektets slut har såklart mer insikt i programvaran erhållts. Det skulle vara mycket 

enklare att sätta igång med ett liknande projekt och inte alls ta lika mycket tid. MIT App 

Inventor är en bra programvara som dock skulle kunna bli bättre på flera plan, främst när det 

gäller antalet funktioner. Designmässigt fanns det också begränsningar. På det planet önskas 

mer placeringsmöjligheter av knappar, text och så vidare. För att uppnå önskad design fick 

flera omvägar tas. 

  

Även appen kan förbättras på många sätt. På grund av App Inventors avsaknad av en funktion 

som skapar en andra skärm skapades inte fler appfunktioner, som ett register för olika 

träningstyper. Istället löstes detta genom att man själv slår in hur många kalorier man förbränt 

under ett träningspass. Det hade varit fördelaktigt på många sätt om 

traditionell programmering använts istället. Även om det hade inneburit problem med 

grundläggande funktioner, som i App Inventor kan göras väldigt enkelt, hade det varit värt det 

på grund av friheten det ger i programmeringen. Det hade även öppnat fler dörrar om man vill 

syssla med liknande projekt i framtiden. 
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5. Slutsatser 
 

Den första och mest uppenbara slutsatsen som kan dras efter avslutat projekt är att det går att 

göra en relativt avancerad applikation med hjälp av MIT App Inventor, som kan ses som ett 

enklare alternativ till traditionell programmering. Inlärningskurvan till den enkla 

programvaran var lång med tanke på den korta tidsramen projektet låg inom men nu i 

efterhand skulle MIT App Inventor inte ses som någon större utmaning. Programvaran som 

användes gav en väldigt bra insikt i hur en applikation fungerar vilket kommer vara till nytta 

när annan programmering används för liknande ändamål. 

 

Vad gällde förkunskaper i gruppen var de ganska få. Tidigare har en kurs 

Programmeringsteknik studerats, samt tre kurser i beräkningsvetenskap. Dessa har bidragit till 

ökad problemlösningsförmåga, även om de hade varit mer till nytta om programmeringen 

skett i egenskriven kod istället för denna blockbaserade typ. Till exempel skulle grafer kunna 

implementeras och databaser skulle kunna hämtas online. Dessa var idéer som vi var tvungna 

att utesluta på grund av programmets begränsningar. 

 

Vad gäller applikationer och utvecklandet av dem så skulle det vara intressant och lärorikt om 

de ingick i kurser på utbildningen. Det känns helt klart relevant eftersom det är en väldigt stor 

marknad idag och förmodligen en lång tid framöver. MIT App Inventor rekommenderas dock 

inte för dessa ändamål. Istället rekommenderas fokus på Java-programmering. MIT App 

Inventor är mer anpassat för de som inte studerar på civilingenjörsnivå, men har intresse för 

att göra applikationer. Det krävs nästan inga förkunskaper för att kunna lära sig att använda 

denna typ av programvara. På App Inventors hemsida finns en stor del tutorials som kan 

användas för att lära sig grundläggande funktioner.  

 

Punkter som kändes vitala inför starten av byggandet har uppfyllts; användarvänlighet, 

enkelhet och en klar översikt av antalet kalorier användaren förbränner. Initiala planer, som 

profilskaparen, valdes i ett tidigt skede bort och planer och idéer som föddes under projektet, 

som register och historik, implementerades istället. Tidsplanen för projektet uppfylldes, även 

om modifieringar i ordningen gjordes och inlärningskurvan tog längre tid än väntat. Men när 

inläsningen var gjord gick det undan med byggandet av applikationen och ett satisifierat 

resultat erhölls. 



Henrik Sedvall, Joacim Strand 
CalControl 
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