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SAMMANFATTNING

Ungdomar med typ 1 diabetes känner 
sig ofta annorlunda på grund av sin 
diabetes. När ungdomarna behandlar 
diabetesen utanför hemmet medförs ofta 
en uppmärksamhet från omgivningen 
som kan uppfattas negativ. I de fall 
uppmärksamheten uppfattas negativ 
leder det till att personen med diabetes 
skäms över sin sjukdom och över att vara 
annorlunda. Skamkänslorna kan i en del 
fall leda till en ignorans mot sjukdomen 
som kan leda till förhöjt blodsocker och 
ketoacidos vilket är livshotande. 

Syftet med detta designprojekt är att med 
hjälp av en cirkulär designprocess utforma 
ett koncept och produktförslag som är 
anpassat till målgruppens behov och 
önskemål, och som löser ovan nämnda 
problematik. Detta planerar jag ska leda 
till att ungdomar med typ 1 diabetes alltid 
ska känna sig trygga med att behandla sin 
sjukdom, även utanför hemmets trygga vrå. 

Konceptets egenskaper och former är 
framtagna med hjälp av en fokusgrupp 
beståendes av ungdomar i åldrarna 14-
22, samt med hjälp av två sjuksköterskor 
från barndiabetesmottagningen på Gävle 
Sjukhus. Information och underlag är 
grundat i svaren på intervjuer, övningar 
samt i litteratur. Arbetet resulterade i en 
smidig och diskret blodsockermätare med 
allt-i-ett funktion, med namnet Miment. 
Mätsekvensen för blodsockertagning 
kortas inte bara ner i antal steg utan kan 
även göras snabbare och mer diskret i 
jämförels med de hjälpmedel som idag 
finns att tillgå på marknaden. Jag har 
skapat detta koncept genom att lyssna 
till de verkliga behov och problem som 
ungdomarna i min fokusgrupp har uttryckt. 
Jag tror bestämt att det är den viktigaste 
pusselbiten till att skapa ett hjälpmedel 
som gör att användaren (ungdomar med 
typ 1 diabetes) inte ska skämmas över sin 
sjukdom. 

Sökord: design, typ-1 diabetes, ungdomar, tillämpad design, hjälpmedelsdesign, 
    läkemedelsdesign, skam, skamkänsla, livskvalitét.
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INTRODUKTION
BAKGRUND
Diabetes delas upp som två olika sjukdomar; 
typ 1 och typ 2. Diabetes typ 1 diagnostiseras 
ofta hos barn och ungdomar. De senaste åren 
har det även påträffats hos äldre. Diabetes typ 
1 innebär att de insulinproducerande cellerna i 
bukspottskörteln förstörs och slutar fungera helt. 
När kroppen inte kan tillverka eget insulin måste 
det tillföras och anpassas efter blodsockerhalten 
i blodet manuellt (Skafjeld 2006). Det görs genom 
mätningar med blodsockermätare och regleras 
med hjälp av insulinsprutor eller insulinpump 
(se figur 1). Än så länge finns det ingen direkt 
anledning till varför människor drabbas av 
diabetes mer än att ”det bara händer”. Det har 
ingen koppling till levnadssätt eller kost, däremot 
tror forskare att det kan finnas en ärftlig faktor. 
Det som ärvs är immunförsvarets benägenhet att 
angripa de insulinproducerande cellerna. Varför 
immunförsvaret väljer att angripa cellerna är ännu 
oklart (Bendt 2016).

Under tonåren brukar vi normalt sätt brottas 
med att hitta socialt umgänge, tampas med 
olika tankar om hur man ser ut, kanske börja 
en ny skola med nya utmaningar och så 
vidare. Som tonåring och typ 1 diabetiker 
måste man utöver det innan nämnda hålla 
koll på hur många kolhydrater som äts, om 
kroppen är påverkad av stress eller någon 
förkylning och hur mycket motion som 
utfärdats under dagen. När man lagt ihop 
alla de olika faktorerna som i sig påverkar 
blodsockret måste mängden insulin anpassas 
därefter. Om kroppen får för mycket insulin 
blir blodsockret lågt och det är då viktigt att 
få i sig någon form av sött livsmedel (t.ex. 
dextrosol, juice, mjölk eller banan). Om 
man inte märker eller inte vill äta just då kan 
kroppen krampa och gå in i medvetslöshet. 
Skulle kroppen istället få i sig för lite insulin 
till en måltid så kommer blodsockret att bli 
för högt. Kroppen behöver då få i sig mer 
insulin innan ketoner bildas. Att ha ketoner, 
eller försättas i ketoacidos som det heter, 
som diabetiker är farligt. Om blodsockret inte 
snabbt sjunker igen kan det resultera i att 
levern tar skada och personen med diabetes 
kan behöva åka in akut till sjukhuset för 
att få hjälp att sänka blodsockret. I många 
fall tillsätts dropp eftersom personen ifråga 
vanligtvis har spytt och inte fått i sig någon 
mat under keton-perioden. I längden kan 
höga värden leda till allvarliga följdsjukdomar 
och amputation (Skafjeld 2006).

Som tonåring gör man ofta allt för att på 
något sätt och någonstans passa in. När 
man behöver ta sprutor och mäta blodsocker 
flera gånger dagligen är det lätt att känna 
sig avvikande. De hjälpmedel (sprutor, 
blodsockermätare, insulinpumpar etc.) som 
idag finns för diabetiker känns omoderna, 
osmidiga och fula (se figur 1). Det syns 
snabbt att dom är sjukhjälpmedel, det vill 
säga man är sjuk, vilket betyder att man är 
annorlunda. Man skäms för att vara sjuk och 
över att ha diabetes (Silverstein et al. 2005).

Figur 1. En del av dagens hjälpmedel. 
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SYFTE
Syftet med examensarbetet är att ta 
fram ett designförslag som minskar 
skamkänslorna över att vara ung diabetiker. 
Att som diabetiker inte skämmas över 
sin sjukdom, därmed inte skämmas 
över att behandla den leder i sin tur till 
hälsosammare värden och bättre livskvalité. 

För att hålla mig till mitt syfte har jag 
formulerat två frågeställningar som jag lutar 
mig mot genom hela processen. 

-Hur kan jag med hjälp av en designprocess 
som verktyg få ungdomar att känna lugn 
över att behandla sin sjukdom offentligt? 

-Hur kan design leda till att ungdomar 
oftare testar sitt blodsocker och därmed 
kan justera det för bättre värden? 

MÅLGRUPP OCH AVGRÄNSNING
Målgruppen är ungdomar, det vill säga ca 
13-20 år, med diabetes typ 1. Anledningen 
till att jag har valt att avgränsa mig till 
just 13-20 år är för att ungdomar upp till 
som högst 20 år räknas som ”barn och 
ungdomar”. Efter det överförs dem till 
vuxenavdelningen och räknas därmed 
inte längre som ungdomar i vårdens 
bemärkelse. Av egna erfarenheter då jag 
själv har haft diabetes sen jag var 6 år, 
tillsammans med vad personer i min närhet 
med diabetes tycker så är behovet av nya 
hjälpmedel som störst bland ungdomar.  

En person med typ 1 diabetes måste mäta 
sitt blodsocker (med blodsockermätare) 
och ta insulin (sprutor eller pump). I 
detta arbete kommer jag att rikta in mig 
enbart på problematiken kring att mäta 
blodsockret. Jag kommer utgå från de sätt 
som idag finns för att mäta blodsocker 
för att ta avstamp i något konkret. Utifrån 
den tekniken kommer jag att utveckla ett 
nytt koncept som verkar rimligt och med 
stor sannolikhet skulle kunna fungera i 
praktiken. Jag kommer alltså inte att forska 
på medicinskt nivå eftersom jag inte anser 
det vara inom min expertis. 
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METOD
Jag har själv diabetes och har många 
gånger fått fylla i enkäter för olika 
studier. I de flesta fall blir svaren inte helt 
sanningsenliga eftersom man gärna ger 
ett sken av att det inte är några problem. 
Därför har jag i detta arbete utgått från 
kvalitativa undersökningar för att samla 
in fakta. Det vill säga att jag arbetat 
nära ett fåtal ungdomar för att skapa en 
personlig och trygg relation. På så vis får 
ungdomarna känna sig trygga med mig 
och därmed på olika sätt uttrycka vad 
dom egentligen känner, tycker och tänker. 
För att veta skillnad på vad de säger och 
vad de egentligen tycker så går jag efter 
är det välkända citatet ”barn gör inte som 
man säger, barn gör som man gör.” Det 
stämmer inte bara in på barn utan är väl 
användbart i intervjuer och övningar. Se 
vad som visas och väga av mot vad som 
sägs. Jag använder mig även av ordet 
”varför” varje gång ett önskemål eller behov 
uttrycks. På så vis kunde jag tillsammans 
med ungdomarna hitta grundbehovet och 
sen bygga vidare utifrån det. 

Att ta reda på vad som gör att ungdomar 
skäms över diabetes är inget jag kan läsa 
mig till i böcker, därför utgår jag från de 
behov som uttrycktes av min fokusgrupp. 
Fokusgruppen utgörs av 7 ungdomar i 
åldrarna 14-22 år med typ-1 diabetes. 
Tillsammans hittade vi vägar som ledde 
fram till det verkliga problemet. Sättet att 
genomföra intervjuer, gruppträffen med 
fokusgruppen och övningar till den är 
hämtad ur en bok (Wikberg-Nilsson et al. 
2015). I boken beskrivs det på ett begripligt 
sätt hur att gå tillväga och även varför 
övningarna kan vara användbara. Detta 
kommer jag beskriva mer i nästa kapitel. 

Det översiktliga upplägget för 
designprocessen hämtar jag ur Clarkson 
och Eckert’s (2005) sätt att beskriva en 
cirkulär designprocess. Genom cirkulär 
designprocess menas att jag kan gå 
tillbaka och utforska ny research vid behov 
för att sedan gå fram igen. Med hjälp av 
detta sätt uppmanas jag att ha en nära 
dialog till målgruppen för att kunna stämma 
av olika moment under arbetets gång 
(”är det så här ni menar?”). Det praktiska 
genomförandet av examensarbetet 
kommer att förklaras mer ingående i nästa 
kapitel. 
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GENOMFÖRANDE
MÅLGRUPP
Vad är det som tonåringar idag skäms 
över med att ha diabetes och hur kan 
det motverkas? För att få svar på detta 
behövde jag komma i kontakt med min 
bestämda målgrupp. Jag tog kontakt 
med Ewa och Erika (se figur 2), två 
diabetessjuksköterskor vid barn- och 
ungdomsavdelningen på Gävle sjukhus. 
För dem berättade jag visionerna för 
arbetet och att jag önskade hjälp med att 
komma i kontakt med cirka 10 av deras 
patienter. Jag ville främst komma i kontakt 
med  tjejer och killar i, eller strax över, 
tonåren och som enligt sjusköterskorna är 
”vana” diabetiker. Att vara van diabetiker 
innebär (enligt sjuksköterskorna) att ha 
haft diabetes under minst ett par års tid. 
På så vis har de varit med om att fira alla 
högtider tillsammans med sin diabetes. 
Ofta sker mycket aktiviteter och mat runt 
högtider vilket även gör det svårt att reglera 
blodsockret. I många fall uppkommer 
mycket frågor från släkt och vänner om 
den nya diabetesen vilket även kan göra 
att ungdomarna blir extra påminda om sin 
diabetes och därmed kan blir sorgsna över 
att den medför så mycket extra jobb. Efter 
ett par år har tonåringarna även hunnit 
testa på lite olika typer av hjälpmedel vilket 
kan innebära mer självsäkerhet på vad som 
uppfattas negativt och positivt. 

Jag bad dem att i den mån det går 
även kontakta tonåringar som upplever 
diabetesen som jobbig och svår. Eftersom 
journaler och personuppgifter till deras 
patienter är sekretessbelagt erbjöd sig 
sköterskorna Ewa och Erika att själva 
ringa upp patienterna. Då kunde de fråga 
om ungdomarna var intresserade att delta 
i projektet och isåfall om de fick ge mig 
deras telefonnummer för vidare kontakt. 
Sköterskorna bad mig skriva ett brev 
som de kunde läsa upp för de patienter 
de valde att ringa. I brevet förklarade jag 
vad syftet med detta projekt var och vad 
jag behövde hjälp med av patienten. Jag 
berättade också vem jag är, att jag själv 
har haft diabetes sen jag var liten och 
att det är därför jag väljer att jobba med 
detta projekt. På så vis fick patienterna 
en översiktlig inblick i projektet och en 
personlig uppfattning om vem jag är. Ewa 
och Erika kontaktade 10 ungdomar, av 
dem kunde och ville 7 st medverka. De 
ungdomar som ännu inte var myndiga (dvs 
under 18 år) hade tillstånd av målsman att 
deltaga. 

Eftersom detta projekt inriktar sig på 
ungdomar, varav en del omyndiga, var 
jag beredd på att stöta på en del etiska 
svårigheter. Jag vet av egen erfarenhet 
att föräldrar inte gärna sätter sina barn 
som testpersoner av olika undersökningar. 
Jag tror dock att det är viktigt att låta 
föräldrarna känna sig underrättade och 
förhindra att de får en känsla av att bli 
utestängda. I detta fall hade jag turen att 
komma i kontakt med ungdomar vars 
föräldrar var positivt inställda. Jag vill tro att 
det kan ha haft att göra med att syftet med 
detta projekt var och är att skapa något 
tillsammans som i slutändan gynnar våra 
ungdomar. Både direkt genom en känsla 
av gemenskap, men också i långa loppet 
genom en ny produkt. 

Min första kontakt med tonåringarna var 
via telefon, där fick jag reda på att de var 
mellan 14 till 22 år, att majoriteten hade 
syskon och hur de för tillfället behandlar sin 
diabetes (blodsockermätare, insulinpump, 
insulinprutor eller annat).

Figur 2. Sjuksköterskorna Ewa och Erika hjälpte med att 
komma i kontakt med målgruppen.
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FOKUSGRUPP -GRUPPHÄNG MED 
ÖVNINGAR
För att få svar på frågor och dilemman 
som var så sanningsenliga och utvecklade 
som möjligt ansåg jag mig behöva arbeta 
kvalitativt och personligt med de sju 
tonåringarna. På så vis skulle alla kunna 
mötas samtidigt och gruppen skulle kunna 
lära känna varandra tillräckligt mycket för 
att förhoppningsvis kunna föra diskussioner 
tillsammans. 

Jag utgick från boken Design: process och 
metod’s (Wikberg-Nilsson et al. 2015) sätt 
att anordna en fokusgrupp samt förslag 
på övningar. En del övningar behövde jag 
omforma så att de passade just dessa 
ungdomar snarare än vuxna människor. 
Enligt boken beskrivs en fokusgrupp 
som ett gäng människor, gärna från 
målgruppen, som tillsammans diskuterar 
behov och önskemål inom det relevanta 
ämnet (i detta fall blodsockermätning hos 
ungdomar samt vad som är jobbigt och 
”skämsigt” med att ha diabetes). Mitt mål 
med att samla en fokusgrupp var främst att 
uppmuntra till diskussion angående brister 
med hjälpmedel som idag finns, önskemål 

om framtida hjälpmedel och vad som i 
allmänhet är mer och mindre negativt med 
att ha diabetes över lag. Det lade även 
grunden till de övningar som jag valde att 
genomföra. 

Den första övningen gick ut på att fylla i en 
tidslinje (se figur 3). Var och en fick rita en 
vågrät linje mitt på papperet och indikera + 
(för höjd/hög livskvalité) överst på papperet 
och - (för minskad/låg livskvalité) längst ner. 
Det visade sig att samtliga hade markerat 
en nedåtgående kurva vid den tidpunkt 
de fick diabetes. Vissa hade markerat 
en uppåtgående kurva vid händelser så 
som nya hjälpmedel som hade fungerat 
extra bra, nya familjemedlemmar eller 
byte av skola. Som slutsats var samtliga 
missnöjda och tyckte att livskvalitén gick 
ner vid tidpunkten då de debuterade som 
diabetiker. 

Figur 3. Bilden på tidslinjen hålls “oläsbar” för att anonymisera deltagaren.
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FÖRSTA TRÄFFEN -GRUPPHÄNG MED 
ÖVNINGAR (KLÄDNYPAN)
En annan del av träffen som för arbetets 
skull var väldigt givande kallades 
”klädnypan”. Denna övning hade som 
syfte att ge en överblick för hur villiga, eller 
ovilliga, tonåringar är att ha hjälpmedel 
synligt fästa på kroppen. De medverkande 
fick tre rosa klädnypor och tre vita 
klädnypor. Rosa klädnypor indikerar 
ställen där man inte vill fästa hjälpmedel 
på kroppen och vita indikerar ställen som 
de kan tänka sig att fästa hjälpmedel 
på kroppen. Både de rosa och de vita 
klädnyporna var numrerade med 1, 2 och 
3 där 1 är starkast. Där den vita klädnypan 
markerad med 1 fästs känns det alltså bra 
att fästa ett hjälpmedel vid (se figur 4). 

Resultatet av övningen visade att 
majoriteten (4 av 6) av de vita klädnyporna 
numrerade med en 1a (ställen de vill ha 
hjälpmedel på) inte alls fästes på kroppen 
utan lades bredvid. Övriga ställen som 
de kände sig bekväma med att fästa 
hjälpmedel på kroppen var ställen som 
kunde döljas med hjälp av kläder. De 
förklarade att de helst av allt inte vill fästa 
något hjälpmedel på kroppen alls. Av de 
rosa klädnyporna numrerade med 1 sattes 
samtliga (6 av 6) klädnypor någonstans i 
ansiktet. Vid efterföljande diskussion kom 
det fram att anledningen att ansiktet var 
minst önskvärt berodde på att tonåringen 
kände att då identifieras de främst och 
tydligast som diabetiker än något annat. 
Resultatet av övningen ledde till att jag i 
senare valde att utveckla ett hjälpmedel 
som inte fästs på kroppen. 

Figur 4. Illustration över övningen ”klädnypan” som visar att ungdomarna helst 
inte fäster hjälpmedel på kroppen. Om de måste välja någonstans att fästa det så 
undviker de synliga ställen och gömmer dem gärna under kläder. 
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FÖRSTA TRÄFFEN -GRUPPHÄNG MED 
ÖVNINGAR (GNÄLLSPIKEN)
En annan övning, som jag valde att 
kalla ”gnällspiken”, uppmanade alla 
medverkande att gnälla på allt som hade 
med diabetes att göra. Många tyckte att 
det kändes konstigt att få vara negativ åt 
något som de länge har blivit tillsagda att 
acceptera för vad det är. 

Efter några minuter fylldes lapp efter lapp 
med allt som de tyckte var jobbigt och 
onödigt. Efter övningen tyckte några att 
det var skönt att se att fler uppfattade 
diabetesen på samma sätt som de själva: 
ofta jobbig och onödig. I figurerna 5-10 
illustreras de mest påtalade problemen 
enligt ungdomarna. 

Figur 5. “När man går på stan och känner att 
man måste kolla blodsockret men så pallar 
man inte för då måste alla vänta på en”.

Figur 6. “När man är och badar och det känns som att alla 
kollar på knappen (blodsockermätaren).”.

Figur 9. “Jag tycker det är asjob-
bigt när folk frågar saker, jag tycker 
oftast bara att frågorna är dum-
ma...”.

Figur 8. “Det är så mycket olika saker att 
hålla reda på så ibland när man ska iväg så 
glömmer man något. Det är asdrygt.”.

Figur 7. “När man ska iväg 
på fest och ha klänning så 
vet man inte var man ska 
sätta knappen, den bara 
sticker ut och syns.”.

Figur 10. “Det är drygt när alla rusar iväg på lunch och 
jag blir själv kvar med diabetesen...”.
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SEKVENS ANVÄNDNING
I sekvensen (nedan i figur 11-38) visas de 
moment som idag genomförs vid mätning 
av blodsocker. Sekvensen utgår ifrån 
mätning med blodsockermätare vilket 
idag är det mest förekommande (det finns 
även sensorer som sitter fast på kroppen 
och kan skannas, t.ex. FreeStyle Libre 
eller CGM). I denna sekvens används 
blodsockermätaren Freestyle Lite.

Med hjälp av denna sekvens vill jag visa 
hur många moment blodsockermätning 
innehåller. Genom denna sekvens ges 
förståelse för att användaren tycker att 
blodsockermätning är jobbigt, tar lång 
tid att genom föra och helt nkelt blir ett 
störande moment i vardagen. 

Figur 11. Alla delar i hållare. Figur 12. Stick-i-fingret-grej + nål.

Figur 14. Ny nål förs i. Figur 15. Locket stängs.

Figur 17. Teststickan förs i mätaren. Figur 18. Symbol för blod visas.

Figur 13. Prylen öppnas.

Figur 16. En test-sticka tas fram.

Figur 19. Stick-prylen laddas.

Figur 20. Stick-prylen mot finger. Figur 21. Blod trycks fram. Figur 22. Blod förs på stickan.
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Figur 26. Sticka slängs. Figur 27. Stick-grejen tas fram. Figur 28. Stickgrejen öppnas. 

Figur 29. “Korken” sätt på nålen. Figur 30. Nålen tas ur... Figur 31... och avlägsnas.

Figur 32. Allt är tömt. Figur 33. Tillbaka med locket. Figur 34. Läggs tillbaka i fodral.

Figur 35. Locket stängs. Figur 36. Läggs tillbaka i fodral. Figur 37. Mätare läggs tillbaka.

Figur 23. Värde visas på skärmen. Figur 24. Blod torkas av. Figur 25. Stickan tas ur mätaren.

Figur 38. Papper+nål+sticka slängs. 
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DESIGNPROBLEM

Detta citat hämtat ur avsnitt 64 av 
”Ångestpodden” (Ångestpodden 2016)
beskriver det som många tonåringar med 
diabetes känner. Samtliga tillfrågade 
tonåringar tycker att uppmärksamheten 
som kommer med att mäta sitt blodsocker 
är jobbig. I dagens samhälle är att vara sjuk 
tabubelagt och något som många väljer 
att dölja. Att skämmas över att ha diabetes 
är inte ovanligt. I de fall tonåringar väljer 
att avstå från att mäta sitt blodsocker kan 
konsekvenserna bli förödande både på kort 
och lång sikt.

De hjälpmedel för att mäta blodsockret 
som idag finns på marknaden identifieras 
med alla slags hjälpmedel som i sin tur 
förknippas med sjukdom, sjukhus och 
känslan av att något är fel. Elektronik, 
utseende och formspråk känns föråldrad, 
klumpig och ofta anpassad till äldre 
personer med diabetes (se figur 39). 
Tonåringar känner att de hjälpmedel som 
finns idag inte passar ungdomlighet och 
deras livsstil.

 

“När man är ung vill man inte ha någonting som sticker ut, man vill bara vara 
så normal som det bara går och nära idealet typ”

Figur 39. Bilden visar ett urplock av de blodsockermätare som idag finns att tillgå. 
Ingen känns direkt anpassad för ungdomar.

Vid besök hos sjuksköterska eller läkare 
(besöken sker olika ofta beroende på 
önskemål eller krångel med värden) blir 
patienterna tipsade om olika hjälpmedel 
som finns att välja på. Oftast vet sköterskan 
vad som ”går bäst” just då med försöker 
personanpassa efter funktioner så gott 
det går. De hjälpmedel som sköterska eller 
läkare kan receptbelägga är gratis eller kan 
tas ut mot en mindre kostnad (beroende på 
län). 

Tillbehör så som nålar, lancetter och 
teststickor hämtas gratis apoteket. Värdena 
från de senaste veckorna laddas in på 
sjuksköterskornas dator via sladd från 
mätaren, i vissa fall finns färdiga program dit 
värdena automatiskt laddas. 
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IDÉGENERERING: KONCEPT
För att ha en stadig grund att utgå ifrån byggdes en behovslista med önskvärda och icke 
önskvärda egenskaper hos en ny blodsockermätare. 

I idégenereringen använde jag mig av en del av de metoder som återigen finns beskrivet i 
den bok jag utgick från när jag byggde fokusgruppen. Några av de metoder jag använde 
handlade om att slå ihop redan befintliga koncept, förstora samt förminska saker, 
anpassa koncept till helt andra målgrupper i andra miljöer (Wikberg-Nilsson et al. 2015). 
På så vis triggar jag min fantasi att tänka utanför boxen och kan på så sätt komma på helt 
nya produktodéer.  

Utifrån det tillsammans med nytänkande diabetesbehandling byggde jag tre 
funktionskoncept som följer nedan.

KONCEPT 1 -Lukta blodsocker
Genom ny forskning och experiment 
har vissa hundar kunnat tränats till att 
känna av stigande eller sjunkande av 
blodsockernivåer innan personen med 
diabetes eller blodsockermätaren känner 
av detta. Det förklaras av att hundarna 
luktar sig till nivåer av blodsocker och kan 
då tränas till att signalera när personen 
i fråga är på väg att få för högt eller lågt 
blodsocker (Diabetesförbundet, 2015).

Ännu ett forskningsresultat är den 
”elektroniska näsa” som ingenjörerna på 
Högskolan i Gävle håller på att utveckla 
i nuläget. José Chilo, en av ingenjörerna, 
berättar att möjligheterna är stora för att 
kunna använda tekniken för att bland 
annat kunna upptäcka narkotika (I samtal 
med José Chilo, en av grundarna till 
en elektronisk näsa som framtagits på 
Högskolan i Gävle). Idag detekteras 
narkotika på flygplatser med hjälp av så 
kallade ”knarkhundar”, men i dessa fall 
skulle alltså den elektroniska näsan kunna 
vara ett alternativ.

Vid hopslagning av dessa 
forskningsresultat skulle personer med 
diabetes alltså kunna använda sig av en 
liten elektronisk näsa för att lukta sig till 
vilken nivå blodsockret ligger på. Däremot 
skulle eventuellt inga exakta värden kunna 
visas utan snarare om värdet är högt, lågt, 
på väg ner eller på väg upp. Det skulle 
kunna fungera som ett komplement till 
dagens blodsockermätare i situationer 
där ”vanlig” blodsockermätning är svår att 
genomföra. 

Dessvärre är inget av dessa två 
forskningsområden ännu helt säkerställda. 
Vidare forskning skulle behövas, vilket jag 
ansåg mig inte ha tillräckligt med tid för i 
detta projekt. Tyvärr kunde jag därför inte 
gå vidare med detta koncept. 

3 FUNKTIONS-KONCEPT

Blodsockermätaren ska...
-inte väcka uppmärksamhet (frågor och blickar)
-vara smidig (inklusive gå snabbt att mäta blodsocker)
-kännas modern 
-vara diskret
-uppmana till att bära den med sig
-inte se ut som en blodsockermätare
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KONCEPT 2 -Produktutveckla Freestyle 
Libre
Freestyle Libre är ett hjälpmedel som idag 
finns på marknaden där blodsockernivån 
mäts av genom att scanna en ”knapp” som 
sitter fast på armen. (Se figur 40) Med hjälp 
av en klister-patch och plastnål in i huden 
slipper användaren sticka sig i fingret. Ny 
knapp sätts var 14:e dag, men i många fall 
lossnar knappen långt innan tiden gått ut. 
Orsaker kan vara allt mellan att användaren 
har fastnat i något, att klistret inte passar 
olika hudtyper eller att den slutar fungera 
rent tekniskt.  

De två av ungdomarna, samt jag själv, som 
har fått Libren utskriven av läkare uppfattar 
hjälpmedlet som bra men ändå dåligt. Bra 
i den utsträckning att de bara behöver 
scanna för att mäta blodsocker och att de 
slipper sticka i fingrarna. Dåligt eftersom 
den kliar, buktar ut under kläder eller täcks 
inte helt av kläder vilket gör att det syns, 
fastnar lätt i kläder och dörrkarmar, kan vid 
första anblick se ut som ett nikotinplåster 
samt att man är rädd att sova med den ifall 
den skulle lossna (då utan att det märks i 
sömnen). 

En produktutveckling av Libren skulle 
kunna innebära att den utformas på ett mer 
diskret och kroppsföljande sätt. Eventuellt 
ett färgbyte för att likt en kameleont smälta 
in i huden. Enligt majoriteten vid övningen 
”klädnypan”, som beskrivs i kapitlet för 
datainsamling, vill man till största mån 
inte fästa hjälpmedel på kroppen. Det 
drar uppmärksamhet till sig och gör att 
tonåringarna skäms över att vara sjuk. 
Därav försvinner syftet med att i detta 
arbete utveckla ett hjälpmedel som fästs på 
kroppen. Jag gick därför inte vidare med 
detta koncept.

Figur 40. Bild på Freestyle Libre ”knapp”, det vill 
säga den del av blodsockermätaren som sitter fast 
på kroppen. Rekomenderat på överarmen. Storlek 
3cm diameter.
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KONCEPT 3 -MINIMERA MOMENT
Hört på fikarasten på gruppträffen med 
tonåringarna: 

Jag frågade K efteråt vad som var jobbigt 
med att sticka sig i fingret, själva sticket 
eller proceduren runt. Han berättade att det 
helt klart och utan tvekan var alla moment 
i att mäta blodsocker. Själva sticket är 
egentligen inte jobbigt, det går ganska 
snabbt. 

Utifrån det citatet tillsammans med 
behovslistan samt problemillustrationerna 
lade jag grunden till koncept tre. Samtliga 
problem skulle kunna lösas med en produkt 
som minimerade momenten, inte satt fast 
på kroppen och var diskret i användning 
samt utseende. 

Tidigare produkter på marknaden som 
varit inne på en slags ”allt-i-ett”-lösning 
är Accu-Chek Compact Plus (se figur 
41). På den finns möjligheten att sätta 
fast själva stick-produkten i sidan av 
blodsockermätaren. På så sätt minskas 
momentet i att hålla i flera saker samtidigt, 
men det finns utvecklingsmöjligheter. 
Jag tänkte att det borde gå att dra ner 
momenten till absolut minimum. Efter att ha 
fått positiva reaktioner från C och H (från 
fokusgruppen) valde jag att jobba vidare 
med detta koncept.  

“Den är jättesmidig plus att man orkar 
mäta blodsockret när man slipper sticka 
sig i fingret. Då blir man ju liksom för lat, 
man pallar ju inte hålla på så mycket.”  -K 
15 år, angående Freestyle Libre.

Figur 41. Bild på Accu-ChekCompact Plus. 
Den enda allt-i-ett-lösning som finns att tillgå  
på marknaden idag.
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UTVECKLING KONCEPT 3
Som jag tidigare har beskrivit har jag 
i mitt arbete använt mig av en del 
idégenereringsmetoder i arbetet. Jag 
använde mig av idégenereringsmetoder 
som jag, genom min utbildning, vet passar 
mig (ex. tenkamuff där man förminskar 
och förstorar, drar ifrån och lägger till och 
så vidare från redan befintliga produkter. I 
detta fall blodsockermätare). Jag tog även 
inspiration av de metoder som nämns i en 
av litteraturen för detta projekt i Wikberg-
Nilsson et al. (2015). 

Några av de olika konceptidéerna som 
jag kom fram till handlade om att ha 
en slags sensor-plomb i tänderna, att 
koppla på ett tillbehör till mobiltelefonen 
eller att helt enkelt slå ihop alla moment 
av blodsockermätning i en smidig 
produkt.  Dessa utvärderades därefter mot 
behovslistan. Den som stämde bäst mot 
behoven var konceptet som minimerade 
moment genom att slå ihop alla delar. 
Grundtanken utmynnade i en sekvens som 
beskrivs i figurerna 42-46.

Figur 42. Alla delar i blodsockermätningen ingår i 
samma produkt, endast en produkt behövs alltså för att 
mäta blodsockret.  

Figur 43. För att maximera minimering av olika moment i 
att mäta blodsocker förs mätsticka och nål samman och 
placeras inuti blodsockermätaren. 

Figur 44. På ovansidan av mätaren finns en diskret knapp. 
Vid blodtagning trycker användaren två gånger med 
samma finger som önskas användas för mätningen.

Figur 45. Den inbyggda nålen hämtar blixtsnabbt 
tillräcklig mängd blod tillbaka in för mätning av 
blodsockret. 

Figur 46. Värdet för blodsockret visas sedan på skärmen.
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FORMUTVECKLING 
Form följer funktion. För att lyfta 
funktionskonceptet som togs fram i 
första delen av detta kapitel följer nu en 
idégenerering av form. Jag utgick från 
naturliga och vardagliga former och delade 

upp dessa utifrån de behov och krav som 
målgruppen har uttryckt. Jag fick det till tre 
områden. I figuren nedan beskrivs vad varje 
formområde inspireras och baseras på (se 
figur 47). 

Figur 47. koncepten delas in i tre kategorier utifrån behovslistan. 1. ”Normalt att ta upp ur väskan” 2. 
”Elektronikpryl” 3. ”Skön att hålla i”.

Utifrån dessa tre områden skissades enkla 
snabba 3D-modeller i skumplast (se figur 
48) fram för att enklare kunna diskutera med 
målgruppen samt sjuksköterskorna vad de 
tycker att produkten uttrycker.

I detta arbete värderades målgruppens 
åsikter högre än sjuksköterskornas.

Figur 48. Några av skissmodellerna i skumplast.
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UTVÄRDERINGSTILLFÄLLEN
Utvärdering av formkoncepten skedde 
kvalitativt vid tre olika tillfällen. Vid ett 
tillfälle utvärderades formerna av C, 
en 14 årig tjej med diabetes som även 
medverkade i gruppträffen. Vid ett annat 
tillfälle utvärderades formerna av H, en 
22 årig kille med diabetes som även han 
medverkade i gruppträffen. Vid de olika 
tillfällena ombads personerna peka på 
former som uttryckte de önskemål som 
målgruppen hade angående utseendet på 
produkten. Majoriteten av resultaten blev 
att de två personerna från målgruppen 
pekade på olika former gentemot varandra 
vad gällde olika uttryck. En av dem tyckte 
till exempel att koncept nr 1 utstrålade 
exklusivitet och diskretion medan den 
andra tyckte att samma ord stämde bättre 
in på koncept 2. För att få en tredje parts 
åsikter fick även sjuksköterskorna peka 
till samma värdeord. Även där resulterade 
pekandet i olika gentemot de två ur 
målgruppen. 

En av sjuksköterskorna pekade på formen 
3.3 (se figur 49) och uttryckte att den var 
bäst eftersom den var platt, rund och liten. 
Vid frågan varför hon pekade ut den som 
platt, rund och liten istället för någon av 
de andra som var både plattare, rundare, 
eller mindre så visste hon först inte varför 
hon svarade som hon gjorde. Formen 
som sköterskan valde är utformad för att 
efterlikna en modell av blodsockermätare 
som idag finns på marknaden (FreeStyle 
Lite, se figur 50), detta för att kunna 
testa hur lätt det är att fastna i samma 
formspråksfamilj vid utformning av nya 
blodsockermätare. 

Figur 49. Formen kallad 3.3 Figur 50. Blodsockermätaren FreeStyle Lite
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MATRIS
Eftersom alla tillfrågade verbalt uttryckte 
samma önskan, men inte pekade samma 
på former så kunde detta inte ge något 
underlag för vilket formkoncept som 
gick vinnande ur testet. Det ledde mig 
till att göra en viktnings-matris (se figur 
51). Istället valde jag att luta arbetet mot 
fyra produktsemantiska funktioner som 
en produkt kan utvärderas mot. Österlin 
(2011) redogör för olika sätt att tyda 
produktsemantik. 

Jag väljer att sammanfattningsvis benämna 
fyra funktioner som att beskriva, uttrycka, 
uppmana och identifiera. Dessa fyra 
utgjorde grund för min viktnings-matris, 
men benämns här i form av värdeord från 
fokusgruppen hämtade ur behovs-listan. 
Jag har själv satt ”vikten” på värdeorden 
mot vad som diskuterades under mötet 
med fokusgruppen och vad ungdomarna 
då tyckte var viktigast och det som 
diskuterades mest. 

Figur 51. Figuren visar de ord som användes utifrån behovslistan och även hur de viktades. 
Det visas även att koncept 2 gick vinnande ur utvärderingen. 

Vinnande formkoncept enligt matrisen 
blev alltså koncept 2, elektronikpryls-
känsla. Förutom elektornik-pryls-känlsan 
i denna form är den även mest praktisk i 
användandet för ungdomar, den är lätt att 
diskret ta med sig och sticker minst  ut 
under kläder i fickor osv. Om den skulle 

sticka ut något kan den istället misstas för 
an vanlig mobiltelefon eller musikspelare. 
Den passar målgruppen bäst I vidare 
utvecklande av detta koncept hade jag 
behovslistan som ledstjärna vid varje 
beslut jag tog. Slutresultatet visas och 
motiveras i nästa kapitel.
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RESULTAT
BLODSOCKERMÄTAREN MIMENT
Blodsockermätaren Miment (se figur 52) 
utgår från konceptet där antalet moment 
minimeras till det yttersta. Tyngden läggs 
även på att dess formspråk och helhet 
ska leva upp till  ungdomars behov och 
önskemål om en diskret, smidig och 
modern produkt som inte väcker negativ 
uppmärksamhet (som exempelvis frågor 
och blickar). Mätaren ser ut som vilken liten 
pryl som helst men kan främst blandas ihop 
med mobiltelefoner, pulsmätare, smarta 
klockor eller andra digitala mätinstrument. 
Att produkten kan förväxlas med andra 

produkter är positivt eftersom den då inte 
associeras med diabeteshjälpmedel.

I detta fall är det viktigt att 
igenkänningsfaktorn är så låg som möjligt 
då blodsockermätaren inte ska kopplas 
till sjukhusprylar eller andra hjälpmedel. 
Mätaren är tillverkad i aluminium med 
undantag för skärmen som är en svart 
display. Baksidan är slät och matt, medans 
sidorna har en skrovlig textur för att erbjuda 
greppvänlighet. Mer utförligt beskrivs 
produktens olika delar i nästa kapitel: Motiv  
för produktutformning.

Figur 52. Miment i dess förpackning. Förpackningen är tillverkad i kork för att öka känslan av exklusivitet och 
modernitet samtidigt som den ger ett bra skydd vid exempelvis frakt.  

miment-tillåter dig att vara DIG, inte din sjukdom.
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MILJÖBILDER
Miments storlek (50x40x10) bygger på 
att den ska vara liten nog att få plats i de 
flestas händer (se figur 53) och en byxficka 
(se figur 54), men samtidigt stor nog för att 
vara greppbar samt få plats med invändig 
teknik. Jag testade detta genom att låta 
några tjejer och killar i klassen samt ur 
målgruppen hålla i produkten. 

Måtten fungerade bra. Eftersom jag inte 
har underlag för exakta mått som den 
invändiga tekniken kräver så har jag utgått 
från de minsta lösningarna som finns att 
tillgå idag och därefter höftat mig fram till 
ungefärligt mått. 

Figur 53. Miment i en hand. Figur 54. Miment i en jeansficka.
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SEKVENS
Till skillnad mot den förra sekvensen för 
att mäta blodsocker, som då uppgick till 
28 moment, mäter den nya produkten 
blodsockret i endast 4 moment (se 
figurerna 55-58). Det innebär en skillnad 
på ca 79%. I den gamla sekvensen för 
blodsockermätning låg väskan med alla 
delar på ett bord för att underlätta när alla 
delar ska packas upp och laddas. I Miment 
behövs inte längre något att packa upp på 
eftersom alla delar ingår i en och samma 
produkt.

I denna mätare fylls de sammanbyggda 
nål-stickorna på när de tar slut. För varje 
påfyllning laddas 15 nya nål-stickor i en 
hylsa. Det innebär att omladdning bara 
behöver ske mellan en gång per dag till ca 
en gång var tredje dag! 

Figur 55. Tas upp ur exempelvis byxficka. Figur 56. Tryck två gånger med önskat finger 
på knappen på ovansidan.

Figur 57. Värdet visas på displayen. Figur 58. Stoppa tillbaka i exempelvis byxficka.
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MOTIV FÖR PRODUKTUTFORMNING
Nedan beskrivs samt motiveras samtliga 
delar av design och formgivning av miment 
(se figurerna 59-71). 

Figur 59. Storleken bestämdes efter att mätaren smidigt skulle 
kunna hållas i handen, bäras i byxfickan men även få plats 
med invändig teknik. 50x60x10 mm passade samtliga som 
ombeddes pröva måttet i sin hand (8 tjejer och killar från min 
omgivning,17-25 år).

Figur 60. För att se till diskretion och teknikpryls-känsla 
utgick jag från rena linjer med vissa små detaljer i avfasning 
och radier. Mätaren skulle på så vis ändå vara bekväm att 
hålla i för att uppmuntra till användning.

Figur 61. För att ge produkten ett diskret exklusivt utseende 
användes en platt svart skärm över hela framsidan vilket ser 
modernt ut till skillnad mot de beiga som idag ofta används på 
blodsockermätare.

Figur 62. Skärmen höjdes upp en aning och gavs en tunn 
strimma silver runt dess kanter. Upphöjningen valde jag att 
göra för att lyfta fram skärmen där värdena visas, som är det 
mest relevanta på mätaren. Silver är diskretare än guld men 
känns fortfarande exklusivt.

Figur 64. Ramen runt om mätaren är gjord i ett material med 
struktur för att på så vis undvika att mätaren halkar ur handen 
vid användning. Det är även ett sätt att enklare hitta mätaren om 
den ligger löst i t.ex. handväskan, användaren kan då känna efter 
den lite rispiga strukturen. Baksidan är slät och matt för att ta 
minimalt fokus men har inte samma struktur som skärmen som är 
än mer slät och därmed glansigare.

Figur 63. Hela mätaren, förutom silverkanten, är svart. 
Eftersom mätaren ska passa både tjejer och killar samt vara 
diskret passade svart bäst. Många tonåringar idag trivs i 
svarta kläder och accessoarer så på så vis smälter en svart 
elektronikpryl in bra i vardagen. Det sägs även att svart gör 
att saker ser mindre ut vilket gör mätaren ännu mer diskret.
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Figur 66.Genom att hålet där nålen skjuts ut är integrerad 
i knappen som trycks på för att skjuta ut nålen minimeras 
ännu ett moment. På så vis kan mätningen ske med en hand 
medans det ser ut som att man bara håller i produkten. Tryck 
bara med önskat finger två gånger på knappen för att starta 
mätningen.

Figur 65. Skärmens layout inspireras av digitala armbandsur, 
så kallade smartwatches. Blodsockervärdena visas som 
digital tidsangivning (t.ex. 06.40 istället för 6.4 som det 
annars angivs). På så vis blir mätaren än mer diskret och kan 
förväxlas med en mobiltelefon, klocka, pulsmätare, stegräknare 
eller liknande. I detta fall är förväxlandet av andra typer av 
produkter positivt och bidrar till oigenkänning av kategorierna 
”hjälpmedel”  och ”sjukhuspryl”. Det enda som syns på 
skärmen vid mätning är stundens blodsockervärde. 

Figur 67. Den diskreta tvådelade on/off-knappen på sidan 
liknar till utseendet en slags volymknapp.

Figur 68. Genom att trycka på mitten av knappen visar mätaren 
det senast testade blodsockervärdet, tryck upp eller ner för att 
visa nästa i historiken. Skärmen har fortfarande samma layout 
som innan fast med tillkommande tid och datum.

Figur 70. Mätaren är laddat med 15 nålar och drivs med 
ett platt batteri. För att fylla på nålar eller byta batteri förs 
baksidan av mätaren nedåt. Användaren tar fäste med tummen 
på baksidans översta kant och för hela bakstycket neråt. 

Figur 69. Vid lågt batteri lyser en symbol som uppmärksammar 
användaren om att batteribyte eller laddning bör ske snarast.

Figur 71. Genom ett NFC-chip (ungefär som ett slags 
trådlöst wifi-kort)  i mätaren kan värdena trådlöst skickas 
över till mobiltelefonen för eget intresse eller för att sända till 
sjuksköterskorna inför sjukhusbesök.
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SLUTSATSER
Genom att utforma en produkt som inte 
utseendemässigt ser ut som ett medicinskt 
hjälpmedel slipper ungdomar känna att 
omgivningen klassifierar dem som sjuka/
annorlunda. Därmed undviks en stor del av 
den negativa uppmärksamhet det tillför. På så 
vis kan ungdomarna mäta sitt blodsocker och 
behandla sin diabetes i lugn och ro.

Genom att minimera momenten för att mäta 
blodsocker samt ge blodsockermätaren 
en diskret och modern design orkar 
förhoppningsvis ungdomar mäta blodsockret 
vid behov. K berättade att ”man inte pallar 
hålla på” när det är för omständigt att 
mäta blodsocker. Motsatsen om det inte är 
omständigt blir också att man ”pallar hålla på” 
oftare. Det blir inte ens en massa ”hålla på”, 
det sker naturligt. Som att kolla klockan. 

Genom kvalitativa undersökningar med sju 
stycken ungdomar ur målgruppen har jag 
i denna uppsats kunnat komma fram till 
värdefull information för vidare utveckling 
inom området. Jag hoppas att det i framtiden 
kommer läggas mer vikt vid att anpassa 
funktion och utseende för de som ska använda 
hjälpmedlet än för sjukvården i sig. Att värdera 
användarens behov och önskemål är livsviktigt 
inom design av medicinsk egenvård. 

Genom att utgå från ungdomar med typ 1 
diabetes behov och önskemål kan vi absolut 
minska skammen över sjukdomen. Det gäller 
bara att lyssna, förstå och göra. 

Jag som har utfört detta arbete saknar 
expertkompetens vad gäller teknik samt 
konstruktion, utöver det som idag finns på 
marknaden. Därför bör konceptet diskuteras 
med elektronik- och mekanikingenjörer  eller 
andra personer med liknande kunskap för att 
fastställa slutlig konstruktion för ”nål-stickorna” 
samt annan invändig teknik. Vidare avstämning 
mot en bredare målgrupp skulle även behöva 
göras för att uppskatta Miments funktionella 
och kommersiella potential. Jag tänker mig 
att produkten skulle kunna vara intressant för 
de företag som tillvekar nålar och liknande 
tillbehör till blodsockermätare. Ett alternativ för 
dem skulle kunna vara att tillverka och sälja 

denna utan vinstsyfte för att sedan kunna öka 
sin försäljning av nålar och lancetter.  

Därefter bör eventuellt något slags tillbehör 
(eventuellt skal/ skydd) samt en app (för 
analysering av blodsockervärden)  konstrueras 
för att möjliggöra än mer individanpassning.

I detta projekt hade jag turen att få arbeta 
med sju fantastiska och kreativa ungdomar 
som bjöd på erfarenheter och åsikter. Med 
det kunde jag lägga en bra grund för att 
tillverka en produkt som passar alla de sju. 
I vidare arbete när jag prövar produkten på 
fler ungdomar hoppas jag att den ska kunna 
passa även dem.  Jag vet att alla ungdomar 
är olika och alla kommer såklart inte att välja 
denna blodsockermätare om den skulle finnas 
att tillgå. Utifrån dem som då väljer att inte 
använda just Miment skulle jag kunna göra 
ett nytt projekt som skulle kunna anpassas 
även för dem. Det handlar som sagt om att 
lyssna till de verkliga behov och problem som 
användarna stöter på, och det känns inte mer 
än rimligt att detta inte skulle kunna resultera i 
endast en produkt. Självklart behöver vi olika, 
men detta är en riktigt bra början och grund 
för vidare arbete. Det handlar trots allt om 
ungdomars livskvalitét. 
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