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Sammanfattning

Något av det svåraste som kan drabba oss är när en vän, familjemedlem eller släkting går 
bort eller drabbas av en sjukdom. Döden är en naturlig del av livet, men känns detta till 
trots jobbig eller rent av orättvis då den slår till. I de flesta fall är döden även resultatet av 
en sjukdom, en sjukdom som med dagens kunskap kanske hade varit möjlig att undvika. 
Eftersom döden i många fall har varit lite av ett mysterium genom människans historia har 
vi också lärt oss att rädas den.
 Nu, när den tekniska utvecklingen öppnar nya dörrar för att i förväg göra 
riskbedömningar av möjliga sjukdomar som kan drabba individen, så drar sig många 
undan. Många tror att resultatet är en dom, ett oundvikligt faktum, något som media 
delvis kan beskyllas för. Men så är det inte; resultatet är en sannolikhetskalkyl i förhållande 
till individens demografiska ursprung, och skall ses som en motivation till förändrade 
vanor! Endast genom en bättre livsstil kan oddsen förbättras, och inte nog med det, även 
individen kommer att må bättre av ett mer sunt leverne.
 Av dessa anledningar har jag valt att arbeta med genetiska DNA-Test i mitt 
examensprojekt i Industridesign på Konstfack. Min förhoppning är att mitt projekt skall 
ge en ökad förståelse för området samt tilltala en ny målgrupp, som har möjlighet till 
förändring i god tid. Vidare hoppas jag att projektet väcker debatt för ämnet, och ökar 
acceptansen på området. 
 För att på bästa sätt involveras i ämnet så har jag samarbetat med DNA-Guide 
Europa AB som erbjuder DNA-Test till sina kunder. Jag har även själv genomfört ett 
fullständigt DNA-Test för att få en djupare förståelse för hela processen och de känslor 
man upplever i väntan på provsvaret.

“Den som inte anser sig ha tiD meD fysisk träning

 måste förr eller senare avsätta tiD för sjukDom”
- eDwarD stanley, 1823-1893.
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1.0 INLEDNING

1.1 INDUSTRIDESIGN
Personligen anser jag att industridesign är bryggan mellan mänskliga värden och 
framställningen av produkter, tjänster eller system. Våra viktigaste egenskaper som 
industridesigners är vår kompetens inom idégenerering, problemlösning och vår förmåga 
att vara visionära. Jag tror att på grund av att vi har dessa egenskaper så är vårt yrke 
under en ständig utveckling mot nya områden. Dessa områden går fortfarande under 
benämningen ”Industridesign”.
 Nationalencyklopedin definierar industridesign på följande vis; ”Industridesignen 
speglar och påverkar förändringar i konsumtionsmönster och livsstil. Den omfattar i vidare 
mening ett företags totala utnyttjande av design för produkter/tjänster.”1 I en tid där hoten 
är många och reella, så som t.ex. miljöfrågan, välfärden och hälsan så vill jag genom mitt 
examensprojekt därför arbeta med något som har möjlighet att påverka dessa områden 
positivt.
 I kursbeskrivningen av examensprojektet rekommenderas att ”Sätta valet i relation 
till dina yrkesambitioner och innehållet i din portfölj” för att använda projektet som ett 
sätt att forma sin yrkesbaserade framtid. Jag ser därför detta examensprojekt som ett 
gyllene tillfälle att fördjupa mina kunskaper inom de industridesignbaserade områdena 
Interaktionsdesign och Tjänstedesign.

1.2 PROJEKTETS BAKGRUND
Under tusentals år har diagnoser ställts av präster och läkare genom att undersöka 
sjukdomstecken och symptom som en patient har uppvisat. Sjukdomen har då redan 
fått fotfäste, och i värsta fall varit långt gången. Fram till för några år sedan var det också 
det enda sättet att gå tillväga, men nu vankas en ny gryning. I samband med gentester 
öppnas en dörr för nya tillvägagångssätt där man i förväg gör en riskbedömning av vilka 
sjukdomar som kan drabba patienten. Tekniken är visserligen i sin linda, men kommer med 
största sannolikhet att utvecklas i rask takt under de kommande 5-10 åren.
 Att förebygga sjukdomar istället för att behandla dem, är för mig som 
industridesigner en tilltalande tanke. Jag är övertygad om att patienten kommer 
ta till radikala metoder för att förändra sina vanor mot en mer hälsosam livsstil om 
informationen finns, något som gentester erbjuder men som inte utnyttjas. Av den 
anledningen kommer jag därför arbeta med att vidareutveckla tjänsten för gentest i mitt 
examensprojekt i Industridesign vid Konstfack.
 Jag är övertygad om att en tjänst som erbjuder en person information om hans/
hennes genetiska förutsättningar får personen att ta till medel för att långsiktigt förlänga 
sin livslängd och öka sin livskvalitet. Jag vill med andra ord vidareutveckla en idag redan 
befintlig tjänst för att ge den fler positiva egenskaper, och få den att fungera som en 
livsguide. Min ambition är att genom design expandera målgruppen för denna tjänst 
genom att göra den mer lättillgänglig och enkel att förstå. Vidare vill jag vidareutveckla 
produkten för denna tjänst (som idag består av ett provrör i en förpackning) genom att 
med design lösa praktiska problem, förenkla användarens interaktion med produkten, 
samt minska belastningen på miljön och kostnaden för frakt och tillverkning. Jag tror 
att med hjälp av design, så kan produkten förändras så den ger ett mer positivt och 
professionellt intryck.
 För att väcka debatt och acceptans för sakfrågan, så måste vi se tjänsten som 
en del av framtiden. Jag anser därför att tjänsten bör utvecklas från dagens papper och 
hemsidor till en applikation. Fördelen med en applikation är att den är enkel att uppdatera, 

1 Industridesign. http://www.ne.se/lang/industridesign, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-02-29.
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anpassa efter utveckling, individens behov och kommande plattformar - vilket är viktigt 
om den skall ha utvecklingspotential. Det är också enkelt för människor att skaffa sig 
applikationer och ha dessa med sig överallt (något som kan vara viktigt om en person, 
som t.ex. vill förändra sina kostvanor, befinner sig i mataffären).

1.3 PROBLEMOMRÅDE
Tjänster som erbjuder information om genetiska förutsättningar (DNA-tester) finns det 
gott om. Sedan några år tillbaka är det fritt fram för privata bolag att erbjuda denna tjänst, 
något som lett till stor konkurrens på marknaden. Dessa tjänster saknar dock ett begripligt 
sätt att förmedla genetisk information. Idag förutsätter tjänsterna ett möte med läkare för 
att få information förklarad och att få rekommendationer för att förändra vanor. Ett sådant 
möte kan dröja åtskilliga veckor från resultatet, något som kan påverka individen negativt. 
Vidare är produkten som dessa tjänster erbjuder inte genomtänkt. Produkten består av ett 
provrör som skickas hem i en förpackning med instruktioner och returkuvert. Jag anser att 
det finns möjlighet till designförändringar på detta område.

1.4 SYFTE MED EXAMENSPROJEKTET
Syftet är att visa individen dess genetiska förutsättningar och använda dessa för att 
utforma individuella hälsoråd i samverkan med andra faktorer. 
 Symbiosen mellan dessa kommer utformas genom att använda klassiska verktyg 
inom industridesign för att först kartlägga och sedan vidareutveckla området och 
tjänsten för DNA-test. Huvudfokus kommer, förutom vidareutvecklingen av tjänsten, 
även att ligga på att göra området mer användarvänligt och innovativt. Detta genom att 
utvidga de faktorer som kan användas i den individuella utformningen samt på ett enkelt 
sätt kommunicera dessa till individen. Vidare kommer dessa verktyg användas för att 
undersöka om detta koncept kan få en yngre målgrupp att bli intresserad av DNA-test 
samt om det löser de praktiska problem som produkten (förpackningen) har. Exempel på 
verktyg som användes i olika faser finns bland annat i avsnitt 1.6 Arbetssätt, men även i 
avsnitt 7.0 Designprocessen. 
 Sammanfattat är syftet med projektet att vidareutveckla och visualisera området för 
DNA-test, utöka dess målgrupp och lösa dagens problem med förpackningen.

1.5 FRÅGESTÄLLNING
- Hur påverkas människor av vetskapen om sina genetiska förutsättningar?
- Vad finns det för fördelar/nackdelar med denna vetskap?
- Hur kan man kommunicera den genetiska informationen på ett enkelt sätt?
- Hur kan man kommunicera fördelarna med en hälsosammare livsstil?
- Hur skall systemet fungera?
- Vilken målgrupp är primär i mitt projekt?
- Hur ser marknaden ut för detta koncept / denna produkt?
- Vilken plattform passar bäst för mitt projekt?
- Hur kan jag genom design förhöja upplevelsen av produkten (provtagningsröret och 
dess förpackning)?
- Vad kan vara ”worst case scenario’s”?

1.6 ARBETSSÄTT
Under projektets gång har många arbetssätt används för att nå det slutliga resultatet, 
nedan presenteras de kortfattat.
- Utforskande. I denna fas letade jag efter ett passande examensprojekt med framtida 
yrkes- och studieambitioner i åtanke. Jag fann ett område inom genetik som var mycket 
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intressant, och förde mig djupare in i Undersökningsfasen.
- Undersökning. I denna fas kartlade jag de vetenskapliga fakta som idag rör området runt 
genetik, och fann att DNA-test som metod och tjänst har en stor utvecklingspotential.
- Teorier. I denna fas kartlade jag vissa teorier om hur utvecklingen inom sjukvård kommer 
utvecklas inom de kommande 25 åren, främst med Ray Kurzweils teorier som grund på 
rekommendation av min handledare Dennis Dahlqvist.
- Samarbetspartner. Efter att ha lärt mig fakta samt teorier om genetik och området kring 
DNA-test samt dess möjliga utveckling så letade jag upp företag via Google som erbjöd 
DNA-test till privatpersoner. Det visade sig att det fanns ett sådant företag i Sverige, något 
som också skulle underlätta kommunikationen på detta komplexa område.
- Värdeord. Ett enkelt och effektivt sätt att sätta upp riktlinjer för ett designprojekt är att 
använda sig av värdeord. Tillsammans med min samarbetspartner så togs 5 värdeord 
fram.
- DNA-test. I ett projekt där man diskuterar kring DNA-test så insåg jag att det var av stor 
vikt att jag själv genomförde ett DNA-test för att vara trovärdig. Av denna anledning så 
DNA-testade jag mig själv hos DNA-Guide Europa AB.
- Enkätundersökning. För att se hur stort intresse det fanns inom min målgrupp för 
livsförändrande tjänster genomförde jag en enkätundersökning.
- Samtal. Under projektets gång så har ständiga samtal skett med handledare, lärare, 
elever samt privatpersoner om DNA-test samt dess etiska och moraliska frågeställningar.
- Lagar. Eftersom ”integritet” och ”worst case scenario” var två vanligt återkommande 
samtalsämnen så fördjupade jag mig dessutom i svensk lag för att undersöka våra 
rättigheter och skyldigheter.
- Inspiration och mer undersökning. Inför själva designfasen så söktes inspiration till 
utseendet av både applikationen och förpackningen. Ytterligare undersökning i form av 
litteratur om förpackningsdesign samt utformande av applikationer genomfördes.
- Skisser & Mock-ups. Skisser, främst digitalt, men också på papper användes i 
idégenereringen av utformningen av såväl system, förpackning och applikation. Vid 
förpackningsdesignen så tillverkades dessutom ett stort antal mock-ups, då det är 
komplext att tänka sig hur en förpackning viks och utformas.
- Genomförande. I mitt genomförande av det som blev slutresultatet så använde jag mig 
främst av Adobe Photoshop och Adobe Illustrator.
- Förslag till vidareutveckling. Eftersom projektet hade en begränsad tidsram så fick vissa 
avgräningsningar av projektet ske. I avsnitt 10.0 lämnas därför förslag för vidareutveckling 
som visar hur avgränsningarna kan expanderas.

1.7 AVGRÄNSNINGAR
Baserat på samarbetspartner, kostnader och marknad har jag valt att avgränsa mitt 
examensprojekt till protestantiska eller ateistiska svenskar inom medelklassen och uppåt. 
I en ålder mellan 25-35 år med tillgång till internet och iOS smartphones samt med en 
tilltro till vetenskap. Vidare kan det tänkas att deras levnadssätt präglas av en viss mån 
av självförverkligande2 samt en spegling av rådande trender. Det är också möjligt att de 
är oroliga för sin hälsa, eller för ärftliga sjukdomar, eventuellt kan de vara intresserade av 
genetisk information som kan vara dem till nytta.
 Avgränsningen religionsmässigt har skett då det inte är särskilt troligt att personer med 
en starkare tro, så som katoliker eller muslimer m.fl. skulle genomföra ett DNA-test. Vidare 
så kostar testet ca 4000 kr vilket begränsar målgruppen rent ekonomiskt (medelklassen och 
uppåt). Den åldersmässiga begränsningen sammanfaller givetvis även med de ekonomiska 
förutsättningarna samt samtal med DNA-Guide om dagens målgrupp (se nedan).

2 Självförverkligande. http://www.ne.se/lang/självförverkligande, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-03.
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1.8 MÅLGRUPP
Idag är huvudmålgruppen för DNA-tester främst män i medelåldern (dvs. ca 40-65 
år gamla).3 I min research fann jag att med tidiga ändringar av livsstil (påverkan av de 
yttre faktorerna) minskar också chansen att sjukdomar utvecklas. Vidare fann jag att de 
personer som var mest hälsointresserade befann sig i åldern 25-354, något som också låg 
till grund för valet av min målgrupp. Vidare är min erfarenhet av denna målgrupp att de är 
positiva till nya metoder och tekniker, något som är viktigt för detta projekt då DNA-tester 
hittills framställts i ett dunkelt sken av media.

1.9 SAMARBETSPARTNER
I detta projekt har jag samarbetat med DNA-Guide Europa AB, ett företag som jag tog 
kontakt med efter att ha gått igenom delar av min undersökning och funnit att DNA-test 
som tjänst hade en utvecklingspotential. Jeanette Axelsson (VD för DNA-Guide) har varit 
min handledare, främst i frågor gällande genetik, men också i frågor som rör företagets 
framtidsplaner. 
 DNA-Guide var det första företaget i Skandinavien som erbjöd genetiska tester till 
privatpersoner (år 2008). Enligt DNA-Guide har de idag cirka 1200 registrerade kunder, och 
kundutbudet ökar månad för månad. DNA-Guide gav mig helt fria tyglar i detta projekt 
när jag presenterade de områden jag ville arbeta med hos dem och medgav även att de 
hade problem inom dessa områden. Vi kom fram till att mitt projekt skall fungera som ett 
koncept för DNA-Guides vidareutveckling och att jag skall arbeta generellt med systemet, 
och mer specifikt med tjänsten och produkten. Tillsammans med DNA-Guide tog jag fram 
fem stycken värdeord som företaget vill kommunicera till sina kunder, och som fungerade 
som riktlinjer för mig i mitt arbete. 
Dessa värdeord var följande, 

Säker – Så som kundens uppgifter skall hanteras, och så som kunden skall känna för DNA-
Guide.
Enkel – Så som kommunikationen med kund skall vara, och så som kund skall uppleva 
tjänsten.
Pålitlig – Så som kund skall uppleva testresultaten och tjänsten som helhet.
Valfri – Så som kund skall förstå att samtliga test och möten med personal är.
Innovativ – Så som kunden skall uppleva hela tjänsten i helhet.

3 Baserat på uppgifter från DNA-Guide om deras kundutbud.
4 Baserat på min kvantitativa undersökning, se Bilaga 001.
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2.0 UNDERSÖKNING
Nedan presenteras relevanta fakta för mitt examensprojekt som fungerar i klargörande 
syfte för hur DNA-tekniken används. Vänligen notera att all fakta är hårt komprimerad, 
och i vissa fall förenklad. Fakta som erhållits under projektets gång, men som var av föga 
relevans, har tagits bort. I kartläggningen av nedanstående fakta har jag främst använt mig 
av Nationalencyklopedin som grund, där länkar mellan artiklar som rör området i viss mån 
har fungerat som vägledning.

2.1 CELL
Cellen är den minsta levande enhet som bygger upp organismen. Cellkärnan (nukleolen) 
innehåller arvsmassan (DNA) som är förpackad i kromosomer. Denna arvsmassa styr 
cellens funktioner. Enligt cellteorin har varje cell uppkommit ur en annan cell. Alla celler har 
sannolikt ett gemensamt ursprung från en eller ett fåtal celler som uppstod på jorden för 
ca 3,5 miljarder år sedan.5

2.2 KROMOSOM
Kromosomen är en struktur i cellen som är bärare av arvsmassan. Kromosomer består 
av DNA och proteiner där varje kromosom innehåller en DNA-molekyl. Kromosomer 
framträder speciellt tydligt under celldelningen, men efter celldelningen luckras 
kromosomerna upp och inga enskilda kromosomer kan då urskiljas.6
 Inför en celldelning genomgår kromosomerna en självkopieringsprocess 
(replikation) så att två identiska kopior av varje kromosom uppkommer. En speciell 
struktur på kromosomernas båda ändar (telomer) skyddar dem från att kopplas ihop 
med varandra. Med moderna, molekylära metoder har genkartor upprättats för bl.a. 
människans kromosomer.7

2.3 DNA
DNA (deoxyribo-nucleic-acid, på svenska; deoxiribonukleinsyra), är arvsmassan hos alla 
kända levande organismer och virus, och är huvudkomponent i kromosomerna. DNA-
molekylen kan liknas vid en ritning efter vilken cellerna i en organism byggs upp. Det som 
beskrivs i ritningen är vilka proteiner en viss cell ska innehålla. DNA-molekylens mekanism 
att kopieras utgör grundförutsättningen för biologisk tillväxt genom celldelning. Samma 
mekanism för vid fortplantning över genetisk information från en generation till en annan. 
Den biologiska evolutionen har sin grund i förändringar inom DNA-molekylen, påverkade 
av yttre faktorer. DNA-molekylen har samma grundläggande uppbyggnad i alla olika 
organismer, vare sig dessa är bakterier, växter, djur eller människor.8

2.4 GEN
Genen är den del av DNA som utgör arvsanlaget i genomet (arvsmassan) och är därför 
den grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från föräldern till avkomman. 
Gener fungerar som mönster vid tillverkningen av proteiner.9

2.5 ALLEL
En allel är en av två, eller flera, alternativa former av en gen. Varje gens position har sitt 
bestämda läge på en kromosom, och varje kromosom innehåller endast en allel av varje 
gen. Men eftersom kromosomerna uppträder parvis (inom varje par kromosomer kommer 

5 Cell. http://www.ne.se/lang/cell/142408, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-04-08.
6 Kromosom. http://www.ne.se/lang/kromosom, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-10.
7 Ibid.
8 DNA. http://www.ne.se/lang/dna/154884, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-05.
9 Gen. http://www.ne.se/lang/gen, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-04-08.
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en från fadern och en från modern), kan alternativa former av samma gen (alleler) 
aktiveras genom yttre faktorer (detta kallas vanligtvis mutation). Denna aktivering leder till 
förändringar hos individen, så som t.ex. sjukdomar.10 

2.6 TELOMERER
Längden på Telomererna i de mänskliga kromosomerna fungerar som indikatorer på 
den återstående livslängden i det naturliga åldrandet. Telomerer är DNA-sekvenser 
i ytterändarna på kromosomerna och blir allt kortare för varje gång DNA-molekylen 
kopieras vid celldelning. Telomerer hindrar att olika kromosomer kopplas ihop och skyddar 
kromosomerna från att brytas ned av vissa enzymer.
 När kromosomerna replikeras i samband med celldelning startar kopieringen en bit 
in på DNA-tråden. Detta gör att telomererna förkortas för varje celldelning, vilket till slut 
medför att cellerna förlorar förmågan att dela sig och dör. Upphörandet av celldelningar 
leder till för tidigt åldrande, och i blodprov från äldre personer är telomererna kortare 
än från yngre personer. Celler som måste dela sig många gånger, t.ex. stamceller, 
förlänger sina telomerer med hjälp av enzymet telomeras. Telomeras finns i könsceller och 
stamceller och i cancerceller aktiveras telomeras i samband med tumöromvandlingen. 
Sammanfattat så har en bristfällig telomerasfunktion därför föreslagits vara en av de 
processer som bidrar till åldrandet hos flercelliga organismer, inklusive människan. Omvänt 
har hög telomerasaktivitet påvisats hos vissa cancerceller. Elizabeth Blackburn och Jack W 
Szostak fann att en DNA-sekvens (CCCCAA) skyddade kromosomerna från att bli skadade 
vid celldelning.11 Forskarna belönades för sin upptäckt av Telomerer med Nobelpriset i 
Fysiologi eller Medicin år 2009.12 År 2011 börjar företag världen över att erbjuda ett allmänt 
Telomer-test, genomfört med ett vanligt blodprov.13
 Ytterligare en intressant forskningsupptäckt är ett experiment där biologerna 
Sydney Brenner, H. Robert Horvitz och John E. Sulston modifierade generna på en 
Caenorhabditis elegans (Rundmask) på ett sätt så att insulin och könshormonerna 
kontrollerades, vilket fick maskens livstid att förlängas sexfaldigt (vilket i mänsklig 
motsvarighet skulle vara ett mänskligt liv på 500 år).14 H. Robert Horvitz visade också att 
ett flertal av dessa gener har samma avgörande betydelse hos människan. Tillsammans 
med Brenner och Sulston erhöll H. Robert Horvitz nobelpriset i fysiologi eller medicin 
2002.15

2.7 GENETIK
Genetik möjliggör ingrepp i arvsmassan hos levande organismer. Termen har kommit 
att användas även för avancerade metoder att genomföra undersökningar med hjälp 
av DNA. Med traditionella genetiska metoder kan förändringar åstadkommas i generna 
hos levande organismer genom att man framkallar mutationer i arvsmassan på ett 
slumpmässigt sätt, genom t.ex. bestrålning eller behandling med mutagena kemikalier. 
Med hjälp av gentekniken kan ingrepp i arvsmassan göras på ett preciserat sätt, så att på 
förhand bestämda gener överförs till en mottagarorganism. Det går också att förändra 
och förstöra gener i levande celler och organismer med genteknik.16 

2.8 EPIGENETIK
Epigenetik är vetenskapen om kemiska förändringar i arvsmassan som långsiktigt påverkar 

10 Allel. http://www.ne.se/lang/allel, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-18.
11 Telomer. http://www.ne.se/lang/telomer, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-05.
12 Nobelpris: Medicinpriset (textruta). http://www.ne.se/lang/nobelpris/medicinpriset, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-02-15.
13 Telomerer test, http://www.independent.co.uk/news/science/the-163400-test-that-tells-you-how-long-youll-live-2284639.html, hämtad 2012-02-15.
14 Kurzweil, Ray & Dr. Grossman, Terry, 2004:27, Fantastic Voyage, Live long enough to live forever.
15 H Robert Horvitz. http://www.ne.se/lang/h-robert-horvitz, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-06.
16 Genteknik. http://www.ne.se/lang/genteknik, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-05.
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en gen. Det som främst avgör genuttrycket är om en viss gen är aktiv eller inte. Det 
är skillnader i genuttryck som ligger bakom de stora skillnaderna i egenskaper mellan 
olika typer av celler hos flercelliga organismer. Det är bara i det mycket tidiga embryots 
celler som i stort sett samtliga gener kan vara aktiva. Utvecklingen av organismens olika 
celltyper sker genom att olika gener inaktiveras. Hos varje mogen celltyp uttrycks endast 
en viss andel av generna och de övriga är blockerade. De epigenetiska mekanismerna är 
långsiktiga och bibehålls vid celldelningen.
 En viktig fråga är vilka effekter som miljön (t.ex. levnadsvanor, kostvanor och den 
yttre miljön) har på människors epigenetiska mönster och i hur hög grad miljön påverkar 
hälsotillståndet genom att påverka sjukdomsgeners och normala geners aktivitet.
 I uppmärksammade experiment på möss med fetma orsakad av mutation i den s.k. 
agutigenen visades att när en gravid mushona fick tillskott av vitaminerna B12 och folsyra 
påverkades fostrens arvsmassa så att den fetmaframkallande genen stängdes av och 
ungarna inte utvecklade fetma.
 Epigenetiska förändringars eventuella ärftlighet är av stort intresse. I ovannämnda 
musexperiment påverkades avkomman direkt, så något arv från moderdjuret förelåg inte. 
Experiment på bananflugor tyder emellertid på att epigenetiska förändringar som uppstått 
genom miljöpåverkan kan vara ärftliga.17

2.9 AMINOSYROR & VITAMINER
Aminosyror är organiska föreningar med en central biologisk betydelse. Det finns 20 
olika aminosyror som utgör byggstenarna i proteiner. 10 av aminosyror är essentiella för 
människan, dvs. en viss mängd av dem i kosten är nödvändig. Arginin och histidin är 
dock endast essentiella för växande barn och svårt sjuka personer. Brist på de essentiella 
aminosyrorna i födan leder till nedsatt förmåga att tillverka proteiner – vilket i sin tur kan 
ha oönskade hälsoeffekter.18
 Vitaminer är också organiska föreningar som är essentiella för människan. De 
flesta av dessa måste intas genom föda eftersom de inte kan bildas inom kroppens 
ämnesomsättning i tillräcklig mängd, eller inte alls. Brist på en vitamin kan medföra typiska 
sjukdomssymtom. Vitaminernas effekt är således att möjliggöra normal ämnesomsättning 
och förhindra utveckling av bristsjukdomar. Under senare år har intresset ökat för 
möjligheten att vissa vitaminer och besläktade ämnen i höga doser skulle kunna förebygga 
utvecklingen av vissa kroniska sjukdomar, t.ex. hjärt-, och kärlsjukdomar, Alzheimers 
sjukdom och tidigt åldrande. Detta har i första hand gällt karotenoiderna och vitaminerna 
C och E, men även ubikinon (Q10), som alla kan fungera som antioxidationsmedel.19

SAMMANFATTNING & DISKUSSION AV UNDERSÖKNING
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att människan i dag har tillgång till kunskap om 
vad det är som bygger upp oss (Cell/Kromosom/DNA/Gen/Allel/Telomer), samt hur vi 
utvecklas genom evolution på grund av förändringar inom DNA-molekylen orsakade av 
yttre faktorer. Vi vet även att alla celler härstammar från de första cellerna på jorden för 
3,5 miljarder år sedan, och att det finns två uppsättningar av varje gen (alleler) som kan 
aktiveras av yttre påverkan.
 Vi har dessutom upptäckt vad som gör att vi åldras (förkortning av telomerer), 
och vi har vidare upptäckt en DNA-sekvens som skyddar telomererna från att förkortas 
(telomeras). Därmed kan vi teoretiskt förlänga livet hos människan med genteknik. Något 
forskare lyckats med bl.a. hos rundmasken.

17 Epigenetik. http://www.ne.se/epigenetik, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-04-07.
18 Aminosyror. http://www.ne.se/lang/aminosyror, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-04-15.
19 Vitaminer. http://www.ne.se/lang/vitaminer, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-04-15.
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 Epigenetik har lärt oss att vi i vårt DNA bär med oss aktiva och inaktiva gener 
(alleler) som kan aktiveras av yttre faktorer och ge oönskad effekt. Aminosyror och 
vitaminer är livsnödvändiga för människan och tros förebygga sjukdomar.
 Det är lätt att tro att människan ”oskyldigt drabbas” av sjukdomar, så är det inte 
riktigt. Människans celler härstammar från de första cellerna, vilka till stor del var bakterier 
och virus som slogs ihop och muterade och som under tidens gång har bidragit till den 
mänskliga evolutionen.
 Därför utgörs stora delar av människans DNA av dessa bakterier och virus. Dessa 
virus tros under tidens gång ha levt i symbios med, vad som slutligen blev människan, och 
därför har även dessa virus använt sig av sitt ”genbibliotek” för att mutera livsformen för 
att ge denne fördelar.
 Forskare tror att den stora del av det oaktiva DNA vi människor har, till stor del 
består av tidigare bakterier och virus vars funktioner inte längre behövs. Dessa bakterier 
och virus förekommer som alleler (varianter) på andra aktiva gener, och kan återaktiveras 
av yttre faktorer. Resultatet av denna återaktivation är idag oftast oönskad och kan leda till 
sjukdomar. Ett tydligt exempel på detta är en allel som aktiveras i människofoster om den 
gravida äter onyttig mat, så som snabbmat, under kritiska delar av graviditeten. Förtäring 
av näringsfattig snabbmat skickar signaler till fostret om att det kommer födas in i en 
värld av svält, vilket aktiverar en allel som minskar barnets ämnesomsättning för att det 
skall ha möjlighet att överleva. Denna funktion var väldigt bra, för cirka 100 år sedan och 
tidigare, men tros idag vara en av de ledande orsakerna till barnfetma (tillsammans med 
ohälsosamt leverne).
 Varför känner då människor inte till detta? Hade det inte varit enkelt för alla att 
förbättra sina förutstättningar om de hade mer kunskap? Svaret är förståts inte enkelt. 
För det första så är kunskapen om epigenetik begränsad då det är ett väldigt nytt 
forskningsområde. För det andra så krävs ett aktivt sökande efter information samt en 
förkunskap på området för att förstå epigenetik och dess komplexcitet. För det tredje så 
är det svårt att söka efter något som man inte känner till att det exsisterar - något som jag 
dessutom vill lyfta fram med mitt projekt.
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3.0 TEORIER
Nedan följer min undersökning av faktabaserade teorier relevanta för mitt examensprojekt. 
Dessa teorier beskriver bl.a. den informationstekniska utvecklingens takt, samt hur det 
kommer påverka sjukvården i framtiden. För att ha möjlighet att utveckla mitt koncept så 
är det viktigt att känna till vad som tros hända i framtiden. En känd futurolog som arbetar 
inom detta område är Ray Kurzweil.

3.1 RAY KURZWEIL – EXPONENTIALFUNKTION – TEKNISKA IMPLEMENTERINGAR
Ray Kurzweil, som föddes 1948, är en amerikansk uppfinnare, företagare, författare och 
futurolog. Hans tema är framtiden och huvudtesen är att den tekniska utvecklingstakten 
är exponentiell, dvs. att utvecklingen sker i en takt symboliserad av en starkt stigande 
kurva.20 Detta kan jämföras med om man räknar linjärt i 30 steg från 1, där man i den 
linjära räkningen kommer till just 30 (1,2,3,4,5.... 30), medan man i den exponentiella 
räkningen når 1,07 miljarder (2,4,8,16,32... 1 073 741 824) (= 2^30). Denna huvudtes styrks 
av Moores lag som hävdar det faktum att informationsteknisk utveckling fördubblar sin 
kapacitet vart 18:e månad.21 Anledningen till att den informationstekniska utvecklingen är 
exponentiell är för att vi alltid använder den senaste utvecklingen för att skapa nästa.22 
Utvecklingstakten av datorn kan vidare jämföras med celldelning (2,4,8,16,32,64,128 
osv).23 Informationsteknisk utveckling och biologisk följer således  exponentialfunktionen. 
Teknikens utveckling i dagens samhälle kan göras något tydligare om man förstår, att 
det förflutna inte kan fungera som en mall för framtiden. Hela 1900-talet var inte 100 års 
utveckling med dagens hastighet, utan motsvarade ungefär 20 års utveckling. Vidare 
tros utveckling motsvarande hela 1900-talets utveckling ske inom de kommande 14 
åren, och efter det kommer samma utveckling att ske under ungefär 7 år. På grund av 
den exponentiella utvecklingstakten tros det första århundradet av 2000-talet motsvara 
ungefär 20 000 års mänsklig utveckling, och därmed 1000 gånger mer än hela 1900-talet, 
vilket i sig inte hade en långsam utveckling.24

 Vidare så minskar den tredimensionella volymen på tekniska apparater med 
faktor 100 per årtionde, något som också stöds av Moores lag. För ungefär 40 år sedan 
var en dator i storleken av ett mindre hus, och idag får den plats i fickan i form av en 
mobiltelefon. Under de kommande 25 åren beräknas samma teknik minska till en storlek 
av en blodcell.25 Med denna utvecklingsdata så hävdar Kurzweil att vi tillslut kommer nå 
en ”singularitet”, en framtida period då den tekniska utvecklingen kommer vara såpass 
snabb, och dess genomslag så djupgående, att aspekten på mänskligt liv kommer bli 
oåterkalleligt omvandlad. Han hävdar vidare att vi som människor inte kommer ha något 
annat val än att använda oss av den informationstekniska utvecklingen genom direkt 
implementering i den mänskliga kroppen, för att vår egen intelligens skall ha en möjlighet 
att följa med.26

3.2 LIVSFÖRBÄTTRINGAR – VITAMINER - TRÄNING
Ray Kurzweil hävdar också att eftersom tekniken kommer bli så liten och avancerad, att 
vi i framtiden kommer ha möjlighet att injicera nanorobotar direkt i blodet som håller oss 
friska.27 

20 Exponentiell. http://www.ne.se/sve/exponentiell, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-06.
21 Moores lag. http://www.ne.se/moores-lag, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-06.
22 Transcendent Man 2009, A Documentary of Ray Kurzweil.
23 Exponentiell. http://www.ne.se/sve/exponentiell, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-06.
24 Kurzweil, Ray & Dr. Grossman, Terry, 2004:5, Fantastic Voyage, Live long enough to live forever.
25 Transcendent Man 2009, A Documentary of Ray Kurzweil.
26 Ibid.
27 Ibid.
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Tills den eventuella utvecklingen sker rekommenderar dock Ray Kurzweil människor att 
förbättra sina levnadsvanor. I sin bok ”Fantastic Voyage” visar han att forskare känner till att 
många sjukdomar beror på, eller utvecklas av brist av vitaminer, enzymer och aminosyror 
samt ett ohälsosamt leverne. Trots detta så ordineras patienter med dessa sjukdomar 
inte kosttillskott och livsstilsförändringar, precis på samma sätt som att diabetiker inte 
rekommenderas en kost baserad på mindre kolhydrater. Diabetikerna ges istället insulin för 
att hålla nere kolhydratnivån (blodsockret)28, och patienter i riskzonen för andra sjukdomar 
behandlas med andra mediciner.
 Detta speglar hur vi som människor ständigt försöker hitta genvägar istället för 
att ändra på grundproblemet och vårt eget beteende. Det är först när vi har utvecklat 
sjukdomar som vi blir behandlade, och då är det i många fall redan försent.29

 Vidare har forskning vid Karolinska institutet nyligen visat att träning leder till bättre 
hälsa och ändrar vissa DNA-molekyler, så snabbt som bara efter några minuters träning. 
“Exercise is medicine, and it seems the means to alter our epigenomes for better health 
may be only a jog away”, says Juleen Zierath.30

 Allsidig träning är en viktig del av friskvården och leder till minskad risk för 
såväl belastningsskador i rörelseapparaten som hjärt-, och kärlsjukdomar och andra 
inaktivitetsrelaterade sjukdomstillstånd.31

SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION AV TEORIER
Sammanfattningsvis så rör sig både den tekniska och biologiska utvecklingen efter samma 
mall, också kallad exponentialfunktionen. Denna tekniska utvecklingsmall stöds vidare av 
Moores lag, som också hävdar att den tredimensionella volymen på tekniska apparater 
minskar med faktor 100 per årtionde. Kurzweils framtidsscenarion kan uppfattas som 
aningen för optimistiska, men vi skall minnas att Kurzweil också förutspådde internet, 
året då den första datorn skulle vinna över människan i schack, tiden det skulle ta för 
människan att kartlägga dess arvsmassa m.m.
 Vidare så ser vi att dagens behandlingssystem går ut på att ta hand om patienter 
efter det att sjukdomssymtom har påvisats, och därmed då sjukdomen redan brutit ut. 
Detta är inte så konstigt då det tills för några år sedan var det enda sättet att göra det 
på, men med dagens teknik kan vi i förväg få reda på om en patient har en förhöjd risk 
att drabbas av vissa sjukdomar. Med denna information kan vi sedan rekommendera 
patienten till förändringar av levnadsvanor, så som träning, kost och sömn, för att undvika 
att sjukdomen bryter ut.

”iDag har en tonåring tillgång till mer information i sin ficka (smartphone)
 än vaD usas presiDent haDe för 20 år seDan” - ray kurzweil32 

28 Kurzweil, Ray & Dr. Grossman, Terry, 2004:49, Fantastic Voyage, Live long enough to live forever.
29 Kurzweil, Ray & Dr. Grossman, Terry, 2004:7, Fantastic Voyage, Live long enough to live forever.
30 Träning. http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?l=en&d=130&a=139627&newsdep=130 , hämtad 2012-03-07.
31 Träning. http://www.ne.se/lang/träning, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-10.
32 Transcendent Man 2009, A Documentary of Ray Kurzweil.
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4.0 DNA-TEST
Idag så har forskare identifierat cirka 6000 st gendefekter som kan leda till sjukdomar. Flera 
gendefekter kan leda till samma sjukdom, och om man som patient har ett flertal av dessa 
defekter så ökas därmed också sannolikheten att sjukdomen bryter ut. Vid DNA-test så 
testas patientens DNA efter dessa defekter. Denna information publiceras till patienten i 
form av ratio-sannolikhet, och är för det mesta svårtolkad.

4.1 MARKNADEN FÖR DNA-TEST
Från 2008 så blev det möjligt för företag inom hälsobranchen att erbjuda sina patienter 
ett DNA-test. Idag så kan man dessutom beställa tester online från dessa företag i olika 
länder. Utbudet är således stort, och en snabb sökning på Google på ”DNA-test” resulterar 
i många träffar. I Sverige finns bl.a. DNA-Guide.com som erbjuder sina kunder DNA-test. 
DNA-Guide.com samarbetar vidare med svenska företag inom hälsobranschen, så som 
t.ex. företagshälsovårdskliniken Betania.33 På marknaden har även oseriösa aktörer dykt 
upp, och av den anledningen blir det av ännu större vikt att DNA-Guide.com känns som 
ett seriöst företag.

4.2 HUR TESTET GÅR TILL
Testet kan göras på flera olika vis. Det kan tas genom salivprov på klinik, men det kan 
också genomföras genom ett hemskickat ”kit” där man fyller ett provrör med saliv, något 
som tar ungefär cirka 5 minuter. Provröret skickas sedan på analys, en process som tar 
ytterligare 6-8 veckor.

4.3 VAD TESTET VISAR
Den vanligaste formen av DNA-tester innehåller över 40 olika DNA-tester om hälsa, 
ursprung och ärftliga egenskaper. Dessa delas upp i 6 större grupper, nämligen; Hjärtakärl, 
Ämnesomsättning, Neuro, Cancer, Ursprung och Egenskaper.
 De olika testerna har olika hög sannolikhet att stämma, baserat på tidigare statistik 
och forskning. Svaret man får presenteras genom en ratio-sannolikhet att drabbas, i 
förhållande till andra personer ur samma demografiska grupp. Vidare så kan man läsa mer 
om sjukdomar, och vilka organ de drabbar. Information som saknas är dock vad man som 
person kan göra för att undvika att drabbas. Generellt så är informationen väldigt lång och 
vetenskaplig, och därmed inte så enkel att förstå.

4.4 VAD SKALL PATIENTEN VETA?
Under min research träffade jag en allmänläkarspecialist (som har valt att vara anonym i 
denna rapport). När vi talade om DNA-tester berättade han att mellan 2008-2011 pågick 
en hätsk debatt inom läkarkåren internationellt huruvida dessa tester skulle erbjudas till 
offentligheten eller ej, detta då testet inte endast visar på sjukdomar som kan behandlas i 
tid (genom t.ex. ändrade levnadsvanor) utan även visade sjukdomar som man i dagsläget 
inte har något botemedel mot. Slutligen drog många hälsoföretag slutsatsen att det var 
upp till läkaren att avgöra huruvida patienten klarade av ett besked om t.ex. genetisk 
hög risk för dödlig sjukdom. ”Allmänläkarspecialisten” anser att det är moraliskt fel som 
läkare att inte informera en patient om möjliga sjukdomar som kan drabba patienten. 
Förbättrade levnadsvanor leder trots allt till en mindre risk för sjukdomar generellt, och 
en högre livskvalité. Vidare vet man inte exakt vad som orsakar många av dessa obotliga 
sjukdomar, men ett sunt leverne har visats minska chanserna för att de över huvud taget 
utvecklas.

33 DNA-Guide.com’s samarbeten, https://www.dna-guide.com/om-dna-guide/samarbeten/ , hämtad 2012-03-10.
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Neurobiologen Lone Frank framträdde på talkshowen ”Skavlan” (Del 8 av 12, Sändes: 
Fredag 2 Mars 2012) och talade om sin nya bok där hon beskriver hur och varför hon 
genomförde ett DNA-test. Lone Franks föräldrar dog i tidig ålder av en obotlig och ärftlig 
sjukdom, och hon beslutade sig därför att själv göra ett test för att se om hon hade ärvt 
generna. I talkshowen sa hon några intressanta saker som jag väljer att citera här;
 ”Bioetiker hävdar att människor inte kan hantera sån här information. Men om 
man läser studierna över hur folk reagerar så blir de inte mer oroliga. Även de som löper 
risk att få obotliga sjukdomar är glada över att ha fått den informationen, för att man kan 
förändra sitt liv.”
 ”Om ungefär 15 år kommer många nyfödda i västvärlden att ha hela sin genprofil 
nedladdad på en hårddisk nånstans.”

4.5 MOTREAKTION
Hur är det då med personer som får reda på att de med stor sannolikhet kommer drabbas 
av en obotlig sjukdom? Kommer de istället välja att ”leva livet” oavsett effekter på sig 
själv och miljö? Det vi kan förhålla oss till här är t.ex. cancerpatienter med dödsbesked 
som faktiskt inte gör detta, utan snarare väljer att spendera tid med sina nära och kära 
i stillhet. Dessutom måste man komma ihåg att dessa tester inte är ett faktum, utan en 
sannolikhetskalkyl i förhållande till demografiska målgrupper. (Exempel; Har man en 
riskvariant av en gen som kan orsaka Alzheimers sjukdom så har man därmed en +400% 
ökad sannolikhet att drabbas av sjukdomen i förhållande till de ur samma demografiska 
grupp som saknar denna gen. Således betyder det inte att man med 400% sannolikhet 
kommer utveckla denna sjukdom, men att man befinner sig i en hög farozon ur 
demografisk synpunkt).
 Den 6 mars 2012 sände SR ett program med namnet ”Vad vill du veta om dina 
gener?” där man diskuterade de nya DNA-testerna. Diskussionspanelen bestod av Ulrika 
Hösterey Ugander, psykolog och genetisk vägledare vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, 
Emma Tham, läkare i klinisk genetik vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna samt Johan 
Björkegren, forskare vid Karolinska Institutet och medicinsk rådgivare på DNA-Guide. 
 I programmet intervjuas en 25 årig tjej som hade genomfört detta DNA-test, då 
hennes familj i många led bakåt lidit av Huntingtons sjukdom, en idag obotligt diagnos. 
25-åringen fick genom sitt DNA-test reda på att hon löpte en mycket hög procentuell 
risk att drabbas av denna sjukdom, men såg detta snarare som en möjlighet att med 
hjälp av genteknik undvika att hennes framtida barn skulle ärva denna defekt. Hon 
rekommenderade således andra att också testa sig, för endast med svaret i hand så ansåg 
hon att man kunde göra det bästa av situationen.34

 För ”worst case scenario” se avsnitt 6.0.

34 “Vad vill du veta om dina gener?” http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1272&artikel=4999865 , hämtad 2012-03-06.
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5.0 INTEGRITET
Nedan följer min undersökning angående DNA och integritet. Under projektets gång 
har många frågor väckts angående detta i mina många samtal med handledare, lärare, 
elever och privatpersoner. DNA-tekniken möjliggör inte bara en möjlighet, utan också 
en risktagning då hela patientens genom kartläggs. Kan denna information hamna i fel 
händer, och vad kan då ske?

5.1 DNA-REGISTER
I Sverige finns det en myndighet som heter DNA-register. De handhåller en samling av 
information om DNA-sekvenser hos enskilda individer. Informationen kan gälla kända eller 
okända personer (i sistnämnda fall DNA-sekvenser tillvaratagna som spår vid brottsplats). 
I Sverige gäller sedan 1999 att Rikspolisstyrelsen får ha register över DNA-profiler. 
Bestämmelser finns i polisdatalagen SFS 2010:361.35

 Registren indelas enligt följande. DNA-registret får innehålla DNA-profiler från 
personer som dömts till annan påföljd än böter. Utredningsregistret får innehålla DNA-
profiler från personer som är skäligen misstänkta för brott på vilket fängelse kan följa. 
Spårregistret får innehålla DNA-profiler som tagits fram under utredning av brott och 
som inte kan hänföras till en identifierbar person. Bestämmelser för provtagning för 
de två förstnämnda registren finns i rättegångsbalkens 28:e kapitel. Polisdatalagen har 
bestämmelser om gallring i vart och ett av registren.36

 I SFS 2010:361 kan man också läsa i 4 kapitlet, 3 § 
 ”en Dna-profil som registreras får enDast ge information om iDentitet och inte om   
 personliga egenskaper.”
 Vidare kan man läsa att även Polisens DNA-register är begränsade i 8 §, 
 ”om Det i sambanD meD utreDning av ett brott har tagits ett prov för Dna-analys, får   
 provet inte använDas för något annat änDamål än Det som provet togs för.”37

5.2 PUL - PERSONUPPGIFTSLAGEN
Personuppgiftslagen, PUL, är en lag vars syfte är att skydda den personliga integriteten 
i samband med behandling av personuppgifter. Behandling av personuppgifter innebär 
bl.a. varje åtgärd som vidtas i fråga om personuppgifter, t.ex. insamling, registrering, 
lagring, bearbetning, sammanställning och samkörning. PUL omfattar personuppgifter hos 
myndigheter, organisationer och företag samt i vissa fall även hos privatpersoner.38

 Enligt lagens huvudregel krävs samtycke från den som ska registreras. Undantag 
gäller för personuppgifter som behandlas enligt särskild lagstiftning, t.ex. hos vissa 
myndigheter, samt för sådan behandling av personuppgifter som en fysisk person utför 
som led i verksamhet av rent privat natur. All behandling av personuppgifter som omfattas 
av PUL ska anmälas till Datainspektionen, som också är tillsynsmyndighet.39

5.3 SFS 2006:351 - LAG OM GENETISK INTEGRITET M.M.;
 ”2 kap. genetisk unDersökning och information samt genterapi 
 förbuD mot att använDa genetisk unDersökning och information 
 1 § ingen får utan stöD i lag ställa som villkor för ett avtal att Den anDra 
 parten skall genomgå en genetisk unDersökning eller lämna genetisk information 
 om sig själv. 

35 DNA-register. http://www.ne.se/lang/dna-register, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-10.
36 Ibid.
37 SFS 2010:361, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100361.htm , hämtad 2012-03-10.
38 Personuppgiftslagen. http://www.ne.se/lang/personuppgiftslagen, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-10.
39 Ibid.
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 ingen får utan stöD i lag i sambanD meD ett avtal efterforska eller använDa 
 genetisk information om Den anDre. ingen får olovligen bereDa sig tillgång 
 till genetisk information om någon annan.”40

 

 8 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER
 Ansvarsbestämmelser m.m
 ”2 § Den som bryter mot 2 kap. 1 § första stycket, 3 eller 4 § Döms till böter 
 eller fängelse i högst sex månaDer, om inte gärningen är belagD meD strängare straff i   
 brottsbalken”.41

5.4 GINA - (GENETIC INFORMATION NONDISCRIMINATION ACT OF 2008)
 ”Washington, Wed., May 21 2008 — The President has signed into law the Genetic  
Information Nondiscrimination Act (GINA) that will protect Americans against  
discrimination based on their genetic information when it comes to health insurance and  
employment. The bill had passed the Senate unanimously and the House by a vote of 414 
to 1. The long-awaited measure, which has been debated in Congress for 13 years, will 
pave the way for people to take full advantage of the promise of personalized medicine 
without fear of discrimination.”42

SAMMANFATTNING AV INTEGRITET
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det i Sverige inte är tillåtet för andra 
myndigheter än DNA-register att hantera information om DNA, såtillvida de inte fått 
personens godkännande. DNA-register hanterar bara DNA-information från personer som 
dömts till annan påföljd än böter (dvs. brottslingar). Paragraf SFS 2010:361 hindrar DNA-
register från att ha annan DNA-information registrerad än personens identitet (och således 
inte några personliga egenskaper).  
 Vidare styrker PUL (personuppgiftslagen) skyddet för den enskilda individen i de 
fall individen gett godkännande för hantering av DNA-information. Lag 2006:351 – Lag 
om genetisk integritet m.m. gör också gällande att det är förbjudet att använda personlig 
genetisk information utan lagstöd, något som endast DNA-register har. I USA har man 
också infört en variant av denna lag år 2008 (GINA) för att skydda sina medborgare mot 
genetisk diskriminering och, fritt översatt;  

”...möjliggöra för människor att till fullo utnyttja förDelarna 
meD inDiviDuellt anpassaDe läkemeDel/behanDling...”

Men vilka faror kan finnas om dessa lagar förändras, eller om informationen trots allt 
används olagligt? I nästa avsnitt diskuterar jag ”Worst case scenarios” kopplat till DNA-test 
och dess information.

40 SFS 2006:351. http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20060351.pdf , hämtad 2012-03-07.
41 SFS 2006:351. http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20060351.pdf , hämtad 2012-03-07.
42 GINA. http://www.genome.gov/24519851, hämtad 2012-03-05.
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6.0 ”WORST CASE SCENARIO”
Under projektets gång har många lärare och handledare frågat mig vad som kan hända 
vid ett ”worst case scenario” om den genetiska information skulle hamna i orätta händer. 
Jag har talat med genetiska forskare om detta och många har svårigheter att se vilken 
nytta denna information skulle ha för annat än försäkringsbolag och vissa arbetsgivare, då 
testet ger svar med en sannolikhetsfaktor och inte ett faktum. 
 Vidare anser jag att ett ”worst case scenario” kan delas in i två delar; 
 - Det som drabbar ett företag eller statlig inrättning. 
 - Det som drabbar individen eller hela mänskligheten.

6.1 ”WORST CASE SCENARIO” SOM DRABBAR ETT FÖRETAG ELLER STATLIG 
INRÄTTNING
Företag med ett begränsat antal kunder, så som t.ex. DNA-Guide med 1200 kunder utgör 
inte ett lika stort ”worst case scenario” så som t.ex. det svenska PKU-Registret (också 
kallat Biobanken). PKU-Laboratoriet är beläget vid Karolinska Universitetssjukhuset i 
Huddinge. Verksamheten inleddes 1975 och man eftersträvar att ta prov på varje nyfött 
barn (föräldrarnas medgivande krävs). 2004 utökades proverna och omfattar nu 24 st 
medfödda sjukdomar.43

 ”pku-biobanken (pku-registret) är benämningen på Det arkiv i anslutning till    
 pku-laboratoriet Där man kylförvarar bloDproverna. ... för varje såDant bloDprov finns  
 uppgifter om barnets och moDerns personnummer, graviDitetstiD, barnets föDelseDatum och  
 eventuell Diagnos. … proverna innehåller även Det Dna som finns i De vita bloDkropparnas  
 kärnor och som anses ha obegränsaD hållbarhet.”44

Sammanfattat kan man konstatera att PKU-Registret innehåller DNA från cirka 3,3 
miljoner barn födda i Sverige från 1975 (om inte båda föräldrarna motsatt sig testet av 
sjukdomar vid födseln och skrivit på en så kallad ”Nej-talong”, vilket är ovanligt, eller om 
personerna i fråga skriftligen har begärt sina uppgifter destruerade i efterhand, vilket är 
ännu ovanligare). Ett ”Worst case scenario” tordes således inte ha lika stort genomslag på 
DNA-Guide jämfört med PKU-Registret. Tillgång till PKU-registret kan teoretiskt leda till en 
DNA-analys av 3,3 miljoner svenskar.
 Vidare kan även nämnas att under spaningen efter Anna Lindhs mördare 2003 
fick polisen tillgång till PKU-registret, och utlämnandet av vävnadsprovet ledde till att 
Socialstyrelsen öppnade ett tillsynsärende. Socialstyrelsen fann att ”man från PKU-
biobanken vid Huddinge sjukhus sida varit mer tillmötesgående än vad som krävts utifrån 
förutsättningarna för beslag enligt RB.” (Rättegångsbalken).45 DNA-Guide har aldrig lämnat 
ut information om någon av deras kunder till tredje-part.

6.2 ”WORST CASE SCENARIO” SOM DRABBAR EN INDIVID ELLER HELA 
MÄNSKLIGHETEN
 För att ett ”worst case scenario” skall drabba en individ negativt i Sverige krävs först 
en ändring av gällande lagar om Genetisk Integritet (SFS 2006:351). Om ett företag, eller 
annan individ, olovligen tillskansar sig tillgång till genetiskt material idag så kan påföljden 
bli 6 månaders fängelse. 
 Förutsatt att en lagändring verkligen träder i kraft, så står det även i både DNA-
Guides villkor samt PKU-Registrets villkor att personerna som berörs skall informeras och 

43 PKU-laboratoriet. http://www.ne.se/lang/pku-laboratoriet, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-04-23.
44 Ibid.
45 Socialstyrelsens skrivelse Dnr 51-10082/2003, http://www.socialstyrelsen.se/fulltext/107/2003-107-16/2003-107-16.htm.



Konstfack
Kandidatprogrammet Industridesign
Examensprojekt 15Hp

VT2012
2012-06-11

Erik Westerdahl

16

lämna sitt godkännande till alla andra användningsområden än de från början godkända 
avsikterna (något som i och för sig inte PKU-Registret gjorde i samband med Anna Lindh-
utredningen). Här finns således en problematik.
 För hela mänskligheten så kan vi endast spekulera i vilken skada genetisk 
information kan ha. Det mänskliga genomet är sedan många år tillbaka kartlagt och finns 
tillgängligt för gemene man, och således är det inte heller omöjligt att genetiskt biologiska 
vapen för detta redan har utvecklats.
 Om man lyckas klona människor kan den genetiska informationen användas. Dock 
så kommer endast klonen att ha samma genetiska förutsättningar som ”originalet”, men 
alla andra yttre faktorer så som språk, uppväxt, dialekt, beteende osv. kommer att skilja sig. 
 Ett annat tänkbart scenario är det som presenteras i filmen Gattaca, där man 
genetiskt ”redigerar” människor genom att ta bort de dåliga generna och på så sätt föda 
överlägsna människor.46 Dock hindrar svensk lagstiftning att något sådant händer i Sverige;

 SFS 2006:351 - LAG OM GENETISK INTEGRITET M.M.;
 Genterapi
 ”3 § försök i forsknings- eller behanDlingssyfte som meDför genetiska föränDringar som  
 kan gå i arv hos människa får inte utföras.”

 ”4 § behanDlingsmetoDer som avser att åstaDkomma genetiska föränDringar som kan gå i arv  
 hos människa får inte använDas.”47

SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION AV ”WORST CASE SCENARIO”
Jag tycker ”worst case scenario” är en viktig frågeställning i detta ämne, men jag inser att 
min egen kompetens på området är bristfällig då det behövs både juridiska, genetiska, 
och andra experter för att svara på dessa frågor. Jag kan endast spekulera, något jag aktivt 
gjort genom hela projektet. Detta till trots har jag själv genomfört ett DNA-Test utan att 
känna mig det minsta orolig. Det skall dock inte glömmas att personer ibland kräver att få 
sina DNA-uppgifter destruerade av DNA-Guide och/eller PKU-registret på grund av t.ex. 
rädsla för att informationen skall komma i orätta händer eller användas på ett sätt som de 
inte samtycker till.
 Jag tror att den information vi lämnar efter oss på internet (google, facebook, 
twitter, instagram, linkedin, hemsidor, email, m.m.) kan ha större skadeverkan på individen 
än om någon får tag på våra 3,2 miljarder långa textrader som beskriver vår genetiska 
sammansättning (genomet) i form av ”AC”, ”TA”, ”GC” osv. 
 Vidare så gick Uppsala Landsting nyligen ut med informationen att de tänker göra 
alla journaler tillgängliga för sina patienter över internet48 - där anser jag att det finns en 
säkerhetsrisk och ett potentiellt ”Worst case scenario”, då de uppgifterna faktiskt pekar på 
faktum och inte sannolikhet.

46 Gattaca, http://www.imdb.com/title/tt0119177/, hämtad 2012-04-23.
47 SFS 2006:351. http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20060351.pdf, hämtad 2012-03-07.
48 Nu ska journalen nås via nätet, http://www.idg.se/2.1085/1.444323, hämtad 2012-04-23.
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7.0 DESIGNPROCESS
I detta kapitel beskrivs designprocessen som tog vid efter tidigare punkter. 
Designprocessen i detta examensarbete rör ett flertal olika punkter, nämligen tjänsten, 
förpackningen och applikationen och kommer att presenteras nedan i samma ordning.

I tjänsten så låg stor vikt vid att få bort det negativa med DNA-tester och dess provresultat 
och istället betona det positiva, det vill säga; det patienten kan göra för att undvika 
att drabbas av sjukdomar. Bilden visar en del av min tankeprocess och brainstorming 
kring detta, där även idéer av förpackningen samt applikationen syns - detta då de alla 
sammanfaller. För att förtydliga hur DNA-Guide kan utvecklas så så följer nedan en bild 
som visar mitt förslag till utveckling av tjänsten (se streckade delar).
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Systemets huvudförändring, och också mitt förslag till DNA-Guides största förändring, 
är att förändra DNA-Guide till ett livsstilsföretag. DNA-Guide skall inte enbart erbjuda 
information om kundens genetiska förutsättningar, utan också kombinera den unika 
informationen med livsstilsförbättringar som ger kunden en möjlighet att undvika 
att drabbas av sjukdomar. För att göra detta på ett så precist, och realistiskt sätt som 
möjligt, krävs även ytterligare undersökningar. Blodprov med blodvärden, hälsokontroller 
med konditionstester, mätning av syreupptagningsförmåga, uppföljningskontroller och 
individuella kost- och träningsråd tillsammans med tillgång till psykolog och läkare.
 Detta innebär i sin tur att utveckla DNA-Guide ytterligare genom expandering 
och anställning av dietist, personlig tränare och psykolog. Vidare föreslås även att de 
börjar genomföra Telomerer-test där man visar en biologisk ålder som man kan ställa i 
förhållande till kundens faktiska ålder, för att få en djupare och mer långtgående förståelse 
för kundens hälsosituation. På detta sätt blir DNA-Guide ett helt livsstilsföretag med 
möjlighet till mycket precisa diagnoser med dagens mått.
 Hur fungerar då DNA-tests nya tjänst med mina förslag till förändringar? Nedan 
följer en förklaring av det system som utformats genom brainstorming, tankeverksamhet 
samt i samråd med både handledare och DNA-Guide.

7.1 START
Kunden registrerar sig på DNA-Guide via hemsida och erhåller ett unikt användar-
ID. Från hemsidan kan sedan kunden välja mellan DNA-Guides tre olika abonnemang 
eller det skräddarsydda alternativet (se nedan). Om man vill vänta med att bestämma 
abonnemangstyp, tills efter att DNA-testet genomförts, så finns även den möjligheten, 
allt för att öka valfriheten och få kund att känna att den har kontroll. Vid registrering på 
hemsidan så kopplar även kund sitt mobiltelefonnummer till tjänsten. Detta nummer 
används för de engångskoder som SMS:as till kund i samband med inloggning. Efter detta 
kan inloggning till DNA-Guide ske via applikationen.
 DNA-Guide skickar hem ett testkit till kund. Detta testkit består av en förpackning 
med ett provrör för saliv, ett rör med DNA-Stabilisator och instruktioner. Testet finns att 
tillgå i 4 olika varianter beroende på vilken genetisk information man önskar.

 7.1.1 BAS
 Bas är ett förslag på en abonnemangsform för de personer som vill ta reda på 
enklare genetisk information. Detta test innehåller ingen information om risk att drabbas 
av sjukdomar och liknande, utan innehåller information om; egenskaper, dvs; hårfärg, 
fräknar, längd, födelsevikt, manligt håravfall, bitter smak, luktsinne, smärtkänslighet, 
muskelfunktion, typ av öronvax, sötsug, alkoholrodnad, minne, malariaresistens, resistens 
mot vinterkräksjuka, laktosintolerans och HIV-resistens.

 7.1.2 AVANCERAD
 Avancerad är ett förslag på en abonnemangsform för de personer som vill ta 
reda på genetisk information, men också få individuella kost- och träningsråd i samråd 
med dietist och personlig tränare. Detta test innehåller information om risk att drabbas 
av sjukdomar och dessa test; hjärtakärl, ämnesomsättning, neuro, cancer, egenskaper, 
uppgifter (bmi, längd, vikt, kroppsfett) och individuell rådgivning.

 7.1.3 PROFESSIONELL
 Professionells förslag innehåller samma som Avancerad plus att dessa personer 
får utföra professionella hälsokontroller på plats under övervakning av läkare. Detta test 
innehåller även; ursprung, hälsotest och telomerer-test.
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 7.1.4 SKRÄDDARSYDD
 Detta förslag är ett alternativ är för de kunder som själva vill välja vilka test de 
vill utföra. Detta kit är inte heller abonnemangsbundet och kan därför tänkas passa de 
kunder som vill testa tjänsten innan de bestämmer sig, eller eventuellt för de kunder 
som bara anser sig behöva genetisk information på något enstaka område. Eftersom 
många av DNA-testen analyseras samtidigt vid de olika kit-lösningarna så blir således det 
skräddarsydda alternativets engångskostnad förhållandevis hög.

Förändringen till ett livsstilsföretag innebär inte bara att DNA-Guide får en bättre möjlighet 
att förbättra sina kunders livskvalitet, utan också att de får en ny inkomstkälla. Att sälja 
ett DNA-Test per kund (som de i princip gör i dagsläget) innebär att kundutbudet till 
slut kommer att stagnera. Att istället sälja en abonnemangstjänst där kunden betalar 
t.ex. en årsavgift och får tillgång till alla fördelar representerade under respektive 
abonnemangsform ovan och konstant uppdaterad hälso/DNA-information ger tjänsten ett 
stort mervärde till en ökad målgrupp. Genom de olika abonnemangsformerna är tanken 
att alla kunder skall hitta det abonnemang som passar dem.
 Men hur skall då testet utföras, och vad kan jag göra för att förbättra det?

7.2 TESTNING
Efter att kunden registrerat sig på DNA-Guides hemsida och fått testet hemskickat (se 7.1 
Start) så utför kunden testet och skickar sedan tillbaka testet i samma kartong till DNA-
Guide, detta för att profilera DNA-Guide som ett miljömedvetet företag med en djupare 
tanke. Vidare så garanteras försändelsen att nå DNA-Guide intakt, något som det tyvärr 
inte alltid gör i dagsläget och dessutom så blir den totala tillverkningskostnaden billigare. 
Överblivna kartonger anses också vara något av ett irritationsmoment hos kunden. DNA-
Guide skickar sedan testet vidare till sina laboratorier där analys genomförs.

 7.2.1 INDIVIDUELL RÅDGIVNING
 Om kunden har valt någon av abonnemangsformerna avancerad eller professionell 
kommer kunden efter inskickat test att bokas för individuell rådgivning (frivilligt) av läkare, 
dietist, personlig tränare samt psykolog. Ytterligare rådgivning kommer vara möjligt att 
boka i de fall behov finns. Denna rådgivning kommer att ske i samband med att kunden 
får resultatet av undersökningen så att eventuella frågor skall besvaras fort. Efter detta 
utformas en specialiserad ”livsstil” för kunden baserat på dennes behov.

 7.2.2 HÄLSOKONTROLL
 Om kunden har valt abonnemangsformen professionell så kommer kunden också 
att kallas på en hälsokontroll till DNA-Guide. Hälsokontroller innehåller ett flertal steg för 
att fastställa kundens aktuella hälsostatus. Denna information tillsammans med DNA-testet 
kommer sedan att ligga till grund för kundens individuella utvärdering av läkare, dietist, 
personliga tränare och psykolog. Allt för att kunden skall få så individuella råd som möjligt.

7.3 RESULTAT
Analysen av testet tar cirka 6-8 veckor, och publiceras på användarens konto på DNA-
Guides krypterade servrar. Användaren notifieras genom e-mail och kan sedan nå sitt 
resultat genom att logga in på DNA-Guides servrar genom hemsidan eller applikationen. 
Inloggningen sker i två steg för att öka säkerheten. Först loggar kunden in med 
användar-ID och lösenord. När detta skett skickas ett tillfälligt engångslösenord till 
kundens mobiltelefon. När kunden sedan fyllt i engångslösenordet så loggas kunden in. 
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Kunden loggas automatiskt ut ur tjänsten efter 15 minuters inaktivitet. Beroende på vald 
abonnemangsform så kommer kunden få tillgång till olika mycket information.

7.4 FÖRPACKNING
Det minsta brev som får skickas i Sverige måste vara 14x9x0,1 cm stort.49 DNA-Guides 
paket är idag av storleken; 25x17x4 cm, en onödigt stor kartong för det lilla innehållet. 
Anledningen till denna kartongs tjocklek, vilket orsakar en ökad fraktkostnad i form av 
”skrymmande” på 12 SEK/st, beror på ett illa valt provrör för saliv. Detta provrör är inte 
bara onödigt brett för sin uppgift, utan har dessutom ett osäkert lock vilket har lett till 
att många leveranser har krossats. I mitt projekt har jag varit i kontakt med Sarstedt, en 
tillverkare av medicinsk utrustning, och i samråd med deras kundtjänst har vi funnit ett 
smalare provrör med vätskesäkert lock, som vanligtvis används för urinprover. 

Höjd och bredd på den gamla förpackningen har berott på att DNA-Guide har skickat 
med ett vadderat svarskuvert, i vilket kund la ner sitt salivprov tillsammans med 
medgivandeblanketten för retur. Detta problem kunde enkelt lösas genom att använda 
samma förpackning både för leverans och retur, något som också förhöjer sannolikheten 
att provet inte förstörs. 
 Under min design av den nya förpackningen så gjordes ett stort antal mock-
ups (se bild på nästa sida) för att få en förståelse för förpackningsdesign, men också 
för att testa mina ideer. Som designlitteratur i förpackningsdesign användes ”Structural 
Packaging” av Josep M. Garrofé50. Inspirerad av litteraturen och med problemområdet i 
åtanke så valdes ett tjockare förpackningsmaterial för att ge förpackningen extra stadga, 
och konstruktionen skedde på ett vis som gav den ett stort tryckmotstånd. För att minska 
miljöpåfrestningen och leveranskostnaderna, samt att göra ett mer seriöst intryck av 
tjänsten, så designades förpackningen med dimensionerna 14x9x2,5 cm.

49 Posten, http://www.posten.se/foretag/vara_tjanster/postageguide/dimensionguide_v.jspv , hämtad 2012-04-20.
50 Garrofé, Josep M. 2006. Structural Packaging.
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Den medföljande medgivandeblanketten var en säkerhetsrisk då den kopplar DNA-testet 
till en fysisk person. Detta har ändrats, vilket gör att kunden numera får en kod med sitt 
test, som kund registrerar på hemsidan eller genom applikationen. I förpackningen fanns 
även tre lösa papper som innehöll till stor del samma information, men med lite olika 
instruktioner. Informationen på dessa papper har komprimerats och ersatts genom att 
istället trycka informationen direkt på insidan av förpackningen för att minska risken för 
missförstånd, ge ett mer professionellt intryck samt minska miljöpåfrestningen.
 Förpackningen kommer förtryckt med svarsadress samt ”Porto betalt”. Allt kunden 
behöver göra är att registrera och genomföra testet, klippa/riva av en bit, försegla och 
posta tillbaka förpackningen med DNA-testet till analys.
 Det bör även nämnas att DNA-Guide idag har ytterligare en förpackning för 
enstaka test. Denna förpackning har visat sig vara sämre än den andra, då den ofta går 
upp och materialet försvinner under leveransen. Även denna kan ersättas med den nya 
förpackningen, och således kan DNA-Guide minska sina kostnader genom att ta fram 
större kvantiteter av en kartong som kan användas för samtliga ändamål. Vidare beräknas 
lagerkostnaderna minska med en mindre förpackning.
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 7.4.1 JÄMFÖRELSE I KOSTNADER, VIKT OCH MATERIAL
 Nedan följer en jämförelse av kostnader, vikt och material mellan den nya   
 förpackningen och de äldre förpackningarna inklusive innehåll och frakt.

 Mått: 14*9*2,5 cm = 30-75%51 mindre än äldre förpackningar.
 Vikt: Tur/Retur 36/45g = 14-104g52 lättare än äldre förpackningar.
 Material: 350g Invercote Creato = 50-150g tjockare än äldre förpackningar.
 Fraktkostnad: 12 SEK*53 = 12 SEK billigare än äldre förpackningar.
 Tillverkningskostnad vid 2000st: 16,80 kr/st54 =  13,20 kr/st mindre än äldre   
 förpackningar.
 Provrör: 1,80 kr/st55 = 34,20 kr/st mindre än äldre provrör.

 Total kostnadsminskning: 59,40 kr per skickad förpackning till kund.
 Total kostnadsminskning vid tillverkning och frakt av 2000 st: 118 800 kr (ex. moms).

51 Baserat på egna beräkningar.
52 Baserat på egen vägning av förpackningarna.
53 Baserat på Postens prisuppgifter.
54 Baserat på offert från Aare Grafisk Produktion.
55 Baserat på Sarstedts prislista i deras produktkatalog år 2012.
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7.5 APPLIKATION
Bortsett från undersökningen så har arbetet med applikationen utgjort den största delen 
av detta projekt. För att nå DNA-Guides nya målgrupp och skapa en acceptans för DNA-
tester, och dessutom göra DNA-test förståeligt för gemene man, så har arbetet med 
applikationen varit krävande. Nedan presenteras kortfattat designprocessen.

 7.5.1 GRUNDER I DESIGN FÖR MOBILA ENHETER
 Att designa en applikation ställer många krav, något som är viktigt att känna till. 
Dagens mobila enheter består till största del av en ”touch skärm” med en relativt liten 
yta. Denna touch skärm kräver ett flertal saker, nämligen; Objekt som visas på skärmen 
måste vara stora nog för att möjliggöra interaktion. Interaktionen måste bestå av intuitiva 
rörelser. Vanligtvis används tummarna vid interaktion med en smartphone, och tummarnas 
rörelseområde täcker inte hela telefonen, därför skall området överst undvikas att 
användas för touch-interaktion. 
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 7.5.2 VAL AV OPERATIVSYSTEM
 Idag finns det tre stycken ledande aktörer på marknaden för operativsystem 
till mobila enheter nämligen; Windows Phone, Android och iOS. Under projektet 
undersöktes de senaste uppdateringarna från samtliga för att välja system för designen 
av applikationen. Slutsatsen var att innehållsmässigt skulle inspirationen tas från Windows 
Phone 7 (”WP7”), men inte fullt lika avskalad. Detta beror delvis på att den ökande 
skeumorphismen56 i Android och iOS upplevs som oseriös och omotiverad (se ovan). 
 För att göra valet enklare gjordes en ”checklista” där de tre operativsystemen 
ställdes mot sju viktiga frågor (se nedan). Sedan gallrades frågorna ner till de fyra 
viktigaste och betygsattes. Resultatet blev att användning skulle ske av det generella 
användargränssnittet och intuitiviteten från WP7, medan det potentiella kundutbudet 
och tidigare designerfarenhet bakom iOS skulle användas. Kortfattat; En iOS app med 
designelement från WP7.

 7.5.3 NAVIGERINGSINSPIRATION OCH INTERAKTION
 Till grund för navigeringen i applikationen ställdes två olika navigeringsvarianter 
från WP7 och iOS mot varandra och jämfördes med grunderna i design för mobila 
enheter samt hur väl de kommunicerade. Det stod då klart att WP7s ”pivot”-navigation 
var att föredra. Efter det anskaffades gridsystemet till WP7 för att på bästa sätt efterlikna 
”pivot”-navigeringen.

 7.5.4 FÄRGVAL
 Under mötet med DNA-Guide berättade de att de var missnöjda med den gröna 
färg de använder i dag. Projektets värdeord (säker, enkel, pålitlig, valfri och innovativ) 
visade sig vara ett praktiskt verktyg att relatera till färger. Tidigare kunskap i färglära, 

56 Skeumorphism, Imitationen av material i digitala miljöer som inte fyller någon annan funktion än utseendemässig nostalgi.
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samt nyförvärvad kunskap om företags val av färger visade sig vara lika användbara. 
Även applikationens känsla var viktig, i kombination med de grafiska influenserna från 
WP7 blandat med iOS. Färgvalet föll därefter på följande (med förenklad tolkning); Blått 
(accentfärg) och grått, så som i ”säker” och ”pålitlig” (används bl.a. av banker, sjukhus 
och inom ”business”), Vitt och svart som i ”enkel” och ”valfri” (används inom sjukhus och 
lyxgods). Utifrån färgvalen och tidigare valt system konstruerades moodboards för att 
förtydliga vilken känsla som skulle förmedlas.

 7.5.5 DESIGN TEMPLATES FOR WINDOWS PHONE 7
 Vid design av en applikation med inspiration från ett redan befintligt gränssnitt 
är det viktigt att förhålla sig till de redan befintliga designguider som existerar. Guide 
anskaffades, där designriktlinjerna gicks igenom i detalj. Med stöd av guiden utvecklades 
ett antal nya kommunikativa ikoner för ändamålet. Med stöd av gridsystemet som 
används vid utveckling av utseendet i Windows Phone 7 påbörjades sedan designen av 
själva applikationen. Nedan följer 6st utvalda delar ur processen, där man kan se hur 
designen förfinas och tar form under arbetets gång. Designbesluten togs med hänsyn 
till värdeorden, färgvalen, kommunikationsmöjligheten, samt i diskussion med vänner, 
bekanta och ”provanvändare”. (Provanvändarna fick använda sig av applikationen i ett 
fiktivt scenario och berätta om sin upplevese av detta).
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 7.5.6 APPLIKATIONEN
 Efter åtskilliga versioner i designprocessen nåddes till slut en design som kändes 
representativ för DNA-Guide, förmedlade önskat innehåll med hög användarvänlighet 
och kommunikativ förmåga. Designelementen från WP7 framkom tydligt, samtidigt som 
finkänsligheten från iOS lyftes fram.

Fokus har lagts på att designa applikationen efter de områden där kund har störst 
möjlighet till förändring. Således innehåller första silden i applikationen saker som 
påverkas under veckans gång, den andra innehåller Kost med fokus på de vitaminer och 
näringsämnen som kund har brist av och kan påverkas av kostförändringar under cirka 
en månad. Den tredje innehåller Träning med fokus på den skräddarsydda träning kund 
behöver arbeta ytterligare med och kan påverka på ett par månaders sikt. Fjärde och 
sista, Övrigt, visar bland annat provresultaten samt övriga funktioner. Anledningen till 
att provsvaren är sist (och kräver ytterligare interaktion för att tas del av) är för att kund 
i första hand skall ges den information där kund kan påverka sin hälsa. Provsvaren kan 
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inte påverkas, men dess sjukdomar kan undvikas. Hypotetiskt sett är det därför möjligt 
för kund att genomföra DNA-testet och aldrig ta del av provsvaren, utan endast följa kost 
och träningsrekommendationerna – något som dock inte rekommenderas då provsvarens 
allvar fungerar i motiverande syfte. Vidare så har samtliga sidor också ett antal undersidor. 
För varje provsvar finns mer detaljerad information om provsvaret i förhållande till 
befolkningen, information om det provsvaret gäller, samt personliga rekommendationer.

8.0 TRE SCENARION
För att erbjuda en ökad förståelse för hur applikationen kan användas följer här tre korta 
och fiktiva användarscenarion.

8.1 JON, 27 ÅR
Genom DNA-Guides tjänst har Jon fått reda på att 
han bör förändra sina kostvanor för att kompensera 
för brist av näringsämnen och på så sätt undvika 
bristsjukdomar. Jon tycker inte att det inte lätt att 
komma ihåg vilka ämnen han hade brist av, och loggar 
därför in på DNA-Guides applikation när han befinner 
sig i affären. Där får han individuella kostråd baserat 
på hans bristämnen. Efter några veckors användning 
har Jon märkt att han mår bättre och klarar sig undan 
förkylningar i större utsträckning än tidigare.

8.2 HANNA, 22 ÅR
Hanna är träningsintresserad men har haft svårt att 
veta hur hon bör träna för att uppnå bästa långsiktiga 
resultat. Genom DNA-Guides tjänst har hon fått reda 
på att hennes kondition är låg, och använder därför 
applikationen för att få individuella träningsråd och 
tips på nya träningsformer som kan förbättra hennes 
kondition. Efter några månaders användning känner sig 
Hanna piggare och klarar av att prestera bättre, både 
konditionsmässigt samt i arbetet.

8.3 CECILIA, 24 ÅR
Cecilia har genom sitt DNA-Test fått reda på att hon 
har en förhöjd sannolikhet att utveckla Diabetes typ-
2, något som också gått i hennes släkt. Genom att 
läsa informationen om sjukdomen får Cecilia en ökad 
förståelse för vad hon kan göra för att undvika att 
sjukdomen bryter ut. Vidare kan hon läsa om de olika 
symptomen som hon bör vara uppmärksam på, för att 
ha möjlighet vid behov att söka ytterligare läkarvård i 
god tid. Cecilia känner sig tryggare med informationen 
och har fått motivationen att hålla sig borta från 
sötsaker.
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9.0 AVSLUTANDE DISKUSSION
Avslutningsvis konstaterar jag att vi idag har kunskap att undvika sjukdomar och utforma 
individuella kost och träningsråd med hjälp av den senaste tekniken. Alla människor är 
olika och det finns ingen genväg till det hälsosamma levernet. Tyvärr har DNA-test fått 
ett dåligt rykte i media, något som till stor del beror på okunskap och rädsla. Som så ofta 
tidigare genom människans historia har banbrytande framsteg inom forskningsområdet 
mötts av skepticism och smutskastning, för att sedan med tiden mogna och bli allmänt 
vedertaget (för jorden är väl inte en platt skiva i universums mitt längre?). Personligen är 
jag övertygad om att DNA-tekniken kommer bli allmänt accepterad och tas i användning 
i ett tidigt skede av livet för att med bästa medel undvika sjukdomar. För vad är egentligen 
värst? Vetskapen om att ett nyfött barn kan drabbas av en sjukdom, eller vetskapen efter 
att sjukdomen brutit ut att tekniken fanns men att ingen genomförde testet?
 Applikationen, som var ett av resultaten i detta projekt, lyfter fram DNA-tekniken till 
målgruppen och förmedlar den på ett enkelt och informativt vis, samt erbjuder individuella 
förslag till förändring. På detta vis kan sjukdomar undvikas, och ett mer hälsosamt leverne 
påbörjas av användaren. Med applikationens fokus på de positiva förändringarna är jag 
övertygad om att människor kommer reagera positivt på sina provsvar och tjänsten som 
helhet.
 Förpackningen, som också var ett av resultaten i detta projekt, förmedlar den 
viktiga informationen och instruktionerna på ett enkelt vis för användaren, vilket leder 
till minimering av missförstånd och får tjänsten att kännas seriös. Det nya provrörets 
egenskaper med säkerhetslock och mindre diameter har ett flertal positiva egenskaper, 
bl.a. för förpackningen, känslan av att genomföra testet samt miljön. Vidare försäkrar 
förpackningens konstruktion att DNA-testet når laboratoriet intakt, och dessutom minskar 
de totala kostnaderna med den nya förpackningen (beskrivs i 7.5.1).
 Systemkonceptet, som även det var ett av resultaten i detta projekt, visar kortfattat 
hur DNA-Guide kan vidareutveckla sin tjänst i helhet och fokusera det på ett område 
som, med min vetskap inte finns i dagsläget (kombinationen av DNA-Test och individuella 
kost- och träningsråd i en abbonentstjänst). Detta öppnar också upp för nya inkomster för 
företaget, samt profilerar dem som ett innovativt företag.
 Personligen är jag mycket nöjd över resultatet i detta 8 veckors examensprojekt 
i Industridesign på Konstfack. Det passar min framtida yrkesambition och jag har fått en 
fördjupad kunskap inom områdena för Interaktionsdesign och Tjänstedesign, men även 
Förpackningsdesign. Jag har lärt mig mycket om applikationsdesign, något som förvånade 
mig då jag designat två applikationer för iOS miljö tidigare.
 Jag har också lärt mig mycket om de etiska och moraliska aspekter som finns 
runt DNA-test samt de lagar och regler som skyddar individens genetiska information. 
Trots detta vill jag slutligen höja ett varningens finger för eventuella lagförändringar som 
hypotetiskt sett kan leda till att DNA-informationen kommer användas på ett oavsiktligt vis 
med oönskad effekt. Jag vill också varna för att DNA-testen i dagsläget inte är 100% säkra, 
men ständigt genomgår utveckling.
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10.0 FÖRSLAG PÅ VIDAREUTVECKLING
Vidareutvecklingen av detta projekt kan ske genom att utöka plattformen för 
applikationen till Android och WP7-miljö. Förpackningen kan vidareutvecklas, dels 
genom det grafiska uttrycket, men också genom att göra vissa skillnader mellan de olika 
abbonemangstyperna. Vidare så kan förpackningen designas för att matcha applikationen 
ännu bättre. 
 DNA-Guides hemsida bör också ses över rent design- och innehållsmässigt. Det 
går även att vidareutveckla mer i detalj hur de olika förslagen på nya hälsotester skall 
genomföras, och om allt skall ske i DNA-Guides regi, eller om ett samarbete med externt 
företag skall påbörjas för att tillgodose dessa behov. Det är även tänkbart att andra former 
av hälsotester kan föras in i konceptet, så som t.ex. helkroppsscanningar där man söker 
efter defekta blodkärl samt tumörer och dylikt.
 Med dessa medel så kan målgruppen för DNA-Guide utökas ytterligare, 
även intäkterna för företaget och dess generella utbud, samt deras profilering och 
kommunikation till marknaden.
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Fråga: Kön?

Fråga: Hur ofta tränar 
du?

Fråga: Anser du dig 
ha kunskap om hur du 
bör TRÄNA för bästa 
långsiktiga fysiska 
resultat?

Fråga: Anser du 
dig ha kunskap om 
vad du bör ÄTA för 
bästa långsiktiga 
hälsoresultat?

Fråga: Skulle du kunna 
tänka dig att vara 
medlem i en tjänst där 
man får individuella 
kost och träningsråd 
baserat på dig och 
dina behov?

Fråga: Ålder?

Fråga: Hur tränar du? 
(Ett eller fler alternativ).

Fråga: Skulle du 
kunna tänka dig att få 
individuella träningsråd 
baserat på dina fysiska 
behov?

Fråga: Skulle du 
kunna tänka dig att 
få individuella kostråd 
baserat på dina
hälsobehov?

Fråga: Vad mer än kost 
och träning anser du 
vara förknippat med 
god hälsa? (Välj det 
alternativ du anser 
vara viktigast).
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