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Sammanfattning 
Diabetes är en sjukdom som kräver kontroller dygnet runt och ansvaret ligger på vårdtagaren själv. 
För att skapa rätt förutsättningar för detta krävs rätt hjälpmedel i form av blodsockermätare, 
insulin, lansetter, kanyler och teststickor, för att nämna några. Idag finns det en lucka i systemet då 
det är svårt att få information om vilka hjälpmedel vårdtagaren har rätt att få tillgång till.  

I kursen Produktutveckling och innovationsledning, har Tilde Lavesson 
Utvecklingsingenjörsstudent vid Halmstad Högskola, under sista året utvecklat produkten Schysst 
Diabetes. Under läsåret 2015-2016 har genom dynamisk produktutveckling och kompletterande 
metoder och informationsstudier en lösning på problemformuleringen utvecklats i form av en 
prototyp, www.schysstdiabetes.se.  

Schysst diabetes är en webbplats som skapats med fokus på rätt hjälpmedel till rätt person. 
Webbverktyget skall bidra med information, ökad valmöjlighet och kunskap. Skapa möjligheter 
för diabetiker att lättare få en översikt över tillgängliga hjälpmedel i respektive region.  

Att diabetiker och anhöriga aktivt kan gå in och enkelt dela och hitta information, omdömen och 
tips om olika hjälpmedel kommer bidra till mer personliga och anpassade val. Målet är att skapa 
en effektivisering av de hjälpmedel och resurser som finns och öka delaktigheten vid val av 
hjälpmedel och förhoppningsvis ett resultat med friskare och mer välmående vårdtagare.  
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Abstract 
Diabetes is a disease that demands around the clock attention and the responsibility lies on the 
patient himself. To create a fare chance to do that it takes the right medical aids such as glucose 
meters, continuous glucose monitoring (CGM), insulin pumps, lancets, syringes and test strips, to 
name a few. Today there’s a gap in the system as it is difficult to get information about which aids 
the patient has access and right to.  

Tilde Lavesson has in her last year as a Development engineer student at Halmstad University in 
the course product development and innovation management developed the idea for Schysst 
Diabetes. In the academic semesters of 2015-2016 has dynamic product development, 
complementary methods and information studies lead to a solution to the given problem in form of 
a prototype, www.schysstdiabetes.se. 

Schysst Diabetes is a website that’s created to focus on the right aid to the right person. The online 
tool will provide information, increase ability to choose and knowledge of available aids. Create 
opportunities for diabetics to easily get an overview of available aids in each region in Sweden. 

The website should contribute to a more customized choice and make it easier to diabetics to share 
experiences, discuss positive and negative thoughts and give each other tips.  
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Förord 
Schysst Diabetes har utvecklats som examensarbete vid Utvecklingsingenjörsprogrammet vid 
Halmstad Högskola. Projektet har utvecklats för att bidra med kunskap och förhoppningsvis 
inspirera till bättre hälsa och välmående genom delaktighet vid val av hjälpmedel. Projektet har 
genomförts under läsåret 2015-2016 av Tilde Lavesson. 

Jag vill framföra ett stort tack till alla som gjort det här projektet möjligt och som har stöttat mig 
under projektets gång. 

Ett speciellt tack till följande: 

Pär-Johan Lööf, Handledare 
Leif Nordin, Examinator 
Lena Insulander, Diabetesförbundet 
Medlemmar, Facebookgruppen ”Bolla diabetesttankar” 
Josefine Henriksson, Mentor och anställd på Hälsoteknikcentrum i Halmstad 

Halmstad, 2016-05-22 

 

 

Tilde Lavesson  
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer projektets problemområde redogöras. Först beskrivs bakgrunden som är 
följt av problemformuleringen och sedan sammanfattas syfte och mål för projektet. Slutligen så 
finner ni projektets avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Diabetes är en av de snabbast växande välfärdssjukdomar vi har idag och dess utveckling är så 
pass stigande att den liknas vid en epidemi. Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar som 
påverkar förmågan att tillgodose cellerna med socker p.g.a. brist av insulin och ger istället ett 
högre glukosvärde än normalt i blodet och kroppsvätskorna. Förhöjda blodsockervärden ger 
allvarliga komplikationer och skadar kroppen succesivt och utan behandling är det dödligt. 
(Sundin 2008) 

§ 415 miljoner människor lever idag med diabetes, denna siffra beräknas stiga till 642 
miljoner år 2040 (International Diabetes Federation 2015) 

§ 193 miljoner har diabetes utan att veta om det (International Diabetes Federation 2015) 
§ Varje dag utvecklar 86 000 barn typ 1 diabetes (International Diabetes Federation 2015) 

Gemensamt för diabetiker är behovet av olika hjälp- och läkemedel, dessa hjälper till att hålla 
blodsockret under kontroll och på hälsosamma nivåer. Att ta medicin för att kunna få ner 
blodsockret är otroligt viktigt, då cellerna behöver tillgodogöra sig energin från sockret. Att ha rätt 
hjälpmedel som en blodsockermätare som är pålitlig och enkel är av stor vikt för hälsa och 
trygghet. 

1.2 Problemformulering 
För att få en så bra kontroll som möjligt på sin diabetes krävs kunskap, självinsikt, tålamod, rätt 
läkemedel och hjälpmedel. Idag är det svårt att finna information kring befintliga läkemedel och 
hjälpmedel då brukaren själv aktivt behöver söka upp olika leverantörer och kontrollera utbud och 
leta information om varje produkt. Sjuksköterskan har en del broschyrer och informationsmaterial 
angående det som är upphandlat i det givna landstinget som delas ut vid intresse vid de två 
besöken som görs per år. 

De flesta landsting i Sverige sköter sin egen upphandling och därav har du rätt till olika 
medicinska tillbehör i varje landsting. Detta kan ställa till det vid exempelvis studier på annan ort 
där du har en viss blodsockermätare från hemorten men tyvärr är inte de teststickor som krävs till 
den maskinen upphandlat på din studieort. Idag är det svår navigerat för en diabetiker att finna 
information kring nyheter, befintliga och kommande upphandlingar och vad de har rätt till. Detta 
leder till onödiga kostnader för både diabetiker och landsting.  
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1.3 Syfte 
Syftet med projektet är att underlätta för personer med diabetes att få rätt läkemedel och 
hjälpmedel. Göra information, erfarenheter och kunskap mer lätt tillgängligt för de som är 
intresserade. 

1.4 Projektmål 
Målet med projektet är att bygga upp en webbplats med information kring upphandlingar i 
respektive landsting, nyhetsflöde för läkemedel och ett forum att diskutera fördelar, nackdelar och 
erfarenheter. Avsikten är att öka medvetenheten vid val av hjälpmedel. 

1.5 Effektmål 
Effekten av projektet är att minska långtids komplikationer till följd av mer aktiva val av läke- och 
hjälpmedel. Det skall underlätta för diabetiker att få de hjälpmedel de behöver för sitt tillstånd 
oberoende av ort. 

1.6 Avgränsningar 
Projektet är avgränsat till hjälp- och läkemedel i anknytning till diabetes. Produkterna skall finnas 
tillgängliga i Sverige.  

 
Figur 1.1 –Diabetestekniska hjälpmedel och läkemedel.  
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2 Projektbeskrivning 
I detta avsnitt redovisas ett urval från projektplanen som ni finner i sin helhet i bilaga 1. 

2.1 Projektorganistation 
Projektet drivs i egen regi av Tilde Lavesson, student på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid 
Halmstad Högskola. Handledare under projektet är Pär-Johan Lööf. Möjliga samarbetspartners 
kan tillkomma under projektets gång. 

2.2 Tidsplan 
Som tidsplaneringsmetod har ett Gantt-schema använts som är vanligt förekommande i 
projektledning. Här använder man sig av aktiviteter på y-axeln och tid på x-axeln, sedan skapas 
det som ett horisontellt stolpdiagram där det visas hur lång tid respektive aktivitet förväntas ta. 
Gantt-schema är ett verktyg för att se hur projektet ligger till inom den förskrivna tidsramen. 
Gantt-schemat finner ni i bilaga 2. 

2.3 Intressentanalys 
För att få en förståelse över vilka som skulle kunna påverka och påverkas av projektet så har en 
analys av olika intressenter utförts.  

De som berörs eller kan komma att beröra projektet är följande; 

• Tillverkare – Företag som tillverkar läkemedel och hjälpmedel för diabetiker är intressant 
för projektet då ett bra nyhetsflöde kan skapas om man skapar förtroende med tillverkarna 
och får direkt information från dem. Det kan även vara bra för dem i senare skede att 
kunna marknadsföra sig via nyhetsflödet och därmed nå ut bättre med sina produkter.  
 

• Användare och anhöriga/intresserade – Användarna är de som blir de viktigaste 
intressenterna, det är dem som står i fokus vid skapandet av webbplatsen. Det är tänkt att 
underlätta för brukare vid val av hjälpmedel vilket skall öka hälsa, välbefinnande och 
livskvalitet. Att få möjlighet att läsa recensioner, nyheter och starta diskussionstrådar 
kommer att hjälpa brukaren att snabbare finna rätt medel för sin behandling.  
 

• Landsting och sjukvårdspersonal – Landstingen är av intresse då deras upphandlingar är 
viktiga att ta del av. Upphandlingar är offentlig information och går att få tag på men med 
goda kontakter och bra utbyte med landstingen kan detta underlättas och enklare få ett bra 
informationsflöde. Även här är det intressant för landstingen själva att enkelt få en 
överblick över vad användarna söker och hjälpa patienter vid eventuell flytt mellan 
landsting. Landstingen är även intresserade när användarna får ett mer individanpassat 
hjälpmedel och de på sikt kan sänka kostnaderna för sjukvård genom minskade 
komplikationer. 



 4 

2.4 Riskanalys 
Riskanalys är ett verktyg för att identifiera, värdera risker som kan ske under projektet. En 
riskanalys borde revideras och följas upp under projektets gång för så effektiv analys som möjligt. 
(Tonnquist 2014) 

I tidigt skede av projektet gjordes en riskanalys i projektplanen. Detta för att förhindra oönskade 
händelser och minska riskerna i projektet. Riskanalysen tar upp de risker som identifierats och 
som kan komma att inträffa sedan finns två siffror, risken för en viss händelse och dess inverkan, 
dessa multipliceras sedan för att få ett nytt nummer som sedan delas in i olika klasser för riskerna 
låg, medel och hög.  

De risker med hög klass måste tas på stort allvar och det är viktigt att ha färdiga åtgärder om de 
skulle hända och även vad som görs i projektet för att de inte skall ske överhuvudtaget. 
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3 Metod för produktutveckling och innovationsledning 
Nedan beskrivs de metoder och modeller som använts under projektets gång. Fakta har insamlats 
från föreläsningar under studietiden och utvald litteratur. 

3.1 Projektmodell 
Produktutveckling sker oftast genom olika strategier och till exempel finns det den mer 
traditionella statiska och de nyare dynamiska. De dynamiska innefattar Dynamic Product 
Development (DPD) och Lean Product Development. Stig Ottosson skriver i Dynamisk 
produktutveckling att statisk produktutveckling kännetecknas av en liten grad av flexibilitet, 
detaljerad långtidsplanering och centralstyrda beslut. Till skillnad från dynamisk 
produktutveckling som beskrivs som översiktlig långtidsplanering, detaljerad korttidsplanering, 
stor flexibilitet och decentraliserat beslutfattande. 

Projektet kommer fortgå med en blandning av Dynamic Product Development och Lean Product 
Development. Då projektet lägger stor vikt vid de digitala utformningarna av plattformen såsom 
användarvänlighet och designaspekter så kommer en del designverktyg användas upptill dessa 
projektmodeller. Dessa kan ni läsa mer om under detta avsnitt. (Ottosson, Dynamisk 
Produktutveckling 1999) (Ottosson, Dynamisk Innovationsverksamhet 1999) 

3.2 Visuell planering 
Visuell planering är ingen tidtabell, fokus här är på resurserna. Planer skapar förväntan och när 
planer är kommunicerade skapar det en förväntan på att det som planen anger skall inträffa 
(Holmdahl 2010). En visuell planering skapar en god översikt över det som förväntas under ett 
projekt. Istället för att skriva ner en lista på vad som skall göras kan det vara enkelt att följa en 
visuell tavla av det hela, det är också ett viktigt system för att upptäcka avvikelser i rätt tid. 
(Ottosson, Dynamisk Produktutveckling 1999) 

3.3 Nyhetsgranskning 
Vid utveckling av en ny produkt eller tjänst så är det viktigt att veta huruvida den är ny, om den 
finns på marknaden eller om någon har rättigheter till den. För att undersöka detta kan man göra 
en nyhetsgranskning. Nyhetsgranskningen kan t.ex. göras genom att söka igenom olika 
patentdatabaser, sökmotorer och höra med personer som har kunskap inom området. 
Granskningen görs för att förhindra att man gör intrång i någon annans rättigheter eller att man tar 
fram något som redan finns.  

3.4 Kunskapsgap 
För att undvika överraskningar under projektet när kunskapen inte räcker till så används hantering 
av kunskapsgap. Man bör identifiera kunskapsgap tidigt i processen och här är kvantiteten viktig. 
Det underlättar att ha åtminstone projektplan och möjlig beskrivning av lösning på produkten för 
att främja identifieringen av kunskapsgapen. (Ottosson, Dynamisk Produktutveckling 1999) 
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3.5 Set-based Design 
Set-based design är en metod som syftar på att ta beslut i projektet så sent som möjligt, men inte 
för sent. Att fatta beslut tidigt i en projektprocess leder ofta till beslut utan ordentlig grund på 
otillräcklig information och begränsade kunskaper. Genom att ta beslut senare i processen har en 
mer gedigen grund hunnit byggas upp och besluten kan tas med bättre bakgrund. Man börjar med 
att kartlägga lösningsrymden, sedan letar man upp de lösningar som överlappar varandra och 
därmed fyller kraven för de olika delfunktionerna och hela konceptet, därefter skall man fastställa 
att det fungerar innan beslut fattas. En utvecklingsprocess och en designprocess beskrivs oftast 
som illustrerat i Figur 3.1 nedan, i början av processen kartläggs en stor del av lösningsrymden 
och många gånger får man backa några steg för att komma framåt igen.  

 

 

 

Figur 3.1 –Design och utvecklingsprocess.  
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4 Metod för projektprodukt 
I detta avsnitt beskrivs de metoder som använts för att effektivisera och optimera 
produktutvecklingen genom projekts gång.  

4.1 Moodboard –Design 
Moodboard är en board(tavla) som kan vara både digital och fysisk med olika bilder, material, 
typsnitt och symboler i ett kollage. Den används för att få en uppfattning av vilka material, färger 
och vilken utformning som skall användas, den skall skapa en känsla som skall återspeglas när du 
ser produkten. Att använda sig av en moodboard är ett effektivt sätt att skapa en rödtråd genom 
hela design- och utformningsprocessen, vilka blir allt mer viktiga i ett medvetet samhälle med hög 
konkurrens. (Österlin 2011) 

4.2 Intervju 
Intervju menas att minst två personer har en konversation där den ene ställer frågor till den andre. 
Detta är bra metod för att erhålla information och kunskap som kan vara till hjälp under projektets 
gång. Intervjuer kan bidra med flera olika informationsvinklar beroende på vilken grupp du 
intervjuar. Till exempel så kan intervjuer med experter och kunniga inom området genomföras för 
att öka förståelse och inbringa kunskap i projektet, likaså användare och andra intressenter för att 
få feedback och tips från de som berörs av projektet. Intervjuer kan göras med att träffa personer 
fysiskt, över telefon och även mejlkontakt. 

4.3 Konceptskiss 
Konceptskiss är en metod för att fylla mellanrummet mellan funktioner och design, skillnaden 
mellan att se problemet och att lösa problemet. Konceptskissen visar de delar som skall 
representeras i lösningen, deras vikt/hierarki och hur de hör ihop. Utförandet av konceptskissen är 
att du skriver koncept/information i Nodes, som är cirklar, och sedan drar du streck emellan som 
visar hur alla koncept skall kommunicera och höra ihop. Konceptskissen är bra alternativ till 
traditionell produktutvecklings metod funktionsanalys och utförs för att se hur information hör 
ihop och hur de bör vara länkande på en webbplats. (Brown 2011) 

4.4 Brainstorming 
Brainstorming är en metod som till fördel används tidigt i projektet för att få fram och diskutera 
spontana idéer, kan även användas under projektets gång och olika delar. Genomförs med fler än 
två personer som sitter och diskuterar kring ett givet problem. Metoden kan genomföras på många 
olika sätt men principen är att inga idéer får kritiseras för att gynna kvantitet och utveckla 
varandras idéer.(Ullman, 2010)(Holmdahl, 2010)  
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4.5 BAD-MAD-PAD 
BAD-MAD-PAD är verktyg för en effektivare idégenerering.  

Ottosson skriver att produktutvecklarens allra viktigaste hjälpmedel är den egna hjärnan och 
perceptionsorganen(sinnen som syn, känsel, hörsel, smak, lukt). Det första en person gör när den 
får ett problem är att tänka sig till en lösning, det uppkommer många idéer men de som inte 
fungerar går man snabbt vidare ifrån och fortsätter till dess att en godtycklig lösning är funnen. 
Som steg två kommer Pencil Aided Design och nu skall lösningen bli en skiss. Här kan man få en 
bättre uppfattning och mer konkret bild av det man kommit fram till genom BAD. Efter skissen så 
använder man sig av MAD, Model Aided Design, nu skall en modell av lösningen skapas. Det är 
lättare att få en förståelse hur det skall fungera praktiskt och om det är genomförbart. BAD, PAD 
och MAD är verktyg som förbättrar och utvecklar en effektiv tankeprocess vilket är viktigt i 
dynamisk produktutveckling och innovationsverksamhet. (Ottosson, Dynamisk 
Innovationsverksamhet 1999) (Ottosson, Dynamisk Produktutveckling 1999)  

4.6 Marknadsundersökning 
En marknadsundersökning är en viktig del i utvecklingen av nya varor eller tjänster. 
Marknadsundersökningar kan göras mot olika målgrupper för att få ut viktigt information av 
intressenter och svar på frågor kring produkten/tjänsten. För att få ut ett så effektivt resultat som 
möjligt har projektets marknadsundersökning utvecklats med hjälp av Marknadsundersökning – 
En handbok skriven av Lars Christensen, Nina Andersson, Carin Carlsson och Lars Haglund. 
(Christensen, o.a. 2001) 

4.7 Benchmarking 
Benchmarking är en metod för att jämföra sin idé/produkt mot existerande lösningar på 
marknaden. Att studera konkurrenters likheter och skillnader kan bidra med utvecklingsförslag 
och påvisa vilka fallgropar som kan undvikas. 
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5 Teori och referensram 
I detta avsnitt berörs den teori som anses vara av vikt för projektet. 

 Diabetes Mellitus 
Diabetes Mellitus är ett samlingsnamn på olika sjukdomar som har en gemensam nämnare, de ger 
förhöjda glukosvärden i kroppen. I huvudsak finns det två olika former av diabetes, typ 1 och typ 
2. I de två fallen så är det olika faktorer som påverkar att kroppen inte kan tillgodo göra sig socker 
och kolhydrater utan istället får man ett överskott i blod och vävnader. Det höga blodsockret 
skadar sedan nervsystem och blodkärl. 

Insulin är ett hormon som gör att kroppen kan hantera socker och kolhydrater. Man kan säga att 
insulinet fungerar som en nyckel som öppnar cellerna och släpper in socker och kolhydraterna så 
att cellerna kan använda den energin. Utan insulin så åker socker och kolhydrater bara förbi 
cellerna och man urinerar ut det istället och går då runt med farligt höga blodsockervärden. 
(Sundin 2008) 

 

Figur 5.1 Diabetes Mellitus: Bild av ord sammankopplade till Diabetes. 
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5.1.1 Diabetes typ 1 

Diabetes typ 1 ger förhöjda glukosvärden i kroppen som resultat av att kroppen attackerar sina 
egna insulinproducerande celler. Detta kallas en autoimmunsjukdom och innebär att kroppens 
egna immunförsvar identifierar en del av kroppens egna celler som något som hotar kroppen och 
försöker sedan göra sig av med dem. Detta leder ganska snabbt till att kroppen inte längre har 
några insulinproducerande celler vilket får stora konsekvenser. 

Vid diabetes typ 1 så har du alltså tillslut inget insulin i kroppen vilket gör att cellerna aldrig kan 
tillgodose sig med energin som kolhydraterna och sockret vanligtvis ger. Det här leder till skyhöga 
blodsockervärden och en orkeslös kropp där cellerna inte får tillräckligt energi. (Sundin 2008) 

5.1.2 Diabetes typ 2 

Majoriteten av alla som har diabetes i Sverige har typ 2 diabetes. Typ 2 skiljer sig från typ 1 då de 
insulinproducerande fortfarande fungerar. Istället så har cellerna blivit mindre känsliga mot 
insulinet, ofta är detta en följd av ett högt påslag av insulin under lång tid som gjort att cellerna 
blivit ”vana” och effekten av insulinet är inte tillräcklig. Detta beror till stor del av livsstilen men 
också beroende på arv.  (Sundin 2008) 

5.1.3 LADA 

LADA brukar kallas diabetes 1,5 och står för Late Autoimmun Diabetes in Adults. Det är precis 
som diabetes typ 1 en autoimmun sjukdom men den drabbar ofta medelålders och äldre och 
kroppen förstör inte de insulinproducerande cellerna i samma hastighet utan den är något mildare 
och långsammare. (Sundin 2008) 

5.1.4 MODY 

MODY står för Maturity Onset Diabetes in Young och är egentligen samlingsnamn för flera olika 
former av ärftlig diabetres. MODY har fler likheter med typ diabetes 2 och är betydligt vanligare 
hos unga. (Sundin 2008) 

5.1.5 Komplikationer 

Diabetes är en sjukdom som styrs av mycket mer än medicin och kost. Insulinkänsligheten 
påverkas av olika saker så som stress, sjukdom, menstruation, fysisk aktivitet, sömnkvalitet och 
liknande. Detta gör att blodsockret kan påverkas olika vid samma mängd insulin och samma 
dagsrutin, som vid frukost, men ändå få helt olika resultat på blodsockret. Det är väldigt viktigt att 
ha ett kontrollerat blodsocker för diabetiker för att minska risken för komplikationer. (Sundin 
2008) 
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Figur 5.1 –Blodsockerkurva, bra dag.   Figur 5.2 –Blodsockerkurva dålig dag. 

5.2 Offentliga Upphandlingar 
Offentliga upphandlingar finns för att gynna konkurrens och på bästa sätt hushålla med 
skattemedlen. Det innebär att t.ex. en kommun specificerar något som de ska göra om eller 
behöver köpa in och då skall många olika företag få möjlighet att lämna in ett prisförslag och 
sedan skall det bästa förslaget för uppdraget användas. Det finns regler och bestämmelser som 
måste följas när offentliga myndigheter skall inhandla något, dessa bygger på EU-direktiv och Lag 
(2007:1091) om offentlig upphandling, grundprinciperna bygger på objektivitet och öppenhet.  
(Konkurrensverket 2014) 

Vid bestämmelser för vilka hjälpmedel som skall finnas vid egenvård är upphandlingen en viktig 
del. Detta avgör vilka hjälpmedel som finns tillgängliga för vårdtagaren/användaren. 

5.3 Webbutveckling och verktyg 
5.3.1 HTML  

HTML står för HyperText Markup Language och är ett språk som ligger bakom strukturen på de 
webbsidor du kan se på internet. Det kan beskrivas som en text som innehåller aktiva 
hänvisningar. HTML ger dokumentet dess struktur så som styckesindelningar, rubriker m.m. och 
är en av de grundläggande standarderna på webben. Standarden är skapad så att alla webbsidor ser 
likadana ut i alla webbläsare, helt enkelt att webbläsarutvecklare vet vilken standard de skall följa 
när de skapar sina program. (Staflin 2013) 
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5.3.2 CSS 

CSS står för Cascading Style Sheet och är en mall som berättar hur ett innehåll på en webbsida 
skall presenteras. Det är en formatmall som berättar hur man vill formge ett html dokument. Det 
har alltså inte något med själva dokumentets innehåll, utan bara hur det visas. Man kan välja att 
använda sig av en mall för en hel webbsida, vilket förenklar arbetet avsevärt. CSS är alltså det som 
påverkar hur teckensnitt, marginaler, linjer, höjder, bredd, bakgrundsfärg/bild och mycket annat 
visas. CSS är en standard, en standard är att föredra då den bidrar till enklare utveckling och 
underhåll. (Staflin 2013) 

5.3.3 Domän och Webbhotell 

För att din webbsida skall ha en URL eller länk att gå in på så behöver du köpa ett domännamn. 
Det är en adress som ger åtkomst till en server som kan visa upp innehållet som är enkel att 
komma ihåg, IP-adresser fungerar på samma sätt, men är något svårare att minnas. www.hh.se är 
ett exempel på en adress där domännamnet hh är köpt och sedan har man valt ett toppdomän, i 
detta fallet .se (kan vara .com, .nu, .org). Domännamnet blir sedan köparens egen adress på nätet. 
Det finns flera olika ställen att tillhandahålla ett domännamn. På Hemsida24, som du kan läsa mer 
om nedan, ges möjlighet till att köpa domännamn samtidigt som du betalar för webbverktygs-
funktionen. Sedan finns det webbhotell som kan ge domännamnet en plats på deras server så att 
webbsidan hela tiden ligger på webben. Använder man sig av webbhotell finns det oftast en del 
gratisverktyg som kan bistå med olika gratismallar att bygga webbsidor från eller om man skapat 
sin egna genom och vill lägga upp dem som HTML och CSS-dokument. (Staflin 2013) 

5.3.4 HEMSIDA24 

Hemsida24 är ett internetbaserat betal-verktyg för att skapa hemsidor och e-butiker. Verktyget 
hjälpen till att bygga upp och administrera en hemsida eller e-butik men kräver inga direkta 
kunskaper inom HTML och CSS. Det finns färdiga mallar att tillgå som du sedan kan göra 
ändringar i och enkelt byta ut bilder och redigera typsnitt, färg och så vidare. Hemsida24 använder 
sig av drag and drop vilket innebär att du kan välja ett block, så som knapp, text, bild och så vidare 
för enkelt ändra designen, funktionen och innehållet på sidan. Användningen kräver ett konto från 
vilket du administrerar alltihop och efter det kan du göra ändringar på vilket dator som helst med 
tillgång till internet. (Hemsida24 2016) 

5.3.5 WordPress 

WordPress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, webbstandard och 
användarvänlighet. Verktyget är kostnadsfritt och var från början mest till för bloggare men det 
fungerar lika bra till vanliga företag- och informationssidor och fler börjar använda verktyget även 
på detta sätt. WordPress är ett populärt verktyg som är tillgängligt för alla. För att använda sig av 
WordPress krävs inga kunskaper inom HTML och CSS men i vissa fall men vid mer avancerade 
funktioner kan det underlätta att ha den kunskapen. (Wordpress 2016) 
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5.3.6 Användarvänlighet 

Användarvänlighet är ett kvalitets attribut som berättar hur enkel användargränssnittet är att 
använda och förstå. Det finns fem delar som definierar användarbarhet. 

• Lärbarhet(Learnability):  
Hur enkelt är det för användaren att åstadkomma enkla uppgifter första gången de möter 
designen?  

• Effektivitet(Efficiency):  
När användaren har lärt sig designen, hur fort kan dem utföra uppgifter? 

• Minnesvärdhet(Memorability):  
När användaren återvänder till designen efter att inte använt den på ett tag, hur snabbt 
återfår de sina färdigheter? 

• Fel(Errors):  
Hur många fel gör en användare, hur allvarliga är dessa fel och hur enkelt kan de åtgärda 
dessa fel? 

• Tillfredställelse(Satisfaction):  
Hur trevligt är det att använda designen? 

Det finns flera andra viktiga kvalitetsattribut och en av dessa som hänvisar till designens 
funktionalitet: Gör den vad användaren behöver? 

Användarvänlighet är otroligt viktigt att ta tillvara på vid uppbyggnad av en webbsida. Om 
webbplatsen är svår att använda kommer besökaren att lämna sidan. Om inte startsidan tydligt 
uppger vad företaget erbjuder/gör kommer besökaren att lämna sidan. Om besökaren kommer 
vilse på sidan så kommer de att lämna sidan. Om informationen och innehållet inte är enkel att 
förstå eller hitta så kommer besökaren att lämna sidan. När webbsidan kräver för mycket av 
besökaren så kommer det att lämna, för folk är bekväma och oftast finns det liknande webbsidor 
med snarlik information. 

Slutligen så poängteras det vikten av att göra användarstudier och att det ofta gynnas av att göra 
ofta med få deltagare än en stor med många deltagare som istället ofta blir mindre genomgående. 
(Nielsen 2012)  
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6 Utvecklingsprocess 
Under detta avsnitt så får ni genomgående följa processen från idé generering till färdig prototyp 

6.1 Inledande idégenerering  
6.1.1 Brainstorming 

Med hjälp utav brainstorming inleddes projektet med att hitta alla tänkbara lösningar till 
problemformuleringen. Brainstorming skall ske med två eller fler deltagare och då projektet drivs i 
egen regi med en projektmedlem så har andra värdefulla nyckelpersoner tillfrågats att delta i 
brainstormingen.  Dessa har tillexempel varit klasskompisar, vänner och bekanta, 
diabetesförbundet och framför allt har diskussioner uppstått i Facebook forum för diabetiker 
(Bolla diabetestankar) vilket har bidragit till mycket intressanta aspekter och viktigt information 
för utvecklingsarbetet. Utifrån dessa brainstormingssessioner har det ihop med andra metoder och 
verktyg mynnat ut i många av de skisser och modeller som finns i bilaga 7. 

6.1.2 Brain Aided Design 

Under hela projektet som helhet och in i minsta detalj har Brain Aided Design tillämpats. Vid 
webbutveckling är användarvänlighet ett otroligt viktigt perspektiv och därmed är den grafiska 
profilen otroligt viktig för uppfattningar angående webbverktyget. Därav har alla delar hemsidan, 
så som logga, färgval och liknande tänkts ut noga vilket efter BAD ofta har tagits vidare till både 
penna och modell nivå.   

6.2 Koncept generering 
6.2.1 Konceptskiss 

För att skapa en uppfattning om strukturen och innehållet på webbsidan användes en konceptskiss 
som grund. Konceptskissen har legat till grund för all strukturering för vidare utveckling och lika 
så innehållet på webbsidan. Konceptskissen finner ni i bilaga 9. 

6.2.2 Moodboard 

En moodboard skapades i tidigt skede av projektet. Den gjordes för att lättare finna de kärnvärden 
och den känslan som ville uppnås med webbsidan. Det är ett bra sätt att inte tappa bort designen 
då man kunde ta ett steg tillbaka och kolla på den under utvecklingsprocessen. Moodboarden och 
en sammanfattning finner ni på bilaga 5. Den består av fyra bilder som representerar enkelhet, 
struktur, visuell och de färgvalen som tänker spegla webbsidan både med utseende och innehåll. 
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6.2.3 Pencil Aided Design 

För att få en bättre bild över de idéer och tankar som uppkom från BAD tillämpades sedan Pencil 
Aided Design. Detta innebar att föra över de idéer som funnits i huvudet till papper med hjälp av 
penna. Det gav en bättre uppfattning av hur de olika designaspekterna påverkade prototypen och 
en möjlighet till att gör ändringar, kombinera de olika skisserna för att sedan ta det vidare till nästa 
nivå inom konceptgeneringen. Ett urval av de skisser som skapades för konceptlayouts finner ni i 
bilaga 7. 

 
Figur 6.1 Pencil Aided Design konceptförslag. 

6.2.4 Model Aided Design 

Model Aided Design tillämpas för att få en bättre uppfattning över hur de layoutskisser som 
gjordes med PAD skulle te sig på en dator så testades olika webbprogram och designmallar. För 
att på ett så bra sätt som möjligt ordna information, design och innehåll och genom att alltid tänka 
på användarvänligheten var det viktigt att skapa modeller för att få en verklig uppfattning. Det 
smidiga med model aided design är att de går att använda som tidiga prototyper och de layout 
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förslag som gjordes i MAD utvärderades och testades noggrant för att ta ut fördelar och nackdelar. 
Dessa modeller kan ni se i sin helhet under bilaga 8. 

6.3 Undersökning och informationsstudier 
6.3.1 Marknadsundersökning och behovsanalys 

I projektets inledande fas utfördes en marknadsundersökning, se bilaga 6, för att undersöka om ett 
behov av en lösning av problemformuleringen fanns. Undersökningen bestod av 10 frågor och på 
den första frågan efterfrågades ålder för att studera hur det påverkar resultatet av resterande frågor. 
Resterande frågor var kryssfrågor med syfte att utläsa om problemformuleringen stämmer och ifall 
det finns ett behov. Marknadsundersökningen skapades via Survey Monkey och delades sedan i ett 
forum på Facebook vid namn ”Bolla diabetestankar :)” och visade på goda resultat med över 100 
svarande.  

”Bolla diabetestankar J” gruppbeskrivning lyder enligt följande ”En grupp för alla med diabetes. 
En grupp där ingen fråga är knasig. En grupp där du kan få svar på vad som helst, En grupp där vi 
stöttar och peppar och även ger svar på tal. En grupp för alla.”, den innehåller både anhöriga, 
sjukvårdspersonal och personer med diabetes och den har 5374 medlemmar(2016-03-13) i 
åldrarna ca 15-70 vilket anses vara en god spridning. Svar på marknadsundersökningen finner ni i 
bilaga 6.Det finns en risk med att dela marknadsundersökningen på webben(i detta fallet, 
facebookgruppen) då den inte når de som inte är bekväma med att använda sig av en dator eller 
mobilenhet. Detta bör tolkas in i svaren på fråga 3 och 6 då dessa frågor gäller hur man får 
information idag resp. hur man vill ha det.  

6.3.2 Intervju 

Intervju har använts genom hela projektet i olika delar och med flertalet personer och anses vara 
en viktig del av projektet. Intervju via mejl har använts i stor utsträckning mot Landsting och 
regioner med syfte att få information angående gällande upphandlingar. En djupare intervju med 
Madelene Winbo på Region Halland utfördes för att få bättre förståelse kring upphandlingar. 
Vidare har kontakt med Lena Insulander, Handläggare Hälso- och sjukvårdsfrågor, varit en stor 
tillgång till projektet för att bolla idéer med och etablera nya kontakter med upphandlingsenheter 
och landsting.  

6.3.3 Användaranalys  

För att försäkra sig om att utformningen och innehållet av webbsidan användarvänlig har 
kontinuerliga användaranalyser genomförts. Dessa har utförts genom att utomstående har fått testa 
genomföra olika uppgifter som att hitta ett specifikt hjälpmedel och feedbacken var muntlig. 
Dessa analyser kommer fortsätta att tillämpas under det kontinuerliga utvecklingsarbetet för att 
inte tappa användarperspektivet på vägen. 
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7 Resultat 
Under detta avsnitt så redogörs resultatet av projektet, vad som har gjorts samt att affärsplanen 
berörs. 

7.1.1 Produkten 

Schysst Diabetes är ett webbverktyg i form av en webbsida som är uppbyggt med en databas över 
befintliga hjälpmedel för diabetiker. Målet är att ge diabetiker och anhöriga möjligheten att hitta, 
jämföra och diskutera olika hjälpmedel för att göra ett mer aktivt val och i längden förbättra hälsan 
för diabetiker. Diabetiker och anhöriga kan gå in och enkelt dela och hitta information, omdömen 
och tips om olika hjälpmedel kommer bidra till mer personliga och anpassade val.  

7.1.1.1 Startsida 

Det första besökaren möter är en simpel och lättnavigerad startsida, se figur 1, som består av ett 
sidhuvud med logotypen för Schysst Diabetes. Under sidhuvudet finns en meny som består av 
rubriker som ”Hem”, ”Lite om diabetes”, ”Upphandlingar”, ”Hjälpmedel” och ”Nyheter” som 
förklaras med ingående nedan. På startsidan finns bilder och info-rutor där innehållet anpassas 
efter önskemål och kommer bytas ut mot olika delar som vill belysas. Där under finns ett galleri 
av fyra bilder med senaste nyheterna inom diabetesvården, se figur 7.1. 

  

 
Figur 7.1 –Startsida. 
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7.1.1.2 Lite om diabetes 

Om man sedan går vidare till ”Lite om diabetes” får man ner en dropdown-list med tre olika val, 
se figur 7.2. Du kan även trycka in på samma rubrik och kommer då till en startsida för info om 
diabetes och får sedan samma val som i menyn i form av klickbara bilder. De val som ges under 
sidan ”Lite om diabetes” är ”diabetes typ 1”, ”diabetes typ 2” och ”Lada, Mody och Graviditet”. 

 

Figur 7.2 –Lite om diabetes. 
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Sedan kan man välja att ta sig till infosidorna angående olika typer av diabetes och dessa ser är 
alla uppbyggda på samma vis, med en kort introduktionstext och en längre förklaring nedan, se 
figur 7.3. 

Figur 7.3 –Infosida ,exempel diabetes typ 1. 
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7.1.1.3 Upphandlingar 

Under rubriken ”Upphandlingar” får du, på samma sätt som under ”Lite om diabetes”, ned en 
dropdown-list med Sveriges Landsting, se figur 7.4. Dessa är sorterade i bokstavsordning för 
enkel överblick och igenkänningsfaktor. Efter detta går vi vidare in till sidan för Region Halland 
som exempel.  

 
Figur 7.4 –Upphandingar, dropdown.list med landsting. 
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Varje landstings informations-sida är uppbyggd på samma sätt med en lista på landstingets 
kommuner och en egen designad karta med markering över det valda landstinget, i detta fallet 
Halland. Markeringen på kartan är vald att göra i blått som är färgen som förknippas med diabetes, 
den blå cirkeln internationella symbolen för diabetes (International Diabetes Federation 2016). 
Nedanför detta är sidan indelad i tre kolumner med tro olika rubriker ”Insulinpump”, 
”CGM/FGM” och ”Blodsockermätare” under dessa finns sedan blåa knappar med namnet på de 
hjälpmedel som finns upphandlade i Halland. Följer man sedan se de blå knapparna till 
exempelvis Omnipod så kommer vi vidare till nästa sida.  

 
Figur 7.5 –Uppahandlingar, exempel Halland.  
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7.1.1.4 Infosidor hjälpmedel 

I figur 7.6 visas sedan ett exempel på hur en infosida kan se ut, denna visar Omnipod. Även 
infosidorna är uppbyggda på samma sätt med en bild först och sedan en inledande kort 
informations text följande av en lista av de mest relevanta specifikationerna och sedan följer en 
mer ingående informations text av hjälpmedlet.  

I ett av användartesterna som genomfördes fick projektet feedback om att många gånger kanske 
man bara har intresse av att läsa om en specifik insulinpump och att det då borde finnas en annan 
sorts lista över detta. Det poängterades att det kunde vara otympligt att försöka leta upp respektive 
insulinpump via en upphandlingssida. Detta gjorde att det skapades en till rubrik i menyn med 
”Hjälpmedel” och via denna rubrik når du, precis som på upphandlingar, alla de hjälpmedel som 
är av relevans i Sverige. Det har även tagits hänsyn till att det eventuellt kommer finnas 
hjälpmedel som folk är intresserade av som kanske inte finns i Sverige än i ett första stadie 
kommer dessa finnas under ”Nyheter” för att sedan, om de blir klart att de skall lanseras i Sverige, 
flyttas till under rubriken ”Hjälpmedel”.  

Figur 7.6 –Infosida, exempel Omnipod. 
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7.1.1.5 Smartphone anpassning 

Nedan visas ett urval av bilder från mobilanpassningen av sidan. Dessa figurer har bildtext som 
förklarar vad bilderna illustrerar och de vyer som presenteras är desamma som förklaras mer 
utförligt under rubrikerna 7.1.1.1 Startsida, 7.1.1.2 Lite om diabetes, 7.1.1.3 Upphandlingar och 
7.1.1.4 Infosidor hjälpmedel. 

  
Figur 7.7 Startsida.                                 Figur 7.8 Lite om diabetes.                Figur 7.9 Upphandlingar, Värmland.  

 
Figur 7.10 Upphandlingar, Värmland.  Figur 7.11 Upphandlingar, Värmland.   Figur 7.12 Infosida hjälpmedel. 
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7.1.1.6 Anpassning för surfplatta 

Nedan visas ett urval av bilder från anpassning av sidan för surfplattor. Dessa figurer har bildtext 
som förklarar vad bilderna illustrerar och de vyer som presenteras är desamma som förklaras mer 
utförligt under rubrikerna 7.1.1.1 Startsida, 7.1.1.2 Lite om diabetes, 7.1.1.3 Upphandlingar och 
7.1.1.4 Infosidor hjälpmedel. 

 
Figur 7.13 Startsida.     Figur 7.14 Lite om diabetes. 
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Figur 7.15  Upphandlingar, Halland.           Figur 7.16 Infosida hjälpmedel, Omnipod. 

7.2 Logotyp och utformning av webbsida 
När namnet för produkten var bestämt var det dags att skapa en logotyp. Den har tagits fram med 
hjälp utav idé generering i form av BAD, PAD och MAD, se bilaga 7 och 8. Logotypen ser ni 
nedan, figur 7.17. Den blå cirkeln som binder ihop de två orden valdes för dess symbolik, de är 
den internationella diabetes symbolen (International Diabetes Federation 2016), cirklen är 
återkommande hela webbplatsen igenom för igenkänningsfaktor. Vidare valdes färgen blå, även 
den för dess symbolik och anknytning till diabetes (International Diabetes Federation 2016). Dessa 
val i form av färg, typsnitt och övrig utformning speglas igenom hela webbsidan.  

Figur 7.17 Schysst Diabetes Logotyp, Tilde Lavesson 2016. 
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7.3 Affärsplan 
7.3.1 Affärsidé 

Schysst diabetes är en webbplats som skapats med fokus på rätt hjälpmedel till rätt person. 
Webbverktyget skall bidra med information, öka valmöjlighet och kunskap. Skapa möjligheter för 
diabetiker att lättare få en översikt över tillgängliga hjälpmedel i respektive region.  Målet är att 
skapa en effektivisering av de hjälpmedel och resurser som finns och öka delaktigheten vid val av 
hjälpmedel och förhoppningsvis ett resultat med friskare och mer välmående vårdtagare. 

7.3.2 Produkten 

Schysst diabetes är ett webbverktyg som är uppbyggt med en databas över de hjälpmedel som 
finns att tillgå inom Sverige för diabetiker. Då tillgängligheten är olika i alla Sveriges landsting på 
grund utav lagen om offentlig upphandling och att landstingen sköter sin egen upphandling är 
sidan också uppdelad i regioner och landsting. Sedan har respektive landsting och region en egen 
lista över tillgängliga hjälpmedel. Webbsidan skapades för att förenkla och skapa delaktighet vid 
val av hjälpmedel, delaktighet tros skapa högre engagemang och därmed främja hälsan och det 
vardagliga livet för diabetiker och anhöriga.  

7.3.3 Konkurrensanalys 

Projektet inleddes med en konkurrensanalys för att hitta liknande produkter som fanns på 
marknaden. Detta har sedan gjorts kontinuerligt under projektets gång för att vara uppmärksam på 
eventuella förändringar på området. Ingen liknande komplett lösning har identifierats på 
problemet, de finns sidor med gällande upphandlingar och givetvis har varje tillverkare 
information att tillgå angående deras produkter men inget som kombinerar och förenklar det som 
Schysst Diabetes gör. 

7.3.4 Marknad 

Den marknad som nås med produkten har en omfattande bredd. De som finner intresse i produkten 
kan vara diabetiker, anhöriga, sjukvårdspersonal såväl som medicintekniskt intresserade och 
tillverkare, i Sverige, vilket är en stor grupp. Diabetes är också en av de mest växande 
välfärdssjukdomarna vilket bidrar till att det ständigt finns nya potentiella kunder att nå.  

7.3.5 Marknadsföring 

För att marknadsföra produkten och skaffa sig besökare kommer webbsidan i första hand 
marknadsföras i sociala medier så som i diabetes relaterade grupper på Facebook. Skaparna av 
större delen av dessa grupper tillåter marknadsföring av diabetesrelaterade produkter vilket gör att 
produkten har möjlighet att nå en ganska specifik målgrupp gratis och relativt snabbt.  

Vidare skall det undersökas hur sjukvården ställer sig till att lämna broschyrer och information på 
mottagningar för diabetiker och även för att nå sjukvården. Schysst Diabetes förlitar sig initialt på 
att sociala medier kan få ett kraftigt genomslag och då sidan har relativt låga kostnader ses detta 
som en bra start. 
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7.3.6 Varumärke 

Vid namnsättning av produkten gjordes omfattande marknadsstudier och framför allt undersöktes 
lediga domännamn som kunde kopplas till produktens namn. Schysst Diabetes syftar till att skapa 
en mer rättvis och jämlikvård där alla har rätt att se vilket utbud som finns och med rätt kunskap 
kunna ta ett välgrundat beslut. Vidare har logotypen bearbetats och utformats under de krav att 
namnet skulle förmedla produkt namnet. Den blå cirkel som är kombinerad med produktnamnet är 
en internationell symbol för diabetes och skapar igenkänningsfaktor.  

7.3.7 Ekonomi 

Innan webbsidan lanserats är det svårt att säga hur många besökare den kommer att generera. Då 
intäkter på nätet ofta är relaterat till antalet besökare är det därför svårt att göra en ekonomisk 
kalkyl på hur det kan se ut. Tanken är att när webbsidan lanseras skall Google adsense tittas över 
och även möjlighet till affiliatemarknadsföring (Wordpress 2015). Men för att denna typ av 
intäkter skall kunna beräknas, behövs besökarstatistik så i initialt skede kommer sidan bekostas av 
projektägaren och projektets ”Sådd”-pengar från Sten Fåhrés stependie för projekt i egen regi.  

7.3.8 Tidsplan 

Maj 2016 – Examensarbetet och en första prototyp färdigställs vid Halmstad Högskola. 

Sommaren 2016 – Uppbyggnad av webbsidan fortsätter, fylla på med fakta och nyheter under 
respektive rubriker och färdigställa befintliga funktioner.  

Hösten 2016 – Under hösten kommer fortsatta marknadsundersökning på besökare genomföras, 
för att förbättra och skaffa en grund för utbyggnad av funktioner på webbsidan. Under hösten så 
kommer kontakt med tillverkare etableras för att säkra ekonomin för projektet genom annonsering. 
Läge på att se om det ska finnas olika versioner av information för produkterna, något för 
betalande tillverkare och något för icke-betalande, dock viktigt att detta inte går ut över besökarna 
så att de slutar använda webbsidan.  

Våren 2017 – Förhoppning om självfinansierande webbsida med alla delar kompletta och 
fungerande.  
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8 Diskussion –Produkt 
I början av projektet skapades en projektplan med projektmål, syfte och avgränsningar. I de mål 
som beskrevs så var huvudmålet en fungerande prototyp av en lösning på problemet vid 
UTEXPO. Det målet är uppnått och en fungerande prototyp finns och skall fortsätta revideras för 
att uppnå en attraktiv produkt.  

Schysst Diabetes skapades för att förenkla för diabetiker vid val av hjälpmedel genom att kunna 
besitta rätt information innan ett val görs. Under året som gått har en användarcenterad prototyp 
vuxit fram och målet är att den inom kort skall finnas tillgänglig för allmänheten. Av den tidsram 
som projektet innefattar fanns det ingen möjlighet att bygga upp en webbsida från grunden även 
om projektet besitter kunskap att programmera webbsidor. Av denna anledning togs ett beslut 
ganska tidigt i processen att ett webbverktyg skull användas vid prototypbygget. Målet och 
visionen är att snart börja bygga upp webbsidan från grunden och därmed få större valmöjligheter 
och anpassningsmöjligheter för hur webbsidan är uppbyggd. Det är till stor fördel som allt arbete i 
detta projektet ligger som grund för uppbyggnaden av den nya webbplatsen i framtiden vilket ss 
som en stor tillgång för framtiden.  

Prototypen av Schysst Diabetes lever upp till de förväntningar och mål som i början av projektet 
sattes och det är med stolthet den presenteras på UTEXPO-mässan vid Halmstad Högskola.  

8.1 Etik och moral 
Schysst Diabetes är en webbsida vars syfte är att sprida information utan att på något sätt ersätta 
eller ifrågasätta sjukvården. Schysst Diabetes avsäger sig därför allt ansvar vad gäller tolkningar 
och felaktigt användande av innehåll, information och webbsidans funktion. Schysst diabetes är ett 
informationsverktyg, specifik produktfakta och val av hjälpmedel bör därför alltid göras i samråd 
med sjukvårdspersonal och kontrolleras av den samma.  

8.2 Arbetsmljö 
Schysst Diabetes har utvecklats som ett examens arbete på Halmstad Högskola. Arbetstider har 
varit förlagd dagtid måndag till fredag med normala arbetstider, 8-17 och sedan projektstart har 
hälften av den arbetstid disponerats på projektet vilket anses vara rimliga arbetsförhållanden. 
Vidare har en kombination av Halmstad Högskolas projektrum och högskolebibliotekets använts 
som arbetsplats vilket anses vara en godkänd arbetsmiljö.  
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8.3 Hållbar utveckling 
Socialt – Produkten kommer kunna användas av alla som har tillgång till internet och det är 
viktigt att alla skall få samma förutsättningar. Produkten kommer vara kostnadsfri vilket är viktigt 
då de minskar risken för att användningen skulle begränsas av ekonomiska skäl.  

Ekonomiskt – Schysst Diabetes hoppas bidra till kunskap före val vilket gör att personer med 
diabetes hittar rätt hjälpmedel snabbare, vilket innebär onödiga kostnader av tester av olika 
hjälpmedel. Schysst Diabetes hoppas eliminera eventuellt testa och släng tänk och grundar sig i 
aktiva, genomtänka beslut. Vidare minskas problematik vid flytt då det kan förberedas i tid med 
planering av befintliga hjälpmedel vilket anses ha god ekonomisk påverkan.  

Ekologiskt – Då produkten är digital så krävs inga större materialåtgångar. Webbsidan använder 
sig av en befintlig server vilket innebär att en sådan inte behöver införskaffas och om detta skulle 
bli aktuellt i framtiden så är det en påverkan vid ett eventuellt investeringstillfälle där de får 
undersökas av miljöpåverkan av befintligt utbud vid den tidpunkten. Vidare kommer 
energiförbrukning och miljöaspekter kontrolleras på företaget som tillhandahåller server åt 
produkten. 
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9 Diskussion -Projekt 
Projektet startade i september men i det skedet bestod projektgruppen av två medlemmar som efter 
halvtidsredovisningen tog beslutet att avbryta det projektet då det ansågs för omfattande. 
Projektgruppen försökte under en tid hitta ett nytt projekt men hade svårt att finna ett ämne som 
var intressant för båda. Detta ledde till att projektgruppen gick skilda vägar och efter ett tag togs 
detta projekt vid, enskilt av Tilde Lavesson.  

Projektstarten blev därmed försenad och kom därför inte igång förens i januari 2016. Detta har 
klart bidragit till en mer pressad tidsram och med allt det medför vilket kanske bidrar till att 
visionen för projektet var något större än det resultatet som uppnåtts. Men med den tid som 
projektet disponerats över så är det med stor stolthet som projektprodukten och dess arbete 
presenteras.  

Projektmodellen anses ha passa projektet bra och har varit väldigt givande. Examensarbetet har 
varit en väldigt lärorik process där några av de huvudsakliga lärdomarna är vikten av att komma 
igång i tid. Det ses även som en stor tillgång att fått prövningen att byta projekt så sent och välja 
att avsluta i tid då detta kan hända i arbetslivet och kommande produktutvecklingsprojekt.  

Slutligen så anses projektet varit lyckat och väldigt lärorikt och kommer att vara en viktig kunskap 
att föra med sig vidare. Nu blickar Schysst Diabetes framåt för att få fortsätta utvecklats mot det 
potentiella verktyget det kan bli och ser fram emot framtiden som står tillmötes.   
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Inledning 
Bakgrund 
415 miljoner människor lever idag med diabetes i världen, år 2040 beräknas den siffran 
stiga till 642 miljoner. Varje dag dör 5 personer i Sverige till följd av komplikationer vid 
diabetes. Diabetes uppskattades kosta Sverige 9 miljarder kronor år 2005. Diabetes är en 
av de välfärdssjukdomar som utvecklas snabbast. 
 
Diabetes är ett ständigt växande problem och dess utveckling liknas vid en epidemi. 
Samhället påverkas både direkt och indirekt då insulin, läkemedel och hjälpmedel ofta är 
kostnadsfritt i Sverige och bekostas av staten. Det påverkar även omvärlden på det sättet 
att det finns följdsjukdomar och komplikationer som på sikt kostar sjukvården indirekt. 
Kostnader för diabetes i världen beräknades till minst 4 896 miljarder svenska kronor i 
hälso- och sjukvårdskostnader 2014. 

Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar som påverkar förmågan att tillgodogöra sig 
socker och ger ett förhöjt sockervärde i blod och vävnader. Det förhöjda blodsockret kan 
ge allvarliga komplikationer och skador som utan behandling kan vara dödligt. Gemensamt 
för alla diabetiker är behovet av olika hjälpmedel och läkemedel. Blodsockermätare behövs 
för att kontrollera blodsockret. 

Ett stort problem är de kostnader som kan uppkomma efter en lång tid med diabetes alltså 
de komplikationer som kan komma. Det kan t.ex. vara att man måste amputera ett ben eller 
en fot som till följd av att sår inte läker eller blir infekterade pga dålig cirkulation efter långa 
perioder med högt blodsocker. 

Problemformulering 
För att få en så bra kontroll som möjligt på sin diabetes krävs kunskap, självinsikt, tålamod, 
rätt läkemedel och hjälpmedel. Vid intresse för läkemedel och hjälpmedel idag får du 
antingen söka dig till specifika tillverkare och företags hemsidor för att få en uppdatering 
om vad som finns på marknaden. Den information som främst når patienterna i dagsläget är 
den lilla del som sköterskan hinner berätta om på ett 30 minuters besök det skall då 
tilläggas att det oftast bara berättas om det som redan är upphandlat. Vad det gäller 
information kring varje produkt får upptryckta broschyrer från tillverkarna själva och 
sköterskan berättar lite om hur hon uppfattat det från andra patienter. 

Syfte 
Syftet med projektet är att underlätta för personer med diabetes att få rätt läkemedel och 
hjälpmedel. Göra information, erfarenheter och kunskap mer lätt tillgängligt för de som är 
intresserade. 

Mål 
Målet är att bygga upp en webbplats med information kring upphandlingar i resp. 
landsting, nyhetsflöde för läkemedel och ett forum att diskutera fördelar, nackdelar och 
erfarenheter. 

Avgränsningar 
Projektet är avgränsat till hjälpmedel kring diabetes och upphandlingar i Sverige. 
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Vald projektmodell 
Projektet kommer att fortgå enligt modellen för Lean Development då det är en enkel och 
effektiv modell att jobba mot. Inom LEAN så finns det något som heter LAMDA vilket står för 
Look, Ask, Model, Discuss och Act. LAMDA är ett bra tänk att ha under projektets gång för i 
stort sätt alla delmoment och hela projektet. Många av de metoder som ingår under LEAN 
kommer projektgruppen att använda sig utav för att nå ett bra resultat.  12 

Metoder 
Projektet inleds med att samla information kring vilka sidor och informationskanaler som 
finns idag och vad dem erbjuder. Kontakter med sjukvård, förbund och tillverkare inleds för 
ökad förståelse och kunskap kring processer för upphandlingar. 
 
För att uppnå de mål som satts för projektet kommer olika verktyg att användas. 

Visuell- och Resurs-planering 
Visuell och resursplanering används på flera sätt i projektet. Det används både fysiskt med 
hjälp av A3-ark som delats in i olika perioder och sedan har post-itlappar använts med olika 
aktiviteter. På detta sätt är det enkelt att flytta önskad aktivitet om det inte blivit som tänkt 
och det blir en bra översikt för projektet. Ett planeringsprogram som heter Asana har även 
introducerats i projektet och det används som planerings- och resursverktyg. Aktiviteter och 
hålltider ordnas upp enkelt och bockas av efterhand. Dessa verktyg kommer användas och 
följas upp kontinuerligt under projektets gång. 

Kunskapsgap 
Kunskapsgap är luckor i projektet där kunskap saknas eller inte är tillräcklig för att täcka 
upp behovet. Dessa kan förhindras genom att identifiera dem tidigt och åtgärda innan de 
skapar allvarliga konsekvenser för projektet. 

• Information om hur upphandlingar fungerar 
• Kunskap vid utveckling och skapande av webbsidor 
• Lagar och ansvar kring forum 
• Lagar och ansvar kring informationsdelning vid läkemedel och hjälpmedel 
• Skyldigheter och rättigheter vid skapande och upprätthållning av webbsida med 

medicinteknik fokus 

Faktainsamling 
Faktainsamling kommer ske under hela projektet i olika former. Detta är ett viktigt verktyg 
för att minska möjliga kunskapsgap som ni hittar ovan. För att en potentiell lösning skall 
kunna utvecklas krävs information och kunskap i ämnet och detta görs genom 
faktainsamling. 

SWOT 
För att få en överblick över faktorer och händelser som påverkar eller kan komma att 
påverka projektet så kommer en SWOT göras inom den närmsta tiden. Detta för att få en 
bra överblick kring hur projektet kommer att påverkas av omvärlden och hur projektet kan 
påverka. 

Riskanalys 
För att identifiera och åtgärda risker, som kan finnas i projektet, redan innan de sker, så har 
en riskanalys utförts för projektet. Här har riskerna som listas längst till vänster blivit gradera 
med tal för sannolikhet och konsekvens som är de två nästföljande kolumner. Det garderas 
på en skala från 1-5 och sedan multipliceras sannolikhet och konsekvens för att få en risk-
siffra som sedan identifieras som låg, medel och hög där följande nivåer har blivit indelade 
till; låg mellan 1-6, medel mellan 6-12 och hög 12-25. Ni finner riskanalysen på sidan 7. 

																																																													
1	http://www.lindstorm.se/lean-produktutveckling/37-projektfasen.html	13/11-2015	10.05.	
	
2	Visuel	Management	in	Lean	Product	Development	–	Lars	Holmdahl,	Version	1.0	2013.	
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Teori och Referensplan 
Diabetes Mellitus 
Diabetes Mellitus är ett samlingsnamn på olika sjukdomar som har en gemensam nämnare, 
de ger förhöjda glukosvärden i kroppen. I huvudsak finns det två olika former av diabetes, 
typ 1 och typ 2. I de två fallen så är det olika faktorer som påverkar att kroppen inte kan 
tillgodo göra sig socker och kolhydrater utan istället får man ett överskott i blod och 
vävnader. Det höga blodsockret skadar sedan nervsystem och blodkärl. 

Insulin är ett hormon som gör att kroppen kan hantera socker och kolhydrater. Man kan 
säga att insulinet fungerar som en nyckel som öppnar en cellerna och släpper in socker 
och kolhydraterna så att cellerna kan använda den energin. Utan insulin så åker socker och 
kolhydrater bara förbi cellerna och man urinerar ut det istället och går då runt med farligt 
höga blodsockervärden. 

Diabetes typ 1 
Diabetes typ 1 ger förhöjda glukosvärden i kroppen som resultat av att kroppen attackerar 
sina egna insulinproducerande celler. Detta kallas en autoimmunsjukdom och innebär att 
kroppens egna immunförsvar identifierar en del av kroppens egna celler som något som 
hotar kroppen och försöker sedan göra sig av med dem. Detta leder ganska snabbt till att 
kroppen inte längre har några insulinproducerande celler vilket får stora konsekvenser. 
Vid diabetes typ 1 så har du alltså tillslut inget insulin i kroppen vilket gör att cellerna aldrig 
kan tillgodose sig med energin som kolhydraterna och sockret vanligtvis ger. Det här leder 
till skyhöga blodsockervärden och en orkeslös kropp där cellerna inte får tillräckligt energi. 

Diabetes typ 2 
Majoriteten av alla som har diabetes i Sverige har typ 2 diabetes. Typ 2 skiljer sig från typ 1 
då de insulinproducerande fortfarande fungerar. Istället så har cellerna blivit mindre 
känsliga mot insulinet, ofta är detta en följd av ett högt påslag av insulin under lång tid som 
gjort att cellerna blivit ”vana” och effekten av insulinet är inte tillräcklig. Detta beror till stor 
del av livsstilen men också beroende på arv.   
LADA 
LADA brukar kallas diabetes 1,5 och står för Late Autoimmun Diabetes in Adults. Det är 
precis som diabetes typ 1 en autoimmun sjukdom men den drabbar ofta medelålders och 
äldre och kroppen förstör inte de insulinproducerande cellerna i samma hastighet utan den 
är något mildare och långsammare.  

MODY 
MODY står för Maturity Onset Diabetes in Young och är egentligen samlingsnamn för flera 
olika former av ärftlig diabetres. MODY har fler likheter med typ diabetes 2 och är betydligt 
vanligare hos unga. 

Komplikationer 
Diabetes är en sjukdom som styrs av mycket mer än medicin och kost. Insulinkänsligheten 
påverkas av olika saker så som stress, sjukdom, menstruation, fysisk aktivitet, sömnkvalitet 
och liknande. Detta gör att blodsockret kan påverkas olika vid samma mängd insulin och 
samma dagsrutin, som vid frukost, men ändå få helt olika resultat på blodsockret. 

Det är väldigt viktigt att ha ett kontrollerat blodsocker för diabetiker för att minska risken för 
komplikationer. 

 

Projektorganisation 
Projektet drivs initialt i egen regi med en medlem i projektet, Tilde Lavesson. Möjliga 
samarbetspartners kan tillkomma under projektets gång. 
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Budget 
Projektet har resurser i form av tid, kontakter och pengar. Projektet kommer försöka 
använda tid och kontakter så effektivt som möjligt för att minska ner de pengar som kan 
behövas. 
 
Två stipendier kommer att sökas och utifrån de kriterier som finns så är sannolikheten att få 
dessa stor. De är på 2000kr stycket vilket ger oss 4000kr att förfoga i projektet. 
Projektmedlemmarna kommer initialt investera 500kr var i projektet och detta kan komma att 
utökas om behov finns. De finns fyra olika poster för utgifter vilka är resor, prototypbygge 
och material, planering och kontorsmaterial och övrigt. 
 

Projektet kommer att förfoga över pengar enligt följande: 

Utgifter för Resor 
500kr 

Webbhotell/webbutvecklare och annat material 
1300kr 

Planering och kontorsmaterial 
100kr 

Övrigt 
100kr 
 

Intressentanalys 
Kärnintressenter 
Tilde Lavesson 

Primärintressenter 
Pär-Johan Lööf 

Sekundärintressenter 
Tillverkare 
Sjuksköterskor och Läkare 
Användare  
Anhöriga till användare 
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	 8	

Källor 
 
http://www.lindstorm.se/lean-produktutveckling/37-projektfasen.html Uppdaterad 
2015. Läst 13/11-2015 10.05. 
 
http://www.diabetesatlas.org/across-the-globe.html 9/2-2016 08.46 
http://www.diabetesatlas.org dokument från diabetes atlas hämtade 9/2-2016 
08.00-09.00 
http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/diabetes/ 10/2-2016 10.03 
Visuel Management in Lean Product Development – Lars Holmdahl, Version 1.0 
2013. 
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2 Bilaga 2 Gantt-schema

 
  

Vecka v42 v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21
Aktivitet
Problemformulering
Projektplan
Idégenerering
GANTT	schema
SWOT
Metoder	och	modeller	genomförande
Undersökning
Prototypbygge
Rapport	Inledning
Rapport	Metoder
Rapport	Genomförande
Rapport	Resultat
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3 Bilaga 3 SWOT  
SWOT på kvarstående arbete. 

STYRKOR SVAGHETER 
Stor lucka     Dåligt samarbete med tillverkare 
Erfarenhet     Egen erfarenhet -Styrd?   
Bra froum för marknadsundersökningar       
Bra kontaktnät         
            
            
            
            

MÖJLIGHETER HOT 
Starta samarbete med tillverkare Befintliga upphandlingssidor 
Utveckling, fler funktioner, fler hjälpmedel Medicintekniska regler   
      Svårt att tyda upphandlingar 
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4 Bilaga 4 Riskanalys 

Beskrivning av risk Sannolikhet Konsekvens Risk 
Åtgärder för att 
minska/få bort 

risken 

Åtgärder om 
risken blir en 

realitet 
Ansvarig för 

åtgärder 

  

Sjukskrivning/frånvarande 
projektledare 3 3 Medel 

Ha god dialog 
och dela alla 

dokument så det 
inte får så stor 

inverkan 

Kontakta en 
annan leverantör 

Tilde 
Lavesson 

Överskrida budget 3 4 Medel 
Noggrann 

genomtänkt 
budget 

Skära ner på 
kostnader alt. ta 

ett lån 
Tilde 

Lavesson 

Begränsad kunskap 3 2 Låg 

Skaffa sig 
kunskap och 

försöka läsa på 
och ta hjälp av 

böcker och 
liknande. 

Ta extra tid till att 
läsa på och 

studera ämnet 
vidare. Kontakta 

expert. 

Tilde 
Lavesson 

Sen start, ont om tid 2 3 Låg 
Göra en plan 

över tiden, följa 
denna. 

Revidera 
tidsschemat om 
något gått fel så 
vi är medvetna 
om de som är 

kvar. 

Tilde 
Lavesson 

Komplext problem 2 3 Låg 
Litteratur, 

internet. Eget 
ansvar att lära 

sig 

Kontakta kunnig 
inom problemet 

och mer litteratur 
Tilde 

Lavesson 
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5   Bilaga 5 moodboard 
Moodboarden skall representera struktur, enkelhet, visuellt, tilltalande och attraktivt. Med 
följsamt, lätt och tillgängligt. 
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6 Bilaga 6 Marknadsundersökning 
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6.1 Svar marknadsundersökning
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7 Bilaga 7- Pencil Aided Design Skisser, layout
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8 Bilaga Model Aided Design 
8.1 Logotyp modellering 
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8.2 Karta för webbsida, upphandlingar 
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8.3 Logotyp versioner 
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8.4 Webbsidor -Modeller 
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9 Bilaga Konceptskiss 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Tilde Lavesson


