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I. Sammanfattning 

När en person avlider är det inte enbart sorgen som tynger och kräver tid från de efterlevande. 

Processen som följer är komplex. Efterlevande behöver utföra många olika delar: mängder med 

pappersarbete, telefonköer, bankbesök och så vidare. Att ta reda på vad man som efterlevande 

behöver göra tar tid och kräver arbete, och ännu värre blir det när allt väl ska utföras. Det är 

oftast de närmast anhöriga som ansvarar för processen, alltså blir kombinationen med alla 

uppgifter tillsammans med det efterföljande sorgearbetet problematisk. För efterlevande blir 

detta ett tungt lass att bära.  

Webbplatsen Tryggtavslut.se är utvecklad för att erbjuda anhöriga till avlidna en trygghet i den 

process som följer när en närstående går bort. Webbplatsen består dels av information - som 

hjälper de efterlevande med vad de behöver göra och när de behöver göra det - och dels av tre 

olika tjänster. Tjänsterna är:  

• Avslutande av avtal  

• förmedling av kontakt  

• anpassningsbar checklista.  

Kombinationen av information och tjänster bidrar till efterlevandes problem blir lösta snabbt 

och smidigt, så att de istället kan använda sin tid till sorgearbete och fokusera på vardagen.  

Projektgruppens vision är att Tryggtavslut.se ska bli det självklara valet för efterlevande och 

vara inkörsporten till den omfattande processen som följer när de mister en närstående. 

Utveckling och automatisering av ytterligare tjänster kommer ske kontinuerligt allteftersom nya 

behov identifieras, allt för att de efterlevande ska guidas och stöttas på bästa sätt.  

Situationen för efterlevande är idag ohållbar och orimligt krävande. Det är därför detta projekt 

- och dess framtida fortsättning - är så viktig.   
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II. Abstract 

When somebody dies, it's not only the grief that burdens the relatives. The following process is 

complex and the relatives need to manage a lot of tasks. The process includes a lot of paperwork, 

phone queues, bank visits, among other tasks. The relatives are forced to spend time on figuring 

out what they need to do, but even more time-consuming and demanding is the actual work. 

Combine this with the fact that it is usually the closest relatives who manage the process, in a 

time of grief. The problems for relatives are large and extensive.  

The website Tryggtavslut.se has been developed to offer relatives of a deceased person security 

in the process that follows a relatives’ death. The website consists of information - which helps 

the relatives sort out what they need to do and when they need to do it – combined with three 

different services. The services are:  

• Termination of contracts  

• contact transfer  

• customized checklist.  

The combination of information and services helps to satisfy the needs of relatives of a deceased 

person, so they can use the time they have for more important and more fulfilling tasks, such 

as mourning. The project group aims to make Tryggtavslut.se a place where people find support 

and guidance after a relative has deceased. Through the continuous adding of information and 

development of services TryggtAvsluts desire is to satisfy all these people’s needs.  

The situation today regarding this process is unsustainable, and that´s why this project - and it´s 

continuing - is so important 
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III. Förord 

Denna rapport är en del av examensarbetesprojektet TryggtAvslut, som utförts på Högskolan i 

Halmstad på Utvecklingsingenjörsprogrammet under det tredje och sista året. 

Projektmedlemmarna har varit David Göras och Richard Dykes, och projektet har utförts i egen 

regi.  

Projektet har varit väldigt lärorikt och givande, och stundtals påfrestande - att gå från idé till 

genomförande till produkt har varit en spännande process. Projektmedlemmarnas förvärvda 

kunskap från programmet har satts på prov, och det är med stolthet som resultatet visas upp.  

Projektmedlemmarna vill rikta ett särskilt tack till följande personer som på ett eller annat sätt 

bidragit positivt till projektets framfart; 

Hans-Erik Eldemark Handledare, Högskolan i Halmstad 

Mikaela Hellström Affärsutvecklare, H5 Student 

Jennie Davidsson Rådgivare, Privat 

Familj och vänner Stöttande, Privat 

 

      

 

 

 

 

 

         

X
David Göras

2017-05-27

         

X
Richard Dykes

2017-05-27

             

 

 

  



 

IV 

 

Innehållsförteckning 

I. Sammanfattning ................................................................................................................................ I 

II. Abstract ........................................................................................................................................... II 

III. Förord ............................................................................................................................................ III 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Problembeskrivning ....................................................................................................................... 2 

1.2.1 Information ............................................................................................................................. 2 

1.2.2 Praktiska delar i processen ..................................................................................................... 3 

1.2.2.1 Fortlöpande avtal ................................................................................................ 3 

1.2.2.2 Hitta, jämföra och kontakta tjänsteföretag ......................................................... 4 

2. Projektbeskrivning ............................................................................................................................... 6 

2.1 Målgrupp ....................................................................................................................................... 6 

2.2 Syfte och mål ................................................................................................................................. 6 

2.2.1 Projektmål .............................................................................................................................. 6 

2.2.2 Effektmål ................................................................................................................................ 7 

2.3 Budget ........................................................................................................................................... 8 

2.4 Tidsplan ......................................................................................................................................... 8 

2.5 Avgränsningar ............................................................................................................................... 8 

3. Metod ................................................................................................................................................ 10 

3.1 Metoder för projektarbetet ........................................................................................................... 10 

3.1.1 Metod för beslutsfattande ..................................................................................................... 10 

3.1.2 DPD ...................................................................................................................................... 10 

3.2 Metoder för produktutvecklandet ................................................................................................ 11 

3.2.1 Konkretisera problem och behov .......................................................................................... 11 

3.2.2 NABC ................................................................................................................................... 13 

3.2.3 Marknadsundersökning ........................................................................................................ 13 

3.2.4 FMEA ................................................................................................................................... 14 

3.2.5 SWOT ................................................................................................................................... 15 

3.2.6 GANTT ................................................................................................................................ 15 

4. Teoretiska modeller ........................................................................................................................... 17 

4.1 Kombinera samhällsnytta och vinstmaximering ......................................................................... 17 

4.2 Digitala transformationen– omkullkastar konservativa branscher .............................................. 17 

4.3 Skapa en användarvänlig webbplats ............................................................................................ 18 

5. Genomförande ................................................................................................................................... 20 

5.1 Kartläggning av problem och kund ............................................................................................. 20 



 

V 

 

5.2 Funderingar och beslut kring vägval ........................................................................................... 21 

5.2.1 Vald väg ............................................................................................................................... 23 

5.3 Ursprunglig idé ............................................................................................................................ 23 

5.3 DPD – ”Wish” ............................................................................................................................. 25 

5.4 Realisation av lösning ................................................................................................................. 26 

5.5 Insamlande av information .......................................................................................................... 26 

5.6 Från information till webbplats ................................................................................................... 27 

6. Resultat .............................................................................................................................................. 29 

6.1 Webbplatsen ur användarens perspektiv ..................................................................................... 29 

6.1.1 Information ........................................................................................................................... 30 

6.1.2 Tjänster ................................................................................................................................. 30 

6.2 Administration av webbplats ....................................................................................................... 31 

6.3 Resultatet i förhållande till målen................................................................................................ 32 

7. Affärssystem ...................................................................................................................................... 34 

7.1 Intäktsmodell ............................................................................................................................... 34 

7.2 Konkurrenter och marknad .......................................................................................................... 34 

7.3 Strategi ........................................................................................................................................ 35 

7.4 Ekonomisk kalkyl ........................................................................................................................ 36 

7.5 Riskanalys ................................................................................................................................... 37 

8. Diskussion och reflektion .................................................................................................................. 38 

8.1 Produkt ........................................................................................................................................ 38 

8.1.1 Utvärdering produktrelaterade metoder................................................................................ 38 

8.1.2 Produktens utvecklingsmöjligheter och framtid ................................................................... 38 

8.1.3 Vision ................................................................................................................................... 40 

8.1.3 Hållbar utveckling ................................................................................................................ 41 

8.1.6 Arbetsmiljö ........................................................................................................................... 42 

8.1.7 Etik och moral ...................................................................................................................... 42 

8.1.8 Lika villkor ........................................................................................................................... 42 

8.2 Projekt ......................................................................................................................................... 42 

8.2.1 Utvärdering projektrelaterade metoder ................................................................................. 42 

8.2.2 Reflektion kring vägval och beslut ....................................................................................... 43 

8.2.3 Lärdomar .............................................................................................................................. 45 

9. Referenser .......................................................................................................................................... 46 

9.1 Böcker ......................................................................................................................................... 46 

9.2 Artiklar ........................................................................................................................................ 46 

9.3 Webbplatser ................................................................................................................................. 46 

9.4   Övrigt ........................................................................................................................................ 47 



 

VI 

 

10 Bilagor – översikt ............................................................................................................................... 1 

 

   



 

1 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idén om projektet TryggtAvslut uppkom i samband med en begravning av en anhörig till en av 

projektmedlemmarna. Vid middagen efter begravningen beklagade sig en äldre man, som var 

dödsboansvarig, över allt det arbete som krävdes för att ta hand om allt efter den avlidnes död. 

Mannen är pensionär, och har därmed gott om tid. Mannen hade ändå upplevt arbetet som följde 

efter den anhöriges död som orimligt tidskrävande samtidigt som processen även var 

känslomässigt påfrestande. Mannen hade fått information från begravningsbyrån och bekanta 

som någon gång varit i samma sits. Informationen hade han själv behövt bearbeta, och lägga 

ihop likt ett pussel för att få en fullständig bild av vad han faktiskt behövde göra. 

 

En annan person som varit dödsbodelägare är Marie. Marie är 35 år, har småbarn, heltidsjobb 

och en medelgod ekonomi. Hastigt och oväntat går hennes sambo bort. Livet faller samman 

samtidigt som hon plötsligt är ensam försörjare i familjen. Marie hade inte koll på vilka avtal 

som behövde sägas upp, hon visste inte vad som startas automatiskt och vad som behövde 

initieras av henne själv. Hon var samtidigt i behov av tid för att sköta det praktiska parallellt 

med att hon behövde spendera tid med familjen. All denna information och hjälp som Marie 

var i behov av behövde vara anpassad efter hennes kognitiva förmåga, det vill säga en person i 

djup sorg. En av hennes kommentarer till processen som följde efter dödsfallet var; “Småsaker 

som strular och så mycket som ska göras, avslutas, flyttas och stängas av … Det tar enormt 

mycket tid! Även kring sådant som jag inte trodde att jag skulle behöva lägga tid och energi 

på.” 

 

Lars, 55 år gammal, barn och heltidsarbete. Hans fru dör vid 55 års ålder. Lars kommenterar 

processen som följde efter hans frus död; “Jag blev förvånad och besviken över hur samhället 

fungerar. Man tror och förväntar sig att det fungerar annorlunda och att det finns ett stöd när 

man hamnar i kris men efter dödsfallet blev det bara tomt. Jag hade behov av psykiskt och 

praktiskt stöd med det fanns ingenting att få och jag blev lämnad helt ensam och orkeslös med 

alla frågor. Jag hade behövt någon form av stöd och lots. Jag blev chockad att ingen kontaktade 

mig - jag var tvungen att själv kontakta och fixa allt. Få saker skedde per automatik - processer 

sätts inte igång utan man måste själv veta vad som måste göras”  

 

Till sist, Ada, en kvinna som är 85 år, har inga barn, är pensionär, har dålig ekonomi, bor i 

hyresrätt. Hennes man dör av en hjärtinfarkt. ”Det ekonomiska och alla papper var något min 

man skötte och nu helt plötsligt måste jag sköta allt själv. Räkningarna slutade aldrig att 

komma. Jag skulle behöva ha hjälp med att ta hand om allt detta praktiskt efteråt och få hjälp 

med att klara av bankärenden - jag har inte bank på nätet”. 

 

Mannen på begravningen, Maria, Lars och Ada som är beskrivna ovan är inte ensamma. Varje 

år dör cirka 90,000 personer i Sverige och ändå saknas det ett system som de efterlevande kan 

förlita sig på och ta emot stöd från. Informationen som de efterlevande behöver får de i stor 
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utsträckning leta reda på själva. Den är sällan anpassad för personer i sorg, och den är utspridd 

hos olika företag och myndigheter.  

 

När de efterlevande väl tagit reda på vad de behöver göra och hur de ska gå tillväga påbörjas 

nästa skede i processen. Att faktiskt utföra allting – det vill säga kontakta alla företag, beställa 

alla tjänster och säga upp alla avtal – är ofta ännu mer tidskrävande och påfrestande än att ta 

reda på vad som behöver göras. 

 

Och till sist, som Lars (ovan) påpekade; ”När är jag klar? Och har jag missat någonting”? 

Osäkerheten i processen påverkar de flesta. När de efterlevande tror att de är klara och kan 

lämna detta elände bakom sig, kommer plötsligt ytterligare en faktura, vilket innebär ytterligare 

en telefonkö och bevisning för företaget att personen i fråga faktiskt är död. 

1.2 Problembeskrivning 

Problembeskrivningen är uppdelad i två områden. Områdena innefattar dels problem med 

informationen som görs tillgänglig för de efterlevande idag, och dels problem som behandlar 

praktiska delar i processen som följer efter ett dödsfall. Utöver de två ovanstående problemen 

presenteras projektets målgrupp, då det är dessa personer som upplever de beskrivna 

problemen. Problembeskrivningen avslutas med syfte och mål, hur projektgruppen har tänkt att 

underlätta för de efterlevande med hänseende på problemet. 

1.2.1 Information 

Mängden information som de efterlevande behöver är väldigt omfattande. Den behandlar vad 

som kommer att ske, vad som påbörjas automatiskt, vad de efterlevande själva behöver initiera, 

vad de kan få hjälp med, vilka de ska kontakta, och framför allt; när allt behöver göras. 

En av de första sakerna som de efterlevande behöver göra efter ett dödsfall är att kontakta en 

begravningsbyrå. När de väl kommer till begravningsbyrån har de oftast väldigt många frågor, 

därför har det fallit sig naturligt att det är just begravningsbyråerna som tillför den mesta av 

informationen som rör hela den kommande processen, som de efterlevande kommer behöva ta 

sig igenom. 

Informationen från begravningsbyråerna är dock inte helt oproblematisk. Problemen med deras 

information kan delas in i tre delar; 

• Informationen är ofta riktad mot den specifika begravningsbyråns egna tjänster. Det 

vill säga begravningsbyråer vinklar sin information, för att deras kunder med större 

sannolikhet ska använda just deras tjänster på området. Deras information blir alltså 

partisk och inte fullständig. 

• Nästa problem med begravningsbyråers information är att all information tilldelas de 

efterlevande vid ett tillfälle. Mötet med begravningsbyrån är oftast tätt inpå 

dödsfallet, vilket innebär att de efterlevande fortfarande kan vara till viss del i 

chocktillstånd och i djup sorg. I detta tillstånd är en människa inte öppen för att ta in 

och bearbeta information, vilket innebär att informationen blir överväldigande.  
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• Det sista problemet med begravningsbyråerna är att de inte ger ut mer information 

än nödvändigt, eftersom det enda de vinner på att dela ut extra information är ökat 

förtroende från kunderna. Det extra förtroendet blir inte avgörande för 

begravningsbyråerna, vilket allt som ofta innebär att information utelämnas som de 

efterlevande hade gynnats av att veta.  

Informationen från begravningsbyråerna måste alltså kompletteras, ibland mycket, och ibland 

lite. Denna kompletterande information kommer framför allt från myndigheter såsom 

Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Vilken ytterligare information de efterlevande behöver 

beror till stor del på hur den avlidnes levnadsförhållanden var, i kombination med vilken 

information de fick från begravningsbyrån. Men oavsett vilka svar eller vilken hjälp de 

efterlevande behöver måste de själva vara aktiva för att finna svaren. 

1.2.2 Praktiska delar i processen 

Ett dödsfall sker inte på ett bestämt datum, utan det kommer ofta utan förvarning med stor 

inverkan av slumpen. Detta innebär för de efterlevande att de plötsligt kan komma att behöva 

sörja, spendera mer tid med familjen och genomgå en omfattande process där de behöver utföra 

en hel del saker som totalt sett tar mycket tid och kostar en hel del pengar. De kan behöva ta 

ledigt från arbetet för att hinna med allt, detta trots att de ibland inte har råd till detta. Speciellt 

med tanke på att det kan ha varit en av familjens inkomsttagare som precis avlidit. 

Nedan presenteras tre områden som tillhör praktiska delar i processen som följer för de 

efterlevande efter att en anhörig har avlidit. Delarna medför på ett eller annat sätt bekymmer 

för de efterlevande. 

1.2.2.1 Fortlöpande avtal 

I princip alla personer har idag mängder med avtal kopplade till sig. Dessa avtal kan vara 

exempelvis prenumerationer, medlemskap, hyreskontrakt och telefonabonnemang. De flesta 

avtal medför kostnader, som vid dödsfallet övergår på dödsboet. En av sakerna som de 

efterlevande behöver göra är att uträtta bankärenden åt dödsboets vägnar. Den avlidnes bank 

kan stoppa autogirotransaktioner, då tror många efterlevande att avtalet per automatik sägs upp. 

Fallet är dock att banken inte kan göra något åt avtalet, utan när företaget inte längre får in 

pengarna via autogiro börjar de skicka fakturor till dödsboet istället, fakturorna kan komma 

som otrevliga överraskningar för de efterlevande. Faktum är att alla avtal måste avslutas hos 

källan, det vill säga hos företaget som har ingått avtal med den avlidne. 

Det finns även en hel del avtal som inte medför kostnader, men som ändå bör avslutas. Dessa 

är till exempel sociala medier-konton. På sociala medier sprids nyheten om någons död fort, 

samtidigt som det kan vara obehagligt för de efterlevande att ett halvår efter dödsfallet råka se 

den avlidnes Facebook-konto. Därför bör även dessa avtal avslutas så fort som möjligt efter 

dödsfallet. 

Totalt sett medför fortlöpande avtal stora problem, oavsett om de medför kostnader eller inte, 

om de inte handskas med inom kort tid efter dödsfallet.  
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Att kontakta alla företag som den avlidne ingått avtal med är ansträngande. Dels på grund av 

all tid det tar att hitta kontaktuppgifter, ringa, sitta i telefonkö, passa telefontider, för att sedan 

prata med någon som ska identifiera den avlidne personens avtal, för att till sist avsluta dem/det. 

Utöver att det är tidsödande anger många efterlevande även att det är betungande och jobbigt 

att få avtal avslutade. Detta på grund av att de efterlevande gång på gång måste bevisa, med 

hjälp av intyg, att den avlidne faktiskt är död. 

1.2.2.2 Hitta, jämföra och kontakta tjänsteföretag 

Då en närstående dör är det vanligt att de efterlevande behöver mycket hjälp. Tids- och 

kunskapsbristen i kombination med sorgen vållar problem i processen som följer. Normalt sett 

vet egentligen de efterlevande vad det är de behöver hjälp med och hur de får tag på denna 

hjälp, men skedet efter att en anhörig har dött är inget normaltillstånd. 

Låt säga att en pensionär avlider, som vid dödsfallet bor ensam i en bostadsrätt. De efterlevande 

behöver då kontakta och beställa tjänster från flera olika tjänsteföretag. Nedan följer en lista på 

vilka olika sorters tjänster de efterlevande kan komma att behöva beställa hjälp för; 

• värdering av lösöre 

• städning av bostaden 

• flyttlass 

• en mäklare (om bostaden ska säljas) 

• ett företag som upprättar en bouppteckning 

• beställning av försäkringsinventering (för att hitta om det finns försäkringar som faller 

ut vid dödsfallet). 

Att veta vad det är man behöver hjälp med tar tid att fundera ut (mer om det i 1.2.2.3 Veta vad 

som behöver göras- och när). När du väl vet vad du vill ha hjälp med påbörjas någonting som 

är ännu mer krävande, då ska du jämföra olika företag som utför dessa tjänster. Dessvärre 

tenderar efterlevande att inte alls jämföra företag i detta skede, och anledningen är tidsbristen i 

kombination med sorg. 

Att som efterlevande välja det första företaget man stöter på som kan utföra en bouppteckning 

är ingen bra idé, och kan leda till bortkastade tusenlappar i onödan. Att jämföra olika produkter 

och tjänster innan man som konsument väljer är det naturliga, men som sagt är tiden efter en 

anhörigs död ingen naturlig fas.  

1.2.2.3 Veta vad som behöver göras- och när 
Som redan har framgått är det väldigt mycket information som de efterlevande behöver för att 

effektivt kunna ta sig igenom processen. Informationen kommer från olika källor, och de 

efterlevande får själva lägga pusslet, utan någon större hjälp från samhället. 

Den viktigaste informationen är den som behandlar vad de efterlevande behöver göra, och hur 

de gör det. En viktig aspekt som ofta inte prioriteras är när de efterlevande bör ha utfört vissa 

sysslor. Går de till exempel inte till banken förrän en månad efter dödsfallet, kommer alla den 
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avlidnes fortlöpande kostnader (hyresbetalning, autogirotransaktioner och så vidare) ha hunnit 

addera ytterligare en månad. Detta är alltså en vanlig företeelse, och det sker dels på grund av 

att informationen inte sorterats åt de efterlevande, utan de tvingas själva göra prioriteringar 

kring i vilken ordning de utför sysslorna. 

Det ska även påpekas att det finns ”att göra listor”, och har de efterlevande tur hittar de en vettig 

sådan. Det finns dock ett stort problem även med dessa; de är helt standardiserade. Det är i 

princip alltid stora skillnader mellan hur processen ser ut för olika efterlevande. Det beror 

framför allt på hur den avlidnes levnadsförhållanden var, det vill säga huruvida den avlidne 

bodde i en bostadsrätt, hyresrätt eller på äldreboende, bodde personen ensam eller med 

maka/make, vad hade den avlidne för religion, arbetade personen, och så vidare. Det finns en 

stor mängd variabler som påverkar vad de efterlevande behöver göra, och i vilken ordning de 

behöver göra det. 

De standardiserade och icke-interaktiva listorna som finns idag stämmer alltså sällan för någon. 

Att det finns flera saker de efterlevande behöver göra utöver vad som finns på listan, i 

kombination med att det är saker på listan som inte alla efterlevande behöver göra, bidrar till 

en osäkerhet kring att förlita sig på en sådan lista. I detta skede, efter att en närstående har 

avlidit, är otrygghet det sista man som efterlevande vill uppleva. Att inte veta om man är klar 

eller inte, om man glömt något viktigt, är i detta skede alltså något som kan orsaka obehag.  
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2. Projektbeskrivning 

2.1 Målgrupp 

”Efterlevande” innefattar egentligen alla personer som stod den avlidne nära, oavsett om det är 

barn eller vuxna, familj eller vänner. När ordet ”efterlevande” används i detta projekt syftar det 

dock framför allt på de som är ansvariga för arbetet som följer efter att en person har avlidit. 

Det är denna grupp som idag har stora otillfredsställda behov (som beskrivs mer ingående i 1.2 

Problembeskrivning). 

 

Genom samtal med efterlevande, begravningsbyråer och myndigheter har målgruppen 

förtydligats ytterligare för projektgruppen. I majoriteten av fallen är det den avlidnes barn som 

agerar dödsboansvariga och utför arbetet i processen och all administration som den innefattar.  

 

Målgruppen är framför allt medelålders, där det även är vanligt förekommande med ett 

tidskrävande liv med jobb och familj. De personerna som är dödsboansvariga står ofta den 

avlidne nära, och därför är de även vanligtvis påverkade av sorg. 

2.2 Syfte och mål 

Syftet och målet är uppdelat i två olika delar, dessa är projektmål som syftar på ”mål”, och 

effektmål som då fokuserar på ”syfte”. 

2.2.1 Projektmål 

Problemen som är beskrivna ovan är spridda, det handlar dels om information, och dels om vad 

man som efterlevande behöver göra och genomgå. För att ha en chans att förbättra dagens 

situation med hänseende på problemen har projektgruppen valt att nå ut till användarna via en 

webbplats. 

Ett av projektmålen är alltså att till examen ha skapat en webbplats för ändamålet. Webbplatsen 

ska:  

• innehålla mycket information, som är uppdelad på ett pedagogiskt sätt 

• vara användarvänlig 

• vara estetisk tilltalande 

• vara helt responsiv (det vill säga anpassas beroende på om besökaren använder en 

dator, en telefon eller en läsplatta) 

• Innehålla minst en fullt implementerad tjänst. 

 

Webbplatsen ska vid examen innefatta all den information som efterlevande kan behöva. Är 

det någonting en användare vill veta mer om eller om något är oklart, ska det vara enkelt att 

kontakta projektmedlemmarna via webbplatsen. 

Webbplatsens informationsdel löser inte alla de problem som finns i problembeskrivningen. 

Därför är ett ytterligare projektmål att utveckla och erbjuda tjänster på webbplatsen. Tjänsterna 
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ska lösa problemen som är presenterade i rubriken ” Praktiska delar i processen”, det vill säga 

”Fortlöpande avtal”, ”Hitta, jämföra och kontakta tjänsteföretag” och ”Veta vad som behöver 

göras- och när”. Detta resulterar alltså i tre separata tjänster. Målet är att minst en av dem ska 

vara fullt implementerad på webbplatsen. De andra ska presenteras på webbplatsen, men 

projektgruppen kräver inte full funktionalitet på dem vid tiden av examen.  

Projektmålen i punktform; 

• Skapat en webbplats (för krav, se ovanstående lista) 

• Utvecklat en tjänst som ska lösa problemen med ”fortlöpande avtal”. 

• Utvecklat en tjänst som löser problemen med att ”hitta, jämföra och kontakta 

tjänsteföretag”. 

• Utvecklat en tjänst som löser problemen för de efterlevande med att ”Veta vad som 

behöver göras- och när”. 

• Minst en av ovanstående tjänster ska vara fullt implementerad och erbjudas på 

webbplatsen vid examen (maj 2017). 

2.2.2 Effektmål 

Syftet med projektet är att underlätta för de efterlevande till en person som avlider.  

Genom webbplatsen ska användare och besökare finna ett stöd i form av en guide som de kan 

vägledas av, i kombination med kompletterande tjänster som kan lösa problemen som beskrevs 

i ”2. Problembeskrivning”. 

Användare ska spara tid tack vare att de finner all information samlat på ett ställe, och ytterligare 

tid tack vare att den är fördelad så att användaren kan ta den till sig på ett effektivt sätt. Även 

nyttjandet av tjänsterna ska bidra till att man som efterlevande låser upp tid till andra, mer 

rofyllda sysslor. Då de använder tjänsterna ska detta ske friktionsfritt, vilket är en förutsättning 

för att tid ska kunna frigöras.  

Syftet är också att besökare och användare ska få en större känsla av trygghet när de följt 

webbplatsens guide. När de följt denna guide, gjort vad den rekommenderar, och tagit hjälp av 

tjänsterna som erbjuds, ska de efterlevande kunna känna sig säkra på att de faktiskt är klara, att 

de slipper få sår upprivna när fakturor eller annan post adresserad till den avlidne kommer och 

gör de efterlevande påminda.  

Trots att det är en webbplats ska efterlevande känna att här finns det någon som vill hjälpa till, 

en familjär känsla. Att nyttja kontaktformuläret (som finns på webbplatsen) ska vara vanligt 

förekommande, oavsett om det handlar om frågor, kritik eller bara för att tacka för stödet 

webbplatsen tillför. Den familjära känslan är tänkt att förstärkas med ett forum som framtiden 

ska implementeras, där efterlevande kan få kontakt, hjälp och stöd av framför allt varandra.  

Webbplatsen ska även tillföra möjligheten för de efterlevande att sänka sina 

begravningsrelaterade kostnader. Detta uppnås dels tack vare information kring hur man som 

efterlevande själv kan utföra vissa saker istället för att ta in dyr hjälp för det (exempelvis 
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bouppteckning), och dels tack vare nyttjandet av tjänsten som säger upp avtal (som bidrar till 

att tidigt kapa regelbundna kostnader). 

2.3 Budget 

Projektet bedrevs i egen regi, och därför fanns inget stöd av kapital från något samarbetande 

företag. Däremot fick projektgruppen stöd från lektor Sten Fåhrés minnesfond, av en summa 

på 2000 SEK.  

Ytterligare bidrag för projektet erhölls från Almi. Detta bidrag uppgick till 15,000 SEK. 

Totalt sett uppgick budgeten till summan 17,000 SEK. 

2.4 Tidsplan 

En visuell planering användes för vårterminen 2017. Detta då projektmedlemmarna kände ett 

behov av att på ett bra sätt strukturera den kommande perioden, fram till examen. Tidigare 

(under höstterminen 2016) var projektet mindre definierat, och en tidsplan för den perioden 

hade haft låg betydelse. 

Deadlines sattes upp för olika uppgifter, och för att projektgruppen skulle nå fram till dessa i 

tid fördelades deluppgifter ut på medlemmarna.  

I och med nedbrytningen av projektet blev det även enklare att se ifall någon uppgift avvek från 

planeringen, och då kunde åtgärder snabbt vidtas. Metoden har gett en bra struktur till arbetet 

och bidragit till att projektmedlemmarna nått de uppsatta målen i tid. 

 

2.5 Avgränsningar 

För att ha en chans att bidra till att lösa problemen som beskrivits i problembeskrivningen 

valdes en bred plattform. Ambitionen var (och är) att nå ut till så många som möjligt och 

samtidigt så snabbt som möjligt. Samtidigt kände projektgruppen även ett behov av att resultatet 

skulle påverkas så lite som möjligt av externa faktorer. Det vill säga projektet skulle inte vara 

beroende av huruvida begravningsbyråer ville rekommendera tjänsterna eller inte, utan det 

skulle vara så få mellanhänder som möjligt. 
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Det naturliga valet blev därför att skapa en webbplats, och därigenom bidra till att lösa 

efterlevandes problem.  

Avgränsningen, och begränsningen, är därför sådan att projektgruppen enbart når de människor 

som är vana vid att vända sig till internet för svar och hjälp.  
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3. Metod 

Metodkapitlet delas i detta arbete in i en del med metoder med hänseende på projektet överlag, 

och en del som fokuserar på metoder för själva produktutvecklandet. 

3.1 Metoder för projektarbetet 

I detta avsnitt samlas metoderna som har använts och nyttjats för att på ett framgångsrikt sätt 

driva projektet framåt. Metoderna under denna rubrik fokuserar på projektet på ett överskådligt 

plan, och inte på framtagandet av produkten. 

3.1.1 Metod för beslutsfattande 

I och med att det har varit ett ständigt föränderligt projekt, vilket berott på att det är någonting 

nytt som skapats, har projektgruppen tvingats att frekvent ta beslut kring det fortgående arbetet. 

Gruppen har i så stor utsträckning som möjligt försökt ta flera små beslut, istället för några 

stora, vilket förespråkas inom DPD som rekommenderar att man följer Pareto-principen (80/20-

regeln), mer om det nedan. Besluten har framför allt bara diskuterats mellan 

projektmedlemmarna, men då och då har gruppen velat ta in ytterligare synpunkter. Fler åsikter 

har framför allt varit relevant då det handlat om (ett fåtal) större beslut, och det var då främst 

handledaren och studentcoacher (från Högskolan i Halmstads studentinkubator) som 

inkluderats i diskussionerna. 

3.1.2 DPD 

Projektet har syftat till att skapa något nytt, som ska främja de efterlevande. En metod som 

främjar kreativitet har därför varit ett krav, vilket mynnade ut i att gruppen använt sig av 

Dynamisk Produktutveckling.1 

Statiska metoder, såsom Stage-gate eller IPD (Intergrated Product Development) valdes bort på 

grund av att de kräver att man till exempel kan göra en detaljerad tidsplan, vilket på grund av 

projektets varierande natur inte varit möjligt. De är inte heller lämpliga för projekt som kräver 

stor flexibilitet. Projektgruppen har ständigt behövt anpassa sig till nya insikter och 

erfarenheter, som erhållits via kontakt med efterlevande till avlidna, begravningsbyråer och 

myndigheter. 

                                                 
1 Stig Ottoson. Dynamic Product Development, 2004 
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Projektgruppens utgångspunkt har varit ”wish-baserad”, det 

vill säga gruppen har utgått från tänk-om det sett ut såhär 

och fungerat på detta sätt. Projektgruppen har alltså 

utgått från en framarbetad, gemensam, vision. 

Därefter har den kreativa processen tagit fart och 

fortskridit. Benchmarking har förekommit, men 

enbart sent i projektet eftersom möjligheten att nå 

visionen annars påverkar projektet negativt, då man 

som utvecklare låser sig i tankarna och påverkas av 

hur dagens lösningar ser ut. 

Enligt S. Ottoson utgår många andra 

produktutvecklingsmetoder från ”Need”, och anser 

att det är slöseri med tid att "återuppfinna hjulet", 

därför bör man nyttja benchmarking tidigt. Men 

tittar man tidigt på en befintlig lösning riskerar det 

att leda till endast små justeringar och väldigt få 

riktigt innovativa idéer. 

Pareto principen, även kallad 80/20 regeln, ska i 

DPD vara central när den nya produkten tas fram. 

Det är viktigt att man under utvecklingen av 

produkten inte arbetar för långt innan den testas, 

eller på något sätt låter de framtida användarna ta del 

av prototypen. Detta är något som projektgruppen 

har anammat, och den framtida användaren har 

ständigt varit i fokus, för att maximera nyttan av resultatet.  

Informationsflödet i DPD ska vara snabbt, obegränsat och kontinuerligt. Projektgruppen har 

under projektets gång haft just detta sinsemellan. Det den ena fått/tagit reda på har spridits till 

den andra. Informationsfördelningen har även varit en stor anledning till varför gruppen i 

princip alltid har arbetet tillsammans, och sällan på varsitt håll. Även externt har 

kommunikationen varit frekvent, vare sig det handlat om diskussion med handledare, 

efterlevande eller myndigheterna. Också då har projektgruppen haft full transparens och försökt 

vara så tydliga som möjligt med sina mål och hur arbetet fortskrider.  

DPD har således varit en förutsättning för att projektet på ett lyckat sätt skulle kunna slutföras, 

och metoden kommer vara viktig för att nå fortsatt framgång i hjälpen för efterlevande. 

3.2 Metoder för produktutvecklandet 

3.2.1 Konkretisera problem och behov  

För att projektgruppen skulle få en klar nulägesbild tydliggjord för sig fördes samtal och 

intervjuer med flera olika aktörer, i kombination med informationsinhämtning från tidningar 

och olika webbplatser.  

Bildkälla:(S. Ottosson 2004) 

Illustrerad processkillnad mellan 

 att utgå från wish eller need”  
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De parter projektgruppen har fört samtal med innan och under projektets gång är; 

• Efterlevande till avlidna 

Det har varit personer som både befinner sig mitt i processen som följer efter att en 

närstående har avlidit, samt personer som någon gång genomgått processen. 

• Begravningsbyråer 

Dessa har bidragit med mycket information tack vare den stora volymen efterlevande 

de dagligen möter. 

• Myndigheter 

Kontakt med framför allt Pensionsmyndigheten, men även Skatteverket och 

Försäkringskassan. 

Insamlandet av information har främst skett på ett kvalitativt sätt. Då projektgruppen 

konsulterat målgruppen ”efterlevande” har detta skett via personliga möten. Att istället försöka 

nå ut till en stor mängd efterlevande personer som nyligen har mist en anhörig kändes aldrig 

som ett alternativ. Därför valdes tillfällen att intervjua efterlevande med omsorg. Det krävdes 

att det var en person som inte var i djup sorg, hade tid över, och som kunde anförtro gruppen 

information utan att känna sig påträngd. Metoden för att samla information via dessa få, men 

ofta långa, intervjuer visade sig vara mycket effektiv för att projektgruppen skulle få en tydlig 

bild av efterlevandes problem och behov. 

Begravningsbyråer har också bidragit till insamlandet av information. De har intervjuats både 

via telefon och vid fysiska möten. I diskussioner med begravningsbyråer har fokus varit att se 

hur de upplever de efterlevandes situation då de dagligen kommer i kontakt med dessa. 

Begravningsbyråerna kunde på ett övergripande plan tydliggöra för projektgruppen hur de 

efterlevandes samlade situation ser ut. De bidrog även till projektgruppens konstaterande att 

begravningsbyråerna själva är en del av problemet (framför allt kring informationen som 

presenterades kapitel 1.2 Problembeskrivning).  

I ett senare skede under projektets gång fördes många diskussioner, och ett möte, med 

myndigheter. Myndigheterna bidrar idag med mycket av informationen till de efterlevande. De 

efterlevande måste uppdatera en hel del uppgifter hos myndigheter efter ett dödsfall 

(exempelvis Skatteverket som ska få in dödsboets deklaration, och Pensionsmyndigheten som 

behöver uppdaterad information om den avlidnes eventuella maka/make). Myndigheterna 

bidrog med information om deras framtidsplaner, om hur de hoppas kunna underlätta processen 

som följer då en närstående avlider. De bidrog alltså bland annat genom att bekräfta det behov 

projektgruppen identifierat. Diskussionerna med myndigheterna bidrog även tack vare att de 

delade med sig av sin marknadsundersökning till projektgruppen. De hade identifierat samma 

problem som projektgruppen, men myndigheterna hade på ett tydligt sätt även utformat 

”personas” och en ”upplevelsekarta” över situationen, vilket är visuellt effektiva verktyg 

(utdrag ur personas-sammanställningen och upplevelsekartan finns i bilaga 1 respektive bilaga 

2). 
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3.2.2 NABC 

Projektgruppen utförde tidigt en NABC (se bilaga 3). Metoden hjälper användaren att effektivt 

adressera problemen med en lösning.2 

En NABC-analys är ett verktyg som hjälper användaren genom fyra olika steg; 

• Identifiera behovet (N-Need). Steget handlar om att se marknaden och slutanvändarens 

behov. Målgruppen och dess storlek ska vara tydlig och avgränsad, vilket är viktigt för 

att kunna väga en eventuell investering mot vad den i framtiden kan avkasta. 

• Att adressera behovet (A-Approach). Vilket är det nya sättet att nå målgruppen och dess 

behov, och hur är detta unikt? Steget leder också vidare till en affärsplan som inkluderar 

bland annat marknadspositionering. 

• Vilka är fördelarna (B-Benefits) med det nya sättet att adressera målgruppen, hur är 

detta sättet till gagn för användarna? Det nya sättet bör leda till markanta förbättringar 

i fördelar så som lägre kostnad, bättre prestanda i produkt/tjänst och/eller snabbare 

resultat. 

• Hur ser konkurrensen (C-Competitors) ut, och varför är denna nya lösning med det nya 

sättet att adressera målgruppen signifikant bättre än konkurrenternas alternativ? Det bör 

framgå för användarna att den nya lösningen tillför ett betydligt större värde för dem än 

alternativen. För detta krävs alltså att man har bra koll på vad som just är alternativen. 

Från analysen framkom hur projektgruppen på lämpligt sätt skulle adressera målgruppens 

problem och hur produkten skulle se ut och paketeras för att göra det så attraktivt som möjligt 

för användarna. Samt varför detta sätt och erbjudande medför stora fördelar jämfört med 

alternativen och hur produkten skulle positioneras i förhållande till konkurrensen. 

3.2.3 Marknadsundersökning  

Utöver konkretiserandet av problem och behov gjordes sent i arbetet ytterligare en 

marknadsundersökning, denna gång i form av en digital enkät (se bilaga 4). Undersökningen 

genomfördes då projektgruppen kommit en bra bit på vägen, och enkätens syfte var att få input 

kring hur det projektgruppen arbetade med på bästa sätt kunde tillgodogöras framtida 

användare. Denna marknadsundersökning var mer i traditionellt slag och riktade sig enbart mot 

slutanvändarna, det vill säga personer som ansvarat, eller kommit i kontakt, med processen som 

följer efter att en person avlidit.  

Vid marknadsundersökningens tidpunkt fanns fortfarande möjlighet att vinkla projektets mål 

beroende på slutanvändarnas svar. Projektgruppen ville ha svar på; 

• Hur stor mängd efterlevande som nyttjade internet i sina efterforskningar för att finna 

informationen de behövde för processen som de befann sig i. 

                                                 
2 Alessandro Narduzzo, ”The NABC approach to structure new business ideas”, Tillgänglig: 

https://www.unibz.it/assets/Documents/Faculty-Economics/unibz-Econ-Entrepreneurship-NABC-Intro.pdf, 

(hämtad 2017-02-05) 
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• Vilka områden var extra problematiska för de efterlevande i processen som följde efter 

en anhörigs bortgång. 

• Hur de efterlevande håller koll på vad de behöver göra och när – och om en digital och 

anpassningsbar checklista (som anpassas efter den avlidnes levnadsförhållanden) skulle 

underlätta för dem. 

• Om de efterlevande upplever kontakten med olika tjänsteföretag som något betungande, 

inte minst med tanke på hur tidskrävande det kan vara – och om en tjänst som förmedlar 

kontakten mellan lämpliga tjänsteföretag och de efterlevande hade varit intressant. 

• Hur betungande och stressande de efterlevande upplevde arbetet med att säga upp alla 

avtal som var kopplade till den avlidne var – och om de hade uppskattat en tjänst där de 

kunnat fylla i vilka avtal de ville få uppsagda och att det skedde utan deras fortsatta 

inblandning. 

• Hur mycket de olika tjänsterna var värda.  

Utöver de direkta frågorna gavs även de svarande mycket utrymme för att skriva egna 

kommentarer. Processen är som tidigare framgått komplex och projektgruppen undvek därför 

att ställa ledande frågor, då viktiga delar och behov i så fall kunde missas. I 

marknadsundersökningen framkom exempelvis att det är vanligt med problem vid arvskifte av 

fastighet, något som projektgruppen inte själva listat ut som ett problem.  

Från marknadsundersökningen framkom att majoriteten av dagens efterlevande vid något 

tillfälle använder internet för att få reda på information kring processen de befinner sig i. Idag 

har de efterlevande problem att hålla koll på var i processen de befinner sig i, och en 

anpassningsbar checklista ansåg de flesta skulle underlättat för dem. Att bli kontaktad av 

lämpliga tjänsteföretag ansåg majoriteten av de svarande skulle besparat dem tid, även hälften 

av de svarande ansåg att det skulle vara fördelaktigt om de fick offerter från tjänsteföretagen. 

80% av de tillfrågade ansåg att en tjänst som sagt upp den avlidnes avtal skulle tillfört dem 

värde. Värdet av tjänsterna var likartade mellan anpassningsbara checklistan, förmedling av 

kontakt och uppsägning av avtal, och de låg alla mellan att vara värda 2,5, på en 3-gradig skala 

som representerade kostnaden för tjänsterna.  

3.2.4 FMEA 

En FMEA är en strukturerad metod för att upptäcka möjliga felaktigheter på en produkt/tjänst, 

där felaktigheterna är de sätt som olika funktioner kan misslyckas på. För varje 

komponent/funktion analyseras riskerna, vilken effekt slutanvändaren kommer uppleva av 

felen samt felorsaken - vad som måste elimineras för att undvika felen. När identifieringen är 

klar prioriteras det viktigaste utifrån ett risktal och åtgärder tas fram för att motverka dessa. 34 

Projektgruppen tog tidigt fram en FMEA för att identifiera vilka möjliga risker som fanns, för 

att sedan arbeta med åtgärdsplaner kopplade till dessa (se bilaga 5 för FMEA). De tänkbara 

                                                 
3 Lars Holmdahl, Lean produktutveckling på svenska, Göteborg, 2010 
4 Carl S. Carlson, “FMEA Success Factors: An Effective FMEA Process”, Tillgänglig: 

http://www.reliasoft.com/newsletter/v6i1/fmea_process.html, (hämtad 2017-02-10) 
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felen delades in i komponenter med tillhörande funktion. Varje komponents dåvarande tillstånd 

bedömdes utifrån tre mått: 

• sannolikheten att felet kunde inträffa 

• hur mycket kunden skulle påverkas av felet, samt  

• möjligheten att upptäcka felet innan det drabbar kunden.  

Dessa faktorer bedömdes i en skala mellan ett till fem och multiplicerades sedan med varandra 

för att få fram ett risktal. Risktalets värde visade vad som behövde prioriteras. Slutligen tog 

projektgruppen fram lämpliga åtgärder för varje fel och satte en ansvarig person för att 

genomföra åtgärderna. 

3.2.5 SWOT 

En SWOT-analys är ett verktyg som används för att synliggöra företagets styrkor och svagheter 

samt de möjligheter och hot som finns, kopplade till omvärlden. Analysen hjälper företag att 

upptäcka möjligheter som kan utnyttjas för att stärka verksamheten. Förståelse av företagets 

svagheter kan hjälpa att eliminera hot som annars kan skada organisationen. Analysen som 

helhet är ett bra verktyg för att utarbeta en strategi för att särskilja sig från konkurrenterna.5 

Projektgruppen har använt SWOT-analysen för att kunna ta vara på projektets möjligheter och 

omvandla dessa till styrkor, samt försöka omvandla svagheterna till möjligheter. Analysens 

fokus lades framförallt på att identifiera faktorer som kan ha påverkan på webbplatsens 

utformning av tjänster samt information (faktorerna finns beskrivna i bilaga 6). SWOT-

analysen är en av hörnstenarna i projektgruppens marknadsstrategi, som presenteras i 7.1 

Strategi. 

3.2.6 GANTT 

Ett gantt-schema är ett diagram över projektets aktiviteter som visas i förhållande till dess tid. 

Det ger en övergripande bild över hur ett projekt väntas fortsätta och hur aktiviteterna är 

beroende av varandra. Det vill säga vad som måste göras först, vad som kan göras senare och 

vilka aktiviteter som måste göras samtidigt för att projektet inte ska hamna efter den kritiska 

linjen. Den kritiska linjen bygger på att aktiviteter måste slutföras på sitt slutdatum för att 

projektet inte ska bli försenat. Varje aktivitet har alltså ett start- och slutdatum. Aktiviteterna 

listas horisontalt i en kolumn upp till vänster i ett diagram, och tidsaxeln är överst på 

diagrammet från vänster till höger. 6 

Projektgruppen använde gantt-schemat för att på ett strukturerat sätt se till att planerade 

aktiviteter blev utförda i rätt ordning (se bilaga 7). Alla planerade aktiviteter fick även ett start- 

                                                 
5 Nicole Fallon, “SWOT Analysis: What It Is and When to Use It”, Tillgänglig: 

http://www.businessnewsdaily.com/4245-swot-analysis.html, 2017, (hämtad 2017-03-02) 

6 Linh Tran, “The Importance of the Gantt Chart and the Critical Path for Project Management”, Tillgänglig: 

https://www.inloox.com/company/blog/articles/the-importance-of-the-gantt-chart-and-the-critical-path-for-

project-management/, 2015, (hämtad 2017-03-24) 
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och slutdatum för att projektet skulle bli klart i tid. Schemat synliggör tydligt om en aktivitet 

överskrider sin tilltänkta tid och då kan åtgärder snabbt vidtas.  
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4. Teoretiska modeller 

I detta avsnitt presenteras teoretiska artiklar och annat underlag som projektgruppen har använt 

sig av för att bland annat få mer kunskap om kombinationen verksamhetsvinst och dess 

samhällsnytta, hur digitala tjänster kan störa konservativa branscher och hur man skapar en 

användarvänlig webbplats. 

4.1 Kombinera samhällsnytta och vinstmaximering 

Alexander Osterwalder & Yves Pigneur diskuterar, analyserar och redogör för hur företag 

traditionellt såg på förhållandet mellan samhällsnytta och vinstmaximering, och hur det skiljer 

sig från nytänkande företags synsätt.7 

 

Tidigare har företag trott att samhällsnytta sker på bekostnad av företagets vinst, och vice versa. 

Nya rön, som publiceras i artikeln, pekar dock på att de båda syftena snarare kompletterar 

varandra, och att en ökad samhällsnytta faktiskt har möjlighet att leda till ökad vinstmaximering 

(om företaget hanterar de båda på rätt sätt). Artikeln är därför väldigt relevant och upplysande 

för TryggtAvsluts framfart. Projektgruppen har upprättat en affärsmodell inspirerat av Business 

Modell Canvas (7. Affärssystem), vilken enligt artikeln ska vara mycket hjälpsamt för att 

visualisera och uppbringa en affärsplan som optimerar både samhällsnyttan och vinsten för 

företaget. 

 

Projektgruppen har anammat tankarna kring samhällsnyttan med ambitionen att mycket av vårt 

material ska finnas tillgängligt på webbplatsen utan krav på köp av kompletterande tjänster. 

Om kunderna känner en trygghet och ett förtroende för en aktör, leder det i sin tur till att 

användarna blir mer benägna till att även ta steget att betala för samma aktörs produkt/tjänster.8 

4.2 Digitala transformationen– omkullkastar konservativa branscher 

Artikeln ”Strategies for the Age of Digital Disruption” handlar om den digitala 

transformationen som pågår för fullt, och hur verksamheter kan arbeta fram lämpliga strategier 

för att kapitalisera på trenden.9 

Mest relevant för projektgruppens del är hur gamla, stora branscher är öppen för att 

digitaliseras, som exempelvis begravningsbranschen. Artikeln beskriver på sidan 14 hur 

processen kan delas in i tre steg. Först handlar det om ett företags, eller en hel branschs, 

förnekande av den antågande trenden som är på väg att rubba konkurrensbilden. Detta stadie 

bygger på företeelsen att trenden inte alls utgör något hot: ”Oh, that’s just a two-person startup, 

                                                 
7 Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, “Aligning Profit and Purpose through Business Model Innovation”, 

2010, Tillgänglig: http://www2.hec.unil.ch/wpmu/ypigneur/wp-

content/uploads/sites/15/2010/05/11_centenaryBook-final.pdf, (hämtad 2017-04-01) 
8 ibid 
9 Cyril Garcia, Didier Bonnet, Fernando Alvarez Tabio & Jerome Buvat,”Strategies for the Age of Digital 

Disruption”, 2015, s 14, Tillgänglig: https://www.slideshare.net/capgemini/igital-transformation-review-7, 

(hämtad 2017-04-17) 
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how could it possibly hurt us.10 Nästa steg handlar om att aktörerna i branschen inser att denna 

nya aktör faktiskt utgör ett stort hot mot dagens konkurrensbalans. Tredje och sista fasen präglas 

av att de stora, gamla, aktörerna försöker lösa konkurrenssituationen, ofta genom att köpa upp 

uppstickarna som tillfört de nya attributen och därmed rubbat konkurrensen.  

Begravningsbranschen och alla aktörer som involveras när en person har avlidit befinner sig 

enligt projektgruppen i fas två, på god väg in i fas tre. Det vill säga – aktörerna har insett att en 

stor förändring är på väg och försöker handskas med situationen. Ett exempel på detta är 

myndigheterna, såsom Pensionsmyndigheten som blev intresserade av TryggtAvslut och 

önskade att projektgruppen börjar arbeta åt dem. Projektgruppen kom i kontakt med 

myndigheten av en slump, men när de fick insikt i vår analys och produkt var de genast ivriga 

att få med projektgruppen på deras spår. Av olika anledningar, som diskuteras mer i 8.1.2 

Produktens utvecklingsmöjligheter och framtid, lades samarbetet på is.  

Utöver faserna som presenteras i artikeln presenteras även anledningarna till varför den digitala 

trenden är så kraftig. För projektgruppens del, med fokus på efterlevande, handlar det om att 

vårt utbud ska vara bättre anpassat för användarna än det som exempelvis begravningsbyråerna 

erbjuder (bortsett från själva begravningen). Informationen som projektgruppen tillför de 

efterlevande via webbplatsen är mer omfattande, men även enklare att ta till sig jämfört med 

information från begravningsbyråerna. Detta tack vare möjligheterna som en webbplats tillför 

i jämförelse med pappersark. Även tjänsterna går att göra bättre, framför allt genom lägre priser 

och snabbare leverans, med bibehållen kvalitet. 

Artikeln stärker projektgruppens tro i att det går att hjälpa efterlevande på ett mycket bättre sätt 

än tidigare, med hjälp av en digital plattform och kompletterande tjänster.  

4.3 Skapa en användarvänlig webbplats 

Projektgruppen saknar tidigare erfarenhet inom webb- och UX design (User Experience). 

Avsaknaden av den kunskapen kunde dock till viss del vägas upp med teoretiskt material som 

behandlar området. Artikeln ”Design Thinking 101” behandlar hur du designar en produkt (i 

detta fall en webbplats och tjänster) med den tänkta användaren i fokus.11 

                                                 
10 ibid 
11 Sarah Gibbson, ”Design Thinking 101”, 2016, Tillgänglig: https://www.nngroup.com/articles/design-

thinking/, (hämtad 2017-04-20) 
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Sarah delar in processen i sex specifika steg, med 

tre övergripande kategorier (se figur till höger). 

Första kategorin är; Understanding, det vill säga att 

lära känna de framtida användarna, deras behov 

och likheter. Det är viktigt för att få produkten 

att framhäva rätt egenskaper, som tilltalar 

den tänkta målgruppen. Projektgruppen 

har nyttjat detta genom att skapa en 

webbplats som inger trygghet och visar 

seriositet, vilket är något som 

efterlevande värdesätter. 

Nästa kategori är; Explore, vilket 

handlar om idégenerering och skapandet 

av en prototyp. Sarah beskriver här hur 

man bör generera många olika förslag, 

för att sedan sålla och väga för- och 

nackdelar mot varandra. I denna fas tog 

projektgruppen även in hjälp från handledare 

och andra. Det handlade framför allt om vilka 

tjänster som skulle kompletterade informationen på 

webbplatsen, och hur dessa tjänster skulle erbjudas för 

efterlevande. Prototypen publicerades framåt slutskedet av projekttiden. 

Sista fasen är; Materialize, innefattar test och implementering av justeringar. Det handlar om 

att ta in feedback på prototypen och analysera denna för att se vilka justeringar som behöver 

göras. Projektgruppen har satt som mål att denna fas ska vara igångsatt vid examen. Feedback 

ska ha mottagits om webbplatsen och efter examenarbetets slut ska justeringar börjat 

implementeras. Sista fasen med att testa och implementera kommer vara en ständigt pågående 

process för att webbplatsen hela tiden ska utvecklas.  

  

Bildkälla:(S. Gibbson), 2016 

Designprocessen enligt Sarah Gibbson  
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5. Genomförande 

5.1 Kartläggning av problem och kund 

För att verifiera marknadsbehovet har gruppen kontaktat och sökt information via tre olika 

vägar, dessa är efterlevande till avlidna, begravningsbyråer och myndigheter. 

 

Projektgruppen strävade konstant efter att skapa kontakt och få till intervjuer med efterlevande 

- eftersom de är den primära målgruppen för TryggtAvslut. Att få till möten med personer som 

mist en närstående var dock inte helt enkelt. Projektgruppen ville inte tränga sig på genom att 

ta direktkontakt med personer som nyligen mist en närstående, ett sådant möte skulle troligtvis 

inte resultera i någon ömsesidig trevnad. Istället nyttjade projektgruppen främst personliga 

kontakter för att få till intervjuer med personer som nyligen varit, eller faktiskt befann sig, i 

processen som följer när en anhörig avlidit. Denna metod visade sig var mycket lyckad, och 

projektgruppen fick till flertalet möten med efterlevande. De bidrog till projektgruppens 

kartläggning av behov på ett mycket kvalitativt sätt. Till exempel kan nämnas att flertalet av 

dem nämnde just problematiken kring avslutande av prenumerationer, vilket projektgruppen 

tog vidare och skapade tjänsten ”avsluta avtal”. Denna förstahandsinformation från målgruppen 

har varit oumbärlig för projektgruppen, inte bara för att den har bidragit med viktig information, 

utan även för att dessa personer har höjt projektgruppens motivationsnivå kring ambitionen att 

faktiskt ta fram hjälpmedel för efterlevande.  

Genom kontakt med begravningsbyråer erhöll projektgruppen en mer kvantitativ kartläggning 

av behovet. Begravningsbyråer möter dagligen flertalet efterlevande som är i sorg, och därmed 

har de god insyn i hur behovet och dess situation ser ut just nu. Projektgruppen hade under 

projektets gång en nära kontakt med framför allt en byrå; Halmstad Begravningsbyrå. Tidigt i 

projektet kontaktades och intervjuades även ytterligare 20 stycken byråer via telefon. Efter 

samtalen med byråerna förstod projektgruppen att dessa själva utgör en del av problemet kring 

efterlevandes informationsbrist. Deras information är oftast vinklad mot det som kretsar kring 

begravningen, men berör även tjänster som byrån erbjuder utöver begravningen. Annan 

information som efterlevande behöver veta eller utföra, utelämnas ofta. Som efterlevande kan 

man fått en del av pusslet, i tron om att man fått hela. 

Projektgruppen förde även samtal med myndigheter. Myndigheterna som varit relevanta för 

detta projekt är Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan. De är alla viktiga 

intressenter för efterlevande då de tillhandahåller information. Myndigheterna delade med sig 

av sina planer för framtiden och vilka mål de hade. Projektgruppen kunde därmed anpassa målet 

med projektet på ett sätt som gjorde att det inte riskerar att konkurreras ut av myndigheternas 

förbättringar. Dialogen med myndigheterna var också givande eftersom de delade med sig av 

sin marknadsundersökning. De hade identifierat samma problem som projektgruppen, men de 

hade även utformat ”personas” på ett tydligt sätt, och en ”upplevelsekarta” över situationen – 

två visuellt effektiva verktyg (Bilaga 1 och 2). 
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5.2 Funderingar och beslut kring vägval 

Efter att projektgruppen identifierat de efterlevandes problematik och behov, var det dags att ta 

sig an frågan; hur ska dessa behov tillgodoses? 

Projektgruppen hade möjlighet att förbättra situationen för efterlevande genom att samarbeta 

med begravningsbyråer, banker, myndigheter, eller till sist skapa någonting i egen regi. Det var 

många parametrar att väga in för att kunna besluta vilket angreppssätt som var bäst lämpat. 

Projektgruppen övervägde vilket av de olika alternativen som hade störst potential att hjälpa de 

efterlevande på bästa sätt. Valmöjligheterna påverkades också av hur lämpliga de var med 

hänseende på projektets omfattning, det vill säga begränsningen på ett år innan resultat önskas 

ha uppnåtts. Projektets lämplighet påverkades även av hur resultatet riskerade att begränsas av 

externa faktorer, om projektet till exempel skulle riskera att nå dålig framgång på grund av att 

myndigheterna inte har möjlighet eller tid på samarbetet. Även framtidspotential spelade roll 

då projektgruppen valde vilken väg att gå. Projektmedlemmarna har båda ett intresse av att 

någon gång driva eget, och detta projekt sågs som en möjlighet på starten som entreprenör. 

Framtidspotentialen påverkades alltså positivt om projektgruppen såg en framtid för 

vidareutveckling för den valda vägen. Möjligheten skulle alltså finnas för att projektet att kunna 

fortsätta även efter examen.  

Bankalternativet 

Projektgruppen kom tidigt in på spåret med avlidna personers fortgående avtal, framför allt 

sådana avtal som medför kostnader till de efterlevande tills dess att de är avslutade. Efter samtal 

med bankanställda och efterlevande såg problemet med de regelbundna kostnaderna ut som 

någonting som lämpade sig väl för att tas itu med under ett examensarbete. Men bankvägen, 

det vill säga samverka för att lösa problem med banker, skulle inte vara helt oproblematisk. 

Banker har tydliga strukturer och är trögrörliga, ett direkt samarbete med dem skulle vara svårt 

att få till och ta tid att ordna. Även om ett samarbete skulle initieras, skulle bankerna enbart 

kunna bidra till att lösa ett av de problem som projektgruppen identifierat.  

En lösning på problemet med fortgående avtal skulle medföra stora fördelar för efterlevande. 

Om uppsägning av sådana avtal skulle skötas per automatik från bankens sida skulle det 

förbättra efterlevandes situation genom att dels kapa kostnader långt tidigare än vad de görs i 

nuläget, och dels korta ned de efterlevandes administrationstid med sådana avtal.  

Bankvägen valdes inte, men bankerna kom ändå att spela en stor roll i projektgruppens första 

och ursprungliga projektidé. Idén var att lösa samma problem som fortgående avtal 

(regelbundna kostnader) medförde, men utan att projektgruppen skulle vara beroende av ett 

faktiskt samarbete med bankerna. Mer om den ursprungliga idén i avsnitt 5.3 Ursprunglig idé. 

Begravningsbyråalternativet 

Projektgruppen kom även tidigt i kontakt med begravningsbyråer. De var en naturlig väg in då 

gruppen skulle definiera behoven hos efterlevande. Detta ledde även till att projektgruppen 

senare började fundera över hur problemen kunde tydliggöras genom just begravningsbyråerna. 
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Begravningsbyråerna har fördelen att ibland vara de första som kommer i kontakt med 

efterlevande efter ett dödsfall. Begravningsbyråerna har dock även sina problem, precis som 

bankerna. Byråerna är ofta konservativa, och ska man klassa branschen efter den vetenskapliga 

artikeln ”Strategies for the Age of Digital Disruption” som skrevs om i rubrik 4.2 – den digitala 

transformationen – befinner sig många byråer i en förnekelsefas.12 De tror inte deras bransch 

kommer att förändras i och med den pågående digitaliseringen. Det visade sig tydligt då de 

flesta inte var öppna för samarbetspartners i form av studenter med stora idéer. Dock fick 

projektgruppen till ett samarbete med Halmstad Begravningsbyrå, som skulle erbjuda 

projektgruppens ursprungliga tjänst till sina kunder. Detta tog dock stopp på grund av bankernas 

sekretesslagar, och det beskrivs utförligare i rubriken ”5.3 Ursprunglig idé”. 

Ett samarbete med begravningsbyråerna skulle inneburit en stor potential att nå många 

efterlevande, och tillgodose många av deras problem. Innan en begravningsbyrå är villig att 

erbjuda en produkt eller tjänst till sina kunder, behöver denna tjänst vara färdig. Projektgruppen 

utesluter i dagsläget inte att begravningsbyråer kan vara en viktig intressent i framtiden för att 

få efterlevande till att nyttja tjänsterna som TryggtAvslut erbjuder, men innan det kan ske 

behöver dessa färdigställas.  

Myndighetsalternativet 

Myndigheterna har nyligen fått upp ögonen för efterlevandes problematik och de har 

ambitionen att göra processen efter en närståendes dödsfall enklare och smidigare. 

Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan har gått samman och skapat 

någonting som de kallar för Efterlevandeguiden.13 Webbplatsen är en informationsplattform, 

och myndigheterna har som mål att Efterlevandeguiden ska bli den naturliga vägen in för 

efterlevande. Ambitionen att göra processen efter en närståendes dödsfall enklare och smidigare 

rimmade väl med projektgruppens mål, och därför påbörjades en diskussion mellan parterna. 

Målet med diskussionen var att hitta ”common ground”, det vill säga hitta ett sätt att samarbeta 

på som gynnar båda parter och som möjliggör bästa tänkbara förbättring för efterlevande. 

Samarbetet med myndigheterna lades dock på is tillsvidare eftersom dialogen påbörjades 

relativt sent i projektet (mars 2017). Projektgruppen hade inte möjlighet att invänta beslut från 

Efterlevandeguidens styrgrupp för att se huruvida myndigheterna och projektgruppen kunde 

samarbeta, med tanke på tidsramen och gantt-schemat.  

Projekt i egen regi 

Projektgruppens fjärde alternativ var att skapa någonting fristående, som inte innebar ett 

samarbete eller en påbyggnad på någon annans plattform.  

Att skapa någonting eget var en inspirerande tanke för projektmedlemmarna. Potentialen skulle 

kunna bli stor om ett bra resultat uppnåddes, likaså värdet för efterlevande. Med tanke på att 

dagens lösningar inte är väl anpassade för efterlevandes situation, ansåg projektgruppen att den 

                                                 
12 Garcia, Bonnet, Alvarez Tabio & Buvat, 2015, s. 14 
13 Efterlevandeguiden, Tillgänglig: http://www.efterlevandeguiden.se/ 
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ökade flexibiliteten som ett projekt i egen regi skulle medföra kunde bli viktig. Att fritt kunna 

anpassa lösningar efter de efterlevandes behov skulle alltså vara störst om gruppen valde att ta 

en egen väg.  

Ett projekt i egen regi uppskattades även ha störst potential till att bli någonting som 

projektmedlemmarna även efter examen kunde arbeta vidare på, då gruppen inte skulle vara 

beroende av någon extern finansiär eller uppdragsgivare. Om projektgruppen skulle välja att 

samarbeta med en extern aktör skulle det kunna begränsa gruppen i sitt handlingsutrymme, och 

gruppen skulle till viss del även vara beroende av en annan part. 

Tanken på att projektgruppen skulle kunna sätta sin namnstämpel på resultatet efter ett projekt 

i egen regi var även lockande. Dock identifierade projektgruppen risker med att utföra projektet 

själva och utan externa samarbetspartners. Den största risken som identifierades byggde på det 

faktum att hela branschen, som tillför olika tjänster till de efterlevande, till stor del bygger på 

tillit och förtroende. Skulle projektgruppen valt att samarbeta med en redan etablerad aktör 

skulle projektgruppens resultat kunna rida på den etablerade aktörens redan införskaffade 

förtroende. Ett projekt i egen regi skulle innebära att projektgruppen själva behövde införskaffa 

sig ett förtroende från marknaden när utbudet och tjänsterna var färdiga.  

5.2.1 Vald väg 

Efter att projektgruppen vägt ovan nämnda för- och nackdelar mot varandra föll valet på ett 

projekt i egen regi. Möjligheterna och den stora nyttan som ett sådant projekt kunde skapa för 

efterlevande var svårslaget.  

Gruppen insåg att finansiering kunde fås från bland annat Almi, och TryggtAvsluts brist på 

förtroende på marknaden riskerade enbart att fördröja effekten av användandet av 

projektgruppens erbjudande.  

5.3 Ursprunglig idé 

Projektet TryggtAvslut har under hela utvecklingsfasen haft som ambition att hjälpa 

efterlevande, i deras utsatta situation som de befinner sig i efter att en anhörig har avlidit.  

Till en början var dock projektet mer fokuserat på ett litet område, i jämförelse med den form 

som projektet sedan tog. Projektgruppens mål var till en början att hjälpa de efterlevande genom 

att identifiera och avsluta regelbundna kostnader kopplade till den avlidne. Dessa kostnader var 

sådana som kom ifrån avtal som fortlöpte även efter att en person avlidit. Det kunde vara 

abonnemang, prenumerationer, medlemskap, hyres- och bostadskostnader, med mera. 

Tanken var då att projektgruppen skulle samarbeta med begravningsbyråer, som skulle erbjuda 

de efterlevande denna tjänst. Ville man nyttja tjänsten skulle projektgruppen först identifiera 

vilka avtal och företag som kostnaderna var bundna till, sedan skulle företagen kontaktas och 

meddelas att personen som har det specifika avtalet har avlidit och avtalet ska avlutas (det skulle 

styrkas med dödsfallsintyg från Skatteverket, som är en allmän handling). 
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På så sätt skulle kostnader kapas långt tidigare än vad de ofta annars gör efter att en person 

avlidit - och därmed minska oväntade utgifter för de efterlevande, eller svårhanterliga 

påminnelser om fler saker som måste avslutas samtidigt som de är mitt i sorgearbetet. 

Kostnaden på 1000 SEK för tjänsten angågs vare en rimlig summa enligt ett antal 

begravningsbyråer projektgruppen varit i kontakt med. Pengarna skulle dras från dödsboet i 

samband med att begravningsbyrån får sin betalning, och det skulle på så sätt bli extra smidigt 

och lätthanterligt för de efterlevande som inte själva skulle behöva utföra ännu en betalning. 

Det skulle även spara de anhöriga mycket tid då de själva sluppit att dels identifiera avtalen och 

var de var kopplade, och dels kontakta företagen och avsluta avtalen. 

En bit in i projektets gång, och efter att samarbete med en begravningsbyrå etablerats, uppstod 

dock problem. 

Projektgruppen behövde den avlidnes transaktionshistorik från banken för att kunna identifiera 

regelbundna kostnader och vilka företag de var kopplade till. Tack vare mycket god respons 

från bland annat kontorschefen på Swedbank i Halmstad, med flera, ströks hotrisken att 

projektgruppen inte skulle kunna få ut transaktionshistoriken. Transaktionshistoriken var alltså 

ett krav för att projektgruppen skulle kunna utföra tjänsten, och att få ut den skulle inte vara 

något problem (”i vissa fall kan ni komma att behöva en fullmakt för att få ut 

transaktionshistoriken”, förklarade en anställd på Nordea).  

Då projektgruppen väl skulle prova tjänsten – visade det sig att transaktionshistoriken var 

skyddad enligt sekretesslagen.14  Projektgruppen kunde alltså inte få ut transaktionshistoriken, 

oavsett fullmakt eller liknande.  

Projektgruppen försökte kringgå problemet och diskuterade olika alternativ på lösningar med 

handledare, affärscoach från H5 student och från banken. Dock gick det inte identifiera 

regelbundna kostnader på ett effektivt sätt utan transaktionshistoriken. Problemet gick alltså 

inte att kringgå. Detta bakslag tvingade projektgruppen att tänka om. 

Projektgruppen hade efter processen som lett till prototyptjänsten ”identifiera och avsluta 

regelbundna kostnader” lärt sig väldigt mycket om begravningsbranschen och om processen 

som följer efter att en person dör. Denna kunskap öppnade dörren till en ny vinkel av projektet, 

vilket projektgruppen tvingades acceptera och genomföra. Andra problem hade också 

åskådliggjorts för projektgruppen i och med den ökade kunskapen, och dessa arbetades det 

vidare med.  

Projektet har vid ett tillfälle vinklats om kraftigt, men processerna och förarbetet som låg bakom 

det första skedet var ändå nödvändiga för att kunna fortsätta på det som senare skulle bli 

webbplatsen www.tryggtavslut.se. I det nya projektet fortlevde även delen med att avsluta avtal 

som en separat tjänst, som alltså kom från den ursprungliga idén. Nedan fortsätter 

genomförandet, med fokus på det projektgruppen valde att arbeta vidare med när projektet bytt 

riktning. 

                                                 
14 SFS 2009:400. Offentlighets- och sekretesslag 
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5.3 DPD – ”Wish” 

Projektgruppen har, som tidigare nämnt, tillämpat Dynamic Product Development under 

processen.15 Det innebär för detta projekt att gruppen har utgått från Wish – det vill säga ”tänk 

om” det hade sett ut såhär och fungerat på detta sätt. Tankesättet användes även när projektet 

tog en annan riktning, efter problematiken som första idén stötte på. Tankesättet har bidragit till 

utformningen av följande visioner: 

• Tänk om efterlevande kunde få all nödvändig information från ett ställe?  

Anhöriga till avlidna anger idag att ett av de stora problemen i processen är 

informationsbristen, att man själv aktivt måste söka, hitta och pussla ihop 

informationen. Tänk om de slapp inhämta information från många olika aktörer, utan 

det hade räckt att de funnit rätt aktör. Ännu större värde hade det varit för efterlevande 

om de kunnat följa en guide hos denna aktör som gav dem trygghet i att allt hinns med, 

görs i rätt ordning, och att de inte missat något. Totalt sett skulle det spara oerhört 

mycket tid och minska stressen hos efterlevande. 

 

• Tänk om efterlevande inte behövde kontakta massa företag för att säga upp 

avtalen som tillhörde den avlidne? Tänk om det istället fanns en aktör med en 

plattform där efterlevande kunde fylla i information om vem den avlidne var, och 

vilka företag den avlidne hade avtal hos som de efterlevande vill få uppsagda?  

De hade sluppit ta reda på kontaktinformation, för att sedan ringa upp, sitta i telefonköer 

och sedan gång på gång påvisa att sin exempelvis fru faktiskt är död, som var fallet för 

Lars som uttryckte; ”Jag hamnade i en djup svacka och passivitet och orkade bara inte 

ta tag i saker. Varje liten sak, som att ringa ett samtal - kändes som att bestiga ett berg”. 

Aktören som avslutar avtal åt efterlevande hade bidragit till att sänka de efterlevandes 

kostnader (genom att kapa kostnaderna tidigare än vad de annars gjorts), sparat tid åt 

dem och underlättat dem i sorgearbetet.  

 

• Tänk om efterlevande bara behövde kontakta ett tjänsteföretag, som förmedlade 

kontaktat från lämpliga tjänsteföretag de önskade hjälp från?  

Exempel på sådana tjänsteföretag är städfirmor, juristfirmor, flyttfirmor, med mera. 

Efterlevande hade sluppit tiden med att hitta företagen, för att sedan jämföra företagen 

och deras priser/erbjudanden. Idag orkar många efterlevande inte jämföra företagen, så 

att de i efterhand blir besvikna med vad de fick ut i förhållande till kostnaden, som 

Alexander; ”Jag betalade drygt 20,000 SEK för bouppteckningen, det blev ett hastigt 

beslut som jag nu i efterhand ångrar, jag trodde det ingick mer än vad det gjorde”. En 

tjänst som hittar lämpliga tjänsteföretag åt efterlevande och deras behov hade framför 

allt bidragit genom tidsbesparing åt de efterlevande och sänkta kostnader, då de annars 

tenderar att skippa jämförelsen mellan företagen. 

  

                                                 
15 Ottoson, 2004 
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• Tänk om de efterlevande kunde få en skräddarsydd lista, efter den närståendes 

dödsfall, på vad just de behöver göra – och när de behöver göra det?  

Det finns idag att göra-listor, men de är standardiserade och ingen kan därför följa dessa 

fullt ut. Efterlevande hade med en komplett och anpassad att göra-lista sluppit all oro 

på vad de behöver göra, vad som sker automatiskt och vad de själva måste initiera. De 

hade även sparat massor med tid då de inte själva behövt undersöka vad som gäller för 

just dem.  

Dessa ”Wish-baserade” framtidsscenarier låg till grund för projektgruppens vision. Arbetet 

fortskred sedan för att försöka nå dessa uppsatta visioner, som skulle medföra stora fördelar för 

efterlevande. 

5.4 Realisation av lösning 

Projektgruppen hade identifierat behoven hos efterlevande, och skapat framtidsvisioner. Frågan 

var hur man skulle nå dessa och nå de efterlevande med det som erbjöds. Återigen fanns olika 

vägar att gå, alternativen var framförallt; samarbete med begravningsbyråer, arbeta med 

myndigheter eller ett sätt att nå ut till de efterlevande själva. För den nya vinklingen av projektet 

(efter att den ursprungliga idén inte gått att genomföra) var resonemangen desamma som i 

rubrik 5.2 Funderingar och beslut kring vägval. Valet föll alltså återigen på att ta en väg som 

inte krävde något initialt samarbete. 

Projektgruppen hade krav på att erbjudandet som skulle nå de efterlevande skulle kunna 

inkludera både information och kompletterande tjänster. Erbjudandet skulle även kunna ha 

potential till att nå ut till många, på ett enkelt sätt. Projektgruppen hade också krav på att 

erbjudandet skulle vara flexibelt, det vill säga projektgruppen ville kunna anpassa erbjudandet 

allteftersom behoven hos de efterlevande förtydligades ytterligare.  

För att uppnå ovanstående fanns inte många olika rimliga vägval för projektgruppen. Detta 

resulterade i att den enda riktigt rimliga lösningen projektgruppen såg var att nå de efterlevande 

med erbjudandet via en webbplats. 

5.5 Insamlande av information 

När det var dags att inhämta information hade projektgruppen en god bild av vad webbplatsen 

behövde innehålla. En omfattande process med faktainsamling och information krävdes för att 

gruppen skulle få en tydligare bild av situationen. Informationsinsamlingen fokuserades mot 

den process som följer när en närstående går bort (metoden för informationsinsamlandet 

beskrevs utförligare i rubrik; 3.2.1 Konkretisera problem och behov). 

Informationen kom framför allt från en mängd olika webbplatser, men även 

Pensionsmyndigheten hade kommit in i bilden, och de försåg projektgruppen med mycket 

information. 
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Den insamlade informationen försökte projektgruppen fördela i kategorier på ett sätt som gjorde 

den brukbar. Detta resulterade i vad som valts att kalla Mindmap, som byggdes upp med hjälp 

av Post-it-lappar.  

 

Detta blev ett starkt visuellt verktyg som visade sig vara mycket pedagogiskt (även för 

utomstående som skådade Post-it-väggen) och gynnsamt för det fortsatta arbetet kring 

bearbetningen av all information.  

Informationen delades sedan upp i två kategorier; 

• orangea lappar för information som efterlevande behöver och som de behöver arbeta 

vidare med 

• gula lappar för saker som projektgruppen kunde arbeta vidare med för att skapa tjänster 

som bidrog till att nå de tidigare nämnda ”tänk om”-visionerna.  

5.6 Från information till webbplats 

Projektgruppen funderade på hur den insamlade informationen på bästa sätt kunde fördelas och 

struktureras upp på webbplatsen. Fördelningen av information var avgörande för hur lätt de 

anhöriga skulle kunna ta till sig och bearbeta informationen. Vid kontakt med 

begravningsbyråer får de anhöriga ofta all information på en och samma gång, vilket både kan 

vara jobbigt och överväldigande. Detta var något projektgruppen ville lösa. Utifrån 

projektgruppens tidigare fördelning av information i Mindmapen (Post-it-lapparna på väggen), 

beslutades det att även webbplatsen skulle få en liknande struktur. Strukturen hade redan hjälpt 

projektmedlemmarna, och andra som sett väggen, att förstå processerna och informationen och 

åsikten var att strukturen även skulle appellera efterlevande. Det innebär att efterlevande som 

använder webbplatsen kommer få små doser av informationen åt gången, i den ordning de 

behöver den. Det resulterade dels i vad projektgruppen valt att kalla en steg för steg-guide och 

dels som samlad information i frågor och svar (FAQ, frequently asked questions).  

Utöver strukturen på webbplatsen var projektgruppen noggranna med att skriva på ett sätt så 

även personer i sorg ska kunna tillgodogöra sig informationen. Projektgruppen har inte haft 
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mycket framgång i sökandet efter teori kring hur personer i sorg tar till sig information och hur 

deras minnesförmåga och liknande påverkas. Men projektgruppen noggranna med att hålla 

texterna enkla och relevanta, och använda enkla ord och ett okomplicerat språk. 

Efter bearbetningen av de orangea lapparna analyserade projektgruppen de gula lapparna som 

fanns i Mindmapen. De gula lapparna innebar någon sorts aktivitet för de efterlevande och 

medförde därför även någon form av problematik. Lapparna utreddes med syftet att komma 

fram till vilken/vilka av problemen projektgruppen kunde lösa för de efterlevande. Idéerna som 

i enighet med visionen skapade störst värde för användarna valde projektgruppen att arbeta 

vidare med. Det resulterade i tre olika tjänster: avsluta avtal, förmedling av kontakt och 

anpassningsbar checklista, som beskrivs nedan (6. Resultat). 
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6. Resultat  

Resultatet av projektet delas in i tre delar; 

• 6.1 behandlar hur webbplatsen ser ut och fungerar ur användarens perspektiv 

• 6.2 behandlar hur projektgruppen utför tjänsterna ”bakom kulisserna” 

• 6.3 är en återkoppling till hur resultatet återspeglar målen och syftet. 

För att få en tydligare bild över resultatet, börja med att besöka www.tryggtavslut.se.  

6.1 Webbplatsen ur användarens perspektiv 

Webbplatsen består av fem ingående sidor; 

• Startsida (se bilaga 8) 

• steg-för-steg-guide (se bilaga 9) 

• tjänster (se bilaga 10) 

• frågor och svar (se bilaga 11) 

• kontakt (se bilaga 12) 

(Ovan beskrivs vilka bilagor som tillhör vilken sida på webbplatsen, men för en bättre känsla 

för resultatet rekommenderar projektgruppen ändå läsaren att faktiskt besöka webbplatsen). 

Startsidan beskriver kortfattat de övriga sidorna och fungerar som en sluss för att besökare 

enkelt ska kunna navigera sig på webbplatsen. De fyra återstående ingångarna kan delas upp i 

tre underkategorier: information, tjänster och kontakt.  

Till information hör steg för steg-guiden och frågor och svar. Dessa sidor innehåller all den 

information som behövs för att klara av processen som följer när en anhörig går bort. 

Informationen är både skriven så att den är lätt att ta till sig, tack vare uppdelningen i steg-för-

steg, och så att de anhöriga kan utföra saker själva istället för att ta in dyr hjälp. Tack vare detta 

sparar de anhöriga både tid och pengar. 

Sidan tjänster innehåller tre tjänster: avsluta avtal, förmedling av kontakt samt anpassningsbar 

checklista. Tjänsterna är även de tänkta att framför allt frigöra tid för användarna, de ska även 

fungera som en trygghet för efterlevande, de ska med hjälp av tjänsterna kunna förlita sig på att 

allt i den efterföljande processen blir gjort. 

Sidan kontakt är ett kontaktformulär där de anhöriga kan få svar på en fråga eller hjälp med 

något som inte erbjuds för tillfället. Användarna uppmuntras till att kontakta administratörerna, 

oavsett om det handlar om att lämna kritik, kommentera informationen och tjänsterna eller för 

något annat. 
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6.1.1 Information 

Steg-för-steg-guide 

Det kan vara svårt att få en tydlig överblick kring vad som behöver göras då en person har 

avlidit. Steg för steg-guiden ska hjälpa de anhöriga med all de behöver göra, men även i vilken 

ordning. Guiden är således uppdelad i tre olika steg för att förenkla processen, så det kommande 

arbetet inte känns överväldigande. Steg för steg-guiden innehåller enbart relevant information 

om processen, det vill säga information om saker där de anhöriga själva måste utföra något. 

Första steget är vad som behöver göras direkt när den anhörige går bort, det är allt från att 

kontakta en begravningsbyrå till att utföra bankärenden. Andra steget är saker som måste 

utföras närmaste månaderna, till exempel beställa försäkringsinventering eller upprätta 

bouppteckning. Sista steget är vad som behöver göras inom första året, såsom att deklarera 

dödsboet och sköta om graven.16  

Frågor och svar 

Under frågor och svar finns mer återkommande och omfattande svar på frågor. Till skillnad 

mot steg för steg-guiden är informationen mer allmän och behöver inte ha något med processen 

att göra. Exempel på frågor kan vara allt från vem som ärver först, vad ett arvskifte är, till vilken 

klädsel som lämpar sig bäst för begravning.17  

6.1.2 Tjänster 

Avsluta avtal 

En person som avlider har oftast många avtal med företag, majoriteten av dessa medför även 

kostnader. I ett kontaktformulär fyller de anhöriga i namn på den avlidne, personnummer samt 

företagen där det finns avtal som ska sägas upp, så kontaktar administratörerna 

(projektgruppen) företagen och säger upp avtalen åt dem. Detta inkluderar till exempel 

telefonabonnemang, prenumerationer och sociala medier-konton.18 

Förmedling av kontakt 

När en person går bort är det många företag som måste kontaktas. Istället för att de anhöriga 

själva hittar, jämför och kontaktar de olika företagen ordnar administratörerna så att de blir 

kontaktade av lämpliga tjänsteföretag. De anhöriga fyller i ett kontaktformulär med sitt namn, 

e-post, telefonnummer samt vilken typ av tjänst de vill ha hjälp med och vart tjänsten ska utföras 

så kontaktas de vid bestämd tidpunkt. Exempel på kontakt kan vara försäkringsinventering, 

flyttstädning, mäklare och värderare.19 

                                                 
16 Tryggtavslut.se, Tillgänglig: http://www.tryggtavslut.se/steg-for-steg/, 2017  
17 Tryggtavslut.se, Tillgänglig: http://www.tryggtavslut.se/fragor-och-svar/, 2017 

18 Tryggtavslut.se, Tillgänglig: http://www.tryggtavslut.se/avsluta-avtal/, 2017 

 
19 Tryggtavslut.se, Tillgänglig: http://www.tryggtavslut.se/formedling-av-kontakt/, 2017 
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Anpassningsbar checklista 

Det är mycket som ska göras i olika skeden i processen. Med projektgruppens checklista som 

anpassar sig efter den avlidnes levnadssituation kan de anhöriga känna sig trygga att de inte 

missar någonting viktigt. Checklistan skapas av de anhöriga genom olika val som baseras på 

den avlidne, de anhöriga får välja mellan till exempel bostadsrätt eller hyresrätt, vilken religion 

och så vidare, utfallet blir en personlig checklista. Checklistan sållar därmed bort irrelevant 

information och det blir enklare för de anhöriga att ta till sig och gå igenom checklistan. Om 

något inte utförs inom rätt tid och skjuts upp för länge ska även påminnelser skickas ut till de 

anhöriga.  

För tillfället är checklistan under utveckling, en databas behöver användas och 

projektmedlemmarna har planerat att ta in extern hjälp. 

6.2 Administration av webbplats  

Information  

Den befintliga informationen på webbplatsen är statisk och uppdateras enbart vid behov. Det 

vill säga; när väsentliga förändringar sker i samhället och informationen måste uppdateras för 

att inte bli missvisande.  

Avsluta avtal  

Via kontaktformuläret får projektgruppen den avlidnes namn, personnummer och information 

om vilka företag som ska kontaktas. Ett dödsfallsintyg med släktutredning beställs sedan av 

Skatteverket via telefon, intyget visar när personen avled och vilka efterlevande personen hade. 

Intyget mejlas sedan vidare till de företag där avtal ska sägas upp genom ett massutskick. Om 

ett företag inte svarar eller för ett snabbare avslut, kan företag kontaktas via telefon (telefon 

används ifall det kan uppstå kostnader om inte avtalen avslutas inom en viss tid). 

Förmedling av kontakt 

För att förmedla lämpliga tjänsteföretag till den anhörige behöver projektgruppen en del 

uppgifter. Beställarens namn, e-post, telefonnummer, tid för samtalet och vilken typ av tjänst 

och vart den ska utföras. För att få tips på lämpliga tjänsteföretag använder projektgruppen den 

digitala tjänsten Servicefinder.20 Istället för att den anhörige blir kontaktad av tre tjänsteföretag 

för en och samma tjänst kontaktas istället projektgruppen. De tre tjänsteföretagen analyseras 

och jämförs och sedan skickas det bäst lämpade företaget vidare till slutkund.  

Över tid är det tänkt att strategiska samarbeten ska byggas upp med större nationellt spridda 

firmor för att underlätta denna urvalsprocess. Till exempel finns digitala firmor som utför 

bouppteckningar, som i jämförelse med vissa lokala juristkontor är väldigt prisvärda.  Önskas 

en bouppteckning skulle projektgruppen i framtiden direkt kunna föra kontakten vidare till en 

sådan firma. 

                                                 
20 Servicefinder.se, Tillgänglig: http://www.servicefinder.se/ 
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Anpassningsbar checklista 

Information om vad som behöver göras när en anhörig går bort har blivit samlat i ett dokument, 

likt en vanlig checklista. För att göra checklistan anpassningsbar kommer informationen att 

läggas i en databas. Databasen ska sedan skicka ut olika data beroende på användarens val, det 

är valen som bygger upp checklistan successivt. På så vis får den anhörige en mer personlig 

checklista utifrån den avlidnes levnadssituation. En inloggningsfunktion kommer även att 

skapas för att användaren ska kunna spara utförda steg och sedan jobba vidare i processen. 

Allteftersom den anpassningsbara checklistan används kan en del de sakerna som användarna 

får på sina listor utgöra stommen för nya användare. Det vill säga saker som alla behöver göra 

kan inkluderas från start, så tiden det tar för att få fram den personliga listan förkortas. Alla 

behöver inte ”uppfinna hjulet” från grunden. 

Den anpassningsbara checklistan är för tillfället under utveckling. 

6.3 Resultatet i förhållande till målen 

Projektgruppen har som tidigare nämnt arbetat mot tidigt uppsatta mål (se 1.4 Syfte och Mål).  

Webbplatsen innehåller definitivt mycket information. För att ge en uppfattning om mängden, 

så innehåller sidan 18 beskrivna steg i steg för steg-guiden, och 14 ingående svar på frågor. 

Texterna är egenproducerade och riktade mot efterlevande, med fokus på vad de behöver veta 

när en närstående går bort. Informationen är uppdelad på ett pedagogiskt sätt, inte minst genom 

steg för steg-guiden. Där kan efterlevande få små doser åt gången av information, och i den 

rätta ordningen de faktiskt behöver den. Målet att webbplatsen ska innehålla mycket 

information som är uppdelad på ett pedagogiskt sätt anses alltså uppnått. 

Användarvänligenheten är ett subjektivt mått, och den kan skiljas från person till person. 

Projektgruppen har ansträngt sig för att göra webbplatsen så lättförståelig och navigerbar som 

möjligt, men utan tidigare erfarenhet på området UX (user experience) kan luckor i upplägget 

finnas som fortfarande ligger dolda för projektgruppen. Åsikter om upplägg och webbplatsens 

användarvänlighet har dock samlats in kontinuerligt under skapandets gång, där framför allt 

handledare, affärscoach, familj, vänner och ett par efterlevande (målgruppen) fått ge sina åsikter 

om upplevelsen på webbplatsen. Detta ledde till justeringar, men totalt sett var responsen 

mycket positiv och det upplevdes aldrig att någonting var svårförståeligt eller komplicerat. 

Förhoppningen är att besökare (efterlevande) ska nyttja kontaktformuläret om de upplever 

problem med webbplatsen eller om de vill ha mer information om någonting. Att kontinuerligt 

förbättra och utveckla webbplatsen är en del i projektgruppens plan. Tack vare den goda 

responsen kring användarvänligheten anses detta mål vara uppnått.  

Estetik är även det ett subjektivt mått, och det är svårt att omvandla det till påtagliga siffror eller 

betyg. För att utvärdera huruvida webbplatsen är estetiskt tilltalande eller inte tillfrågades 

handledare, affärscoach, familj, vänner och ett par efterlevande (målgruppen), detta i samband 

med användarvänligheten. Responsen här var även den positiv. Framför allt uppskattades de 

färgglada bilderna och den avskalade layouten. En av de tillfrågade uttryckte; ”Sajten känns 
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ungefär som en sallad – det är stor volym, men den känns ändå lätt. Jag uppskattar färgerna 

som gör ämnet mindre tungt”. Av den goda responsen angående estetiken anser projektgruppen 

att även detta mål är uppnått.  

Webbplatsen skulle vid examen vara fullt responsiv. Detta innebär att sidorna på webbplatsen 

ska anpassa sig till besökarens device: dator, mobiltelefon, läsplatta eller annat. Projektgruppen 

har fokuserat på att webbplatsen ska vara optimerad för besökare som använder sig av en dator, 

men sidorna anpassas till fullo även om användaren nyttjar en mindre skärm. Målet att 

webbplatsen skulle vara responsiv är även det uppnått.  

Minst en av tjänsterna skulle vid examen vara fullt implementerad och brukbar. Framförallt är 

det tjänsten avslutande av avtal som är helt brukbar. Fullt implementerad kan det råda delade 

meningar om, beroende på om man anser att tjänsten är fullt implementerad även då den erbjuds 

gratis.  
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7. Affärssystem 

7.1 Intäktsmodell 

Intäktsmodellen kan delas in i tre olika delar: annonsering, sälja tjänster och rekommendation. 

Den första delen av intäktsmodellen är att sälja tjänsterna genom webbplatsen. Intäkterna 

kommer att erhållas då de anhöriga kommer behöva betala en kostnad för att nyttja dessa. För 

tillfället är dock tjänsterna tillgängliga utan kostnad, anledningen till detta är att projektgruppen 

vill testa och optimera tjänsterna tillsammans med användarna. Då tjänsterna inte blivit 

beprövade är det svårt att uppskatta ett exakt pris för tjänsterna, detta eftersom det kan vara 

svårt att avgöra hur lång tid de olika tjänsterna tar för administratörerna att utföra.  

Den andra delen är genom annonsering på webbplatsen. Denna intäktskälla är svår att 

kalkylera på eftersom den är starkt beroende av hur trafiken på sidan utvecklar sig. Dock finns 

stora möjligheter här då webbplatsens bredd på information kan locka till sig ett stort antal 

besökare.  

Den sista delen av intäktsmodellen är en affiliate-verksamhet. Vad som menas med detta är 

att genom rekommendationer av specifika företag för olika tjänster, kan intäkter erhållas. Om 

de anhöriga vill ha hjälp med att till exempel att få upprättat en försäkringsinventering kan 

webbplatsen rekommendera en viss aktör, och för varje person som går från 

www.tryggtavslut.se till deras sida och köper deras tjänst kan intäkter erhållas. Spårningen av 

användaren sker i så fall via cookies, men hur stora intäkterna från denna del är beroende av 

avtal med andra aktörer och är därför svår att sätta siffror på i dagsläget. 

7.2 Konkurrenter och marknad 

I dagsläget är marknaden segmenterad där många aktörer utför olika delar av det som 

efterfrågas. Denna branschstruktur är fördelaktig då en nystartad aktör har möjlighet att snabbt 

etablera sig och ta marknadsandelar om en väl positionerad tjänst kan erbjudas. Tjänsterna 

projektgruppen utvecklat (och utvecklar) är unika och någon direkt konkurrent för dessa 

existerar inte i dagsläget. Tjänsten som avslutar avtal är den som riskerar att kunna vara 

överflödig om till exempel bankerna bestämmer sig för att själva ta tag i det, och inte bara 

avsluta autogiron, utan att de faktiskt skulle börja gå hela vägen och avsluta själva avtalet hos 

leverantören. Dock är detta något som projektgruppen inte hört påtalas, och skulle de visa en 

vilja att börja avsluta avtalen finns även möjligheten att de outsourcar det, vilket innebär att 

projektgruppen skulle kunna vara med och fånga möjligheten. 

Eftersom www.tryggtavlut.se erbjudande är väldigt brett kommer webbplatsen att konkurrera 

med de delarna av marknaden som förmedlar information. Webbplatsens information 

konkurrerar dels med begravningsbyråernas, och dels andra informationsplattformar.  

De tre främsta konkurrenterna, utöver begravningsbyråer, är följande tre: 
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• www.begravningssidan.se, en webbplats som tillhandahåller mycket information. Dock 

anser projektgruppen att informationen inte är tillräckligt välriktad och innehållsrik.  

• www.efterlevandeguiden.se/, denna webbplats innehåller bra information men då det är 

en myndighetssida saknas möjligheter som kan utnyttjas.  

• www.efterhjalpen.se/, webbplatsen erbjuder hjälp med att avsluta sociala medier-

konton för 1500 SEK. Detta är något som de efterlevande enkelt kan utföra själva genom 

informationen på Tryggtavslut.se.  

Tryggtavslut.se kan utöver deras erbjudande komplettera informationen med tjänster samt 

rekommendera andra aktörer (se 7.3 strategi). Om de anhöriga trots vetskapen inte vill utföra 

något steg i processen själva finns goda möjligheter att bygga upp lönsamma samarbeten med 

aktörer likt efterhjalpen.se (se 7.1 intäktsmodell).  

Eftersom tjänsterna på tryggtavslut.se är unika finns ingen direkt konkurrerande aktör. Både för 

att avsluta avtal och förmedling av kontakt är dock barriärerna för tillfället väldigt låga då de är 

relativt enkla att kopiera och utföra. För att förhindra detta finns genomtänkta 

utvecklingsmöjligheter (se avsnitt 8.1.2 Produktens utvecklingsmöjligheter och framtid).  

Den tilltänkta anpassningsbara checklistan är dock svårare att kopiera eftersom den innehåller 

ett mer genomtänkt system och en undangömd databas med information. 

7.3 Strategi  

För att kunna etablera webbplatsen bland de redan befintliga webbplatserna och realisera 

intäktsmodellen har en strategi utformats.  

Det som kan hindra webbplatsen och verksamheten att realisera intäktsmodellen är framförallt 

om inte besökarvolymen på webbplatsen blir stor. Alla delar i intäktsmodellen är beroende av 

ett stort besökarantal. Därför bygger strategin mycket på hur webbplatsen ska nå just ett stort 

besökarantal. 

Del ett i strategin för att nå ett stort besökarantal och därigenom realisera affärsmodellen är 

genom att erbjuda marknaden någonting unikt. Detta uppnås via kombinationen av 

webbplatsens information och de tre (nuvarande) unika tjänsterna. Webbplatsen tillför alltså 

någonting som de andra webbplatserna saknar och som tillför ett mervärde för de efterlevande. 

De anhöriga behöver inte som tidigare besöka flertalet sidor för att täcka sitt behov, istället kan 

tryggtavslut.se hjälpa dem genom hela processen. 

Nästa del i strategin för att locka efterlevande till webbplatsen är att inkludera en stor mängd 

information, som alltihop ska vara öppet och kostnadsfritt. Desto större mängd information som 

kan hjälpa de efterlevande, desto fler potentiella besökare får webbplatsen. Med fler besökare 

ökar även den potentiella mängden personer som nyttjar tjänsterna, och om detta mot förmodan 

inte är korrelerat har ändå trafiken ökat på sidan vilket möjliggör att både annonsintäkterna kan 

öka samt bidra till affiliate-intäkterna.  
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Till sist är ambitionen hos projektgruppen att webbplatsen och dess information och tjänster 

tillför ett sådant mervärde för efterlevande att URL-en sprids via ”word of mouth”. Är 

användarna nöjda med hjälpen och stödet är chansen stor att de nämner webbplatsen för andra 

de stöter på som är i behov av liknande hjälp. När webbplatsen är mer etablerad i branschen är 

ambitionen också att webbplatsen ska bli rekommenderad av begravningsbyråer, till deras 

kunder. Detta kan uppnås tack vare att begravningsbyråerna själva inte tjänar något på att sprida 

information till de efterlevande. Kan de istället hänvisa till www.tryggtavslut.se som de 

efterlevande kan få informationen från möjliggör det att begravningsbyråerna kan fokusera mer 

på sin kärnverksamhet – begravningar. 

Strategin för att realisera intäktsmodellen står och faller alltså beroende på besökarvolymen, 

och det är alltså det strategin har syftat på för att få upp.  

 7.4 Ekonomisk kalkyl  

 

 

 

 

Här presenteras utgifterna som ligger till grund för framtagandet av webbplatsen. Beroende på 

webbplatsens utveckling kan Starterpaketet hos One.com behöva uppgraderas till professionell 

plus om webbplatsen behöver fler databaser och större RAM-minne. Ovanstående kostnader 

behöver även betalas en gång årligen då det inte är engångsavgifter.  

Kostnad för vidareutveckling  

Det kommer även tillkomma en kostnad för att utveckla den anpassningsbara checklistan. Då 

projektmedlemmarna saknar tillräcklig kunskap inom området kommer extern hjälp behöva tas 

in. Kostnaden för detta är svårt att uppskatta, men utifrån ett samtal med en erfaren dataingenjör 

kommer arbetet ta minst två veckor (mer om detta i Diskussionsavsnittet). 

Planer finns även för att ta in hjälp för att utföra en Search Engine Optimization (SEO), som är 

en metod för att öka trafiken på webbplatser.21 Även detta kommer medföra kostnader, hur stora 

är ännu inte kartlagt. Men att det är en nödvändig åtgärd står klart, då webbplatsens 

intäktsmodell bygger på ett stort besökarantal.  

Sedan har samtal förts med en sakkunnig angående automatiserandet av tjänsterna ”förmedling 

av kontakt” och ”avsluta avtal”. Ambitionen är att automatisera tjänster för att sedan kunna 

utveckla nya, som tillgodoser de efterlevandes behov. Varje gång en process behöver 

automatiseras digitalt kommer hjälp behöva tas in utifrån, som kommer medföra kostnader. 

                                                 
21  Google, “Search Engine Optimization - Starter Guide” Tillgänglig: https://static.googleusercontent. 

com/media/www.google.com/sv//webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide.pdf, (hämtad 2017-

04-14) 

Komponent Kostnad 

Webbhotell One.com Starter 350 :- 

Domän 100 :- 

Wordpress Premium 950 :- 

Totaltkostnad 1400 kr/år 
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7.5 Riskanalys 

Tryggtavslut.se kan kategoriseras till begravningsbranschen. Inom begravningsbranschen är det 

viktigt med både förtroende och pålitlighet för att knyta till sig kunder. Här ser projektgruppen 

en risk då projektmedlemmarnas unga ålder samt korta erfarenhet i branschen kan skapa en 

osäkerhet hos de anhöriga. Projektgruppen måste därför vara väldigt noga med att behandla alla 

besökare på ett seriöst sätt, både vid utförandet av tjänsterna och samt genom 

kommunikationen. Om inte detta lyckas kan det leda till att besökare väljer andra sidor och 

deras tjänster samt att webbplatsen får dåligt rykte.  

Tjänsterna förmedling av kontakt samt avslutande av avtal är relativt enkelt att kopiera och 

utföra. För att förhindra att den risken inträffar kommer projektgruppen dels att fokusera på att 

försöka bygga upp strategiska samarbeten, för att höja barriärerna och dels digitalisera 

processerna bakom tjänsterna. Det gör att det blir svårare för en redan etablerad aktör att utvidga 

sitt befintliga erbjudande. 

Det finns även en risk att informationen på sidan är ofullständig och strukturerad så att de 

anhöriga inte hittar. Detta kan leda till att de missar något som måste göras i processen eller att 

de söker sig till någon annan aktör. För att förhindra detta behöver någon utomstående som 

förlorat en anhörig prova webbplatsen. 

För att ha möjligheten att upprätthålla god kontakt med de anhöriga är det viktigt att mejl-

funktionen fungerar friktionsfritt. Annars finns risken att de anhöriga inte får svar på viktiga 

frågor som kan vara avgörande för hur webbplatsen upplevts. Detta kan förhindras genom att 

även här låta någon utomstående testa kontaktformuläret.  

Vid uppsägning av avtal kan det finnas företag som inte kan/vill avsluta avtalen på grund av 

interna regleringar, det kan vara att projektgruppen saknar behörighet till exempel. Detta kan 

leda till att avtal fortlöper om de inte stängs av i tid vilket i sin tur kan leda till oönskade 

kostnader. En rekommenderad åtgärd som projektgruppen ska genomföra för att förhindra 

risken är att kontakta mer udda tjänsteföretag. 

Den sista identifierade risken är att företag förmedlas till slutkund som inte uppfyller dennes 

behov och krav, vilket kan leda till att kunden måste lägga ner energi på att hitta ett nytt företag. 

För att avvärja att detta inträffar kommer projektgruppen göra noggranna analyser samt leta 

efter recensioner från företagens tidigare kunder. 
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8. Diskussion och reflektion 

Diskussion och reflektion är uppdelad i två delar, en del med hänseende på produkten, och en 

del med hänseende på projektet. 

8.1 Produkt 

8.1.1 Utvärdering produktrelaterade metoder 

Metoderna som projektgruppen använt sig utav är alla klassiska metoder för produktutveckling. 

Trots att projektgruppen inte arbetat mot att ta fram en fysisk produkt har 

produktutvecklingsmetoderna fungerat mycket bra även för detta projekts ändamål. Som ovan 

nämnt har projektgruppen nått projektmålen, och lösningen har även potential till att nå 

projektets syfte. Metoderna tvingade projektgruppen att på ett framgångsrikt sätt konkretisera 

det unika med produkten och utforma en strategi för att närma sig användarna. Metoderna 

bidrog även på ett bra sätt att identifiera risker och låg till grund för riskhanteringen.  

Det finns vanliga metoder som projektgruppen valt att inte använda sig utav, detta är framför 

allt Business Model Canvas. Projektgruppen gjorde valet att inte använda sig utav modellen så 

som den ser ut traditionellt, utan att bara inkludera de delarna som är relevanta för detta projekt. 

De delarna som ansågs bidra med viktig input från Business Model Canvas är inkluderade i 

affärssystemet. 

Med hänseende på resultatet kan projektgruppen konstatera att metodvalen varit lyckade. 

Riskanalysen för projektgruppens ursprungliga idé (som presenterades i genomförandet) hade 

inkluderat risken med att projektgruppen inte skulle kunna få ut transaktionshistoriken. Risken 

ströks dock efter responsen från bankpersonalen (inklusive en kontorschef) som till en början 

inte såg något problem att få ut transaktionshistoriken. I efterhand kan beslutet att stryka risken 

verkat naivt och felaktigt, men vid den tidpunkten verkade det inte som något som helst problem 

att få ut transaktionshistoriken. Ett sådant beslut kan inte utvärderas med hänseende på utfallet, 

utan måste utvärderas med hänseende på vad som var känt vid den tidpunkten. Slumpen – att 

projektgruppen enbart träffade banktjänstemän som var positiva till den ursprungliga idén och 

dess bakomliggande process – gav upphov till att projektgruppen senare under projektet 

tvingades vinkla om projektet. 

8.1.2 Produktens utvecklingsmöjligheter och framtid 

Produkten, det vill säga webbplatsen, uppfyller som tidigare nämnt projektgruppen projektmål. 

Dock räcker inte enbart de projektmålen för att nå projektgruppens syfte. Webbplatsen så som 

den ser ut idag (2017-05-06) kan ses som en prototyp i slutskedet. Mycket har kommit på plats 

och fungerar som det ska, men modifieringar och tillägg måste ske för att göra den och 

tjänsterna mer attraktiva.  

Tjänsten med den anpassningsbara checklistan behöver vidareutvecklas. För att få den att 

fungera på det sätt som skulle skapa mest värde för användarna kräver det en bakomliggande 

databas. Idag ser den ut – och verkar – som många andra checklistor, det vill säga inte 
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personanpassade och därför till viss del överflödiga alternativt bristfälliga. Att implementera en 

databas på webbplatsen kommer projektgruppen behöva ta in hjälp för, och det ska enligt en 

erfaren dataingenjör ta ungefär 2 veckor för en sakkunnig i arbetstid att göra det.   

Tjänsten som förmedlar kontakt av lämpliga tjänsteföretag till efterlevande behöver 

vidareutvecklas på så sätt att den görs mer attraktiv för användare. Detta kan göras med tillsynes 

enkla medel, men den kan idag kännas ofullständig i sin beskrivning. För att administrera 

tjänsten på ett effektivt sätt kommer standardavtal behöva göras med nationellt utspridda 

tjänsteföretag. Avtalen kan inte göras förrän besökare på webbplatsen börjat nyttja tjänsten. 

Projektgruppen har ambitioner om att utveckla tjänsten som säger upp avlidnas avtal på ett sätt 

som gör den mer automatisk så den kräver minsta möjliga mängd administration. För att 

automatisera processen som ligger bakom krävs återigen att projektgruppen tar in hjälp från en 

kodare/dataingenjör. Exakt hur processen kan göras semi-automatisk har inte analyserats på 

djupet ännu, men samma dataingenjör som projektgruppen pratade med angående den 

anpassningsbara checklistan uppskattade att tidsåtgången även för detta projekt skulle kräva 

omkring två veckors arbetstid. Klart står i alla fall att nyttan av ett system som säger upp 

avlidnas avtal skulle ha potential till ett stort genomslag och innebära stor nytta för användarna. 

Webbplatsens informationsmängd ska utökas, och det kommer ske kontinuerligt vid mån av 

tid. Det gäller framför allt allmän information angående begravningar och liknande som 

behöver utökas. Informationen som ska till är redan kartlagd av projektgruppen men externa 

har inte hunnit skrivas ännu på grund av att andra delar blivit prioriterade. Informationen ska in 

på webbplatsens ”Frågor och svar”.22 

Projektgruppen har även långtgående planer på ett forum för webbplatsen. Forumet ska vara 

tillgängligt för de som vill prata med andra personer som är eller har varit i en situation där en 

nära anhörig gått bort. Plattformen ska fungera som en plats där människor – efterlevande – kan 

ta hjälp av varandra och bli som ett community. Forumet ska alltså framför allt användas för att 

användare snabbt och enkelt ska få svar på frågor och funderingar, både av andra medlemmar, 

men även av administratörerna (projektgruppen). Forumet är tänkt att ge viktig input till 

projektmedlemmarna över vad som är vanliga funderingar och återkommande teman, och den 

informationen ska ligga till grund för webbplatsens vidareutveckling både i form av 

utvecklande av tjänster och av information. 

För att öka trafiken på webbplatsen, som i skrivande stund (2017-05-06) haft nästan 2000 

besökare ska projektgruppen inom en snar framtid utföra en så kalla Search Engine 

Optimization (SEO). Detta är en metod man kan tillämpa för att hamna högre upp på 

resultatlistan efter att en person har googlat på en viss sak. SEO är komplext, det bakomliggande 

är hur Google rankar en webbplats enligt än stor mängd olika parametrar. Exakt vad som triggar 

Googles algoritmer är hemligt, men fastställt är i alla fall att olika nyckelord (som är kopplade 

till den personen ”Googlar” på) är en viktig parameter som väger tungt. Utöver det spelar 

mängden information per URL in, rubriker och hur dem speglar informationen, hur högupplösta 

bilder på webbplatsen är och så vidare. Det är en process man kan gå igenom, men för ett lyckat 

                                                 
22 Tryggtavslut.se, Tillgänglig: http://www.tryggtavslut.se/fragor-och-svar/ 
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resultat är det rekommenderat att man tar hjälp av en person/företag som har erfarenhet av SEO. 

Hur omfattande användandet av tjänster som erbjuds via en webbplats blir avgörs av vilken 

volym som besöker webbplatsen. Att utföra en SEO på ett bra sätt är alltså viktigt för 

webbplatsens framtid ”syns man inte – finns man inte”. 

Vid tiden för examen erbjuds tjänsterna fortfarande gratis för användare. Det finns två 

anledningar till detta. Dels beror det på att projektgruppen vill prova utförandet av tjänsterna, 

och hur snabbt exempelvis avtal avslutas, innan dess att priset på tjänsterna fastställs. Dels beror 

det även på att planen är att inkludera rekommendationer på webbplatsen för tjänsterna. Får 

besökare på webbplatsen se en grupp personer som nyttjat tjänsterna och hur väl de fungerade 

för dem, är sannolikheten att även de nya besökarna använder tjänsterna. Att få in sådana 

rekommendationer och korta citat från användare skulle vara mycket värt för projektgruppen, 

och i utbyte mot att tjänsterna utförs gratis är förhoppningen att projektgruppen får inkludera 

en rekommendation från användaren på webbplatsen. 

Myndighetssamarbetet som nämnts tidigare lades som sagt på is, till dess att examensarbetet är 

slutfört. Projektgruppen ser möjligheter i och med ett samarbete med myndigheterna då de har 

stora fördelar i form av inflytande, kontaktnät och förtroende från marknaden. Förslaget 

projektgruppen fått hittills har varit att utveckla deras plattform efterlevandeguiden.se i form 

av ett projektarbete.23 Dock är ambitionen hos projektgruppen att arbeta vidare med den egna 

webbplatsen, och att hjälpa myndigheterna skulle enbart försvåra projektgruppens 

konkurrenskraft. Ambitionen hos båda parter är dock att förenkla för de efterlevande, med tanke 

på det finns stora möjligheter för ett lyckat samarbeta som gynnar både projektgruppens 

webbplats, myndigheternas och i förlängning även de efterlevandes. Ett samarbete där 

projektgruppen arbetar med myndigheterna, och inte åt dem, skulle alltså vara fördelaktigt. 

8.1.3 Vision 

Projektgruppens vision är att den fortsatta utvecklingen av webbplatsen och dess tjänster ska 

leda till att tryggtavslut.se i framtiden blir ett självklart val för efterlevande.  

Webbplatsen ska tillföra all den information som man som efterlevande behöver, och tjänsterna 

ska vara väl anpassade och utformade efter deras behov. Begravningsbyråer ska rekommendera 

webbplatsen tack vare att den underlättar deras arbete, och så de kan fokusera på deras 

kärnverksamhet – begravningar. Tryggt avslut vill i framtiden vara inkörsporten till processen 

som följer efter att en anhörig avlidit. Den unika kompositionen av information och tjänster ska 

tack vare det stora värdet de tillför vara ”självsäljande”, det vill säga vetskapen om webbplatsen 

ska spridas framförallt via ordet av efterlevande. Forumet på webbplatsen ska fungera som en 

samlingsplats där efterlevande finner stöd av personer i samma situation, samt som en plats för 

projektgruppen att samla information om behov för utformandet av nya tjänster som kan 

automatiseras och tillföra ytterligare värde för de efterlevande. 

                                                 
23 Efterlevandeguiden.se, Tillgänglig: www.efterlevandeguiden.se 
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Den övergripande visionen är att TryggtAvslut ska bli den givna webbplatsen att ta hjälp och 

stöd ifrån som efterlevande till en avliden person. 

8.1.3 Hållbar utveckling 

Projektgruppen har använt sig utav KTH:s definition av hållbar utveckling. 24  

Socialt  

Projektgruppens produkt – webbplatsen www.tryggtavslut.se – kräver inga utomstående 

arbetare utöver projektmedlemmarna själva som agerar administratörer på webbplatsen och för 

tjänsterna. Socialt sett leder utvecklingen alltså inte till någon negativ påverkan på samhället. 

Det enda projektmedlemmarna måste vara noggranna med är att behandla de efterlevandes fall 

med diskretion och respekt, och hela tiden ha i åtanke att personerna som nyttjar webbplatsens 

tjänster oftast gör det nedtyngda av sorg.  

Ett framtida företag skulle generera anställningar och löner, inte minst för nuvarande 

projektgrupp. Socialt sett medför projektgruppens arbete enbart positiv potential på ett socialt 

och samhällsetiskt plan.  

Ekonomiskt 

En definition av ekonomisk hållbarhet är; En ökning av ekonomiskt kapital får inte ske på 

bekostnad av en minskning i naturkapital eller socialt kapital. 

Projektgruppens produkt kommer inte att kräva någon fysisk produktion. Det finns alltså ingen 

risk att lågavlönade arbetare skulle utnyttjas. Med dagens mål kommer webbplatsen och 

tjänsterna inte kräva någon större arbetskraft. Ökningen av ekonomiskt kapital kommer därför 

inte belasta det sociala kapitalet. Inte heller kommer naturkapitalet belastas då projektgruppens 

produkt inte kräver några råmaterial eller produktion.  

Sett ur användarens perspektiv kommer projektgruppen webbplats, med informationen och 

tjänsterna, inte öka vinsterna på bekostnad utav de efterlevande. Sannolikt är att många av 

besökarna faktiskt sparar kapital tack vare de många gör-det-själv-guiderna som finns bland 

informationen.  

Ekologiskt  

Projektets ekologiska hållbarhet är mycket fördelaktig. Produkten är i form av en digital 

webbplats, som inte tynger den ekologiska hållbarheten (det vill säga framförallt luft-, land- 

och vattenkvaliteten). 

Projektet har snarare potential till att förbättra dagens miljöpåverkan. Begravningsbyråerna i 

Sverige fördelar idag informationen till de efterlevande främst i form av papper. Papper är en 

produkt med förhållandevis låg miljöpåverkan, men som fortfarande är en belastning. Kan 

                                                 
24 Kungliga Tekniska Högskolan, ”Hållbar utveckling”, Tillgänglig: https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-

utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-

1.350579, 2017, (2017-05-03) 
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begravningsbyråerna i framtiden övergå från att dela ut information via papper till att istället 

rekommendera tryggtavslut.se kan deras papperskonsumtion på sikt kraftigt reduceras.  

8.1.6 Arbetsmiljö 

Aspekten ”arbetsmiljö” är viktigt att ha i åtanke vid utformandet av en produkt och i förlängning 

arbetsplatsen. Dock anser projektgruppen att aspekten är irrelevant för just detta projekt då det 

är en produkt som konsumeras digitalt och riktar sig mot privatpersoner. 

8.1.7 Etik och moral  

Projektgruppen kommer att via tjänsterna få reda på specifika personers problem och behov. 

Viktigt är att i det skedet hantera ärendena med diskretion och respekt, och ha i åtanke att de 

efterlevande nyttjar tjänsterna i en tid av sorg. Informationen om de efterlevande skulle för 

andra tjänsteföretag kunna vara värt en del, men det är viktigt för bland annat webbplatsens 

trovärdighet att informationen stannar hos projektgruppen och inte förs vidare. De externa 

företagen som kommer att kontaktas i och med utförandet av tjänsterna kommer därför att 

ombes hantera ärendet med respekt och diskretion.  

8.1.8 Lika villkor  

Projektet och webbplatsen kommer inte påverka förhållanden avseende demokratiska 

värderingar eller mänskliga rättigheter på ett negativt sätt, snarare motsatsen kommer medföras. 

I nuläget finns det människor i samhället som inte har råd att anlita en jurist för bouppteckning. 

Tryggtavslut.se har information kring hur man själv som efterlevande upprättar en 

bouppteckning som annars kan kosta uppemot 20,000 SEK. Webbplatsen kommer alltså tillföra 

att även de som inte har resurser för att rådfråga specialister ändå kan få tag på likvärdig 

information kostnadsfritt.  

Utöver det har projektgruppen haft i åtanke att informationen på webbplatsen ska vara skriven 

på ett enkelt sätt, som inte exkluderar personer som inte besitter en avancerad läskunskap. 

8.2 Projekt 

8.2.1 Utvärdering projektrelaterade metoder 

Projektgruppen har nyttjat framför allt två metoder som är projektrelaterade. Dessa är Pareto-

principen för beslutsfattande och DPD. 

Beslutsfattandet 

Projektgruppens val att försöka ta många små beslut - istället för få stora - har varit gynnsamt. 

Pareto-principen har bidragit till att vid de tillfällen projektgruppen stött på, så har så små beslut 

som möjligt fattats för att försöka lösa problemet. Den främsta anledningen var för att minimera 

riskerna med besluten, då stora beslut riskerar att medföra stora nya problem, och vice versa. 

Vid de tillfällen större beslut behövde fattas, var projektgruppen även noga med att ta in externa 



 

43 

 

åsikter. Även detta har med största sannolikhet gynnat gruppen, då åsikterna från mer rutinerade 

och erfarna personer ofta är mer välgrundade. Att ta in åsikter från mer erfarna personer kan 

dock medföra att man väljer att ta en väg som inte egentligen är den man tror mest på, utan den 

känns korrekt för att den kom från en erfaren person. Detta har dock inte varit fallet för 

projektgruppen, då gruppen varit noggranna med att internt diskuterat inputen som fåtts från 

handledare och affärscoacher, innan dess att beslut fattats.  

Dynamisk produktutveckling 

Projektets framfart har präglats av dynamisk produktutveckling (DPD). Metoden har varit - och 

kommer även i fortsättningen att vara – central i utvecklingsarbetet.  

Alternativet till DPD skulle varit en mer statisk projektmetod. En sådan skulle riskera tidig 

benchmarking, och att projektgruppen därför enbart arbetade mot att göra någonting befintligt 

lite bättre. Resultatet skulle inte ha någon möjlighet att bidra till någon markant förbättring för 

efterlevandes problematiska situation. 

Den i särklass viktigaste delen för projektgruppen med metoden DPD har varit aspekten med 

ett ”Wish”-baserat tänk. Att arbeta fram visioner som bygger på ”tänk om”- det sett ut och 

fungerat på detta sättet, har varit väldigt lämpligt och gynnsamt för detta projekt. 

Begravningsbranschen och processen som följer efter att en person avlidit är komplext. Att sätta 

sig in i de efterlevandes situation och därifrån arbetat fram visioner på vad som skulle varit det 

smidigaste för efterlevande och vilka lösningar som skulle tillföra dem störst värde, har varit 

en fördelaktig övning.  Visionerna har fungerat som en inspirationskälla och ”morot” för 

projektgruppen. Även framöver kommer arbetet fortskrida mot - och motiveras av - just dessa 

visioner.  

8.2.2 Reflektion kring vägval och beslut 

Programmets projektrum eller H5 Student 

Projektgruppen valde tidigt att föra samtal och diskutera projektet med affärsutvecklare på H5 

Student (Högskolan i Halmstads studentinkubator). Beslutet grundades framför allt på att 

projektgruppen var av åsikten att – desto mer input, desto bättre. Faktumet att affärsutvecklarna 

där var erfarna inom att hjälpa entreprenörer stärkte beslutet. Dock ledde det till att 

projektgruppen spenderade mer och mer av sin tid på H5 Student, och desto mindre i 

Utvecklingsingenjörernas projektrum. Detta beslut hade alltså både sina fördelar och nackdelar. 

Fördelarna var att projektmedlemmarna hade möjlighet till input från affärsutvecklare och 

kunde enkelt nätverka med andra entreprenörer (som ofta kommit längre i processen). För 

projektgruppens del var nätverkandet med entreprenörerna det som gynnade projektet mest, 

inte minst tack vare inspirationen gruppen fick av att se andra entreprenörer göra framsteg och 

starta företag. Nackdelarna var att det ibland kunde bli skilda rekommendationer från ordinarie 

handledare och från affärsutvecklarna, samt att projektgruppen inte träffade de övriga 

studenterna i programmet i lika stor utsträckning som tidigare. De skilda rekommendationerna 

var dock inget stort problem, utan projektgruppen såg det snarare som en möjlighet att få in fler 
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åsikter på situationer. Totalt sett - huruvida det var ett bra eller dåligt beslut att spendera mycket 

tid på H5 Student – är svårt att avgöra. 

Vägval under genomförandet 

Tidigt fattades beslutet att projektgruppen skulle utföra ett projekt i egen regi. Detta då 

ambitionen var att skapa någonting som skulle ha stor potential och som därför behövde vara 

flexibelt. Inblandning av andra aktörer och externa krav skulle försöka minimeras. Beslutet att 

arbeta i egen regi upplevs idag som korrekt. Motivationen hos projektgruppen har under hela 

projektets löptid varit hög. Hade projektgruppen varit beroende av andra parter och behövt 

anpassa sig till dem skulle inte samma visioner som idag föreligger funnits. Även framöver är 

det gynnsamt att projektgruppen valt att arbeta i egen regi. Då visionerna ännu inte är uppnådda 

planerar projektgruppen för att fortsätta sitt arbeta mot dessa mål, vilket inte hade varit möjligt 

på samma sätt om gruppen varit beroende av samarbetspartners.  

Vid ett tillfälle tvingades projektgruppen att ta ett stort beslut. Det var då projektet behövde 

vinklas om från den ursprungliga idén. Förutsättningarna hade förändrats, och projektet 

tvingades att anpassas till de nya förhållandena. Projektgruppen hade vid det laget fått en god 

förståelse för de efterlevandes situation och deras problem var tydligare för projektgruppen vid 

det laget jämfört med när den första idén utformats. Det medförde att vinklingen av projektet 

kunde ske förhållandevis snabbt. Resultatet av förändringen blev att en del av den tidigare idén 

fick leva kvar – en tjänst för avslutande av avtal – men skillnaden var att tjänsten nu bara var 

en del av ett större projekt.  

Det större projektet - som grundades i projektgruppens vision – kunde nå användarna genom 

olika kanaler. Tjänsterna kunde erbjudas via begravningsbyråer, via redan etablerade 

webbplatser alternativt via en egen plattform. De största fördelarna projektgruppen såg med att 

sälja in tjänsterna via redan etablerade aktörer och webbplatser var att de redan hade 

marknadens förtroende, och nyttjandet av tjänsterna kunde ta fart snabbt. Återigen vägde 

faktorer som potential och flexibilitet in tungt när projektgruppen utvärderade vilken väg som 

var bäst lämpad. Att skapa en egen plattform där tjänsterna erbjöds skulle enligt projektgruppen 

medföra störst flexibilitet och potential på sikt, och det var därför beslutet att skapa en egen 

webbplats fattades. 

Ytterligare ett ställningstagande av betydande storlek uppstod då projektgruppen tillfrågades av 

Pensionsmyndigheten att arbeta hos dem och bygga på deras plattform.25 Det var för 

projektgruppen lockande att haka på denna stora aktör inom branschen, där genomförda 

förändringar snabbt kunde tillföra förbättringar för de efterlevande. Dock saknades någonting 

som projektgruppen skattade (och skattar) högt – potential. Pensionsmyndigheten är begränsade 

som myndighet vad dem kan göra, då de inte får lov att påverka den fria konkurrensen bland 

Sveriges företag. Att erbjuda de efterlevande väl anpassade tjänster är någonting som 

projektgruppen tror är nödvändigt för att kunna adressera problemen som idag finns. Tjänster 

som kräver administration kan myndigheterna inte utveckla och erbjuda. Risken fanns även att 

om projektgruppen skulle hakat på Pensionsmyndigheten skulle medlemmarna inte längre ha 

                                                 
25 Efterlevandeguiden.se, Tillgänglig: www.efterlevandeguiden.se. 
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fria händer, och flexibiliteten som är nödvändig för att anpassa lösningar till behoven skulle 

minskat. Därför togs beslutet att fortsätta på det egna spåret, men dörren för eventuella 

samarbeten i framtiden är dock inte stängd och dialogen mellan parterna fortgår. 

Besluten som tagits under projektets gång har många gemensamma drag och den röda tråden är 

tydlig. Projektgruppen har klara visioner och beslut har tagits för att på bästa sätt nå dessa mål.  

8.2.3 Lärdomar 

Projektgruppen har upplevt produktutvecklingsprojektet som väldigt lärorikt och medlemmarna 

är nu många erfarenheter rikare.  

Gruppen har lärt sig vikten av att ta rationella beslut, det vill säga hur viktigt det är att ta beslut 

som är underbyggda med så mycket fakta som möjligt. När det kommer till beslut har 

projektgruppen också insett att det ibland är viktigt att låta dem ta lite tid. Besluten kan ibland 

vara mer eller mindre avgörande för projektets framfart, och att då låta det ta någon dag innan 

beslut fattas kan vara en god idé. Alla beslut som fattats har inte haft stöd från båda 

projektmedlemmarna, vilket på kort sikt ibland resulterat i en motivationssvacka hos den part 

som inte fick som denna ville. Senare i projektet har därför projektgruppen sett till att båda är 

överens om de beslut som fattas, för att upprätthålla en hög känsla av delaktighet.  

Den sena motgången projektgruppen stötte på resulterade i någonting som visade sig vara ännu 

mer motiverande och inspirerande. Omstruktureringen av projektet anser projektgruppen var 

lyckad. Beslutet för fortsättningen tilläts ta tid, vilket projektgruppen i efterhand tror var viktigt 

för resultatet. Projektgruppen tar med sig lärdomen att vara noga med att inte fastna på något 

inkört spår – att inte ”gifta sig med idéerna”. Projektgruppen har lärt sig vikten av att tänka om 

och tänka nytt, och att vid de tillfällena det krävs; acceptera att en del av tiden som lagts på 

tidigare idéer upplevs som bortkastad, men att det ändå var nödvändigt för att de nya idéerna 

skulle kunna växa.  

Till sist är projektgruppen glada över att ha fått en insyn i hur det är att vara entreprenör. Hur 

resan blir som en berg- och dalbana. Även för fortsättningen kommer projektgruppen se till att 

ha en hög motivationsnivå, vilket framförallt är viktigt när motgångarna radar upp sig. 

Motivationen för projektgruppen har visat sig vara som störst då båda projektmedlemmarna är 

delaktiga i besluten som fattas, och då gruppen regelbundet påmint sig om visionerna. 
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Bilaga 1 - Personas 

Nedan är ett utdrag ur personas-sammanställningen, som är en del av myndigheternas 

marknadsundersökning på området efterlevande till anhöriga.  

  



 

II 

 

Bilaga 2 - Upplevelsekarta 

Nedan är ett utdrag ur upplevelsekartan, som är en del av myndigheternas marknadsundersökning 

på området efterlevande till anhöriga. Anledningen till varför bilden har lagts på sidan är på grund 

av önskan att den ska vara läsbar även i utskriven form. 
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Bilaga 3 - NABC 

Nedan är projektgruppen NABC, vars fokus är mot efterlevande till anhöriga. 

 

  

N (Need) A (Approach) B (Benefits) C (competition) 

I behov av 

tydlig- och 

omfattande 

information 

 

Webbplats med 

mycket 

information som 

är smart 

fördelad 

Tidsbesparande för 

användaren som inte 

behöver olika 

informationskällor. 

Begravningsbyråer. 

Dock lämnar de inte ut all 

nödvändig information, 

och informationen blir 

överväldigande. 

Vill känna 

trygghet 

Tjänst; hjälp 

med avslutande 

av avtal 

Sparar tid och pengar åt 

användaren som inte 

själv behöver kontakta 

företagen, och tjänsten 

kan bidra till att kapa 

kostnaderna tidigare än 

vad de annars gjorts. 

Efterlevandeguiden.se 

Onödigt mycket 

information. Och på grund 

av att de är en myndighet 

kan de inte erbjuda mer än 

information. 

Behöver tid (för 

familj och sörja) 

Tjänst; Hjälp 

med att hitta, 

jämföra och 

kontakta 

tjänsteföretag 

 

Sparar framför allt tid 

åt användaren, som inte 

själva behöver hitta och 

jämföra företagen. 

Begravningssidan.se 

Omfattande information, 

dock otillgänglig och 

oattraktiv webbplats. 

Hjälp att 

komma ihåg 

vad som ska 

göras, sorgen 

påverkar 

förmågan till 

koncentration 

Tjänst; 

anpassningsbar 

checklista 

 

Får användaren att 

fokusera på det som är 

viktigast just i skedet 

personen befinner sig, 

samt skapar trygghet då 

användaren kan förlita 

sig på listan. 

Tjänsterna saknar 

jämförbar konkurrens. 
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Bilaga 4 - Marknadsundersökning 

Marknadsundersökningens sex frågor presenteras nedan. 

 

 



 

V 

 

 

 

 

 

Bilaga 5 - FMEA 

Projektgruppens FMEA presenteras nedan. 



 

VI 

 

 



 

VII 

 

 

Bilaga 6 - SWOT  

Nedan presenteras en SWOT-analys för webbplatsen.  

 

Bilaga 7 (12) - GANTT 

Nedan presenteras projektgruppens GANTT-schema för HT2017. 
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Bilaga 8 - Förstasidan på webbplatsen 
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Bilaga 9 - Steg för steg - guiden 
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Bilaga 10 - Tjänster 

Checklistan 

 

Förmedling av kontakt 
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Avsluta avtal 

 

Bilaga 11 - Frågor och svar 
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Bilaga 12 - Kontakt 
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