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Sammanfattning

I Sverige finns det i dag ca: 350.000 diabetiker och varje dag måste de testa sitt blodsocker 6-7 

gånger,  ibland oftare.  Detta  kräver disciplin och de måste  göra detta så att  de kan se att  deras 

blodsockervärden  är  normala.  Vårat  mål  är  att  skapa  en  webb-sida  som  gör  livet  lättare  för 

diabetiker. Ett problem som kan uppstå när man skapar en webb-sida är att den inte blir tillräckligt 

användarvänlig  och  blir  för  svår  för  besökarna  att  använda  och  förstå.  För  att  kunna  hjälpa 

diabetiker så måste vi ta reda på hur vi ska visualisera de olika värden som diabetiker dagligen 

måste logga på något sätt. Vårat mål är att diabetikerna ska kunna logga sina värden på nätet och 

där även få värdena visualiserade och presenterade på ett enkelt och överskådligt sätt i en eller flera 

grafer.  Våra  användartester  visar  på  att  vi  har  lyckats  skapa  en  webb-sida  användarvänlig  för 

testpersonerna som deltog i vår evaluering. Evalueringen visar också på att det finns vissa tendenser 

som tyder på att blodsocker-värdena bör visualiseras som en kontinuerlig linje i en graf och att 

insulin-intag  bör  visas  som staplar.  Vi  kan dock konstatera  att  det  finns  meningsskiljaktigheter 

mellan experter om hur de olika värdena bör visualiseras.



Förord
När jag började detta examensarbete hade jag aldrig programmerat i  Python eller  hört talas om 

Django, men det gick att lära sig och börja programmera på prototypen redan andra dagen.

Under arbetets gång med att implementera prototypen så har jag haft stort stöd av Gustaf Hansen, 

Johan Gunnarsson var till stor hjälp för att skriva denna rapport, så jag vill rikta ett stort tack till 

dem. Jag vill även tacka David Broman för bra handledning.
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Kapitel 1
 1 Introduktion

 1.1 Bakgrund
I Sverige finns det idag ca:350.000 diabetiker[1]. Som diabetiker måste man hela tiden hålla koll på 

sitt  blodsockervärde.  Diabetiker  gör  dagligen  6-7  eller  fler  blodsocker-värde-kontroller  på  sig 

själva. Detta gör det dagliga livet väldigt jobbigt för diabetiker. För en diabetiker så är det mycket  

viktigt att ha en daglig rutin för när de sover, när de äter frukost, lunch, middag och mellanmål, när 

de är aktiva, motionerar och när de gör sina kontroller av blodsocker-värdet. Vissa diabetiker är 

väldigt noggranna med att följa sin daglig rutin för att hålla sina blodsockervärden på en bra nivå, 

medan andra inte är lika bra.  I dag loggar många diabetiker sina blodsocker-värden i dagböcker, där 

de  framför  allt  noterar  tidpunkten  för  kontrollen  och värdet.  Ofta  innehåller  dagböckerna  även 

tidpunkten för det närmsta tillfället  diabetikern åt,  och hur stort  kolhydratintaget var då.  Ibland 

noteras även andra händelser i dagboken som tex. sjukdom, menstruation eller fysiska aktiviteter. 

Dagböckerna  används  sedan  av  diabetessköterskorna  vid  behandlingen.  Informationen  från 

dagböckerna för diabetessjuksköterskan sedan in i sitt system för att plotta olika diagram som visar 

hur blodsockervärdena varit under en viss period, och hur de relaterar till den diet som diabetikerna 

haft under den perioden. Utifrån dessa diagram kan diabetessjuksköterskan sedan ge diabetikern råd 

om hur hon eller han ska justera antingen sitt insulinintag, sin kost eller någon annan daglig rutin.

 1.1.1 Uppdragsgivare
Detta examensarbete har gjorts i samarbete med Linkura AB som är ett företag baserat i Linköping 

och  startades  av  några  studenter  från  Linköpings  universitet.  Linkura  AB  tillhandahåller 

Kostplaneraren  en  webb-tjänst  för  att  kunna  planera  sin  kost  och  där  användarna  får  reda  på 

näringsinnehållet i kosten. Användare kan söka efter måltider, olika recept eller enstaka livsmedel 

och sedan lägga in dom i en kostplan. För varje måltid, recept och livsmedel finns information om 

dess  näringsinnehåll  sparat  på  Kostplanerarens  databas.  Användaren  kan  se  det  totala 

näringsinnehållet för varje kostplan, måltid, recept och livsmedel, med detta kan användaren se t.ex. 

hur mycket kolhydrater som användaren får i sig under en vecka, dag eller från en måltid. Det som 

vi i detta examensarbete har gjort åt Linkura är att vi har utvecklat en tjänst där diabetiker kan logga 

sitt blodsocker och insulinintag och jämföra det med sin kost och dess näringsinnehåll hämtad från 

Kostplaneraren.
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 1.2 Problemformulering
Med den bakgrund som har beskrivits så ska vi försöka att göra det dagliga livet för diabetiker lite 

lättare.  Vi  ställs  inför  två  problem,  att  skapa  ett  användarvänligt  gränssnitt  och  att  visualisera 

information i en graf.

Vårat första problem är att ta reda på hur en webb-baserad tjänst ska se ut, en webb-tjänst som gör 

det lättare för diabetiker att ha kontroll på sina blodsocker-värden och på ett enkelt sätt relatera dem 

till bla. sin kost, sina fysiska aktiviteter och andra för en diabetiker viktiga händelser  i det dagliga 

livet. Vi frågar oss hur denna tjänst ska se ut för att vara så användarvänlig som möjligt.  Hur gör 

man det lätt för diabetikerna att lägga in all sin information?

Vårat andra problem ligger i hur man på ett korrekt sätt visualiserar de olika värdena och den data  

som en diabetiker ska ha koll på, på ett korrekt sätt. Hur vill en diabetiker att informationen ska  

visualiseras? Hur vill en diabetessjuksköterska att informationen ska visualiseras? Hur skiljer sig 

önskemålen från en diabetiker sig från de från en diabetessjuksköterska? Går det överhuvudtaget att 

visualisera?
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Kapitel 2
 2 Metod
För att få en förståelse för hur diabetes forskningen ser ut idag, och vad som har gjorts tidigare och 

hur så genomfördes en litteraturstudie. För att hitta en lösning på problemet så skapades en prototyp 

av systemet. Prototypen utvärderades sedan för att se hur väl den löste problemet. Utvärderingen av 

prototypen gav värdefull återkoppling som kunde användas vid vidareutvecklingen av prototypen 

till att bli ett slutgiltigt system.

 2.1 Förarbete
Prototypen implementerades som en modul till webb-ramverket Django. Detta ramverket valdes för 

att senare när tjänsten är färdig kunna läggas till en idag redan färdig tjänst, Kostplaneraren, som i 

dagsläget är implementerat på en Django baserad server. Kostplaneraren är en tjänst där vi fick 

tillgång till personliga kostplaner och varje måltids näringsinnehåll.  För att ta reda på om Django 

fungerade  för  vårat  syfte  så  genomfördes  en  förstudie.  Denna  förstudie  innefattade  en 

litteraturstudie  där  ramverkets  dokumentation  granskades  för  att  ta  reda  på  vad  det  klarar  av. 

Förstudien fokuserade på att ta reda på vad för funktioner som finns inbyggda och skulle kunna 

användas  till  prototypen.  Det  undersöktes  om  det  till  Django  gick  att  använda  sig  av  olika 

insticksmoduler,  och  dokumentationen  för  några  av  dessa  undersöktes  för  att  se  vad  de  kan 

användas till. Utöver att studera dokumentationen undersöktes det även om det fanns några exempel 

som visade på vad ramverket och de olika insticksmodulerna klarar av att göra.

För att förstå hur de olika värdena som en diabetiker kollar varje dag bör visualiseras genomfördes 

en  litteraturstudie.  I  denna  litteraturstudie  undersöktes  hur  tidigare  forskning  har  hanterat 

visualiseringen av dessa värden.

 2.2 Prototyp
Efter förarbetet skapades en fungerande prototyp för att användas för en evaluering. Prototypen 

skapades  med  webb-ramverket  Django  och  javaScriptbiblioteken  JQuery  och  flot  som 

insticksmoduler  för  att  hantera  användargränssnittet  och  visualiseringen  av  de  olika  värdena. 

Anledningen till att Django användes vid utvecklingen av prototypen var för att Kostplaneraren är 

utvecklad  med  Django.  Eftersom  Kostplaneraren  är  skapad  med  Django  så  är  det  lättare  att 

integrera  prototypen  med  Kostplaneraren  om  den  också  är  skapad  med  Django.  Prototypen 

skapades som en applikation som enkelt läggs till Django. På detta sätt får prototypen på ett enkelt 
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sätt  tillgång  till  samma  databas  som  Kostplaneraren.  Prototypen  kan  från  databasen  hämta 

information om näringsinnehåll från användarens måltider sparade på Kostplaneraren.

 2.3 Evaluering
När dator-prototypen var klar skapades en pappersprototyp som en kopia av datorprototypen för att 

ge intrycket av att vara snabbt och enkelt skapad och för att kunna användas vid en evaluering. Vid 

evalueringen av prototypen så användes två olika metoder. Först så användes pappersprototypen 

utan att nämna för testanvändaren att det fans en datorprototyp och sedan fick användaren testa 

datorprototypen.  För att  kontrollera att  visualiseringen av blodsocker-värden, insulin-värden och 

kolhydrat-värden  skulle  bli  korrekt  utfördes  en  evaluering  av  prototypen  med  expertis.  För  att 

säkerställa att prototypen blev användarvänlig genomfördes användartester med slutanvändare.

 2.4 Metodkritik
Att göra användartester av ett användargränssnitt avslöjar inte alltid de brister som kan finnas med 

gränssnittet. Om de användare som deltar i testerna är vana att testa sig fram när de ställs inför ett 

nytt användargränssnitt kan detta vara ett problem. Om användaren chansar vid testtillfället och 

lyckas utföra de uppgifter som den ställs inför så kan det leda till att vissa brister i gränssnittet inte 

upptäcks. För att hitta alla brister så kan man utföra fler användartester, men detta kan tyvärr leda 

till att påpekanden som kanske inte är direkta brister dyker upp och tar tid för att ändras och kanske 

gör att ytterligare tester måste göras efter att ändringarna på gränssnittet har gjorts.

D. Benyon, P. Turner och S. Turner skriver att Nielsen har dokumenterat att  det mest kostnads 

effektiva antalet  användare är  5 stycken[2].  De användare som var  med i  användartesterna var 

personer  som tidigare  varit  med  och  testat  Kostplaneraren  och  ville  ställa  upp  på  att  testa  en 

framtida tjänst för Blodsockerkontroll. Det var tyvärr bara två vanliga användare som ville ställa 

upp,  så  vi  lät  de  två  experterna  även  agera  testare  av  användargränssnittet.  Vi  hade  alltså  två 

personer  med  diabetes  och  en  diabetessjuksköterska  och  en  dietist  för  att  utvärdera 

användargränssnittet. De som deltog i användartesterna var både män och kvinnor, mellan ca:30 och 

50 år och några personer ansåg sig ha relativt stor teknikkunskap och några ansåg sig vara lite 

mindre teknik-kunniga.

För att testa hur användarvänligt användargränssnittet är skulle vi kunnat använt oss av användare 

som inte är diabetiker men för att utvärdera det visuella resultat-diagrammet så kan det finnas behov 

av att testanvändarna har viss kunskap om och erfarenhet av diabetes och vet vad som är viktigt att 

visualisera för de personer som är drabbade av diabetes.
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Kapitel 3
 3 Termer
Innan vi börjar beskriva hur vi implementerat och designat vår prototyp så är det några termer och 

begrep som vi behöver beskriva och motivera varför vi gjort vissa av de val som vi gjort.

 3.1 Användargränssnitt och Visualisering
I vårat arbete kommer vi göra skillnad på vad vi menar med användargränssnitt och visualisering. 

Med användargränssnitt menar vi det grafiska gränssnittet som användaren använder för att kunna 

interagera med systemet. Med visualisering menar vi hur vi visualiserar information i en graf. Den 

stora skillnaden är att användargränssnittet handlar om hur användaren mattar in information och 

visualiseringen handlar om hur vi visar den.

 3.2 Diabetes
Diabetes  är  en  sjukdom  som  gör  att  den  drabbade  personen  har  problem  med  sin  egna 

insulinproduktion. Det finns olika typer av diabetes, de två vanligaste är typ 1 och typ 2. En skillnad 

mellan de två typerna är att,  typ 1 resulterar i att insulinproduktionen helt  eller nästan helt  har 

upphört, typ 2 innebär att den drabbade personens insulinproduktionen är så liten att den inte räcker 

för kroppens hela behov[1].

 3.3 HbA1c
HbA1c är ett sätt att mäta en persons genomsnittliga blodsocker-värde under längre tid. ”HbA1c – 

eller ”långtidssocker” – speglar hur blodsockret varit i genomsnitt under cirka två till tre månader 

före provtagningen. I provet mäts hur mycket socker (glukos) som fastnat på hemoglobinet i de röda 

blodkropparna.” [3]

 3.4 Användarna
När vi nämner användarna så menar vi de personer som kommer att använda webb-tjänsten när den 

är färdigutvecklad, personer som behöver ha kontroll på sitt blodsocker t.ex. diabetiker.

 3.5 Experter
Under  vår  utvärdering  av  prototypen  så  kommer  vi  att  använda  oss  av  experter  som t.ex.  en 

diabetessjuksköterska och en dietist, det är dessa vi refererar till när vi nämner experterna.
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 3.6 Kostplaneraren
Kostplaneraren  är  en  kommersiell  webb-baserad  tjänst  från  Linkura  AB[4].  Kostplaneraren  ger 

användarna möjligheten att planera sin kost och se dess näringsinnehåll. Vår prototyp kommer att 

utnyttja  Kostplaneraren  för  att  kunna  plannera  vår  kost  och  hämta  informationen  om  dess 

näringsinnehåll och relatera den till blodsocker-värdena.

 3.7 Hårdvara
Den hårdvara som prototypen utvecklades och evaluerades på var en bärbar dator av märket Asus 

modell  N43J.  Datorn  hade  en  14”  HD  (LED  BL)  skärm,  en  Intel  Core  I5-480M,  2,53  GHz 

processor, ett Nvidia GeForce GT 425M grafikkort med 1GB ram, en hårdisk på 500GB och ett  

ramminne på 4GB.

 3.8 Mjukvara
Prototypen är skapad med webb-ramverk Django och några insticksmoduler för att kunna skapa 

interaktivitet och ett modernt utseende. Dessa insticksmoduler kan vara större moduler som hela 

webb-sidor eller mindre som olika JavaScript-bibliotek, tex. JQuery[5] och flot[6], eller så kan det 

vara CSS-filer[7]. Det finns många andra olika webb-ramverk och moduler som vi skulle kunnat ha 

använt. Några andra webb-ramverk är GWT(Google Web Toolkit), Joomla och Grails. Anledningen 

till att vi valde att utveckla prototypen med Django är för att på ett lätt sätt kunna interagera den 

med Kostplaneraren som är  utvecklad med Django.  Eftersom Kostplaneraren är  utvecklad med 

Django så kan vi skapa Blodsockerkontroll som en applikation som vi lägger till på servern som 

Kostplaneraren ligger på.

Det finns olika sätt för att skapa interaktiva och visuellt vackra och moderna hemsidor, två vanliga 

sätt att göra detta är att använda Adobe Flash eller JavaScript, ”Adobe® Flash® Professional CS5.5 

är den ledande miljön för framtagning av uttrycksfullt interaktivt material. Skapa engagerande och 

enhetligt material för datorer, smartphones, surfplattor och tv-skärmar.”[8] Eftersom Adobe Flash är 

en kommersiell produkt så får vi inte insyn i hur koden ser ut och det kräver tid för att lära sig 

tekniken. JavaScript är ett språk som används för att skapa interaktiva och dynamiska webb-sidor 

och är ett språk som vi behärskar och vet av erfarenhet att det klarar av det vi vill göra.

För att skapa grafer finns det några alternativ till flot som t.ex. Google Chart Tools, Dojox Chart 

och gRaphaël. Skulle vi valt Google Chart Tools skulle vi inte kunnat ändra i den kod som skapar 

diagrammen  om vi  skulle  blivit  tvungna  till  det,  de  exempel  som finns  för  Dojox  Chart  och 

gRaphaël visar inte det som prototypen ska klara av. Flot valdes för att det hade en licens som 
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passade och de exempel som finns visar det som vår prototyp ska klara av att göra. Skulle vi vilja 

ändra eller lägga till någon funktion till grafen som inte finns implementerad i flot så tillåter dess 

licens oss att göra det.

 3.8.1 Django
Django är ett open-source webb-ramverk skrivet i programmeringsspråket Python. Django har en 

BSD-liscens  och  utvecklades  från  början  av  programmerare  på  en  nyhetstidning  i  Lawrence, 

Kansas,  USA på  deras  avdelning för  webb (World  Online).  Django kärnan består  av en  ORM 

(Objekt-Relations Mappning), en hanterare för URL:er, en vy hanterare, en hanterare av templates 

och några till inbyggda moduler som vi inte använder i vår prototyp[9].

ORM:en länkar ihop objekten som beskrivs i Python i de olika modulerna med den bakomliggande 

databasen. URL-hanteraren omvandlar reguljära uttryck till url:er, som pekar på den vy som skall 

visas, de reguljära uttrycken kan vara statiska sökvägar på det aktuella systemet eller dynamiska 

url:er som är specifika för varje enskild användare. Vy-hanteraren är som en kontroller i en MVC 

(Model, View, Controller)-design[10], och hanterar vad som skickas mellan databasen och de olika 

templates:ena. 

MVC-designen innebär att det finns en modell, en eller flera kontrollers, och en eller flera vyer som 

visar det som finns i modellen. Kontrollerna hanterar inputen från användaren eller andra händelser. 

De heldragna pilarna innebär att t.ex. kontroller känner till modellen och kan anropa någon av dess 

publika funktioner. De streckade pilarna innebär att t.ex. modellen kan via en så kallad observer 

meddela vyn att  uppdateras.  I  Django är det databasen som är  modellen,  templates:ena som är 

vyerna, och vy-hanteraren som agerar kontroller.

I Django är en template som en vy, i vårat fall olika html-filer, som för varje vy-funktion presenterar 

den  information  som  kommer  från  den  vy-funktionen.  Template-filerna  kan  även  innehålla 

JavaScript kod för att presentera informationen från databasen. 
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 3.8.1.1 Moduler i Django
Till  Django  finns  olika  moduler  som kan  installeras  för  att  lägga  till  extra  funktionalitet  tex. 

GIS(Geographic  Information  System)  eller  webb-sidor.  Webb-sidor  läggs  till  väldigt  lätt  som 

moduler.  Detta görs genom att  den önskade webbsidan skapas i  en mapp som läggs i  Djangos 

rotmapp och inkluderas i en fil med inställningar för Django. Även databastabeller kan läggas till 

om det finns en befintlig databas, annars kan en ny databas skapas vid behov[11].

 3.8.2 Python
Python är ett dynamiskt högnivå-programmeringsspråk som bla. är objekt-orienterat, funktionellt 

och  imperativt. Python kan användas som ett skriptspråk, som det görs i många datorspel, eller för 

att skapa webb-sidor. Python kan köras på de flesta plattformar, Windows, Linux, Mac OS X och 

även på en Java eller .Net maskin[12].

 3.8.3 CSS - Cascading Style Sheets
CSS är ett språk som beskriver hur de olika komponenterna på en webb-sida ska presenteras. En 

CSS-fil kan bestämma färgen på bakgrunden på sidan, färgen på texter, vilket typsnitt en text ska 

ha, var alla olika komponenterna ska vara placerade på sidan, hur stora de ska vara och mycket 

mera. CSS -filer används för att kunna återanvända samma stil på flera olika sidor på ett enkelt sätt,  

genom att separera presentationen av komponenterna från komponenternas innehåll[7].

 3.8.4 JavaScript
JavaScript  är  ett  objekt-orienterat  och funktionellt  skriptspråk som oftast  används för  att  skapa 

dynamiska  och  interaktiva  webbsidor.  JavaScript  är  en  implementation  av  standardiserade 

skriptspråket ECMA-script, ECMA-262[13]. JavaScript har väldigt lite gemensamt med Java, bl.a. 

så är JavaScript ett scriptspråk och Java är ett programmeringsspråk och JavaScript kan använda sig 

av dynamiska typer medan Java kräver väl definierade typer[14].

 3.8.5 JQuery
Jquery är ett JavaScript bibliotek som är tänkt att göra det lättare att kontrollera HTML-dokument, 

händelser,  animationer  och   användandet  av  AJAX  (Asynchronous  JavaScript  and  XML)  på 

webben.  Eftersom Jquery är  open-source  och tack vare dess  arkitektur  så  går  det  att  bygga ut 

JQuery  med  egna  insticksmoduler.  JQuery  syftar  till  att  vara  kompatibelt  med  alla  olika 

webbläsare[5].
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 3.8.6 Flot
Flot är ett JavaScript bibliotek för JQuery. Flot kan användas för att skapa dynamiska diagram med 

värden som kan läsas in från en databas eller skapas i realtid. Färgerna på diagrammens olika delar 

som punkterna för värdena och bakgrundsfärg. mm. går att ändra som programmeraren själv vill, 

och X-axeln kan vara både siffror, datum eller tidpunkter. Med olika insticksmoduler till flot så kan 

programmeraren göra diagrammen interaktiva och till och med animerade och få dem att uppdateras 

kontinuerligt, och med en annan insticksmodul behöver punkterna inte vara punkter utan kan vara 

någon annan symbol tex. trianglar eller fyrkanter. Punkterna kan även tas bort och istället kan linjer 

eller staplar användas[6].
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Bild 2: Exempel på ett flot diagram, det som användes för evalueringen.



Kapitel 4
 4 Prototypen
I detta kapitel förklaras hur prototypen är uppbyggd. Vad prototypen består av för hårdvara och hur 

den är designad. I detta kapitel beskrivs också hur användargränssnittet för evalueringen såg ut och 

hur visualiseringen av alla värden visualiserades.

 4.1 Komponenterna

Denna bild visar vilken typ av hårdvara som användaren kan använda sig av för att  komma åt 

blodsockerkontroll och använda alla dess funktioner. Bilden visar också på vilken typ av hårdvara 

som de olika delarna som blodsockerkontroll består av är implementerad på. 

 4.1.1 Blodsockermätare
Från början var det tänkt att användaren skulle kunna ladda upp sina blodsocker-värden från sin 

blodsocker-mätare.  Under  utvecklingen  av  prototypen  uppstod  problem  med  att  skapa  denna 

funktionen. Det uppstod problem med att ladda över de filer som innehöll blodsocker-värdena på 

mätaren till en dator, även med hjälp av det medföljande programmet till en av blodsocker-mätarna 

så gick inte detta. Det som vi lyckades med var att manuellt registrera värden i det medföljande 

programmet till en av mätarna och sedan exportera dessa värden till en fil som vi kunde använda till 

vår prototyp.
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Bild 3: Ett deployment-diagram över systemet.



 4.1.2 Dator
Användaren kan använda en dator med internetanslutning och en internetbrowser som klarar av och 

accepterar JavaScript för att komma åt Blodsockerkontroll. Datorn som användaren använder kan 

vara en dator som finns i hemmet, på arbetet, i skolan eller på annan offentligplats. Användaren 

behöver inte installera något på datorn för att kunna använda Blodsockerkontroll.

 4.1.3 Smartphone m.m. med internetbrowser
Om användaren  förfogar  över  en  nyare  mobiltelefon  eller  annan  apparat  som har  tillgång  till 

internet och har en internetbrowser som klarar av och accepterar JavaScript så kan användaren 

använda Blodsockerkontroll via den.

 4.1.4 Webbserver
Webb-servern är den dator som prototypen finns på och som användaren ansluter till med en dator 

eller smartphone med internetbrowser.

 4.2 Designen

 4.2.1 Internetbrowser
Användaren använder en internetbrowser som klarar av och accepterar JavaScript på valfri dator 

eller  annan  apparat  för  att  ansluta  till  Blodsockerkontroll.  När  användaren  ansluter  till 

Blodsockerkontroll  via  sin  internetbrowser  får  användaren  tillgång  till  Blodsockerkontrolls 
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Bild 4: Designen av systemet på exekveringsnivå.



klientsida.  Under  prototypens  utveckling  användes  internetbrowsern  Firefox  4.0  för  att  testa 

prototypen. Firefox 4.0 valdes därför att det är den andra största internetbrowsern på marknaden och 

följer  många standarder  för  webb-tekniker.  Anledningen att  den mest  använda internetbrowsern 

Internet Explorer inte användes är för att den har kritiserats för att inte följa standarder för webb-

tekniker lika bra.

 4.2.2 Kostplaneraren
Kostplaneraren kan användaren logga in på för att planera och registrera sin kost. Kostplaneraren 

går  att  använda  utan  att  använda  Blodsockerkontroll,  och  omvänt.  Om  användaren  av 

Blodsockerkontroll inte använder sig av Kostplaneraren så kan användaren inte jämföra blodsocker-

värdena  och  insulin-värdena  med  näringsinnehållet  från  kosten.  Kostplanerna  som  användaren 

registrerar på Kostplaneraren sparas i samma databas som Blodsockerkontroll.

 4.2.3 Databasen
I databasen sparas all information. Informationen är bl.a. de kostplaner som användaren registrerar 

på Kostplaneraren.  I  databasen sparas även information om användarens blodsocker-värden och 

insulin-intag och tidpunkterna för dessa.

Tabellen för blodsocker-mätning och insulin-intag hör till prototypen och de andra i bilden hör till  

Kostplaneraren. Tabellen med blodsocker-mätningar innehåller tidpunkt, värde, kommentarer och 

ett  unikt  id.  Varje  blodsocker-mätning är  kopplad till  en användare.  Tabellen med insulin-intag 

innehåller  också  tidpunkt,  värde,  kommentarer,  ett  unikt  id  och är  kopplade  till  en  användare. 

Tabellen för kostplaner innehåller bl.a. information om varje kostplans titel och en referens till en 

eller flera måltider. Alla kostplaner är också kopplade till en användare. Varje måltid består bl.a. av 
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Bild 5: ER-diagram över vissa delar av databasen för Kostplaneraren och prototypen.



en tidpunkt och en  referens till ett eller flera recept eller livsmedel. De flesta livsmedel består av en 

referens till en tabell med information om näringsinnehållet bl.a. kolhydrater, protein och fett.

 4.2.4 Blodsockerkontroll klientsida
Klientsidan av Blodsockerkontroll är den del av webb-sidan som skickas till användarens  browser. 

Klientsidan  har  hand  om  att  visa  användargränssnittet  och  visualiseringen  av  användarens 

blodsocker-värden,  insulin-intag,  HbA1c-värden  och  kolhydrat-värden  från  Kostplaneraren.  När 

användaren registrerar ett nytt blodsocker-värde, insulin-intag eller HbA1c-värde så skickas det till 

serversidan som sedan skickar det vidare till databasen.

 4.2.5 Blodsockerkontroll serversida
På serversidan finns framförallt funktioner som hanterar data som kommer från användaren via 

klientsidan. Den data som kommer från klientsidan formateras till rätt format för att sedan skickas 

vidare till databasen. Serversidan innehåller även funktioner som hämtar data från databasen och 

skickar den vidare till klientsidan, i vissa fall formaterar serversidan datan innan den skickas vidare 

till  klientsidan.

 4.2.6 Sekvensdiagram
Bilden nedan är ett sekvensdiagram över hur ett  blodsocker-värde loggas. Först  har användaren 

klickat sig fram till sidan för att logga blodsocker-värden på klientsidan och matat in värdet och 

tidpunkten och valfritt även en kommentar. När användaren klickar på ”Lägg till” knappen skickar 

klienten informationen till serversidan oformaterad. När serversidan får informationen formaterar 

den  informationen  så  att  den  kan  sparas  på  databasen  och  skickar  sedan  informationen  till 

databasen.  Databasen  sparar  informationen  i  olika  tabeller.  När  serversidan  har  skickat 

informationen till databasen så ber serversidan databasen om att få information om användarens 

blodsocker-värden,  insulin-värden  och  kolhydrat-värden.  Databasen  skickar  informationen  till 

serversidan. Serversidan formaterar informationen så att klienten kan hantera den och skickar den 

till klienten. Klienten visualiserar informationen för användaren i ett resultatdiagram.
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 4.3 Användargränssnittet
Användargränssnittet som vi har skapat för prototypen designade vi så att prototypen skulle se så 

enkel och avskalad ut som möjligt. Med önskemål från uppdragsgivaren Linkura skulle designen 

även kännas igen från Kostplaneraren. Den del av designen som anpassades för att kännas igen från 

Kostplaneraren  är  färgvalen  och  meny-raden  längst  upp.  För  formulären  som  skapades  för 

prototypen  använde  vi  oss  av  Djangos  egna  standard  formulär.  Django  skapade  formulären 

dynamiskt på klientsidan utifrån vad vi hade definierat att de skulle fråga efter. Anledningen till att  

vi ville ha ett enkelt och avskalat användargränssnitt på prototypen under evaluering var för att 

kunna få så mycket feedback som möjligt. Enkelheten i designen skulle få användaren att veta att 

det var enkelt att skapa den och att det är enkelt att ändra den. Den avskalade designen ska gör så att 

användaren  inte  ska  distraheras  av  ovidkommande  detaljer  som  kan  påverka  resultaten  vid 

evalueringen.

De saker som användaren kan göra med användargränssnittet är.
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Bild 6: Sekvensdiagram över loggning av ett blodsockervärde.



• Lägga in blodsocker-värden manuellt tillsammans med tidpunkt och en kommentar.

• Lägga in HbA1c-värden manuellt tillsammans med tidpunkt och en kommentar.

• Lägga in insulin-intag manuellt tillsammans med tidpunkt och en kommentar.

• Ändra inställningar för övre och undre gräns för gränsvärdena för blodsocker-värden.

• Välja vilket insulin märke som de använder som måltidsinsulin, basinsulin och mixinsulin.

• Visa visualiseringen av användarens blodsocker-värden, insulin-intag och kolhydrat-värden.

• Markera och zooma in på en valfri tidsperiod i resultat-diagrammet.

Följande  skärmdumpar  och  bilder  visar  hur  användargränssnittet  till  prototypen  såg  ut  under 

evalueringen.

Bilden här ovan visar menyraden och formuläret för att logga ett blodsocker-värde manuellt. För att 

användaren ska få fram de olika formulären klickar användaren på tillhörande knapp på menyraden. 

När användaren har skrivit in i alla fälten i formuläret och trycker på Lägg till knappen så byts 

formuläret ut mot resultatdiagrammet. Oavsett  i  vilket formulär som användaren har framme så 

kommer det formuläret att bytas ut mot resultatdiagrammet när användaren trycker på Lägg till 

knappen och om formuläret är korrekt ifyllt. Om formuläret inte är korrekt ifyllt kommer en text  

fram över det fält som inte är korrekt och beskriver vad som är fel.

I den vänstra bilden här ovanför syns formuläret för att ladda upp filer från t.ex. en blodsocker-
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Bild 7: Meny-raden och formuläret där användaren loggar blodsocker-värden.

Bild 9: Formuläret där användaren 
loggar HbA1c-värden manuellt.

Bild 8: Formuläret där användaren loggar  
blodsocker-värden från fil.



mätare. I den högra bilden ovanför syns formuläret för att logga Hb1Ac-värden.

Bilden till  höger ovanför  visar  formuläret  för att  logga insulin-intag.  I  formuläret  för  att  logga 

insulin-intag  kan  användaren  välja  vilken  typ  av  insulin  som  intaget  avser  måltidsinsulin, 

mixinsulin eller basinsulin. Vilket specifikt märke de olika insulin-typerna är kan användaren välja 

på i inställnings-formuläret. Bild 10 här ovan  till vänster visar inställnings-formuläret. För att få 

fram inställnings-formuläret klickar användaren på knappen Ditt konto och då kommer en drop-

down-meny  fram  där  användaren  kan  välja  mellan  att  se  resultat-diagrammet,  inställnings-

formuläret  eller  att  logga ut.  I  inställnings-formuläret  kan användaren  ställa  in  övre  och undre 

gränsvärde för blodsocker-värdena i resultat-diagrammet.

 4.4 Visualiseringen

 4.4.1 För evaluering
Visualiseringen består av blodsocker-värden, kolhydrat-värden, insulin-värden och dess tidpunkter. 

De olika  värdena visualiseras  som punkter  i  diagrammet,  med blodsocker-värdena och insulin-

värdena på den vänstra y-axeln,  kolhydrat-värdena på den högra y-axeln,  och tiden på x-axeln. 

Blodsocker-värdena  och  insulin-värdena  placerades  på  samma  y-axel  eftersom  de  har  samma 

storhet, insulin-värden kan vara från 0 till ca:30 enheter och blodsocker-värdena bör ligga runt 7 för 

en vanlig person. Kolhydrat-värdena kan ligga mellan 10 till 200 gram, för en måltid. Vi har valt att 

färga punkterna för blodsocker-värdena röda,  kolhydrat-värden gula och insulin-värdena blå.  X-

axelns tidpunkter har formatet ”dag/månad hh:mm”.
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Bild 11: Formuläret där  
användaren loggar insulin.

Bild 10: Formuläret för användarens inställningar.



Grafen har övre och undre gränsvärden, som standard 10 som övre gräns och 5 som undre gräns. 

Utanför gränserna är bakgrundsfärgen grå, och gränserna går att ändra i inställnings-vyn. Grafen är 

även interaktiv, det går att markera en tidsperiod för att zooma in på den perioden och sedan zooma 

ut för att se hela tidsperioden igen. Om användaren hovrar med muspekaren över en punkt för ett 

blodsocker-värde så poppar en liten ruta med information om tidpunkt, värde och kommentar om en 

sådan har gjorts.  Om användaren hovrar med muspekaren över en punkt för ett insulin-värde så 

poppar en ruta med information om tidpunkten, värdet och vilken typ av insulin som togs.  Om 

användaren hovrar med muspekaren över en måltidspunkt så poppar en ruta med information om 

tidpunkt, gram kolhydrater och måltidens namn om den hade ett.

 4.4.2 Diagram kod
All kod som skapar grafen finns i ett och samma html-dokument, och är JavaScript-kod, och rakt på 

och själv beskrivande.

Fast först inkluderas flot och jquery i html-dokumentets header.

<script language="javascript" type="text/javascript" 

src="/static/js/jquery.js"></script>

<script language="javascript" type="text/javascript" 

src="/static/flot/jquery.flot.js"></script>

och sedan skapas en behållare för grafen i html-dokumentets body.
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Bild 12: Visualiseringen av de olika värdena.



<div id="placeholder" style="width:600px;height:300px"></div>

Sedan skapas grafen med JavaScript-kod.

<script id="placeholder" language="javascript" type="text/javascript">

Före skapandet hämtar vi först in information från databasen, här övre och undre gränsvärdena.

var settings = {{returnsettings|safe}}

var upperLimit = settings[0]

var lowerLimit = settings[1]

Här ställer vi in inställningarna för hur grafen ska se ut.

var options = 

grid: {show: true,

markings: [{ color: '#f0f0f0', yaxis: { from: upperLimit }},

{ color: '#f0f0f0', yaxis: {to: lowerLimit}}],

clickable: true,

hoverable: true},

series: {points: { show: true }},

yaxis: {autoscaleMargin: 1},

xaxis: {mode: "time",

min: (new Date().getTime())-(21*1000*60*60*24),

max: (new Date().getTime())+(1*1000*60*60*24),

autoscaleMargin: 0.2,

timeformat: "%d/%m %H:%M" },

selection: { mode: "x" },

legend: { position: 'nw' }};

Den här koden hämtar insulin-värdena från databasen, och lägger in de i insulindata variabeln.

var insulinserie = {{insulinSerie|safe}};
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var insulindata = { color: "#67c6dd",

label: "Insulin värden",

data: insulinserie};

Nu kan vi skapa vår graf, med en kort liten kod-rad.

$.plot($("#placeholder"), [blooddata, insulindata, mealdata],  options);

För att lägga in funktionalitet för att kunna hovra över punkterna räcker det också med en kod-rad.

$("#placeholder").bind("plothover", function (event, pos, item) {

{ Här läggs kod som utför vad som ska hända när användaren 

hovrar över en punkt.

}});

Den sista kod-raden som måste finnas för att avsluta skriptet.

</script>
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Kapitel 5
 5 Evalueringen
Syftet med evalueringen av prototypen är att ta reda på hur användarvänligt webb-sidans grafiska 

gränssnitt är. Vi vill ta reda på om användaren förstår vad alla knappar gör och hur de ska använda 

dem. Vi vill också veta om användaren förstår att det går att skriva in kommentarer och hur man 

laddar upp filer.  Evalueringen är även till  för att  ta reda på hur visualiseringen av blodsocker-

värdena  ska  se  ut  enligt  både  diabetiker,  diabetessjuksköterskor  och  dietister.  Fokuset  med 

evalueringen med diabetikerna är framförallt det grafiska gränssnittet, hur användarvänligt det är. 

Fokuset med diabetessjuksköterskan och dietisten är hur visualiseringen ska göras av blodsocker-

värdena och de andra värdena, näringsinnehåll, insulin, m.m..

 5.1 Användarvänlighet
Det vi menar med användarvänlighet är att de användare som ska använda systemet ska klara av att 

utföra de uppgifter som det är specificerat att de ska klara av att göra. Vi vill även att användaren 

ska klara av uppgifterna på ett tillfredsställande och effektivt sätt. Med ett effektivt sätt menar vi att 

användaren ska kunna utföra de specificerade uppgifterna utan att  behöva gå omvägar  eller  gå 

tillbaka för att börja om på uppgiften. 

 5.2 Expertutvärdering
Expertutvärderingen  med  diabetessjuksköterskan  och  dietisten  ska  ge  information  om  hur 

blodsocker-värdena  bör  visualiseras  och  även  vilka  andra  värden  som  bör  visualiseras. 

Expertutvärderingen ska ge återkoppling om blodsocker-värdena ska ritas ut med linjer, punkter 

eller  kanske  staplar.  Expertutvärderingen  ska  även  ta  reda  på  hur  lång  tidsperiod  som  bör 

visualiseras.

 5.3 Användartester

D. Benyon, P. Turner och S. Turner [2] beskriver de steg som bör tas i samband med användartester.

1. Det första som är viktigt är att ställa upp klara mål med användartesterna så att man vet vad 

de skall bidra med för att utveckla slutprodukten. 

2. Det  andra  viktiga  är  att  ställa  upp  kriterier  för  att  säkerställa  att  slutprodukten  är  väl  

anpassad och användarvänlig för slutanvändaren.
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3. Något mer som är viktigt och bör fastställas i samband med användartester är i vilket fysiskt 

och socialt sammanhang som slutprodukten ska användas.

4. Innan man genomför användbarhetstester är det viktigt att skapa olika uppgifter som kan 

användas under användbarhetstesterna.

1. Målet med användartesterna var att utvärdera hur användarvänlig den framtagna prototypen 

var och syftade till  att ge respons och värdefull information om hur användargränssnittet 

borde vidareutvecklas.

2. För  att  välja  ut  användare  som skulle  ingå  i  användartesterna  så  valde  vi  att  välja  ut  

användare med avseende på olika  kriterier.  Dessa kriterier  var  ålder,  utbildning,  teknik-

kunskap och typ av diabetes. Meningen med just dessa kriterier var att försöka täcka in så 

många olika typer av användare som möjligt. Ålder för att täcka in alla åldrar, utbildning 

och teknik-kunskap för att se till att användargränssnittet blir så lätt att även icke teknik-

kunniga klarar av att använda det. Typ av diabetes så att både typ 1 och typ 2 diabetiker kan 

använda den slutgiltiga produkten.

3. Sammanhanget som produkten kommer att användas i ur ett socialt perspektiv är att varje 

användare ska kunna använda produkten på egen hand utan någon professionell eller annan 

hjälp. Ur ett rent fysiskt sammanhang kommer slutprodukten att vara en del av en webbsida 

och  slutanvändarna  kommer  att  komma  åt  den  på  vanliga  datorer  men  kan  komma att 

använda den på andra enheter som kan visa vanliga webbsidor.

4. De olika uppgifter som användaren skulle försöka genomföra under användartesterna var:

• Att  logga ett nytt blodsocker-värde manuellt.

• Att logga ett nytt blodsocker-värde från fil.

• Att välja sin insulin typ som måltidsinsulin.

• Att  logga ett nytt insulin-värde manuellt.

• Att  logga ett nytt HbA1c-värde manuellt.

• Att ta fram resultat-vyn.

• Att zooma in på en timme i resultat-vyn.

Enligt Boling och Frick [15] så har testanvändare svårare att kritisera en datorprototyp som liknar 

den färdiga produkten än en pappersprototyp. Detta då en datorprototyp som liknar den färdiga 

produkten ser ut att vara mer arbetad och klar ut, i kontrast till en pappersprototyp som ser ut att 

vara  mindre  genomarbetad.  Därför  utfördes  användartesterna  i  två  steg.  Först  med  en 
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pappersprototyp och sedan med en datorprototyp. I de båda stegen så uppmanades användaren att 

tänka högt och hela tiden kommentera det de såg.

 5.3.1 Frågor
Under  de  olika  scenarierna  så  ställdes  även  frågor  om  det  grafiska  gränssnittet  och  om 

visualiseringen  av  de  olika  värdena  i  diagrammet.  De  tre  första  frågorna  ställdes  för  att  få 

användaren mer bekväm och börja prata. De resterande frågorna ställdes i anslutning till resultat-

vyn och visualiseringen. Dessa frågor relaterade till  inställningar som kunde göras i koden med 

mindre ansträngning.  Det  var  frågor som gällde beslut  som behövde göras gällande koden och 

visualiseringen. Under evalueringen användes standard inställningar för att skapa diagrammet.

De olika frågorna under de olika scenarierna var:

• Hur många tecken borde det gå att använda till kommentarerna vid loggning av blodsocker-
värden, insulin-värden och HbA1c-värden?

• Ska blodsocker-värdena och insulin-värdena vara decimaler eller heltal?

• Brukar  du  ladda  upp  informationen  från  din  blodsocker-mätare  till  något  datorprogram 
idag?

När användaren lyckats ta fram resultat-vyn så frågades:

• Hur borde blodsocker-värdena presenteras, borde de vara punkter eller ska de vara linjer, 
staplar eller någon annan symbol?

• Vilken färg ska de olika värdena ha?

• Finns det något annat som borde visualiseras, tex. protein, fett eller vikt?

• Vilken tidsrymd borde vara standard?

• Ska man kunna ändra tidsrymden?

• Vad borde vara standard värdena på de olika axlarna?

• Ska det finnas gränsvärden?

• Om det ska finnas gränsvärden vad ska dessa ha för standardvärden?

När användaren lyckats ta fram utskrifts-vyn så frågades det om tabellen var nödvändig, skulle se ut 

på något annat sätt eller innehålla något mer eller något annat.

 5.3.2 Två prototyper

 5.3.2.1 Pappersprototypen
Det  första  steget  av  testerna  bestod  av  att  användaren  fick  utföra  de  olika  uppgifterna  på  en 

pappersprototyp.  Detta  gick till  så att  användaren fick förstasidan/inloggningssidan framför  sig. 
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Användaren fick sedan använda sina fingrar som muspekare. När  användaren pekade på något på 

sidan så agerade testledaren dator och ändrade som det skulle ha gjort på dator-prototypen. Om 

användaren pekade på resultatknappen så lades resultat-vyn fram framför  användaren.  Följande 

bilder  visar  hur  några  delar  av  pappersprototypen  såg  ut  under  evalueringen.  Bild  13  visar 

pappersprototypens meny-rad som användaren pekade på de olika ”knapparna” för att få fram rätt 

formulär för att t.ex. kunna lägga till ett blodsocker-värde.

Bild 14 här till vänster visar den så kallade dropdown-menyn till ”Ditt konto”. 

När användaren pekade på ”Ditt konto” så lades dropdown-menyn precis under 

”Ditt  konto” knappen. Från dropdown-menyn kunnde användaren välja att  få 

fram resultat-diagrammet,  inställningsformuläret,  att  skicka inbjudningar  (eng 

invites) eller att logga ut.

Bild  15  visar  pappersprototypens  resultat-diagram.  För  att  få  fram resultat-diagrammet  kunnde 

användaren antingen peka på ”Resultat” knappen på meny-raden eller på dropdown-menyn för ”Ditt 

konto”. I resultat-diagrammet så är blodsocker-värdena röda prickar, insulin-värdena blå prickar och 

kolhydrat-värdena gula prickar.
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Bild 13: Pappersprototypens meny-rad .

Bild 14:  
Dropdown-menyn 
till "Ditt konto"-
knappen.



Bild 16 här ovanför visar inställnings-formuläret där användaren kunde ställa in övre och undre 

gräns för blodsocker-värdena och vilket märke som de använder som basinsulin, måltidsinsulin och 

mixinsulin. När användaren pekade på en av de olika ”knapparna” för att välja insulin-märke för sin 

olika insulin-typer lades en lista liknande dropdown menyn för ”Ditt konto” under den aktuella 

knappen. Listan innefattade namn på ungefär 10 olika insulin-märken.

 5.3.2.2 Datorprototypen
I det andra steget fick användaren utföra de olika uppgifterna på den implementerade prototypen på 

en bärbar dator. 
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Bild 15: Pappersprototypens resultatvy.

Bild 16: Pappersprototypens inställningsvy.



Kapitel 6
 6 Resultat av evalueringen

 6.1 Användargränssnittet
Ur evalueringen framgår det att användarna inte hade några större problem med att utföra de olika 

scenarierna som de fick i uppgift att utföra under evalueringen.

• Det enda som användarna hade svårt för att göra var att markera och zooma in på en specifik 

tidsperiod. 

• Det var bara en som hade problem med att förstå vad ”Bläddra” betydde på knappen för att 

välja  fil  att  ladda  upp  och  hämta  blodsocker-värden  ifrån.  Det  framkom  dock  att  de 

användare som deltog i testerna inte laddar upp sina blodsocker-värden från sin mätare till 

någon  dator  för  att  granska  i  något  datorprogram idag  för  att  hålla  reda  på  och  få  en 

överblick på sina blodsocker-värden. Det var en användare som  hade testat ett datorprogram 

för att spara och visualisera sina blodsocker-värden, men användaren  hade inte fått ut något 

av det och tyckte att programmet var för komplicerat. 

• Användarna tyckte att de värden som de mattar in i de olika formulären ska vara decimaltal, 

och inte heltal. 

• De kommentarer som användarna kan lägga in när de registrerar blodsocker-värden, insulin-

intag eller HbA1c-värden vill användarna inte ska vara begränsade i längd. 

• En av användarna ville kunna använda sig av en standarddag eller standardvecka för att 

registrera  värdena på sina insulin-intag,  då denna användaren tog samma mängd insulin 

varje dag och vid samma tidpunkter, användaren tyckte att det istället skulle gå att registrera 

avvikelser.

 6.2 Visualiseringen
Evalueringen  gav  väldigt  mycket  kommentarer  på  hur  visualiseringen  bör  göras,  både  från 

användarna och experterna. 

• Enligt kommentarerna från evalueringen så tycker användarna att blodsocker-värdena ska 

visualiseras som linjer i diagrammet. 
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• När det kommer till insulin-värdena och kolhydrat-värdena så finns det olika åsikter mellan 

användarna. Det finns användare som tycker att dessa ska visualiseras som pilar som visar 

på  hur  de  påverkar  blodsocker-värdena.  Det  finns  användare  som tycker  att  kolhydrat-

värdena och insulin-värdena ska visas som staplar. Dietisten tycker inte att insulinvärdena 

ska  vara  med  i  diagrammet,  utan  att  insulinvärdena  kan  markeras  ovanför  eller  under 

diagrammet, och då kanske som ikoner tillsammans med markeringar för träning eller andra 

fysiska aktiviteter.

• Alla användarna vill kunna markera en period för att anmärka att det är en period där de haft 

någon typ av infektion, sjukdom, stress eller graviditet. 

• Att prototypen hade insulin-värdena och blodsocker-värdena på samma y-axel var inte något 

som användarna tyckte var bra. Användarna ville ha alla olika värden på varsin y-axel.

 6.3 Skillnader mellan experter och användare
Det finns både större och mindre skillnader mellan hur en diabetiker, en diabetessjuksköterska och 

en dietist tycker att visualiseringen borde göras. De delar av användargränssnittet som var svåra att 

förstå för en diabetiker vara inte de samma för en diabetessjuksköterska eller en dietist, men detta 

behöver inte nödvändigtvis vara på grund av att de är olika typer av användare, skillnaderna kan 

ligga i att de bl.a. är i olika åldrar, hade olika utbildningar och olika allmänna teknikkunskaper.

Användargränssnittet  var det inte någon av användarna som hade några större problem med att 

förstå.  Det  var  bara  diabetessjuksköterskan  som  hade  svårt  att  förstå  hur  inhämtningen  av 

information från en fil skulle gå till, men hade annars inga svårigheter.

Visualiseringen hade användarna många olika åsikter om, det är till och med delade meningar bland 

experterna,  diabetessjuksköterskan  ville  ha  insulin-värdena  med  i  grafen  som  staplar  medan 

dietisten inte ville ha någon typ av markering av insulinvärdena i grafen och istället ha de utanför.

Att  dietisten  inte  vill  ha  med  insulin-intaget  i  diagrammet  medan  både  diabetikerna  och 

diabetessjuksköterskan vill  ha det kan bero på att dietisten är bara intresserad av kosten och är 

experten  på  kost,  medan  diabetessjuksköterskan  är  mer  intresserad  av  blodsockervärdena  och 

insulinvärdena.
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 6.4 Skillnader mellan pappersprototyp och datorprototyp
Under evalueringen av pappersprototypen tyckte vissa av användarna att resultat-diagrammet var 

svår tolkat. Användarna tyckte att det var för mycket detaljer på det, de hade stora problem med att 

se skillnad på de olika datumen och tiderna. När användarna senare under evalueringen tittade  på 

resultat-diagrammet på datorprototypen så tyckte användarna att det var lättare att förstå det.
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Kapitel 7
 7 Analys och Vidareutveckling
Av våra resultat kan vi säga att prototypen har ett relativt användarvänligt gränssnitt. Vi vet att de 

flesta av de olika önskemålen som användarna har på visualiseringen kan vi implementera.

Vi har inte riktigt fått ett entydigt svar på den stora frågan som vi hade, hur vi ska visualisera de 

olika värdena och vilka värden som vi ska visualisera, pga de olika resultaten. Av resultaten från 

evalueringen kan vi se att det finns många olika synpunkter på hur visualiseringen ska göras. Det 

finns de användare som vill ha insulin-värdena i staplar och de som vill ha dem som pilar och 

användare som inte vill ha dem i grafen alls. 

Vi vet att det finns en korrelation mellan kost, blodsockervärden och insulinintag [16]. Vi vet även 

att det är mycket viktigt för diabetiker att hålla koll på sina värden kontinuerligt. Vi vet också att 

många  diabetiker  för  dagboksanteckningar  på  sina  värden.  Det  vi  kunnat  notera  under  vår 

evaluering är att de som vi intervjuat tyckte det var svårt att använda de dator-program som fanns  

tillgängliga på marknaden idag för att hjälpa diabetiker att visualisera deras blodsocker-värdena. 

Eftersom vi fick så pass olika resultat från evalueringen så kan vi delvis förstå att det är svårt att 

skapa ett dator-program som visualiserar värdena på ett bra sätt som användarna vill.

 7.1 Vidareutvecklingen
För att få fram en lösning som är så perfekt som möjligt krävs ett iterativt arbete. Ett perfekt system 

för vår del är ett system som är användarvänligt och där visualiseringen tillgodoser alla parters 

behov  och önskemål.  Efter  evalueringen vidareutvecklades  prototypen efter  vad  resultaten  från 

evalueringen kommit fram till. Det som framkommit under evalueringen var en mix av åsikter om 

användargränssnittet  och  visualiseringen  och  även  brister  i  de  samma.  Utifrån  all  input  från 

evalueringen så har prototypen vidareutvecklats. Denna vidareutvecklade prototypen behöver även 

den  evalueras  och  sedan  vidareutvecklas.  De  beslut  som  har  tagits  har  grundat  sig  på  vad 

majoriteten av användarna tyckte.

Det som framkommit i  resultaten från evalueringen som på goda grunder kan användas i nästa 

prototyp är bl.a. att använda tre olika y-axlar en axel för varje värdeserie, att blodsockervärdena är 

linjer, att det ska finnas övre och undre gränser och att varje värdeserie ska ha en egen färg för att  

kunna  särskiljas.  Dessa  förändringar  i  visualiseringen  grundar  sig  framförallt  på  åsikterna  från 

diabetikerna och diabetessjuksköterskan och behåller insulin-värdena i diagrammet.
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När det gäller användargränssnittet så var det några mindre detaljer som behöver förbättras och 

ändras.  Det  som behöver  förbättras  är  hur  användaren  laddar  upp filer  från blodsocker-mätare, 

framförallt måste detta fixas så att användaren förstår hur och att de kan göra detta. Två små saker 

som behöver ändras är att blodsocker-värdena och insulin-värdena ska vara decimaltal och att de 

kommentarer som användaren kan lägga till värdena ska inte behöva vara begränsade i längd.

 7.1.1 Problem med flot
Ett problem som vi stötte på med flot under vidareutvecklingen var att det inte gick att använda sig 

av tre olika y-axlar. Det gick att använda sig av flera olika serier till samma axel som vi gjorde till  

första prototypen, men inte att använda fler axlar än två. flot tillåter en y-axel till höger och en till  

vänster eller båda på samma sida, men det går inte att ha två på en sida och en eller två på andra 

sidan.

 7.1.2 Lösningen
För att lösa problemet med att ha två axlar på en sida och en axel på den andra sidan så provades 

alla tänkbara inställningar för flot. Då detta inte gick så tvingades vi att ändra i flots källkod. Det  

som gjordes var att lägga till en ny variabel för en till y-axel och de funktioner i koden som ritar ut  

de olika axlarna ändrades så att även den nya axeln ritas ut. Den nya variabeln döptes till y3axis och 

initierades med standard värdet { autoscaleMargin: 0.02 }. y3axes lades sedan in i axes variabeln.

Den första funktionen som ändrades var setGridSpacing för att sätta storleken på rutnätet så att det 

skulle gå att använda ett till rutnät för den nya axeln. Rutnätet ritas sedan ut i funktionen drawGrid 

där kod för att rita ut varje specifik axels rutnät finns, så där lade vi in extra kod för den nya yaxeln.  

Funktionen drawGrid innehåller även kod för att rita ut numren för varje axel, så där lades kod för 

den nya axeln in. I bild 15 nedan så är dessa nummer 0 – 7 och tillhör den nya y axeln. Koden för  

det  nya  rutnätet  fungerar  men  är  bort-kommenterad  då  det  blev  för  mycket  linjer  i  vår 

implementation. Funktionen triggerClickHoverEvent behövdes också ändras så att även den nya 

axelns punkter ska gå att klicka på eller hovra över. Det slutliga resultatet blev som bilden nedan 

visar.
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 7.2 Framtiden
Fler undersökningar kan säkert ge fler önskemål om hur vi bör visualisera värdena. Fler och större 

undersökningar kan bidra med att få fram statistik på hur många som vill ha det visualiserat på ett 

visst sätt. Sedan kan vi visualisera värdena på det mest populära sättet. Vi ser med vår evaluering att 

det även skiljer sig mellan diabetiker och experterna så vi måste ställa oss frågan vilka vi vill göra  

nöjda.  Ett  alternativ  till  detta  skulle  vara  att  skapa  en  webb-sida  där  användaren  kan  ställa  in 

visualiseringen precis som den vill  ha det.  Det är inte säkert  att  vi  då skulle få med alla olika 

inställningar,  men det  skulle  kunna vara  en  bra början.  Även om visualiseringen ändras  så  att 

användaren kan ställa in den som den vill ha det så måste en utvärdering göras för att ta reda på 

vilka olika inställningar som ska kunna göras. Detta kommer definitivt att ta tid att utveckla och det 

kan finnas risk för att det blir för mycket inställningar som kan göra att användargränssnittet blir 

mindre användarvänligt.

 7.3 Relaterat arbete

 7.3.1 Diabetes och kost
Donald L Layman et al. beskriver i sin artikel  ”Protein in optimal health: heart disease and type 2 

diabetes”[17] hur de har undersökt hur en diet bestående av mycket protein och lite kolhydrater 

påverkar kroppen och kom bl.a. fram till att det har en positiv effekt på personer med diabetes. 

Relaterat till vårat arbete är att detta understryker vikten för en diabetiker att hålla koll på sin kost.  
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Bild 17: Slutliga resultatet med två axlar på vänster sida.



Det Donald L Layman et al.  har gjort har vi försökt ta till  nästa steg och försökt använt deras 

resultat till något praktiskt och undersökt hur detta kan göras på ett bra och  korrekt sätt. Detta har 

vi gjort i prototypen genom att jämföra kolhydrat-värden med blodsocker-värden och försöker visa 

detta för användaren på ett korrekt och lätt förståeligt sätt.

Frank Q. Nuttall et al. beskriver även de i sin artikel ”Effect of the LoBAG30 diet on blood glucose  

control in people with type 2 diabetes”[16] hur en speciell diet påverkar kroppen och kommer fram 

till att det finns positiva effekter med den dieten för personer med diabetes. Detta är också något 

som vi har kunnat ta till oss och använt vid vår visualisering som vi har gjort.

Både Omodei, D. och Fontana, L [18] och Frank Q. Nuttall och Mary C. Gannon [19] beskriver hur 

en diet med begränsat kaloriintag kan påverka positivt på personer med diabetes. Det som vi har  

gjort har gemensamt att både de och vi vill hjälpa personer med diabetes. De [18][19] och vi har 

kollat på hur data om glukos-värden över tid förändras av vissa dieter. Det som däremot skiljer sig 

från  det  som  vi  har  gjort  är  tillvägagångssättet,  Frank  Q.  Nuttall[19] har  gjort  kliniska 

undersökningar och Omodei, D. och Fontana, L [18] har studerat epidemiologiska undersökningar 

och vi har fokuserat på att visualisera data om glukos-värden och kaloriintag från personer med 

diabetes  och på så sätt  ge den diabetesdrabbade personen möjligheten  att  dra  egna slutsatser  i 

samråd med en diabetessjuksköterska eller en dietist.

 7.3.2 Diabetes och Webben
Stephanie J. Fonda et al. har undersökt hur en webb-baserad applikation kan hjälpa personer med 

diabetes att kontrollera sin sjukdom.[20] Detta är väldigt snarlikt det som vi gjort, de har utvecklat 

en  webb-baserad  applikation  som personer  med diabetes  kan använda för  att  få  hjälp  med sin 

sjukdom. Personer med diabetes kan lägga in information om sitt näringsintag, fysiska aktiviteter, 

glukos-värden, mediciner och stämning. Det som skiljer sig från det som vi har gjort är att vi har 

försökt integrera kosten ytterligare ett steg och försökt visualisera alla värden på ett korrekt sätt. Vi 

har  även  försökt  att  göra  det  lättare  att  hantera  informationen  om sitt  näringsintag  genom att 

integrera den med en tjänst för kostplanering.

Lucio Grandinetti och Ornella Pisacane [21] beskriver ett system som hjälper personer med diabetes 

att   förutspå hur vissa dieter  kan komma att  påverka deras  glukos-värden.  Det  som Lucio och 

Ornella beskriver har många likheter med det som vi har gjort, bl.a. så hanterar båda glukos-värden 

för personer med diabetes, deras kost och försöker hjälpa dem med sjukdomen. Den stora skillnaden 

mot vad vi har gjort är att vi inte har försökt förutspå hur patientens värden kommer att bli, och 

istället  har  vi  försökt  inrikta  oss  på  att  göra  tjänsten  så  användarvänlig  som  möjligt  och  att 
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visualisera de data som patienten lägger in. Att vi inte försöker förutspå patientens värden är dels 

för att vi inte är utbildade diabetessjuksköterskor, läkare eller dietister, och för att det är väldigt 

svårt  att  förutspå de olika värdena.  Blodsocker värdena påverkas inte bara av insulin-intag och 

näringsinnehållet i måltider utan även av så mycket annat, som tex. fysiska aktiviteter, sjukdomar, 

infektioner och stress, dessa olika variabler gör det svårt att förutspå framtida blodsocker-värden.

 7.3.3 Diabetes och applikationer
För att hjälpa personer med diabetes på lång sikt så har Jeana Frost och Brian Smith[22] undersökt 

hur dessa påverkas och reagerar på att se hur deras glukos-värden påverkats vid vissa tillfällen. Vid 

dessa tillfällen så har personerna fotograferat det som de har gjort vid det specifika tillfället och 

samtidigt noterat sitt glukos-värde. Det som Jeana och Brian har gjort är att sammanfoga glukos-

värdena med dessa fotografier på olika aktiviteter och måltider på ett visuellt sätt. Det som vi har 

gjort är något liknande men istället för att sammanfoga glukos-värden med fotografier så har vi 

sammanfogat  glukos-värdena  med  måltidernas  näringsvärden  och  specifikt  kalori  mängden  i 

måltiden. Vi har även lagt in insulin data att jämföra med i visualiseringen.

Davy Preuveneers och Yolande Berbers har undersökt hur användandet av en mobiltelefon kan hjälp 

personer  med  diabetes.[23] De  har  undersökt  hur  en  mobiltelefons  position,  information  om 

aktivitet och individens glukos-värde kan kopplas samman och hur denna information kan kopplas 

samman visuellt. Denna information kan sedan hjälpa personer med diabetes att ta bättre beslut i sin 

vardag  för  att  behålla  en  bra  hälsa.  Det  som skiljer  sig  från  det  som vi  gjort  är  att  vi  låter 

användaren logga sin data på en webbsida istället på sin mobiltelefon, och vi har fokuserat på att 

sammankoppla glukos-värdena med näringsintag och insulin medicinering. De likheter som finns 

med det vi gjort är att Davy och Yolande också jämför sina data med glukos-värden och använder 

dessa som referens på att det de gör har haft ett bra eller dåligt utfall.

 7.4 Slutsatser
Vi har skapat en prototyp för en webbsida och utvärderat den. På webbsida kan användarna logga 

blodsockervärden, insulinintag. Användarna kan få den information som de har loggat på sitt konto 

på sidan visualiserad på ett sätt som både patienter, diabetessjuksköterskor och dietister delvis kan 

tycka är ett bra sätt att visualisera värdena på. Förutom blodsockervärden och insulin-intag så kan 

användaren även få sina kolhydrat-värden för varje måltid med i visualiseringen via Kostplaneraren. 

Vårat försök att visualisera de olika värdena på ett korrekt sätt som patienter, diabetessjuksköterskor 

och dietister vill ha dem kan vi hävda är något som vi har kommit ett litet steg närmare i och med 

vidareutvecklingen av prototypen. Vi har insett  att  det kan behövas olika sätt för att visualisera 
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värdena för  att  tillfredsställa  både  patienter,  diabetessjuksköterskor  och dietister.  När  det  gäller 

patienterna så är det just de personerna var med i utvärderingen som vi har tillmötesgått. När det  

gäller  diabetessjuksköterskan  och  dietisten  så  påstår  vi  att  alla  diabetessjuksköterskor  och  alla 

dietister får samma utbildning och därmed kan vi påstå att vi till viss del har tillmötesgått dessa 

yrkeskårer.

Vi  kan  konstatera  att  vi  har  lyckats  skapa  en  webbsida  som är  lätt  att  förstå  och  är  relativt 

användarvänlig, vi hävdar att den är relativt användarvänlig då användarna kunde utföra de flesta av 

de  uppgifter  som  de  fick  i  uppgift  att  utföra.  Om  användargränssnittet  vidareutvecklas  med 

avseende på resultaten från evalueringen  och evalueras igen så kan det bli mer användarvänligt. Vi 

kan helt klart påstå att vi har kommit en bit på vägen för att hitta ett sätt att göra vardagen lättare för 

diabetiker. Det är bara genom att se hur lätt det är för användarna att använda Blodsockerkontroll i 

vardagen som vi vet hur lättanvänd den är. Det är en sak att göra ett användartest av en produkt en 

gång och en helt annan sak att använda en produkt flera gånger varje dag. I framtiden kan det finnas 

behov för att se hur mycket tid det tar för användarna att använda Blodsockerkontroll varje gång. 

Med ett iterativt arbete så är det i framtiden som svaren finns.
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