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Sammanfattning 
Medicinsk överrensstämmelse innebär att ta rätt medicin vid rätt tidpunkt. Varje år skrivs över 
4 miljarder medicineringsordinationer ut av läkare till patienter endast i USA (KFF,2017). 
Dessa ordinationer kan vara komplexa med en mängd olika piller som ska tas varierande antal 
gånger och vid olika tidpunkter på dygnet. Följaktligen lyckas få patienter följa medicineringen 
fullt ut och ta rätt medicin, i rätt mängd vid rätt tidpunkt. Studier i USA visar att patientens 
förmåga att följa ordinationen är direkt länkad till antal piller patienter tar och hur många gånger 
per dag den tas. För patienter med 1 dosering per dag så följer 80% ordinationen rätt. Vid 4 
medicineringar per dag sjunker detta till 50% och totalt sett av alla patienter som får utskriven 
medicin i USA så missar 75% att följa medicineringen helt rätt. (E-pill medication reminders, 
2017)  

Det finns i dagsläget få hjälpmedel på marknaden som underlättar för patienterna att ta sin 
medicin och inte heller något sätt för vårdpersonal att identifiera vilken dosering vid vilken 
tidpunkt som patienten missade att ta för att kunna se mönster i patientens beteende. Således 
uppstår ett stort behov på marknaden för produkter som underlättar självmedicinering. Det är 
också en utmaning att utveckla ett hjälpmedel för alla patienter med olika behov. 
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Utifrån det identifierade problemområdet ville företaget Victrix AB framta ett 
medicineringshjälpmedel tillsammans med projektgruppen. Victrix har tidigare släppt 
produkten Dosis 1.0 på marknaden men hade nu som ambition att nå en större kundgrupp med 
en ny och förbättrad version, Dosis. En förstudie med litteraturstudier och en 
enkätundersökning genomfördes. Sedan påbörjades en konceptgenereringsfas där olika koncept 
utvecklades och analyserades tillsammans med uppdragsgivaren. Tester utfördes på prototyper 
av befintliga medicineringshjälpmedel. Sedan valdes ett slutkoncept som konstruerades och 
renderades.  

Detta slutkoncept blev Dosis, en elektronisk pillerdosa som påminner patienten att ta sin 
medicin vid rätt tidpunkt samtidigt som den visar från vilket fack medicinen ska tas. Ifall 
patienten glömmer att ta medicinen så registreras detta på ett minneskort och vårdpersonalen 
kan sedan se vilka doseringar som inte togs. Via NFC teknik kan denna data snabbt och trådlöst 
överföras till en annan enhet som vårdpersonalen kan ta med hem och granska.  

Dosis består av en rektangulär klockenhet med ett membran som inkluderar display och 
knappar. På vardera långsidan av klockenheten kan pillerdosor med fyra fack vardera fästas 
vilket innebär upp till åtta medicineringar per dag. Det transparanta locket gör att patienten 
alltid kan se medicinen och LED-belysningen från klockenheten lyser upp rätt fack när 
påminnelsealarmet går.  

Marknaden för elektroniska självmedicineringsprodukter är idag liten till obefintlig i Sverige 
men konkurrens finns och många produkter är under utveckling. Internationellt finns ett flertal 
etablerade produkter. Dosis avser att positionera sig prismässigt konkurrenskraftigt på 
marknaden och säljas till kommuner, landsting och privatkonsumenter. 

I utvecklandet av ett självmedicineringshjälpmedel för alla patientgrupper så behöver 
kompromisser vidtas för att erbjuda en dosa som fungerar för alla. Dosis modularitet gör den 
anpassningsbar för många behov.   
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Abstract 
Medical compliance means taking the correct amount of medicine at the proper times. Each 
year 4 billion prescriptions are made to patients in the U.S alone (KFF, 2017). These 
prescriptions can be complex due to a variety in the number and type of pills as well as varying 
number of dosages per day and the times the medicines are taken at. Subsequently few patients 
uphold high medical compliance. Studies in the U.S. show that patient compliance is directly 
linked to the number of dosages per day. For patients with 1 dosage per day the adherence is 
80%, for patients with 4 dosages per day this drops to 50% and out of all patients in the U.S 
75% cannot follow their prescription in one way or another (E-pill medication reminders, 2017)   

Today there are few products on the market to help patients with their medication or the 
caregivers with identifying what dosages at which times were missed to enable them to see 
patterns in the patient’s behaviour. Thus, a large need for medical aids on the market occurs. It 
is also challenging to develop an aid for all patients with different needs. 

From the identified problem area the company, Victrix AB, wished to develop a medication aid 
toghether with the project group. Victrix has previously released the product Dosis 1.0 on the 
market but this time they wanted to target a larger customer spectrum with a new an improved 
version, Dosis. A pre-study with literature studies and an survey was conducted. Then a concept 
generation phase was started where different concepts were developed and analyzed together 
with the outsourcer. Tests were conducted on the prototypes of current medication aids. Then 
a final concept was selected, constructed and rendered.  

 



    
 

 

  IV  
 

 

The final concept was Dosis, an electronic pillbox that reminds the patient to take their medicine 
at the right time whilst showing from which compartment to take it. In case of the patient 
missing a dosage Dosis registers this in a memory card and subsequently the caregivers can see 
which dosages that were not taken. Through NFC technology this data can be quickly and 
wirelessly transferred to another device that the caregiver can take home and analyse.  

Dosis consists of a rectangular clock device with a membrane that includes display and buttons. 
On each long side of the clock device pillboxes can be mounted with 4 compartments on each 
pillbox providing up to 8 dosages per day. The transparent lid enables patients to always see 
the pills and the LED lighting integrated in the clock device illuminates the right compartment 
when the alarm signal goes.  

The market for electronic devices to increase medical adherence is currently small or non-
existent however there is yet competition by products currently under development and testing. 
Dosis intends to position itself at a competitive price point on the market and will be sold to 
municipalities, counties and private consumers.      

In the development of self-medication aids for all patient groups, compromizes needs to be 
made to offer a product that works for all patients. Dosis modularity makes it adaptable for 
many needs.   
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Förord  

Projektet är en del av masterexamensarbetet inom Teknisk Design som läses på 
civilingenjörsprogrammet Design och Produktframtagning. Arbetet utfördes på Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm under vårterminen 2017. Projektgruppen riktar ett tack till 
handledare Conrad Luttrop och kursansvarig Teo Enlund för god handledning under projektets 
gång. Vi vill även rikta ett tack till Susanne Goldberg på Victrix AB för givande möten under 
projektets gång samt Irene Linares för svaren på våra frågor.  
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Nomenklatur 

NFC – Near Field Communication 

Brailleskrift – Blindskrift som avläses med fingertopparna 

Blisterpack – Förpackning bestående av ovansida i mjuk plast och undersida i aluminiumfolie. 
Används ofta för piller, exempelvis febernedsättande, och trycks ut.  

Membran – Mjuk elektronisk platta med integrerade knappar.  

Screentryck – Tryckmetod där en väv används för att trycka färg mot en yta, en färg åt 
gången.  
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1 Inledning 
I detta kapitel behandlas bakgrunden till projektet, problemformulering, syfte, 
mål, avgränsningar samt metod.  

1.1 Bakgrund 
Ett stort problem med medicinering är att ta rätt doseringsmängd enligt ordination och vid de 
rätta tidpunkterna. Forskning har påvisat hur viktigt det kan vara att ta medicinen vid exakt 
samma tidpunkter varje dag för en effektiv behandling (Goldberg, 2017). Vanliga dosetter 
förvarar medicindoser i olika fack för att underlätta för patienten att inta rätt medicindoser. En 
dosett har inte påminnelsefunktion och således kan patienten glömma att ta medicinen. 
Dosetterna kan inte heller registrera när patienten missat att ta en dosering så patienten själv 
och vårdpersonal blir notifierad.  

Varje patient är unik och kan ha fysiska eller mentala handikapp. Till vissa sjukdomar är det 
viktigt att utveckla en mer avancerad dosett för att tillgodose deras behov. Bland annat har 
patienter med reumatism och Parkinsons sjukdom inte styrka att öppna en vanlig pillerdosa. 
Därför är det viktigt att konstruera en produkt med enkel åtkomst till medicinerna samtidigt 
som oavsiktlig öppning inte ska kunna ske. (Goldberg, 2017) 

Pillerdosan skall konstrueras med hänsyn till patienter, gamla som unga, med fysiska och 
psykiska handikapp.  

1.2 Problemformulering 
Uppdragsgivaren gav projektgruppen information om hur dosan skulle komma att fungera. 
Den skulle bestå av en klockenhet samt pillerdosor som antingen fästs ihop med klockan till 
en enhet eller som integreras med klockenheten. Enheten skulle kunna förvaras i fickan och 
bäras runt halsen. Den skulle tillgodose medicineringsbehoven för alla typer av patienter och 
därför vara anpassningsbar i antal doseringar och fack. Den elektroniska klockenheten ska ha 
en lätt avläst och navigerad display samt funktioner för medicinering såsom påminnelse och 
minneskort för att registrera missade doseringar. Klockenheten skulle programmeras med 
knappar som skulle vara integrerade i ett membran. 

Examensarbetet består i att utforma skalet till klockenhet, välja material, dimensionera 
förband, testa membran och dess integrerade knappar, designa pillerdosor samt välja 
förvaringsväska och andra tillbehör såsom halsrem. Följande önskemål för utformning gavs 
av uppdragsgivaren; 
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1. Klockenhetens skal skall utformas i plast med möjlighet för montering av halsrem. På 
membrantangentbordet skall stoppknappen designas med brailleskrift. Samtliga knappar ska 
ha visuell belysning. 

2. Pillerdosan skall utformas i plast och ska vara transparent så användaren kan se medicinen. 
Locken skall ha brailleskrift.  

3. Förvaringsväska i PU läder.    

Krav på produkten är att den ska vara lätt att öppna men även klara fall och andra 
påfrestningar som utgörs av användaren, miljön den används i och kemikalier den utsätts för. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppgift är att utforma en pillerdosa som är enkel att öppna och använda och 
som ska passa för alla användare. Det inkluderar användare i olika åldrar och med olika 
handikapp. Pillerdosan skall vara portabel och lättanvänd. Facken behöver designas på ett sätt 
som möjliggör det för alla användare att öppna den oavsett styrka och förmåga. Samtidigt 
skall pillerdosan klara fall i marken utan att doseringsfacken öppnar sig.  

1.4 Mål 
Examensarbetet ska resultera i ett designat slutkoncept i steget innan produktion. Därför ska 
projektgruppen tillhandahålla uppdragsgivaren med renderad CAD-modell och 
konstruktionsritningar för samtliga komponenter. Dessa komponenter ska även skrivas ut i 
3D-skrivare i alphaprototypstadiet. Enheten ska vara utvecklad för att tillgodose alla patienter 
och vara enkel i sin funktion. Arbetet ska dokumenteras och sammanställas i rapport på 
svenska.  

1.5 Avgränsningar 
Projektet kommer resultera i fysiska alpha-prototyper av delarna vilket innebär rätt 
dimensioner och design av pillerdosan men den måste inte vara i rätt material. Detta kommer 
även påverka funktionen hos prototypen då rätt material krävs för att exempelvis gångjärn och 
snäppförband ska fungera. CAD-ritningar med korrekt måttsättning kommer framtas men 
fullständigt produktionsunderlag kommer inte framtas såsom snittlinjer och släppvinklar.  

Efter projektets slut kommer den framtagna designen revideras och skickas till tillverkare för 
återkoppling och sedan utvecklas vidare för att kunna sättas i produktion.   

1.6 Metod 
Projektet inleddes i en förstudiefas för att tillhandahålla kunskap i ämnet. Databaser med 
forskningsartiklar genomsöktes i syfte att erhålla relevant fakta. De ämnesområden som det 
söktes fakta inom var användargränssnitt, material, förslutningsmetoder samt öppning av 
förpackningar för personer med nedsatt funktion i hand/handled och nedsatt kognitiv 
funktion. En enkät framtogs och sändes ut till målgrupper av patienter.  
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Sedan utfördes en konkurrensanalys samt marknadsundersökning för att ta reda på vilka 
liknande produkter som finns på marknaden idag och för att undersöka state of the art.  

Med hjälp av slutsatserna från förstudien påbörjades idégenereringsprocessen. Olika metoder 
användes för att få fram många olika idéer och koncept och höja volymen för urvalet. 
Metoderna var 6-3-5, moodboard, funktionsanalys och personas. Efter det utfördes tester i 
form av falltester och mätningar med kraftmätare på befintliga modeller av pillerdosor 
erhållna av uppdragsgivaren. Det bästa konceptet som löste de sammanställda kraven valdes 
ut med hjälp av Pughs Matris samt i samråd med uppdragsgivare.  

Vidare definierades kraven som ställs på de olika komponenterna och deras material i 
mjukvaran CES Edupack. Sedan konstruerades och ritades dosan i CAD mjukvaran Solid 
Edge. Processen itererades med hjälp av kontaktperson på Victrix och handledare innan en 
slutdesign nåddes. Prototypen slutförs och konstruktionsritningar sammanställs.  

Projektet dokumenteras och sammanställs i rapport. 
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2 Marknadsundersökning 
I detta kapitel redogörs för den svenska och internationella marknaden för pillerdosor samt 
konkurrensanalys. 

2.1 Den svenska marknaden 
På den svenska marknaden har det undersökts vilka produkter som idag finns tillgängliga på 
apotek. Nedan följer de identifierade dosorna. (apoteket, 2017) 

Doseringsask för veckobruk 
Se Figur 2-1. För intag av medicin vid olika tidpunkter under dagen köpes andra färger för 
exempelvis lunch- och kvällsintag. Luckorna öppnas en och en. Tillverkare:  APOTEKET AB 
Kostnad: 59 kr  

 

Figur 2-1 Doseringsask, veckobruk 

Doseringsask för dagsbruk 
Morgon, lunch, kväll, natt och vid behov. Figur 2-2. Finns i flera olika färger. Asken skjuts åt 
sidan för öppning. Tillverkare:  APOTEKET AB Kostnad: 29 kr  

 

Figur 2-2 Doseringsask, dagsbruk 

Dosett mini för veckobruk 
Se Figur 2-3. Indelas i 21 mindre fack för intag av medicin 3 gånger om dagen eller i upp till 
3 veckor för 1 intag om dagen. 3 skjutluckor finns som dras ner till rätt fack. Tillverkare: 
SWERECO GROUP AB Kostnad: 55 kr 

 

Figur 2-3 Dosett mini 
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Dosett medi för veckobruk 
Se Figur 2-4. Medelstora fack 28 st. För intag av medicin 4 gånger per dag. Skjutluckor, en 
per dag, dras ned till rätt tidpunkt för medicinintag. Barnspärr och bruksanvisning medföljer. 
Tillverkare: SWERECO GROUP AB Kostnad: 85 kr 

 

Figur 2-4 Dosett medi 

Dosett maxi för veckobruk 
Se Figur 2-5. Stora fack 28 st. För intag av medicin 4 gånger per dag. Sjutluckor, en per dag, 
dras ned till rätt tidpunkt för medicinintag. Barnspärr och bruksanvisning medföljer. 
Tillverkare: SWERECO GROUP AB Kostnad: 157,50 kr 

 

Figur 2-5 Dosett maxi 

MediDos för veckobruk 
Se Figur 2-6. Dosetten består av löstagbara delar för varje dag. För dosering upp till 4 gånger 
per dag. Till veckoetuiet finns lösa mellanväggar, endagsfodral och etuier att köpa. Askarna 
ligger i ett plastetui som levereras i olika färger/mönster. Tillverkare: Medix Sweden Kostnad: 
140 kr 

 

Figur 2-6 Medidos 
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Dosett medi för veckobruk, insats 
Se Figur 2-7. Denna dosett har medelstora fack och används som insats till 
läkemedelsdispenser. För medicinintag max 4 gånger per dag. Finns i transparent och brun 
transparent. Tillverkare: Item Development Kostnad: 90 kr 

 

Figur 2-7 Dosett medi, för insats till läkemedelsdispenser 

Curebits doseringscylinder 
Består av 7 separata dosor, en för vardera veckans dagar. Demontering medför att man kan ta 
med sig de delar av dosan som man behöver. Facken kan delas upp med innerväggar för upp 
till fyra dosor per dag och en app till Iphone finns till för påminnelse att ta medicinen. Bruks 
och monteringsanvisning finns på insidan av förpackningen. Kostnad: 219 kr 

 

Figur 2-8 Curebit, veckodosering 
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2.2 Internationellt 
Den internationella marknaden, med ett större utbud, har främst undersökts för att ta reda på 
vilka elektroniska pillerdosor som finns idag. Nedan följer de identifierade dosorna.  

Uriform Pillerdosa Multi-alarm 
Se Figur 2-9, med möjlighet till 8 ställbara alarm per dag med 4 fack för tabletter och kapslar. 
Dosan får plats i fickan. Larmet ringer samma tider varje dag och olika larmsignaler finns att 
välja med repetitionslarm (30 min). Dosan visar missade alarm. Det finns möjlighet till 8 
ställbara larm som ställs in efter klockans 24 timmar per dygn. 4 larm kan exempelvis 
användas för varje fack och de övriga 4 larmmöjligheterna kan användas som påminnelse 
larm för till exempel blodtrycksmätning eller förtäring innan/efter medicinering. Kostnad: 500 
kr (uriform shop, 2017) 

 

Figur 2-9 Uriform multilarm 

Seagull Veckodosett med timer/alarm  
Se Figur 2-10,  är en veckodosa i modulärt format. Patienten eller vårdpersonalen kan fylla på 
medicin för en veckas bruk, med fyra doseringar per dag. Varje dag, om du har 4 doseringar 
per dag, så byts facken ut på klockenheteten för påminnelse. Kostnad: 209,65kr (Seniorshop, 
2017)  

 

Figur 2-10 Seagull dosett 
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Med-Q Pillbox Compliance System 
Se Figur 2-11, en dosett som har två veckoransoner med ett fack per dag. Facken lyses upp 
och ett alarm ljuder när medicinen skall tas och det medföljer en påse för portabilitet. Facken i 
dosan hakas ur för att lättare kunna komma åt piller och hälla dem i handen. Brailleskrift finns 
även på vardera facket för att blinda ska kunna avläsa vilket fack de ska ta medicinen ur. Den 
har en antislip botten för att dosan inte skall glida iväg. Lägst fram på locket finns 
överdimensionerade läppar som är till för att man lättare ska få upp locket. Kostnad: 613,31 kr 
(medqpillbox, 2017) 

 

 

Figur 2-11 Med-Q Pillbox 

MedFolio 
Medfolio, Figur 2-12 ,förser användaren med information om vilka piller man tar och hur de 
ser ut och kan synkas med email eller sms för påminnelser även när dosan inte är i närheten. 
Den är veckobaserad så användaren inte behöver fylla på för ofta eller byta ut pillren. En 
dagsdos av piller kan även plockas ur separat om patienten är ute och inte kan ta med dosan 
över dagen.  Behöver installeras och programmeras med hjälp av en dator och måste vara 
inpluggad i väggen hela tiden för att kommunikationen ska fungera. Kostnad: 1 744,79 kr 
(MedFolio, 2017)  

 

Figur 2-12 Medfolio 
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Careousel 
Careousel, Figur 2-13, är en circulär dosa som är främst anpassad för personer med demens. 
Det är en automatisk dosett som påminner genom en ljudsignal och blinkande ljus när 
medicinen skall tas. Den har automatisk öppning och rotation av facken sker mekaniskt till 
öppningen. De mest avancerade modellerna kan skicka iväg ett SMS till en mobiltelefon när 
medicinen inte har tagits och tillbehör att hänga fast dosan i för att tippa ur medicinen finns. 
Det finns möjlighet till ifyllning för en vecka med fyra alarm per dag. Kostnad: 1949 kr för 
Careousel Advanced, 2549 kr för Careousel Advanced GSM (Posifon, 2017) 

 

Figur 2-13 Careousel 

2.3 Konkurrensanalys 
Analysen fokuserar på att urskilja typiska elektroniska pillerdosor som finns på marknaden 
eller som är i utvecklingsstadiet. I jämförelsen ligger fokus främst på storleken, 
öppningsfunktionen samt geometrin av pillerdosan. Säkerhet samt, antal fack och storlek på 
facken tas även i åtanke. Nedan följer kategoriserat de typdosorna som har identifierats.   

Den cirkulära 
Den cirkulära dosan har stötts på i flertalet utföranden. Från en dagsdosa till en hel veckodosa. 
Det som är gemensamt mellan de cirkulära dosorna är att de korrekta facken roteras till en och 
samma öppning när medicinen skall tas. På så vis kan man på ett enkelt sett skapa ett tidlås 
för facken så att överdosering inte kan ske. Facken på vissa av dessa dosor öppnas dessutom 
automatiskt vilket gör att användaren kan hälla ut medicinen i handen istället för att behöva 
styrkan eller motoriken att öppna det. Det finns också hållare för dessa dosor där användaren 
kan vicka ner dosan i en skål utifall de inte kan greppa dosan.  
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I södra Sverige testas för tillfället den mest kända varianten i norden, Careousel, Figur 2-14. 
Dosan är av typen veckodosa. (Posifon, 2017) 

 

Figur 2-14 Careousel, den cirkulära dosan 

Veckodosan  
Generellt för dessa dosor är att de är relativt stationära, se Figur 2-15. En hel vecka kan fyllas 
på i en och samma enhet utan att kunna ta loss dagsenheter. Dessa dosor kan, då inte storleken 
spelar roll, innehålla en mängd funktioner som de portabla inte kan. Till exempel visning av 
vilka piller som finns, behöver inte använda batterier och behöver bara fyllas på en gång i 
veckan och få påminnelse för respektive fack utan att behöva ändra någonting. (Pilbox, 2017) 

 

Figur 2-15 Pillbox Classic 

 

Den lilla 
I denna kategori hamnar alla de dosor som är portabla, se Figur 2-16, där fokuset ligger på 
minimalism med diverse lösningar (Uriform, 2017). De finns i ett antal utföranden med olika 
antal fack samt i veckodos eller dagsdos. Dagsdosorna passar de som inte behöver eller vill 
fylla på en veckas dos åt gången och veckodosorna de som endast tar tabletter en gång per dag 
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men förbiser de som vill fylla på en veckodos och tar tabletter flera gånger om dagen. Största 
fördelen är portabiliteten.  

 

 

Figur 2-16 Uriform 

Den modulära 
Det som är gemensamt för modulära dosor, se Figur 2-17, är att de har fack som kan fyllas på 
för en veckas ordination. Dosan kan sedan anpassas så att exempelvis en dagsdos sitter fast på 
enheten för påminnelse. Dessa dosor löser problemen för mobilitet av dosan men bibehåller 
funktionen av veckodoseringar. Dock så läggs momentet till i att man behöver byta det fack 
som sätts fast på klockhenheten varje dag om man tar tabletter 4 gånger. (Seagull 2017) 

 

Figur 2-17 Seagull 
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Övriga dosor med intressanta egenskaper som hamnar utanför kategorierna 

”Lyfta ur kopp” 
Med den här funktionen, som finns på flertalet dosor med olika former, så kan koppen lyftas 
ur för att antingen tas med eller för att hälla ut piller i handen, se Figur 2-18. I detta fall så 
skyddas facken från att ramla ur med ett lock som sitter fast i pillerdosan men det finns även 
lösningar där man hakar i facken för fastsättning. (MedMinder, 2017) 

 

 
Figur 2-18 Medminder 

”Rotera lock till fack” 
Locket roteras istället för att fällas upp vid öppning. Med den funktionen behöver dosan inte 
ha gångjärn som kan slitas och gå sönder, se Figur 2-19. (MedSignals, 2017) 

 

 

Figur 2-19 Roterande lock, MedSignals 

”Ett lock” 
Med denna funktion öppnas alla facken på en rad med ett lock. Dessa kan vara utformade i 
form av skjutlock, Figur 2-20, där ett fack kan öppnas i taget eller som en lucka som fälls upp, 
Figur 2-21, där alla fack blottas samtidigt. Fördelen med den här lösningen är att minska 
komponenterna men luckan där alla fack öppnas gör att man inte kan hälla ut pillren. Den 
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med skjutlock kräver att man drar ut luckan ett hack mer för varje gång man tar pillren. 
(Nocamels, 2017)  

 

Figur 2-20 Skjutlock 

(Tab Timer, 2017)  

 

 

Figur 2-21 Ett lock 

”Knappöppning” 
Med denna öppning, Figur 2-22, så trycker brukaren på en knapp för att få upp locket. Detta 
kan göra att locket kan hålla sig stängt vid fall, förutsatt att den inte landar direkt på 
knapparna, samt kräver mindre styrka vid öppning. Dock så kan finmotorik krävas för att 
trycka på knappen beroende på utformningen och hur nära de är varandra. Denna konstruktion 
kräver också fler komponenter. (PillThing, 2017) 

 

Figur 2-22 Knappöppning 
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3 Litteraturstudier 
Litteraturstudier utfördes inom områdena förpackningslösningar, sjukdom, regelverk, 
liknande projekt, material samt snäppförband.  

3.1 Förpackningslösningar 
I förpackningslösningar undersöks hur förpackningar som anses vara lättöppnade är 
utformade. Undersökningar och analyser på förpackningar som används i vardagen samt 
medicinska förpackningar.  

I en studie gjord i ett samarbete mellan University of Jyväskyle och Finnish Institute of 
Occupational Health i Finland jämförs användningen av medicinska förpackningar för att 
bestämma de kritiska faktorerna involverade i förpackningar när det gäller 
öppningsmekanismen. Fyra olika förpackningar användes i studien, en flaska med skruvkork, 
en pappersförpackning med blisterpack, en engångsförpackning för vätska inklusive 
omslutande förpackning samt en plastbehållare med gångjärnslock. Studien visar på att de 
kritiska faktorerna för att utveckla användarvänliga medicinförpackningar är bättre 
instruktioner för öppning, större och strukturmönstrad greppyta. (Sormunen, Nevala och 
Sipilä, 2013) 

Via school of medicine, Illawarra Health och & Medical Research Institute utfördes en studie 
på äldreboenden I NSW, Australien, för att testa svårigheter hos äldre att öppna vissa vanliga 
matvaruförpackningar, exempelvis mackor, mjölk, yoghurt, juice, flingor, sylt, smör och ost. 
Deras grepp och nypstyrka mättes innan testet och de fick även svara på ett frågeformulär. 
Det svåraste att öppna, som krävde mest tid och flest antal försök, var ostförpackningar. 
Studien visade att det viktigaste för öppnandet av dessa förpackningar inte var greppstyrka 
utan fingerfärdighet och nypstyrka. (Bell, Walton och Tapsell, 2014) 

I en studie gjord på Schulthess Klinik, Schweiz, undersöker man hur man kan förändra 
paketeringen av kött för att underlätta öppnandet för konsumenten. I detta fall handlade det 
om köttförpackningar där man drar av en plast genom att greppa tag om en flik i hörnet. 
Tillsammans med tillverkarna arbetade projektgruppen I studien för att minska den kraft som 
krävdes för att dra av plasten, samtidigt som alla andra krav upprätthölls. Studien visade att 
majoriteten av användarna föredrog den modifierade förpackningen och slutsatsen blev att ha 
så liten öppningskraft som möjligt om man fortfarande kan bibehålla de andra kraven. 
(Hensler, Herren och Marks, 2013) 

3.2 Sjukdom 
Design för alla är en filosofi som det talas om just nu inom produktutveckling. Tankesättet 
betyder att produkten som utvecklas skall sträva efter att vara så inkluderande som möjligt. 
Statliga organ har stor press på sig när det gäller detta ämne. Det kan handla om allt från att 
göra byggnader handikappanpassade till att ha information som är tydlig nog att kunna läsas 
av alla. Det är i utvecklingsstadiet viktigt att tänka på alla möjliga användare av produkten 
och se vilken målgrupp som kommer att ha störst problem med att använda den. På så sätt kan 
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man göra den anpassningsbar för den gruppen och då inkludera alla potentiella användare. 
(Unico, 2017) 

När det gäller målgruppen för detta produktutvecklingsarbete så har följande användare med 
deras särskilda funktions- eller psykiska handikapp identifierats: Parkinson sjukdom, 
reumatoida sjukdomar, Alzheimers, Analfabeter, funktionsnedsättning i armar och händer, 
kognitiva besvär samt döva och blinda. Reservation lämnas för att fler sjukdomar kan 
tillkomma. Vid studier om dessa grupper har de vanligaste hindren undersökts.  

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom där cellerna som tillverkar signalsubstansen 
dopamin förstörs. Signalsubstansen används för att skicka signaler mellan hjärncellerna. Det 
resulterar i att hjärnan har svårare att kontrollera kroppens rörelser vilket medför att kroppen 
skakar i vila, musklerna blir stela och rörelseförmågan nedsatt. Personen kan ha väldigt stora 
problem med sina skakningar vilket kan göra att det är svårt att öppna en förpackning med 
båda händerna.  

Demens- Alzheimers sjukdom uppkommer när nervceller förtvinar i hjärnan, framförallt i 
tinning- och hjässloberna där minnesfunktionerna sitter samt analys av informationen från 
sinnena. Det ger symptom som gör att personen får svårt att minnas, tolka sin omgivning samt 
bibehålla tidsuppfattning. Talförmågan påverkas också och de kan bli svårt att klara 
vardagliga sysslor. Inom detta område berör dessa besvär främst de kognitiva områdena, att 
förstå och tolka signaler som ges samt att så enkelt som möjligt förstå hur man öppnar 
förpackningen.  

Reumatiska sjukdomar består av ett antal undergrupper. De vanligaste är ledgångsreumatism, 
artros, artrit, psoriasisartrit och fibromyalgi. Gemensamt för dem är att de ger symptom såsom 
värkande och stela leder. Detta kan göra att saker som att öppna en, för en frisk människa 
enkel förpackning,blir näst intill omöjligt. Artros är den av undergrupperna som främst 
drabbar händerna, vanligast i fingerlederna. Fingrarna blir snedställda och lederna svullnar 
upp och blir ömma.   

Analfabeter är personer som aldrig har lärt sig att läsa. Det betyder att skriftlig information 
kan vara antingen svårtolkat eller omöjlig att förstå. I detta fall gäller det främst svårigheter 
med att läsa och tolka en bruksanvisning samt information som är på dosan i form av text. 
Problem inom detta område kan försöka lösas i form av bilder som informationskälla.  

Blinda, personer som inte kan se, behöver information i form av ett ljud eller taktilitet. Det 
handlar om bland annat vanliga signaler, informationsröst och brailleskrift.  

Döva, personer som inte kan höra, måste ha ett visuellt eller vibrerande hjälpmedel för att 
kunna påminnas att ta medicinen. Det kan exempelvis göras med ett ljus eller med signal i 
form av vibration istället för ljud när piller ska tas.  

Vid analys av vilka sjukdomar som kan påverkas mest av hur produkten utformas när det 
gäller öppningsfunktionen fastslogs det att det är personer med reumatism, främst artros samt 
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personer med Parkinsons sjukdom. När det gäller informationsgivning är det blinda och döva 
som främst bör has i åtanke samt analfabeter. Därav väljs dessa grupper som en grund för att 
utveckla design för alla. Gemensamt i övrigt eftersom det främst handlar om äldre personer 
och Alzheimers patienter är att beakta den kognitiva faktorn i designen. Att produkten är lätt 
att förstå samt lätt att använda. (1177 vårdguiden, 2017)  

3.3 Regelverk: Läkemedelsverket  
I Sverige finns det ett antal förordningar och lagar att förhålla sig till vid tillverkning av en 
medicinteknisk produkt för att sedan få sälja den på svensk marknad. Dessa regler återfinns på 
läkemedelsverkets hemsida. Det första som behöver göras är att identifiera vilken klass som 
produkten faller under. I detta fall tillhör produkten klassen I (Läkemedelsverket, 2017).  Med 
det menas att produkten är förknippad med låg risk. I denna riskklass skall de som har sitt säte 
i Sverige anmäla sig och sin produkt hos läkemedelsverket samt erlägga en årsavgift. 
Tillverkaren intygar genom sin försäkran att produkten uppfyller regelverkets krav. 

Produkten måste uppnå ett antal krav, allmänna krav, krav på konstruktion och tillverkning 
samt krav på märkning och bruksanvisning. Dessa krav kan i denna produkt sammanfattas till 
att den måste vara CE-märkt. Det betyder att tillverkaren själv är ansvarig för CE-märkningen 
utan tredjeparts inblandning.  

När produkten har blivit godkänd för CE-märkning måste den märkas. Den måste placeras 
synligt och tydligt på produkten. CE-märkningen får inte vara mindre än 5 mm och ska 
förhålla sig till proportioner enligt Figur 3-1. 

 

Figur 3-1 CE-märkning 

CE-märkningen inkluderar att produkten, eftersom den är elektronisk, skall uppnå kraven för 
EU-direktivet RoHS II. Det direktivet omfattar farliga ämnen i elektronik och elektroniska 
produkter. (Läkemedelsverket, 2017) 

3.4 Tidigare elevprojekt inom teknisk design med Victrix 
Maria Mårefors, designstudent på Umeå universitet, har gjort ett examensarbete för design av 
pillerdosa (Mårefors, 2013). Målet med examensarbetet var att skapa en produkt som kan 
hjälpa personer som äter åtta till tio tabletter om dagen. Produkten skulle påminna när och hur 
de skall ta dem och skapa ett förvaringsalternativ till övriga mediciner samt dokumentera 
intag eller uteblivet intag för att informera läkare. Medicinerna skall förvaras på sval och torr 
plats. Som samarbetspartner till detta projekt använde hon sig av Victrix AB.  
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En marknadspositionering definierades. Parametrarna som användes var på x-axeln, teknisk 
mot manuell, och på y-axeln, interaktiv mot traditionell. Maria valde att placera produkten 
mer mot interaktiv och teknisk än dagens produkter för att fylla behovet att patienterna tar 
medicinen korrekt. 

Hon tog tidiga prototyper till en geriatrisk avdelning, en avdelning där äldre personer med 
mycket mediciner får hjälp och rehabilitering för att återvinna eller bibehålla bästa möjliga 
funktionsförmåga. Resultatet därifrån var ett antal värderingar:  - Öppen och överskådlig - Inte för mycket fack. - Få plats med dosetten i lådan. - Modulsystem kan vara attraktivt för yngre. - En enkel låda kan vara lättare att hantera för äldre.  - Bra att ta hänsyn till de redan befintliga hjälpmedlen som finns idag. - Bra att man kan flytta på väggar och ordna som man vill. - Det finns många som har problem med dosetterna idag. - Tappar ut pillren, Vill inte att den ska stå på högkant då den kan öppnas och spilla ut 

tabletter. - Glömmer bort att ta mediciner. - Dåligt med förbestämda tiderna som står på dosorna. 

Värderingar som används i designen är att produkten skall förmedla lugn, trovärdighet och 
pålitlighet. Detta genom estetiken, känslan av materialet och hur den upplevs när den 
används.   

Resultatet av detta projekt var en anordning av 8 pillerdosor som är staplade ovanpå varandra. 
En för varje dag samt en extra för vid behovs medicin. Dosan har larm som kan ställas in med 
valbara signaler. Larmen ställs in för de tiderna man fått ordinerade. Den talar även om hur 
medicinerna skall tas och registrerar om användaren tar medicinen i rätt dit så det kan 
meddelas till bland annat läkare.  

Färg valdes ut ifrån en testgrupp som fick analysera vilka färger som utstrålar; harmoni, 
pålitlighet och unisex. De valde mellan olika färgskalor. Den utvalda färgskalan användes 
sedan, från ljus till mörk, för de olika delarna av pillerdosan för att urskilja de olika dagarna. 
Anledningen att färgskala användes och inte olika färger var dels för att den inte skulle få 
känslan av en leksak och dels för att delarna tydligt kunde sättas i rätt ordning utan att behöva 
läsa vilken dag de tillhör. Materialet som valdes är polymerplast för att det ska vara lätt att 
rengöra samt att plasten ska vara fri från giftiga ämnen. (Mårefors, 2013) 

  



    
 

 

  18  
 

 

3.5 Användning av plast i medicinska produkter 
I kapitel 2 i handbook of polymer applications in medicine and medical devices (Modjarrad 
och Ebnesajjad, 2013), ges en inblick av medicinska produkter på marknaden med speciellt 
fokus på materialen i konstruktionen samt vad som kan förväntas för nya produkter. De fyra 
polymererna som främst används är PVC, PP, PE samt PS – (med sampolymerer ABS och 
SAN). Men flertalet produkter görs från ytterligare material som ökar prestandan. Några av de 
materialen är PC, PET, eller någon av de olika tillgängliga polyestrarna, TPU, TPE och PA 
(både traditionell nylon och amorf nylon).   

Med teknologins utveckling uppkommer metoder som kan vara till fördel för att minska 
miljöpåverkan samt kostnad i form av avfall och lättare vikt samt smidigare tillverkning. I den 
medicintekniska branschen ses bland annat att nya gjutningstekniker så som mikrogjutning, 
tvåkomponentsgjutning och metallformsprutning har gett en ny potential i tillverkningen. 

En riskfaktor som bör tas till hänsyn vid en produkt som tillverkas för att vara i så nära 
kontakt med människan är att nya studier ständigt kommer fram inom materialforskning som 
kan påverka produkten. Om en ny studie kommer till ytan och påvisar negativa effekter på 
människan av ett material så kan marknaden i stort påverkas. Bisfenol A är ett ämne under 
forskning som kan påvisa en inverkan på människan. Det är en byggsten som används i 
polykarbonat (PC). Företag som tillverkar exempelvis sportdryck och flaskor för småbarn har 
därför bytt ut PC till alternativa material. I medicinska applikationer anses dock att 
kontaktytan och tiden som ämnen har kontakt med ytan är så liten att påverkansgraden ofta är 
försumbar. Dock är främst kontakt med flytande medium något att beakta men då det 
fortfarande är under forskning är det viktigt att ha i åtanke när man designar produkter som är 
i nära kontakt med människan. Med en allt mer informationstörstig befolkning som är miljö 
och hälsomedveten så är det viktigt att hålla sig uppdaterad kring forskning inom dessa 
ämnen. (Modjarrad och Ebnesajjad, 2013) 

3.6 Snäppförband 
I syfte att bredda kunskapen kring olika förslutningsmetoder undersöktes de vanligaste inom 
plastkonstruktion, snäppförband. Snäppförband är enkla, snabba och kostnadseffektiva 
metoder för att fästa ihop två delar. De lämpar sig för plaster och i synnerhet termoplaster då 
de har hög flexibilitet och relativt billigt kan formas till komplexa geometrier. Andra fördelar 
är hög tillåten töjning, låg friktionskoefficient och tillräcklig rigiditet för att möta de flesta 
kraven (BASF, 2017). De vanliga typerna av snäppförband är s.k. fjäderförband som finns i 3 
olika typer, fjäder snäppförband se Figur 3-2.  
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Figur 3-2 Fjäder snäppförband 

U-formad fjäder, se Figur 3-3 

 

Figur 3-3 U-formad fjäder 

L-formad fjäder, se Figur 3-4: 

 

Figur 3-4 L-formad fjäder 

Vid snäppförbandsdesign måste kraften som krävs för öppning och stängning samt 
integriteten av förbandet dvs hur hårt det sitter när det är fastmonterat, beaktas. 3 olika 
tvärsnittsgeometrier används vid fjäder snäppförband, rak, avsmalnande i tjocklek och 
avsmalnande i bredd. I Figur 3-5 visas rakt tvärsnitt. 
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Figur 3-5 Jämn tvärsnittsyta längs hela L 

I Figur 3-6 visas avsmalnande tjocklek. 

 

Figur 3-6 Jämn bredd, avsmalnande höjd t -> t/2 längs L. 

I Figur 3-7 visas avsmalnande bredd.  

 

Figur 3-7 Jämn höjd, avsmalnande bredd b -> b/4 längs L. 

Det tvärsnitt som anstränger materialet minst är jämn bredd med avsmalnande höjd. (BASF, 
2017)   

Fjädersnäppförband kan användas för de flesta applikationer. Rätt balans mellan överhäng 
och ansträngning i materialets kritiska punkter under montering och demontering behöver 
uppnås. De grundläggande aspekterna att ta hänsyn till är spänningskoncentrationer, kryp och 
utmattning. Ett kraftigt överhäng skapar en stabilare och med hållfast produkt i monterat läge 
men ökar spänningarna i materialet vid montering och demontering. Den vanligaste orsaken 
för brott är skarpa kanter mellan fjädern och väggen den är fäst på (BASF, 2017). Detta blir 
mer kritiskt för rigida plaster med låg töjbarhet. Mer duktila material tenderar att plastiskt 
deformeras innan brott. En radie i den övergången fördelar spänningarna och minskar risken 
för brott. Radien i dessa fall skall vara minst 0.5*fjädertjockleken (BASF, 2017), se Figur 3-8. 
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Figur 3-8 Radieövergång för stabilitet 

Ett högre förhållande ger marginellt starkare snäppförband men kan orsaka andra svårigheter. 
Krypspänningar kan medföra att förbandet blir svagare över tid. Skilda toleranser mellan 
delarna som ska kopplas ihop kan också medföra problem såsom vibrationer, missljud, 
svagare förband. Detta går att minimera genom att ha lika toleranser och designa rätt balk som 
har låga spänningar både i monterat läge och vid montering samt demontering. Det går även 
att arbeta med parametrarna i den låsande delen av fjädern, se Figur 3-9. 

 

Figur 3-9 "hookens" parametrar 

För att uppnå ett lätt monterbart snäppe bör ingångsvinkeln vara ≤30°. För att hållfastheten 
skall vara stor men ändå möjliggöra en relativt lätt demontering bör utdragsvinkeln vara 45°-
60°. (BASF, 2017)  

Material 

Vid materialval för snäppförband bör följande beaktas; - Hög E-modul håller samman detaljerna väl medan låg E-modul ökar monterbarheten.  - Hög töjbarhet 𝜀 utan kvarstående töjning ger förutsättningar för grövre 
underskärningar. Om materialets dragprovkurva är starkt krökt, sätter sig materialet 
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lätt och endast en mindre del av töjningen kan utnyttjas (Berggren.K, et. al, 1997), 
Figur 3-10. 

 

Figur 3-10 Dragspänningskurva för olika plasttyper 

Ett bra kriterium för ett materials lämplighet att användas som snäppförband är tillåten töjning 𝜀𝑡𝑖𝑙𝑙 multiplicerat med E-modulen där hög E-modul och hög 𝜀𝑡𝑖𝑙𝑙 efterfrågas. (Berggren.K, et. 
al, 1997). Se Tabell 3-1för sammanställning av olika plasters tillåtna töjning.   

Tabell 3-1 Tillåten töjning för några olika plasttyper 

Plastmaterial Tillåten töjning [%] 
Amorfa termoplaster 
Ex. PS, PMMA, SAN, PSU 

 
2 

Slagtåliga amorfa termoplaster 
Ex. SB, ABS, mod PPO, PC 

 
3 

Kristallina termoplaster  
PE 8 
PP, PA11, PA12 6 
PA6, PA6.6 torr 4 
PA6, PA6.6 konditionerad 8 
PBT, PETP 4 
POM 8 
Armerade fyllda termoplaster  
glasfiberarmerade, fyllda 1,5 
fylld PE och PP 2,5 
Härdplaster <1 
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E-moduler för de olika plasterna visas i Tabell 3-2. E-modulerna är tagna ur korttidsdata.  

Tabell 3-2 E-modul för olika plastmaterial 

Plastmaterial E-Modul [GPa] 
Amorfa termoplaster 
PS 
PMMA 

 
1,2 – 2,6 
2,24 – 3,8 
 

Slagtåliga amorfa termoplaster 
PC 
ABS  

 
2 - 2,44 
1,1 – 2,9 
 

Kristallina termoplaster 
PE 
PP 
PA11, PA12 
PA6, PA6.6 torr 
PA6, PA6.6 konditionerad 
PBT, PETP 
POM 

 
0,621 – 0,896 
0,896 – 1,55 
4 
8 
4 
8 
2,5 - 5 

Armerade fyllda termoplaster 
glasfiberarmerade, fyllda 
fylld PE och PP 

 
1,5 
2,5 

Härdplaster < 1 
 

Vilket ger följande 𝑡𝑖𝑙𝑙 ∗  exempelvärden i Tabell 3-3.  

Tabell 3-3 Snäppförbandslämplighet 

Material E*𝒆𝒕𝒊𝒍𝒍 [MPa]  
POM 224 
PC 70 
PP 60 
ABS 60 
PMMA 60 

 

I Tabell 3-3 kan det utläsas att POM är det lämpligaste materialet vid utformning av 
snäppförband medan resterande plastsorter är likvärdiga.  

En annan aspekt som kan bidra till enkel öppning men samtidigt bibehålla god 
förbandsintegritet är det håll åt vilket snäppförbandet positioneras. Om det placeras på insidan 
av väggen kommer det vid öppning pressas mot väggen och således vara svårare att öppna 
samtidigt som det slits mer. Detta eftersom många användare använder tvåfingerfattning vid 
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öppnandet och därav böjer luckan. Därför kan ett snäppförband med fjädern på utsidan 
dimensioneras kraftigare och samtidigt vara relativt lättöppnat, se Figur 3-11. 

 

Figur 3-11 Skillnad mellan snäppförband utanpå och inuti 

3.7 Design av membran och display 
Vid design av membran och display finns det ett antal faktorer att ta hänsyn till. Kontrast, 
typsnitt, användargränssnitt, visuell balans och mycket mer. (Wiklund, 2005) 

Kontrast 

En viktig del i lättavlästa displayer och membran är goda kontraster. I Figur 3-12 visas 
exempel på färgkombinationer med bra och dålig kontrast. 

 
Figur 3-12 Kontrastfärger 

Svart-vita och blå-vita färgkombinationer är alltså bra att använda för att uppnå goda 
kontraster.(teachingvisuallyimpaired, 2017) 
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Typsnitt 
Olika typsnitt används för olika syften och klassificeras ofta mellan längre text och enstaka 
ord. Det finns typsnitt med s.k. seriffer och utan seriffer (sans-serif). Seriffer är de tvärstreck 
som avslutar den bokstavsstapel som utgör en bokstav eller ett tecken i en teckenuppsättning. 
Teckensnitt som innehåller dessa avslutande streck kallas seriffer, medan sans-seriffer är de 
teckensnitt som saknar avslutande streck. Seriff-teckensnitt används ofta i brödtext då de gör 
texten mer sammanfogad och lättare att läsa. (Pinterest, 2017) Exempel på seriffer och sans-
seriffer ses i Figur 3-13.  

 
Figur 3-13 Seriffer och sans-seriffer 

Sans-seriffer brukar användas när enstaka ord skrivs ut. Därför passar det bra att använda 
sans-seriffer på membranet då det blir tydligare att läsa som enstaka ord. Det gör knapparna 
så tydliga som möjligt för användaren. (funka, 2017)  

Val av typsnitt 
Forskning har gjorts på vilka typsnitt som är mest läsbara. Dock visar de undersökningar som 
gjorts att avskalade typsnitt utan kursivtyp, lutning eller dekorativa typsnitt är lättare att läsa 
(aph, 2017). ”American Printing House for the blind” har kartlagt att det som gör en mer 
lättläst text är;  - Mer avstånd mellan bokstäver - Högre tvärgående linjer - Inga seriffer - Bredare bokstäver - Tjockare bokstäver - Att j och q böjer sig in under texten - Mer öppna bokstäver - Större punkter. 

Text eller ord med små mellanslag gör det ofta problematiskt för de med visuell nedsättning i 
det centrala synfältet. Om möjligt bör mellanslagen vara stora. American Foundation for the 
Blind rekommenderar 1,5 i mellanslagsavstånd. Har pappret eller materialet en glansig yta är 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sans-serif
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det svårare att läsa. Det kan ske reflektioner i ytan som stör. Därför bör ytan på membranet ha 
en matt finish.  

Marknadsundersökning membran med knappar och display 

Under marknadsundersökningen av membran hittades olika typer. Knapparna kunde vara 
runda eller fyrkantiga, inramade eller flyta ut i membranet, ha olika kontrasterande färger och 
sitta olika nära varandra. På membrandisplayer tenderar knappar och övriga ytor att flyta ihop 
då det inte finns någon tydlig kant eller luft mellan dessa ytor. Därför är det viktigt att visuellt 
markera var knapparna sitter. Detta kan ske med en inramning eller en kontrasterande färg. I 
Figur 3-14visas några av de membran som hittades under marknadsundersökningen. 

 

Figur 3-14 Membrantyper 

Användarvänliga gränssnitt 
Ett vanligt misstag vid gränssnittsutveckling är för mycket information i displayerna och för 
många knappar. Detta gör att utrymmet mellan information och knappar blir mer och mer 
viktigt då det hjälper användaren att separera informationen och ger dem en plats att vila 
ögonen på. För täta gränssnitt med ett överflöd av information kan minska intresset hos 
användaren och det kan vara svårt att få överblick eller plocka ut specifik information. För att 
eliminera överflödig information kan designern; - Presentera sekundär information genom att byta skärm - Minska storleken på grafik associerad med varumärket - Använda enklare grafik (t.ex. silhuetter istället för 3D ikoner.) - Använda tomrum för separation istället för linjer -  Minimera texten 
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Det måste också vara tydligt hur man navigerar i menyn. Hur kommer man ett steg fram eller 
bak, hur går man tillbaks till grundmenyn etcetera. Varje skärm bör ha en meningsfull rubrik. 
Att numrera sidorna kan också hjälpa läsaren att få en uppfattning om var i displayen man 
befinner sig. (Wiklund, 2005) 

Skapa visuell balans 
Linjerade element upplevs mindre komplexa då de sammanfogas till en enhet. Det mänskliga 
ögat kan lättare hitta information när det scannar av en rak väg än en oregelbunden väg. Av 
den anledningen brukar text vänsterställas. Om en text är centrerad så behöver ögat på varje 
ny rad identifiera var texten börjar vilket kan vara tröttsamt.(Wiklund, 2005) Se Figur 3-15. 

 

Figur 3-15 Visuell balans 

Det är viktigare med visuell balans kring den vertikala axeln än den horisontella. Detta 
betyder att mängden text, symboler och tomrum behöver vara någorlunda jämt utspritt på 
båda sidorna om mitten. (Wiklund, 2005) I Figur 3-16 visas exempel på hur det inte borde 
vara designat. 

 

Figur 3-16 Exempel på vänstertung balans kring vertikal axel 
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I Figur 3-17 visas en bättre balans.  

 

Figur 3-17 Exempel på jämn balans kring vertikal axel 

Dock så har det visat sig att perfekt balans kan upplevas platt och oinspirerande och således 
ska man försöka uppnå relativ jämnhet men inte perfekt jämnhet. (Wiklund, 2005) 

Begränsa antalet färger 
Bakgrunden och de större delarna av displayytan bör hållas till 3–4 färger i mildare och 
sammanhängande toner. I mindre detaljer kan mer avvikande, starka och kontrasterande 
färger användas. Inom medicinska produkter har det visat sig viktigt att hålla sig till 
färgkonventionen så produkten blir lättbegriplig. Exempelvis bör rött användas till varning 
som alarm eller stop. (Wiklund, 2005) 

Enkel typografi 
Ett effektivt användargränssnitt baseras på typografiska regler som styr slutanvändaren mot 
den viktigaste informationen i första hand och gör skärminnehållet lättläst. För att uppnå detta 
använde gränssnittsdesigners generellt sätt ett typsnitt genomgående och ett begränsat antal 
förutbestämda fontstorlekar som helst inte ska övergå tre olika storlekar. (Wiklund, 2005) 
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3.8 Kravspecifikation 
Efter att marknadsundersökning, förstudie samt enkät var utförda samt önskemål från 
uppdragsgivare var definierade, kunde en kravspecifikation framtas. Kravspecifikationen 
definierar både de tekniska krav och önskemål som den slutgiltiga produkten ska uppfylla. Att 
just skilja på krav och önskemål var viktigt för att kunna rangordna prioriteringen för olika 
tekniska lösningar. 

En viktig aspekt under utvecklingen av kravspecifikationen var att den inte skulle beskriva 
hur ett problem skulle lösas utan endast vad som skulle lösas. Detta för att kravspecifikationen 
inte skulle begränsa den kreativa process som efterföljde. 

Den slutgiltiga kravspecifikationen, se bilaga 1, visade exempelvis att ett krav som sattes på 
det slutgiltiga konceptet var att öppning av doseringsfacken skulle vara enkel, intuitiv och 
tillgänglig för alla patienter oavsett förutsättningar.  
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4 Enkät 
Användarundersökningar gjordes i enkätformat. I detta kapitel redogörs 
genomförandet samt analys av resultatet.  

4.1 Genomförande 
En enkät framtogs för att erhålla information från reumatiker kring de problem de stöter på i 
vardagen. Detta gällde både allmänna problem och specifika problem med greppstyrka och 
öppnandet av olika förpackningar. I enkäten inkluderade projektgruppen vanliga 
förpackningar som en bred massa stöter på såsom schampoflaskor, mjölkförpackningar och 
syltburkar. Marknadens vanligaste dosetter inkluderades också samt olika typer av 
elektroniska pillerdosor som antingen är färdiga produkter eller koncept. Detta för att få 
feedback på alla dessa aspekterna. Många ja och nej frågor, skalor och flervalsfrågor 
inkluderades för att underlätta dataanalys. Även friare svar inkluderades där enkätstagaren 
kunde skriva i textrutor. Detta för att få med information projektgruppen kanske inte tänkt på 
eller för att få mer utbredda svar. Enkäten lades sedan ut i diverse facebookgrupper för 
reumatiker. Enkäten kan ses i sin helhet i Bilaga 2.   

4.2 Analys 
Enkäten som lades ut på diverse grupper för reumatiker på Facebook genererade 59 
respondenter, varav en man, en övrig och resterande var kvinnor. Åldern varierade mellan 
spannen under 20 år till 60–80. Majoriteten var inom åldersspannet 40–59 nästföljande av de i 
20–39 år. 26 av de svarande led av ledgångsreumatism, övriga i fallande ordning kryssade i 
annan diagnos, artrit, psoriasisartrit, artros och fibromyalgi. Hela 57 av respondenterna ansåg 
att reumatismen påverkade funktionen och/eller styrkan i händerna. 55 av de personerna ansåg 
att de hade problem att öppna förpackningar i vardagen och fördes således vidare till nästa del 
av enkäten som handlade om öppning av förpackningar. Resterande fick gå vidare till 
avsnittet om dosetter.  

35 av respondenterna använder sig av dosetter. Varianten av dosett som är vanligast är den 
dosetten som har störst fack, veckoranson, fyra fack per dag och skjutluckor. Näst vanligast är 
dosetten som har sju luckor som trycks upp var för sig sedan en som består av tre fack per dag 
med skjutluckor likt den första. Av de som inte använder sig av dosetter motiverade 11 att det 
är för krångligt, 9 att det inte behövs och 5 att det inte tillgodoser deras behov.  Motiveringar 
till denna fråga varierade, bland annat att det är för lite med en veckas ranson, det är för 
mycket moment, för svåröppnade, att få plats med medicinen och att kunna ta med sig delar 
av dosetten. Vid den yttre designen av dosetten efterfrågas en modernare och snyggare design, 
sjukhuskänslan kopplas till något negativt.   

Av de elektroniska pillerdosorna så var det alternativ där man kan ta loss en dagsranson och 
sätta fast den på larmet. Det näst populärast var även den en kompakt dosett som endast 
erhåller en dagsranson i fickformat. Efterföljande dosor, som fick relativt höga poäng, var en 
pillerdosa som roteras och en stor variant där man kan plocka ur en kopp i taget.  
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Motiveringar för val låg främst i att den var liten, lättanvänd, praktisk och portabel. Viktigt 
var även att den är lättöppnad, lätt att plocka ut och fylla på, att kunna fylla flera doser åt 
gången samt att facken är tillräckligt stora. Övriga värderingar ligger i överskådlighet, att den 
inte är för pillig, larm och barnlås.   

På frågan om vad som är bra och dåligt med användarnas dosetter var värderingarna 
splittrade. En del tycker att det är bra att den är liten samt med samma innebörd, dåligt att den 
är för stor, medan en del ansåg att det var bra att den är stor och rymlig så medicinerna får 
plats eller med samma innebörd, för liten och pillig. Många ansåg även att det var bra att den 
var lättöppnad och med samma innebörd, dåligt att den var svåröppnad. Övriga värderingar 
ligger i larm, fack för vid behovs mediciner och barnsäkerhet. 

Övriga tankar och funderingar som har uppkommit är att det är svårt att hitta en modell som 
är lätt nog att få upp men inte går upp av sig själv. Att det är praktiskt att kunna packa en 
vecka åt gången men att det är viktigt att kunna ta bort en dagsranson. Att den skall kunna 
rengöras då det är lätt att man spiller på den. Den får inte vara för liten och pillig, måste kunna 
förvara många piller per fack samt enkel att använda och lätt att öppna. 

Sammanfattningsvis var de viktigaste identifierades egenskaperna och önskemålen: - Har dålig finmotorik. - Behöver stor greppyta för att öppna saker - Låg styrka i händer, handled och fingrar - Har svårt med vridmoment - Behöver stora fack så all medicin får plats - Bra om man kan fylla i medicin för en hel vecka åt gången - Bra om man kan ta med en del av dosan så man kan ha med den på resor - Vill att den ska se snygg ut, ej sjukhuskänsla - Enkel att använda, lättförståelig  - Bra om det finns olika sätt att öppna produkten på beroende på vad man har för 
svårigheter 

.  
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5 Konceptgenerering 
Detta kapitel behandlar konceptgenerering, metoder samt resulta t av metoderna. 
Funktionsanalys och 6-3-5-metoden användes för att generera koncept. Personas, 
Pughs utvärderings matris samt tester av befintliga pillerdosor användes för att 
utvärdera koncepten.  

5.1 Funktionsanalys 
I den inledande fasen av konceptgenereringen genomfördes en funktionsanalys för att få 
projektgruppen att uttrycka sig i funktioner och inte i färdiga lösningar, vilket är syftet med en 
funktionsanalys (Landqvist, 1994). I funktonsanalysen listades och rangordnades samtliga av 
koppens tekniska funktioner. Funktioner kopplade till brukarfunktioner, ergonomi, säkerhet, 
produktion, konstruktion, marknadsföring listades. De viktigaste basfunktionerna som togs ut 
och lades fokus på var att produkten skulle medge pillerförvaring och underlätta 
självmedicinering. Den fullständiga funktionsanalysen hittas i bilaga 3. 

5.2 Moodboard 
En moodboard framtogs för att definiera riktlinjer för designen av DOSIS. Ledord i 
designprocessen var ren, avskalad och funktionell skandinavisk design, se bilaga 4.  

5.3 6-3-5/Brainstorming 
I syfte att på kort tid generera många dellösningar och koncept utfördes en modifierad 6-3-5 
metod. Då projektgruppen endast bestod av 2 medlemmar blev det en 2-3-5 metod med två 
deltagare, 3 lösningar per deltagare på 5 minuter. Sedan skickades lösningarna runt 3 gånger 
mellan de två deltagarna. Därefter upprepades metoden en vända till med nya skisser. 
Resultatet blev en mängd olika skissförslag och dellösningar på den ursprungliga 
problemformuleringen. Skisserna från 6-3-5 och även övriga skisser från olika 
brainstormingssessioner ses i bilaga 5. 

5.4 Personas 
Personas användes för att belysa vilka olika användare och patienter som ska kunna använda 
pillerdosan. Olika sjukdomstillstånd ger olika förutsättningar och ställer olika krav på 
produkten. De patientgrupper som valdes att belysas var reumatiker, parkinsonpatienter och 
personer med alzheimers. 

Person 1: Ada 50 år – Reumatism, blind 

Ada 50 år har haft artros i ett antal år det har gått så långt att hon har varit tvungen att 
steloperera sina fingrar för att inte få så mycket smärta. Det resulterar i många 
vardagsproblem. Främst att öppna diverse vardagsprodukter som matförpackningar och 
medicinförpackningar. Det hon har svårast med är finmotoriken, vridmomentet och 
greppstyrkan. För att öppna en förpackning så måste hon ha en bra greppyta och den får inte 
sitta för hårt. Ada är även helt blind på ena ögat och ser mycket dåligt på det andra. Således 
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har hon lärt sig att läsa brailleskrift på olika skyltar och knappar, såsom stop-knappen på 
bussen exempelvis.  

Person 2: Gerda 65 år– Parkinssons, nedsatt hörsel 
Gerda, 65 år, lider av parkinssons. Parkinssons olika syndrom är en kombination av 
rörelsesvårigheter, stelhet och skakningar. Gerda lider främst av tremor som är ofrivillga 
skakningar och rörelsesvårigheter men upplever ingen större stelhet. Hon har lärt sig att 
fokusera på en del av kroppen, exempelvis handen, och försöka hålla den stilla men kan i 
samband med detta inte kontrollera skakningarna i resten av kroppen. Det är därför svårt för 
Gerda att öppna förpackningar med två händer utan hon behöver använda enhandsgrepp. Hon 
har även nedsatt hörsel och använder hörapparat som hon tar ur på natten.   

Person 3: Alfred 75 år– Alzheimers 
Alfred har en ganska långt gången alzheimers. Det gör att han har stora svårigheter med det 
kognitiva och minnen. Då sjukdomen utvecklades relativt sent hus Alfred lider han främst av 
svårigheter med minnet och har inga större problem med orienteringsförmågor eller språket. 
Han har så kallade episodiska närminnesstörningar vilket betyder att man har svårt att minnas 
saker nära i tiden rörande en själv. Det kan t.ex. vara att minnas vad man åt till frukost, vad 
man skulle handla i affären, överenskommelser om när man ska träffa någon eller att komma 
ihåg när man ska ta sin medicin.  

5.5 Konceptgenerering infästning 
Efter brainstorming och modifierad 6-3-5 metod beslutade projektgruppen att framta 
infästningsmekanismerna i enklare CAD-modeller utan detaljrikedom för att snabbt kunna 
kommunicera budskapet visuellt utan fokus på estetik. Dessa olika infästningsmetoder är 
applicerbara på det konceptförslag som kunden framlagt initialt. Klockenheten visas i grått 
och pillerfacket i vitt.  
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1. Magnetinfästning 

Under idégenereringen lades fokus på en enkel monteringsmetod som skulle vara intuitiv för 
användaren. Detta resulterade i magnetinfästning. Klockenheten och fackenheten har varsin 
magnet där klockenhetens magnet går in i ett spår i klockenheten, se Figur 5-1. 

 

Figur 5-1 Klockenhet och pillerfack, magnet 

Montering ses i Figur 5-2. 

 

Figur 5-2 Montering, magnet 

Färdigmonterad med två pillerfack kan ses i Figur 5-3. 

 

Figur 5-3 Magnetinfästning 
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2. T-spår 

En vanligen använd och beprövad typ av infästning mellan två blockelement för att göra dem 
geometriskt låsta är olika typer av spår. Det finns olika typer av spår för olika syften. Kommer 
det exempelvis vara stora dragkrafter eller skjuvkrafter mellan blocken väljs olika typer av 
spår. I detta koncept, Figur 5-4, valdes ett traditionellt T-spår. 

 

Figur 5-4 Klockenhet och pillerfack, spår 

För att underlätta monteringen skapades en fasning i den änden av skenan som förs in i spåret, 
Figur 5-5. 

 

Figur 5-5 Montering, spår 

Färdigmonterad med två pillerfack i Figur 5-6. 

 

Figur 5-6 Infästning med skena  
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3. Knopp  

Utöver magnetkonceptet ville projektgruppen framta ett koncept med snarlik enkelhet vid 
monteringen men utan magnetism då magneter tillför extra kostnader och påverkar 
produktegenskaper såsom vikt och förbandets integritet vid fall. Det resulterade i ett radiellt 
snäppförband i form av en knopp, Figur 5-7. Även dessa snäppförband kan varieras och ha 
olika tvärsnitt beroende på vilka egenskaper som efterfrågas.  

 

Figur 5-7 Klockenhet och pillerfack, knopp 

Monteringsanvisning ses i Figur 5-8. 

 

Figur 5-8 Montering, knopp 

Hela dosan ihopsatt när två fackenheter används ses i Figur 5-9. 

 

Figur 5-9 Infästning, knopp. 
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4. Vrid 

Ett annat koncept framtogs för att skapa en konstruktion med mycket stabilitet och garanterar 
att blocken inte går isär när pillerdosan tappas i marken. En utstickande cylinder med spår 
fästs in i hålet i klockenheten med 90 graders vinkel varpå fackenheten vrids fast, se Figur 
5-10. 

 

Figur 5-10 Klockenhet och pillerfack, vrid. 

Monteringen visas illustrativt i Figur 5-11. 

 

Figur 5-11 Montering, vrid. 

Dosan i sin helhet i monterat läge ses i Figur 5-12. 

 

Figur 5-12 Infästning, vrid. 
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5. Klick 

Den sista infästningen som utformades består av en sida som hakas i och den andra sidan 
trycks in med ett snäppförband mot en knapp. För att ta loss pillerfacken så trycker man på 
knappen som är belastad av snäppförbandet så att det hakar ur, samtidigt drar man lätt ur 
facken från infäst position.  

 
Figur 5-13 Klockenhet och pillerfack, klick. 

Hur enheterna skall fästas ihop ses i Figur 5-13.  

 

Figur 5-14 Montering, klick. 

Den fullständiga dosan ses i Figur 5-15. 

 

Figur 5-15 Infästning, klick. 
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5.6 Koncept med variation 
För att komma utanför ramen av vad kunden har tänkt sig så framtogs ett antal pillerdosor 
med variation från den rektangulära formen. 

Koncept RUND 

Koncept RUND, Figur 5-16, framtogs för att skapa en pillerdosa där alla fack kunde monteras 
i ett steg. Den runda formen inger ett mjukare intryck och medför praktiska fördelar. Då alla 
fack sitter ihop i en enhet medför konceptet mycket enkel och intuitiv montering. 
Klockenheten med den interna elektroniken passas in i hålet hos fackenheten. I det högra 
hörnet på Figur 5-16 visas hur montering sker. 

 

Figur 5-16 Koncept, rund 
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Ett problem som kan uppstå med runda fack är den kil som bildas i övergången mellan ytorna 
hos sidoväggarna och den inre radien. I denna kil kan små piller fastna och vara mycket svåra 
eller omöjliga att få ut för målgruppen användare. Detta problemområde är illustrerat i Figur 
5-17. 

 

Figur 5-17 Illustration av problemområde hos cirkulära fackenheter. 

Detta kan lösas genom att sätta in en rak vägg som blockerar kilen. Dock så skapas i detta fall 
onödiga luftfickor. Den raka väggen ses i Figur 5-18. 

 

Figur 5-18 Rak vägg för att förhindra att piller fastnar 
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Koncept PEZ 

I utvecklingen av konceptet hämtades inspiration från den numera klassiska produkten PEZ 
som är en godismatare som matar fram en godis i taget i pillerform. PEZ fungerar genom att 
en fjäder konstant ligger i spänn mellan botten på den rektangulära enhet där godiset förvaras 
och en toppknapp. Godiset placeras sedan mellan toppknappen och huvudet på produkten. 
När en godis matats ut pressar fjädern in nästa. Detta illustreras i Figur 5-19 

 

Figur 5-19 PEZ, funktion 

Denna grundidé behövde dock modifieras för att kunna användas som pillerdosa. I PEZ 
används samma storlek och typ av piller. I en pillerdosa måste flera piller av olika storlekar 
och form kunna få plats. Pillren måste också kunna separeras från varandra i portioner.  

Koncept PEZ visas i Figur 5-20. 

 

Figur 5-20 Koncept PEZ 
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Koncept KVADRAT 

Konceptet utvecklades i syfte att utnyttja alla sidoytor på en kantig profil och således 
optimera storleken på den hopsatta produkten. Detta resulterade i en kvadratisk form med spår 
på varje sida av enheten. Fackenheterna delades in i trefacksenheter som skjuts på en och en 
skapandes 12 fack totalt. På detta sätt kan användare som endast behöver medicinering 4 ggr 
per dag ladda på 3 dagar i taget istället för 2 dagar som på de övriga koncepten. Konceptets 
funktion och montering visas i Figur 5-21.  

 

Figur 5-21 Princip över konceptet KVADRAT 
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Koncept REKTANGULÄR 

På koncept REKTANGULÄR fästs pillerfacken längs långsidorna på klockenheten. Denna 
form liknar den formen hos många andra dosetter och pillerdosor på marknaden och är mest 
konventionell. Konceptet framtogs för att uppnå tydlighet och enkelhet. Locken öppnas med 
hjälp av ett snäppförband. I detta formkoncept utvecklades två olika facktyper som senare 
utvärderades mot varandra. I Figur 5-22 syns koncept REKTANGULÄR med facktyp ett. 

 

Figur 5-22 REKTANGULÄR facktyp 1 

På denna facktyp öppnas facken genom att lyfta luckan uppåt. Facken fästs med 
snäppförband. Det andra konceptet med facktyp 2 använder cirkulära fack som roterar när de 
öppnas. Detta gör att inga gångjärn slits och facken kommer hålla längre. Facktyp två visas i 
Figur 5-23. 

 

Figur 5-23 REKTANGULÄR facktyp 2 
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Variation av lock 

Aspekter att ta hänsyn till vid val av locktyp var storlek, estetik samt enkelhet att öppna och 
stänga luckan. Vid brainstormingen framtogs olika varianter och former på lock, dessa visas i 
Figur 5-24. 

 

Figur 5-24 Former, lock 
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6 Konceptutvärdering 
I detta avsnitt används utvärderingsmetoder för att bestämma det slutgiltiga konceptet. 

6.1 Pughs matris 
Vid utvärdering av koncepten användes Pughs utvärderingsmatris. För att kunna vara så breda 
som möjligt har inte fullständiga lösningar utvärderats utan delkoncept för varje 
huvudområde. Dessa huvudområden är fastsättning pillerfack/klockenhet, öppning, form samt 
stabilitet på bord. 

Fastsättning pillerfack/klockenhet. 
I Tabell 6-1 finns 6 koncept; T-spår, R-spår, Magnetisk, Skruv, Snäppförband tryck och 
Snäppförband klick. 

Tabell 6-1 Fastsättning pillerfack/klockenhet illustrationer 

T-spår R-spår Magnetisk Skruv 
Snäppförband 
tryck 

Snäppförband 
klick 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Egenskaperna som koncepten har mätts mot är; Produktion, monteringstid, komplexitet, 
Lämplighet för darrhänta, Lämplighet för blinda/synskadade, Kräver finmotorik, 
Förbandsstyrka, Monteringskraft, Demonteringskraft, Hållbarhet över tid. Dessa egenskaper 
har värderats på en skala mellan 1–5 där lämplighet för darrhänta, lämplighet för 
blinda/synskadade och kräver finmotorik har värderats högst utifrån tidigare undersökningar 
Konceptet T-spår valdes som referens, se Tabell 6-2 
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Tabell 6-2 Viktad Pughs matris, infästning 

Egenskap\Koncept Viktning Spår T Spår R Magnetisk Skruv 
Snäppförband 
tryck 

Snäppförband 
klick 

Produktion 3    -   -  -  - 

Monteringstid 3  + +   +  
Komplexitet 4   +  -  +  - 

Lämplig för 
darrhänta 5  + +  -  -  - 

Lämplig för 
blinda/synskadade 5  +   -  -  - 

Kräver finmotorik 5  + +    
Förbandsstyrka 3   -  -  +  -  
Monteringskraft 4   +   -  
Demonteringskraft 4    -   -  
Hållbarhet över tid 3   +   -  

 
Resultaten kan ses i Tabell 6-3. 

Tabell 6-3 Resultat av Pughs matris för infästning 

Egenskaper\Koncept T-spår R-spår Magnetisk Skruv Snäppförband 
tryck 

Snäppförband 
klick 

Poäng utan viktning X 2 3 -3 -5 -4 
Poäng med viktning X 12 14 -14 -20 -17 

 
Koncepten som fick positiva värden i denna är magnetisk, tätt följd av R-spår och sedan T-
spår som står neutral, dessa används för vidareutveckling. Övriga koncept fick negativa 
värden och används inte i vidareutveckling.  

Öppning 
I Tabell 6-4 syns 6 koncept; Snäppförband inuti, Snäppförband utanpå, Knapp, Rotation lock, 
Hel rotation (en öppning) och PEZ.  

Tabell 6-4 Öppning illustrationer 

Snäppförband 
inuti 

Snäppförband 
utanpå 

Knapp Rotation lock Hel rotation 
(en öppning) 

PEZ 
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Egenskaperna som koncepten har mätts mot är; Produktion, förbandsstyrka, lätt att stänga, lätt 
att öppna, kräver finmotorik, förmåga att motstå oavsiktlig öppning (Fall), förmåga att motstå 
oavsiktlig öppning (Transport), förmåga att konstruera elektroniskt lås och hållbarhet över tid. 
Dessa egenskaper har värderats på en skala mellan 1–5 där lätt att öppna och finmotorik har 
värderats högst utifrån tidigare undersökningar.  

Konceptet snäppförband inuti är den vanligaste lösningen och valdes därför som referens. 
Tabell 6-5 visar de egenskaper som beaktades, deras viktning samt hur de olika koncepten står 
sig mot referenskonceptet. 

Tabell 6-5 Viktad Pughs matris, öppning 

Egenskap\Koncept Viktning Snäppförband 
inuti 

Snäppförband 
utanpå 

Knapp Rotation 
(lock) 

Hel rotation  
(En 

PEZ 

Produktion 3    -   -   -   - 

Förbansstyrka 3   +  +    + 

Lätt att stänga 4        
Lätt att öppna 5   +     
Kräver finmotorik 5    -   -    + 

Förmåga att motstå 
oavsiktlig öppning (Fall) 4   +     
Förmåga att motstå 
oavsiktlig öppning 
(Transport) 4      +   

Förmåga att konstruera 
elektroniskt lås 1    +   +   +   +  

Hållbarhet över tid 3    +  +    + 

 
Resultaten kan ses nedan i Tabell 6-6. 

Tabell 6-6 Resultat Pughs matris, öppningar 

Egenskaper\Koncept Snäppförband 
inuti 

Snäppförband 
utanpå 

Knapp Rotation 
(lock) 

Hel 
rotation 

(En 
öppning) 

PEZ 

Poäng utan viktning X 3 0 0 2 1 
Poäng med viktning X 12 -1 -4 2 9 

 
Koncepten som fick positiva värden är snäppförband utanpå och PEZ, dessa används för 
vidareutveckling. Övriga koncept fick mycket negativa värden, samt att hälften av koncepten 
hamnade över referenskonceptet, de används inte i vidareutveckling.  
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Form 
I Tabell 6-7 finns 4 koncept; Cirkulär, Rektangulär, Kvadratisk och PEZ. 

Tabell 6-7 Form, illustrationer 

Cirkulär Rektangulär Kvadratisk PEZ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Egenskaperna som koncepten har mätts mot är; Produktion, portabel, kompakt, låg vikt, 
flexibel, lättanvänd och innovation. Dessa egenskaper har värderats på en skala mellan 1–5 
där portabel och lättanvänd har värderats högst utifrån tidigare undersökningar 

Konceptet cirkulär valdes som referens då det finns främst dosor som är cirkulära och 
rektangulära. Den dosan som främst testas på den svenska marknaden är cirkulär och valdes 
därför som referens.Tabell 6-8 visar de egenskaper som beaktades, deras viktning samt hur de 
olika koncepten står sig mot referenskonceptet. 

Tabell 6-8 Viktad Pughs matris, form 

Egenskap\Koncept Viktning Cirkulär Rektangulär Kvadratisk PEZ 

Produktion 3     - 

Portabel 5   +  -  
Kompakt 4   +  -  + 

Låg vikt 3   +   -  + 

Flexibel 3   +  +  
Lättanvänd 5    -  + 

Innovation 2   -  +  + 

 
Resultaten kan ses i Tabell 6-9. 

Tabell 6-9 Resultat Pughs matris, form 

Egenskaper\Koncept Cirkulär Rektangulär Kvadratisk PEZ 
Poäng utan viktning X 3 -2 3 
Poäng med viktning X 13 -12 11 

 
Koncepten som fick positiva värden i denna rektangulär tätt följd PEZ dessa används för 
vidareutveckling. Kvadratisk fick negativt värde och referensen hamnade på den nedre halvan 
av koncepten och används inte i vidareutveckling.  
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Stabilitet på bord 
En tilläggsfunktion som undersöktes var hur en pillerdosa kunde göras mer stabil mot en 
bordsyta för att förenkla öppningen. I Tabell 6-10 syns 5 sådana koncept; Gummifötter, 
Gummilist, Klammer, Sugproppar och Station. 

Tabell 6-10 Stabilitet, illustrationer 

Gummifötter Gummilist Klammer Sugkoppar Station 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Egenskaperna som koncepten har mätts mot är; Produktion, stabilitet, kostnad, bekvämlighet, 
portabel, komplexitet och hållbarhet. Dessa egenskaper har värderats på en skala mellan 1–5 
där bekvämlighet och portabilitet har värderats högst utifrån tidigare undersökningar. 

Tabell 6-11Viktad Pughs matris, stabilitet 

Egenskap\Koncept Viktning Gummifötter Gummilist Klammer sugproppar Station 

Produktion 3   +   -   -   -  

Stabilitet 2    +   +   +  

Kostnad 3    -     +  

Bekvämlighet 5    -    
Portabilitet 5    -   -   -  

Ej komplexitet 4    -    -  

Hållbarhet 4     +   +  

 
Konceptet gummifötter valdes som referens på grund av att det vanligtvis används på 
produkter för att öka friktion mot bord, exempelvis på bärbara datorer. Resultaten kan ses i 
Tabell 6-12. 

Tabell 6-12 Resultat Pughs matris, stabilitet 

Egenskaper\Koncept Gummifötter Gummilist Klammer Sugkoppar Station 
Poäng utan viktning X 1 -4 0 0 
Poäng med viktning X 3 -18 -2 -3 
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Ett koncept fick positiva värden, gummilist, gummifötter håller sig neutral och de två används 
för vidareutveckling. Övriga fick negativa värden och används inte i vidareutveckling.  

Sammanfattning 

Dessa delkoncept används för vidareutveckling; 

Fastsättning - T-spår (0), R-spår(12) och Magnetisk.(14) 
Öppning - Snäppförband utanpå(12), Hel rotation(2), PEZ(9) 
Form – Rektangulär(13), PEZ(11) 
Stabilitet – Gummilist(3), Gummifötter(0) 

Utifrån detta görs en morfolgisk matris för att se hur många fullständiga koncept som skulle 
vara möjliga. Se Tabell 6-13 

Tabell 6-13 Möjliga dosor 

Koncept\Delkonce
pt 

T-
spår 

R-
spår 

Magnetisk Snäppförb
and 
utanpå 

Hel 
rotatio
n 

PEZ(Ö) Rektangul
är 

PEZ(F) Gummilis
t 

Gummi
- fötter 

Poäng 
koncept 

1 x   x   x  x  28 
2 x   x   x   x 25 
3  x  x   x  x  40 
4  x  x   x   x 37 
5   x x   x  x  42 
6   x x   x   x 39 
7 N/A N/A N/A   x  x x  23 
8 N/A N/A N/A   x  x  x 20 

 
Utifrån Tabell 6-13 fås 8 grundkoncept. Hel rotation för öppning är inte möjlig då det krävs 
att dosan är rund och tas därför bort. För att minska ner antalet koncept ytterligare ses 
stabilitet mot bord som en bifunktion. Med denna reducerad från tabellen får vi fram 4 
koncept.  

1. Rektangulär dosa med T-spår och snäppförband utanpå. 
2. Rektangulär dosa med R-spår och snäppförband utanpå. 
3. Rektangulär dosa med magnetisk fastsättning och snäppförband utanpå. 
4. PEZ 

Nämnda koncept användes för vidare undersökning där möjlighet till realisering, produktion 
och vilken som främst motsvarar kravspecifikation samt önskemål från kund undersöktes. När 
det gäller sortens dosa så finns det endast två alternativ, PEZ och rektangulär med 
snäppförband utanpå. Utvärderingen gjordes därav utifrån möjligheten till realisering av dessa 
2 dosor samt vilken fästmetod som är bäst för den rektangulära dosan. 
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6.2 Val av koncept 
I det här stadiet var kundens önskemål att bortse från extrakomponenter för att öka friktionen 
mot bordet då det medför tillverkningskostnader. Då det behövde vara screentryck under 
produkten för bland annat CE-märkning så borde klockenheten vara upphöjd för att inte 
undersidan skulle skava mot bordet.  

I diskussion med kunden analyserades de två huvudlösningarna mot de krav som kunden ställt 
initialt. I Figur 6-1 ses en bild i 2-D på den vision som Victrix AB hade för dosan. Till 
illustrationen erhölls även en manual för att få djupare insikt av önskemål från 
uppdragsgivaren. 

 

Figur 6-1 Dosis 2-D bild, Victrix AB 

På grund av den höga komplexiteten i PEZ-dosan så gick diskussionen snabbt in på den 
rektangulära dosan. Den höga komplexiteten skapar svårigheter i såväl produktion som 
flexibilitet och anpassning för var individ.  

Lösning för fastsättning mellan klockenhet och dosa analyserades sedan ur ett perspektiv för 
användarvänlighet. Den magnetiska lösningen ansågs vara sämre för personer med synskador 
då de med spår kan passas in på kortsidan utan att synen behöver användas. (Goldberg, 2017) 

Det runda spåret är lättare när det gäller att föra in skenan i spåret. För att få ett vetenskapligt 
perspektiv i valet av spår stämdes ett möte med hållfasthetsläraren Irene Linares Arregui 
(KTH, 2017). På mötet analyserades de största krafterna som påfrestar spåren. Det runda 
spåret gick då bort på grund av hur det klarar av krafterna som ges av böjmomentet när locken 
på pillerfacken öppnas. Ett T-spår tar upp dessa krafter bättre vilket gjorde det till ett bättre 
val.  
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6.3 Tester av snäppfästen på befintliga dosor 
Falltester samt test av förbandsstyrka utfördes på 8 pillerdosor, alla med snäppfästen på 
locken, tillhandahållna av uppdragsgivaren Victrix AB. Dosorna som användes till testerna 
kan ses i Tabell 6-14. 

Tabell 6-14 Testade pillerfack Timex Timex S GB 
 

   Orange Gul Grön 
   Blå, ensam Ocean  
   

 

6.3.1 Falltest 
Detta test utfördes för att testa hur många luckor som öppnas med ett fall på 150 cm, lite över 
en genomsnittlig brösthöjd. Alla dosor testades 10 gånger och släpptes rakt ned på ett hårt 
linoleumgolv med luckorna uppåt i släppögonblicket. Det noterades hur många av locken som 
öppnades vid varje fall samt vilka lock som öppnades. Dosetterna rangordnades, som syns i 
den nedre raden av tabellen, av hur bra de klarade testet från 1-8. 

Resultatet av testet kan ses i Tabell 6-15. Då Timex dosans försök stoppades för att dosans 
lock gick sönder och kom därav inte att tas med i vidare bedömning.  
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Tabell 6-15 Resultat av falltest 

 Timex Timex S GB Orange Gul Grön Blå, ensam Ocean 1  3   3-5   1-8   1 2 1,3,4 1,3 b 4,7  2-5 7-8 1-3 5-7  1 3 4     1-2, 7    4  4    1-2,4,6-7   1 5 HELA 1,2,3       6 HELA 1,3,4  7  1,2,4,6,7   7 Försök 1,3,4  4,7    1 8 Avbrutet 1,3  6  1-2, 4-8   2,3 9 Försök 1,3  4,7 1-3,8 1-3,5-7   10 Avbrutet 1,4  4 1-2,4,6-8    Bäst lucka 2 2, ingen öppning Gul, 4 öppningar 2, ingen öppning 5, 5 öppningar 4, 8 öppningar 3 öppning-ar 4 ingen öppning Fall 6 3 5 2 7 8 4 1 
 
Grön markering betyder att ingen öppning skett vid fall, grå markering betyder att alla fack 
öppnades vid fall. I de vita rutorna öppnades vissa fack vid fall och antalet samt vilka luckor 
som öppnades står angivet. I resultatdelen på sista raden markeras facken som grön (bra), gul 
(ok) och grå (dålig). 

6.3.2 Förbandsstyrka vid öppning 
Till testet för förbandstyrka vid öppning användes en kraftmätare på 10 newton med en 
specialdesignad krok som var 3D utskriven. Den kroken designades för att kunna ta tag i 
locken på dosorna på likadant sätt på alla dosor så att testet blev så korrekt som möjligt. 
Värdena från falltestet användes för att välja vilket lock som öppningstestet skulle utföras på. 
Det lock som öppnats minst gånger under falltesterna eller inte öppnats alls var det som 
användes i testet. Försöken utfördes 10 gånger på vardera dosan och resulterade i ett 
medelvärde enligt Tabell 6-16. Dosetterna rangordnades, som syns i den nedre raden av 
tabellen, av hur bra de klarade testet från 1–8. 
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Tabell 6-16 Medelvärde av förbandstyrka vid öppning 

 Timex Timex S GB Orange Gul Grön Blå, ensam Ocean Medel [N] 9,58 6,36 4,19 2,99 3,97 1,63 3,60 3,62 Öppning 8 7 6 2 5 1 3 4 
 
6.3.3 Sammanlagt resultat 
Utifrån dessa tester så värderades dosorna i rangordning på vardera testen. De som hamnade 
1–3 fick omdöme bra, färgen grön, 4-5 okej, färgen gul och 6-8 dåligt, färgen grå 

Placeringarna sammanställdes sedan och gav en totalsumma där den lägsta färgen i 
rangordningen utav grön, gul och grå var övervägande. Utifrån sammanställningen kan vi se 
att endast den orangea dosan blev godkänd. Den blåa och oceanfärgade fick okej medan 
resterande dosor fick omdömet dåligt i testet. I Tabell 6-17 kan sammanställningen ses. 

Tabell 6-17 Sammanlagt resultat 

 Timex Timex S GB Orange Gul Grön Blå, ensam Ocean Fall 6 3 5 2 7 8 4 1 Öppning 8 7 6 2 5 1 3 4 TOT 14 10 11 4 12 9 7 5 
 

Öppningstyrkan samt förmågan att motstå fall analyseras för dimensionering samt placering 
av snäppförbandet. Den orangea dosan har en öppningsstyrka på medel 2,99 N och 
snäppförbandet sitter utanpå dosan, men det behövs en säkerhetsfaktor för att den skall klara 
fall över tid. Så en säkerhetsfaktor 2 adderas och öppningsstyrkan blir 6 N med snäppförband 
utanpå. Greppytan var även viktig för reumatiker så en läpp bör adderas för bra grepp. 

Det identifierades att öppningsstyrkan och förmågan att motstå öppning vid fall inte 
korrelerade som förväntat. Därför analyserades konstruktion av snäppförbanden för att se vad 
det var som orsakade den avvikande trenden.  
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I diagrammet, Figur 6-2, ses att det inte bara är öppningskraften som påverkar hur lätt locken 
öppnas vid fall. I jämförelse mellan den gula dosan och den orangea så har de snarlik 
öppningskraft. 
 

 

Figur 6-2 Jämförelse av öppningskraft samt antal öppningar i testet 

I syfte att etablera vilken snäppförbandsdesign som hade störst förbandsintegritet i förhållande 
till öppningskraft utfördes falltester och mätningar av öppningskraft med kraftmätare på de 
befintliga prototyperna. Både falltesterna och kraftmätningarna utfördes 10 gånger för ett med 
realistiskt värde. Sedan ställdes antal fack som öppnades vid falltesterna mot öppningskraft i 
Figur 6-2. Vi ser att Timex S, Orange och Ocean öppnades 0 gånger och Orange hade av 
dessa lägst öppningskraft, 3N. Således vann Orange och dess utformning fick inspirera 
designen på DOSIS pillerfack. 

Felkällor i detta test fastställdes till: - Okända material och olika material - Utslitning i snäppförbanden på grund av användning - Den mänskliga faktorn, hur dosorna släpptes kan skiljas en aning och påverka 
utkomsten av testet - Antalet fack per dosa varierade vilket kan göra skillnad för öppning vid fall 

 

0123
4567
89

Timex S GB Orange Gul Grön Blå, ensam Ocean

Jämförelse av öppningkraft samt antal öppningar i testet
Öppning av fack (antal) Öpningskraft(N)
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6.4 Slutgiltigt koncept, Dosis 
 
Det slutgiltiga konceptet visas Figur 6-3. I nästföljande tre kapitel redovisas materialval, 
dimensionering och 3D-modellering.  

 

Figur 6-3 Slutgiltigt koncept 
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7 Material 
I detta kapitel redogörs för val av material samt  fästmetod mellan komponenter.  

7.1 Val av material 
Vid val av material va det viktigt att hitta ett material med hög kemisk resistens och som går 
att göra transparent då ett krav var att man ska kunna se medicinen. Då medicin i form av 
piller ibland går sönder och pulveriseras så kan detta pulver leta sig in i håligheter ifall 
materialet har för hög porositet. Olika material fick väljas då lösningen bestod av en skena 
och ett spår för skenan. Vid användning av samma material i en sådan konstruktion har de en 
förmåga att fastna och bli svåra att ta isär. Därav fick pillerfack och klockenhet konstrueras i 
olika material och även locket då det skulle vara transparent. 

Pillerfacken 
De parametrar som definierades under materialvalet för pillerfacken finns tabellerat i bilaga 7. 
Efter att parametrarna var definierade ritades en graf med de kvarvarande materialen med 
”Fracture Toughness” på y-axeln och ”Price” på x-axeln. Detta eftersom att det starkaste och 
billigaste materialet utav de som var kvar eftersöktes. Det materialet av de kvarvarande med 
högst ”fracture toughness” var PC och därför valdes det som material till pillerfacken. I bilaga 
7 ses grafen.  

Locken 
Locket kommer att ha ett ingjutet gångjärn i plast och behöver således tillverkas i en plast 
lämplig för gångjärn. De viktigaste egenskaperna vid val av plast som gångjärn är: 
(Berggren.K, et. al, 1997) 

- Låg vikt 
- Seghet 
- Utmattningsegenskaper 
- Enkel tillverkning med formsprutning 

Därför används i princip ofyllde delkristallina termoplaster till detta syfte med hög tillåten 
töjning och hög belastbarhet (Berggren.K, et. al, 1997). Locket krävde liknande egenskaper 
som pillerfacken men med högre seghet, töjbarhet och utmattningsegenskaper. Listade 
egenskaper för locket ligger i bilaga 7. 

Efter definierade parametrar återstod endast ett material, PP som valdes som material till 
locken. Kombinationen av relativt hög E-modul, hög tillåten töjning och möjlighet att göra 
materialet transparent gjorde detta till ett bra val för locken. 
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Klockenheten 
Val av materialet för klockenheten gjordes tillsammans med uppdragsgivaren och deras 
tillverkare. Det initiala förslaget från projektgruppen var att använda samma plastsort på 
locken och klockenheten för att bibehålla god materialhygien. Dock hade inte tillverkaren PP 
i rätt kvalité för att kunna tillverka klockenheten i rätt hårdhet. Därför valdes, på förslag från 
tillverkaren, ABS som plast för klockenheten.  

7.2 Fästen mellan komponenter 
Fästen för komponenter skall göras på ett sätt så att produkten kan återvinnas samt att den 
klarar exponering av fukt i ett badrum. Så få material som möjligt ska användas. Detta avser 
både facken och interna elektriska komponenter såsom kretskort, högtalare, mikrofon, 
vibrator, buzzer mm. För att göra dosan så liten som möjligt fästes elektronikkomponenterna i 
en modul som hålls på plats med skruvarna som håller samman hela klockenheten. En 
illustration av detta kan ses i Figur 7-1. 

 

Figur 7-1 Sprängskiss av klockenhet 
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8 Dimensionering 
I detta avsnitt behandlas dimensionering för olika förekommande snäppförband i 
konstruktionen. 

I följande dimensionering används materialdata för PP plast då detta material valts för locken 
till Dosis. Vid öppning kan materialet böja sig och således behöver snäppförbandet vara 
positionerat åt rätt håll så att förbandet inte slits i onödan. Efter tester av prototyp fastslogs att 
öppningskraften bör vara 6N. Med denna kraft och annan data, som presenteras i detta kapitel, 
kunde rätt fjäderbredd, , hittas.  
 
Greppet i fjäderväg 
Greppet i fjäderväg 𝑡𝑖𝑙𝑙 är sträckan mellan spetsen på snäppen i vila och i maximal böjning, 
enligt Figur 8-1. 

 

Figur 8-1 Illustration av greppet i fjäderväg samt fjäderlängd och tvärsnitt 

 
Med syftet att bestämma tillåtet grepp i fjäderväg 𝑡𝑖𝑙𝑙 för snäppförbandet användes ekvation 
1. 

 𝑡𝑖𝑙𝑙 = 𝑡𝑖𝑙𝑙 ∙ ∙ ∙ 𝑡  (1) 

 
Där,  

𝑡𝑖𝑙𝑙: greppet i fjäderväg [mm]  𝜀𝑡𝑖𝑙𝑙: tillåten töjning [%] 
: böjriktningsfaktorn  
: geometrifaktorn  
: fjäderlängd [mm] 𝑡: godstjocklek [mm] 
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Olika tvärsnittsgeometrier ger olika böjriktningsfaktorer. För rektangulära tvärsnitt, som 
används i Dosis, är böjriktningen densamma för böjning åt höger eller vänster enligt Tabell 
8-1.  

Tabell 8-1 Tvärsnitt med respektive böjriktningsfaktor 

 

Detta snäppförband får därmed en böjriktningsfaktor = , . Snäppförbandets kommer att 
ha en rak fjäder vilket ger en geometrifaktor 𝐶=1 enligt Figur 8-2. 

 

Figur 8-2 Geometrifaktorer beroende av fjädertjocklek och fjäderbredd 
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Tillåten töjning 𝜀𝑡𝑖𝑙𝑙 för PP är 6% enligt Tabell 8-2. 

Tabell 8-2 Tillåten töjning för vanliga plastmaterial 

Plastmaterial Tillåten töjning [%] 
Amorfa termoplaster 
Ex. PS, PMMA, SAN, PSU 

2 

Slagtåliga amorfa termoplaster 
Ex. SB, ABS, mod PPO, PC 

3 

Kristallina termoplaster 
PE 
PP, PA11, PA12 
PA6, PA6.6 torr 
PA6, PA6.6 konditionerad 
PBT, PETP 
POM 

 
8 
6 
4 
8 
4 
8 
 

Armerade fyllda termoplaster 
glasfiberarmerade, fyllda 
fylld PE och PP 

 
1,5 
2,5 

Härdplaster < 1 
 

Den underskärning som definierades på pillerfacken var 2mm och därmed blev också fjäderns 
längd = . Godstjockleken sattes till 𝑡 = .  då detta är en vanlig godstjocklek för 
snäppförband av denna typ och storlek. Insättning av dessa värden i ekvation 2 ger: 

 𝑡𝑖𝑙𝑙 = 𝜀𝑡𝑖𝑙𝑙 ∙ ∙ ∙ 𝑡 = .  [ ] (2) 

Monterings och demonteringskrafter 
Vid montering och demontering av snäppförbandet behöver krafterna dimensioneras så att det 
inte blir för ansträngande för användaren att öppna och stänga locket samtidigt som förbandet 
skall hålla god integritet i monterat läge. Öppningskraften, 6N från prototyptester ges av 
ekvation 3. 

 𝑃 = 𝜇𝑟𝑒𝑙 ∙ ∙ 𝑡𝑖𝑙𝑙 ∙ ∙ 𝐶 (3) 

Där 𝜇𝑟𝑒𝑙: friktionskoefficient 
: E-modul [MPa] 
: Geometrifaktor 1 (sektion) 𝐶: Geometrifaktor 2 
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Ur diagrammet i Figur 8-3 erhålls 𝜇𝑟𝑒𝑙 med hjälp av friktionsvärdet 𝜇 mellan materialen PC 
och PP och öppningsvinkeln ö för snäppen. 

 

Figur 8-3 u_rel 

Öppningsvinkeln för fjäder snäppförband bör ej överstiga ° (BASF, 2017). 
Öppningsvinkeln ses i Figur 8-4. 

 

Figur 8-4 Öppningsvinkel för snäppförbandet 

  
Således sattes öppningsvinkeln till ö=50°. Med friktionsvärde 𝜇=0,24 mellan PP och PC 
erhålls ett approximativt värde på 𝜇𝑟𝑒𝑙=2 
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För rektangulära tvärsnitt bestäms geometrifaktor 1 enligt ekvation 4. 

 = ∗ 𝑡∗  (4) 

 

Enligt Tabell 8-3. 

Tabell 8-3 Geometrifaktor K beroende av tvärsnittstyp 

 

Insättning i ekvation 3 ger; 

 𝑃 = 𝜇𝑟𝑒𝑙 ∙ ∙ ∙ ∙ 𝐶 (5) 

 𝑃 = 𝜇𝑟𝑒𝑙 ∙ ∙ ∙ ∙ 𝑡∙ ∙ 𝐶 (6) 
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Med godstjocklek 𝑡=0,85mm och E-modul = 1350 MPa för PP, erhålls bredden  enligt, 

 = ∙ 𝑃 ∙𝜇𝑟𝑒𝑙 ∙ ∙ ∙ 𝐶 ∙ 𝑡 = ,  [ ] (7) 

 
Stängningskraften erhålls genom att använda infallsvinkeln 𝑖 för snäppförbandet. 
Infallsvinkeln ses i Figur 8-5 

 

Figur 8-5 Infallsvinkel för snäppförbandet 

Infallsvinkeln för fjäder snäppförband bör ej överstiga ° (BASF, 2017). Med infallsvinkel 𝑖=30° erhölls 𝜇𝑟𝑒𝑙=1, Med bredden 0,615mm gav detta en stängningskraft enligt ekvation 8. 

 𝑃 = 𝜇𝑟𝑒𝑙 ∙ ∙ ∙ ∙ 𝐶 = ,   (8) 

 
Stängningskraften blir approximativt hälften av öppningskraften.  

Materialval och dimensionering för gångjärn 
Materialdata för dimensionering 

För dimensionering används följande materialdata - E-modulen, Youngs modul eller sekantmodul ur korttidsdragprov - Utmattningsdata, tillåten spänningsamplitud 𝜎  respektive töjningsamplitud 𝜀  för 
specifierat antal lastväxlingar. Dessa data fås ur utmattnings- och/eller Wöhlerdiagram 
som funktion av frekvens och antal lastväxlingar.  

 

 

 



    
 

 

  65  
 

 

I Figur 8-6 visas geometriska parametrar för plastgångjärn. 

 

Figur 8-6 Geometriska parametrar, plastgångjärn 

Ur, 𝜎 = ∙ 𝜀 och 𝜎 = 𝑀𝑏𝑊𝑏 där böjmotståndet 𝑊  ges av, 𝑊 = ∙ℎ26  

Erhålls, 

 𝜀 = 𝜎 = ∙∙ ℎ ∙  (9) 

 
Där,  𝜀: töjningsamplitud [%] 𝜎: spänningsamplitud [%] 
E: E-modul ur dragprov [GPa] 

: böjmoment [Nm] 
W: böjmotstånd för rektangulärt tvärsnitt [mm3]  
b: gångjärnets bredd [mm] 
h: gångjärnets tjocklek [mm] 

Utgångsradien 𝑅  för gångjärnet med utgångsvinkel  ges av, 

 𝑅 =  (10) 
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Efter böjning av gångjärnet med vinkel ±  ges radien av 

 𝑅 = +  (11) 

 

Mellan töjning i yttersta fibern 𝜀  och krökningsradien 𝑅 gäller sambanden, 

 𝜀 = ℎ (𝑅 − 𝑅 )  (12) 

 

I detta fallet böjs gångjärnet approximativt ° under öppning, materialet är PP och 
godstjocklek 0.2mm. Brottöjningen för PP, 𝜀 𝑟𝑜𝑡𝑡=50%, får inte överstigas av töjningen i 
randskiktet. (Berggren.K, et. al, 1997) 

Tjocklek ℎ: 0.2mm 
Böjvinkel : 90°=1,571rad 
Krökningsradie 𝑅 : ∞ ( = °  

Radien efter böjning blir, 

 𝑅 = = .  [ ] (13) 

Töjningen i randskiktet blir därmed, 

 𝜀 = . ( . − ) = . = % (14) 

 
Således är töjningen i randskiktet mindre än brottöjningen, 𝜀 < 𝜀 𝑟𝑜𝑡𝑡 
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Batteriluckan designades med en U-formad fjäder och ett rektangulärt tvärsnitt. Efter tester 
med kraftmätare på olika U-fjädrar fastslogs att 2N är lagom öppningskraft. Batteriluckan 
kommer tillverkas i ABS. U-formens och tvärsnittets geometri och parametrar ses i Figur 8-7.  

 

Figur 8-7 U-formens parametrar och tvärsnitt 

Med en applicerad kraft på 2N söks sträckan 𝑌 som fjädern böjs i toppositionen. De 
triangelformer på baksidan av U-formen som hakar fast i pillerdosans plastskal är 1,2 mm 
djupa och således behöver kraften på 2N böja fjädern mer än den sträckan. Följande mått och 
materialegenskaper är definierade för fjädern; 𝑃 =   =  𝑡 =  𝑅 =  = . mm = mm 𝐼 = 𝑡  = .  𝑃  

Insatt i ekvation 15 erhålls; 

 

 𝑌 = 𝑃8𝐸𝐼 [ + 𝑅{ 𝜋 + 𝑅 + 𝜋𝑅 } + ( − + )] 
= 5,1 [mm] 

(15) 

 

Fjädern rör sig alltså 5,1mm och det som krävdes var 1,2mm. Med en kraft på 2N kommer 
luckan att öppnas.  



    
 

 

  68  
 

 

9 Prototypframtagning 
I detta kapitel redogörs för hur prototypen framtagits samt vilka metoder som 
använts och hur prototypen skiljer sig från slutgiltig produkt.  

En alpha prototyp framtogs under projektets gång för att få en känsla för storlekar och få 
något i handen att uppleva och testa. I en alpha prototyp behöver inte materialet vara samma 
som i slutprodukten (Möller, 2017). Normalt gör man flera olika alpha prototyper för att 
säkerställa funktionen innan man övergår till betaprototyp. En problematik som uppstår i detta 
projektet är att pillerfacken kommer ha en snäppförbanslösning för att öppna och försluta 
facken. Snäppförbanden fungerar på grund av deformationer i materialet och en inneboende 
elasticitet och måste designas och måttsättas efter man gjort materialvalet. Således kan det 
vara svårt att säkerställa funktionen med endast en alpha prototyp.  

Enkla prototyper framtogs med en finhet på 0,4mm i filamenttjocklek och 0,1mm i lagerhöjd. 
De använda 3D-skrivarna erbjuder två olika material till utskriven, PLA och ABS, där ABS 
valdes för prototyperna. Stödmaterialet och detaljmaterialet är detsamma och fick tas bort i 
efterhand. Eftersom finheten på prototyperna var relativt låg så kunde inte all funktionalitet 
säkerställas, till exempel skruvgängor, toleranser, passningar med mera. Exempelvis facken 
ändrades i design och form efter den första utskriften. I den första designen uppleves det svårt 
att få ut pillren med fingrarna då det inte var en tillräckligt kraftig radie mot framsidan. Det 
kändes också mer inbjudande att ha en vinkel på facken mot användaren. Dessa justeringar 
gjordes i iteration 2 och båda pillerfacken kan ses i Figur 9-1. 

 

Figur 9-1 Iteration av pillerfacksdesign 
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Övriga komponenter skrevs också ut men finheten och kvalitén på prototyperna blev för låg 
för att montera ihop dem. De övriga komponenterna ses i Figur 9-2 

 

Figur 9-2 Övriga komponenter 
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10 Marknadspositionering och prissättning 
I detta kapitel definieras en marknadsposition samt en ekonomisk analys för 
prissättning av produkten.  

10.1 Marknadspositionering 
Dosis kommer initialt lanseras lokalt på den svenska marknaden för att testa marknaden och 
se hur den reagerar på produkten innan internationell lansering. Då marknaden för 
elektroniska hjälpmedel för självmedicinering är relativt ny måste Dosis hitta sin position på 
marknaden. Victrix AB avser att lansera en kvalitetsprodukt och framta prissättningsmodell 
och etablera en marknadsposition utefter det. Konkurrenten Careousel ligger dock betydligt 
högre i pris än vad Dosis kommer göra vilket gör att Dosis kan marknadsföra sig i 
premiumsegmentet utan att vara dyrast. (Goldberg, 2017)  

Victrix ämnar göra Dosis till den elektroniska standarddosan som används inom kommuner 
och landsting i Sverige och således bli marknadsledande.   

10.2 Prissättning 
Vid prissättning av en konsumentprodukt finns generellt tre olika modeller (Lundén, Driva-
Eget, 2017);  

1. Kostnadsbaserad prissättning. Kostnader för att tillverka produkten eller 
tillhandahålla tjänsten bestämmer priset. Kan till exempel vara 1-3-9 modellen.  

2. Marknadsbaserad prissättning. Priset sätts i linje med konkurrenter och rådande 
marknadspriser för liknande produkter.  

3. Kundbaserad prissättning. Priset anpassas efter vad kunden kan och vill betala, 
vilket kan variera mellan olika kunder.  

Marknadskonkurrenter 

I Tabell 10-1 visas en sammanställning av marknadskonkurrenter internationellt och i 
Sverige. Alla dessa produkter har inte släppts. Vissa är under utveckling men går att 
förbeställa. 

Tabell 10-1 Konkurrenter och deras nuvarande pris 

Produkt Pris [kr] 
Careousel Advance GSM 2549 
Careousel Advance 1949 
MedFolio 1744 
Uriform multilarm  500 
Med-Q Pillbox 613 
Seagull  210  
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Kostnadsbaserad prissättning ger en approximativ bild av slutpriset och överensstämmer inte 
alltid med vad kunden är villig att betala (Lundén, Driva-Eget, 2017). I fallet med Dosis var 
den marknadsbaserade prissättningen irrelevant då det är ett nytt produktsegment och någon 
etablerad marknad inte finns. Andra liknande elektroniska pillerdosor är under utveckling och 
testning i Sverige och norden men dessa ligger tydligt över eller under Dosis i pris. Således 
uppstår en relativt stor frihet i prissättningen av pillerdosan och då passade kundbaserad 
prissättning bra. I utvecklingen av nya pillerdosan Dosis behövde 3 olika kundgrupper 
beaktas; kommuner, landsting och privata konsumenter. Pillerdosan behövde prissättas 
attraktivt för alla dessa marknadsandelar.  

Då en kundbaserad prissättning valdes inom ett nytt marknadssegment behövde rätt initial 
prissättningsstrategi användas. Olika företag använder olika strategier när de kliver in på en 
ny marknad med en produkt alternativt skapar ett helt nytt marknadssegment. Nedan följer de 
4 vanliga strategierna (Lundén, Driva-Eget, 2017):  
  

• Penetration: Såsom namnet antyder avser denna strategi att penetrera marknaden och 
på ett enkelt sätt komma in, etablera en kundbas och uppnå försäljningsvolym. 
Förutsättningen för detta är en medvetet låg prissättning för att attrahera kunder från 
konkurrenter eller från den öppna marknaden. En lägre vinst väntas initialt för att 
sedan bygga upp marginalerna över tid genom att bland annat höja priserna. 

• Skimming: Skimming är en kontrasterande approach mot penetration där man lanserar 
sin produkt som en högt prissatt premiumprodukt. Detta medför kortsiktig vinst 
genom köp från de mest aggressiva konsumenterna samtidigt som varumärket 
etableras som premium. Risken med denna modell är att konkurrenter kan ha samma 
approach men prissätta sig något lägre för att sno kunder. Således behövs något unikt 
med produkten för att modellen skall fungera såsom patenterad teknologi, first to 
market, eller att det är ett helt nytt produktsegment. Ett vanligt exempel på denna 
strategi är Tesla Motors som återinförde elbilen i storskala till marknaden och för att 
göra elbilen attraktiv lanserades den som en sportig lyxbil med ett högt pris.  

• Långsiktig premium: Metoden skiljer sig från skimming i det avseendet att den höga 
prissättningen inte bara är en initial plan för att attrahera en viss konsument utan ett 
långsiktigt åtagande där priserna alltid kommer vara höga men att det matchas av 
kvalitén på produkten och servicen som erbjuds.  

• Konkurrenskraftig: Att ha en konkurrenskraftig prissättning är vanligt när företaget 
har som syfte att bygga en meningsfull relation med kunden med faktorer annat än 
priset såsom service, kvalité, patent, samhälls- och miljöengagemang mm. Strategin 
går ut på att visa marknadsenliga priser som genererar en rimlig vinstmarginal och där 
kunden kan vara trygg med att priset inte rör sig nämnvärt utöver inflationen.  

  
Dosis är en unik produkt inom ett nytt marknadssegment som säljs till 3 olika kundgrupper. 
Detta medför att prissättningen och försäljningsstrategin måste anpassas till de olika 
kundgrupperna.  
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Privata konsumenter  
För privatpersoner vill DOSIS erbjuda modularitet för att tillgodose allas behov och inte bli 
onödigt dyr. Därför säljs inte DOSIS i ett större paket till privata kunder utan ett startpaket 
med klockenheten och en pillerdosa erbjuds. Denna uppsättning tillgodoser de behov som en 
person med 4 medicineringar per dag har. Sedan kan konsumenten köpa till fler pillerfack och 
ha medicinerna färdigsorterade för att sedan bara byta ut pillerfacket dagligen. Har man större 
behov köper man till pillerfacken på andra sidan för upp till 8 medicineringar per dag.  
  
Kommuner och landsting 
Dessa kundgrupper vill kontinuerligt ha så lågt pris som möjligt i förhållande till 
produktvärdet och ställer konkurrenter mot varandra för att pressa ner priserna. Ofta köps 
större volymer för att få ner priset per enhet. Mot dessa kunder kan man också producera på 
beställning och skicka direkt till kund vilket säker omkostnader såsom lagerkostnad vilket 
resulterar i ett billigare pris.   
 
Då Victrix vill börja sälja Dosis till alla kundgrupper samtidigt kommer det påverka valet av 
lanseringsstrategi. skimming är till exempel en bra metod mot konsumentmarknaden. Många 
privata konsumenter värderar att köpa en premiumprodukt och nyhetsvärdet i produkten. 
Kommuner och landsting vill kontinuerligt pressa priserna och därför inte betala för mycket 
vid något tillfälle. De vill heller inte köpa en långsiktig premiumprodukt då de hela tiden 
måste tänka på sin budget och sina omkostnader. Därför blir konkurrenskraftig prissättning 
det naturliga valet för Dosis. Victrix AB bygget en meningsfull relation till kunderna och kan 
gå fram på alla marknader samtidigt. Dosis kommer kosta mellan 1000-1500kr (Goldberg, 
2017) men detta priset ska försöka göras så lågt som möjligt och kommer vara lägre för 
kommuner och landsting än för privata konsumenter.  
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11 Dosis 
Här presenteras resultatet av projektet i form av den CAD som levereras till 
kund samt övriga tillbehör.  

11.1 Färgval 
Den färdiga designen av hela Dosis hopmonterad med 2 pillerfack kommer i 3 olika färgval, 
grön, blå och rosa. Den gröna dosan visas i Figur 11-1.  

 

Figur 11-1 Dosis, Grön 

Den blå dosan visas i Figur 11-2. 

 

Figur 11-2 Dosis, Blå 
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Slutligen visas den rosa dosan i Figur 11-3. 

 

Figur 11-3 Dosis, Rosa 

 

11.2 Klockenhet 
Klockenheten består av 3 huvudsakliga komponenter, överdel, underdel och membran. 
Klockenheten i sin helhet kan ses i Figur 11-4. 

 

Figur 11-4 Klockenhet med underdel, överdel och membran. 
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Överdel 

Överdelen visas i Figur 11-5. På överdelen fästes LED-lamporna i hålen längs med 
långsidorna för att lysa in i pillerfacken när medicinen ska tas. Detta gör det tydligt och enkelt 
för användaren att identifiera rätt fack. Ett rektangulärt hål på ena kortsidan av ytan möjliggör 
koppling för elektronik. Membranet placeras på en 1,2mm tjock yta på toppen av överdelen.  

 

Figur 11-5 Överdel 

Insidan av klockenhetens överdel ses i Figur 11-6. Ytan som membranet placeras på kommer 
belastas med krafter i form av knapptryckningar av användaren och behövdes således 
förstärkas med ribbor. Sex ribbor med 0,6 mm i bredd, vilket är hälften av godstjockleken, 
och 0,3mm i radie, vilket är hälften av ribbornas bredd, sattes på baksidan av ytan. I hörnen är 
det förberett för att fästa ihop över- och underdel med skruv. Skruvtornen, där skruvhålen 
sitter, integrerades i hörnen istället för att stå självständigt. Detta för att bygga upp styvhet i 
hörnen mot skjuvkrafter och göra konstruktionen mer rigid. Ett snöre för halsrem kan fästas i 
de två hålen på ena kortsidan av överdelen. De längsgående skårorna tillhör övre delen av T-
spåret där pillerfackens fästes. För att pillerfacken ska sitta fast gjordes en upphöjning längst 
in som klickar ihop med T-spåret på pillerfacken. En tunn klack skapades längsgående hela 
insidan av överdelen, med motsvarande läpp på underdelen, för att göra sammanställningen 
stabilare, lättare att montera ihop och ge den bättre förmåga att motstå fukt.   

 

Figur 11-6 Överdel, insidan 
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Underdel 

Underdelen till klockenheten sedd underifrån ses i Figur 11-7. Ett batteriutrymme för 3 AAA 
batterier finns på undersidan av underdelen. Screentryck för märkning av produkten skall 
adderas på den tomma ytan bredvid batteriutrymmet. Därav adderades en upphöjning på 
vardera kortsidan för att skydda screentrycket.   

 

Figur 11-7 Underdel, uppochner 

 
Underdelen sedd ovanifrån visas i Figur 11-8. Även i underdelen integrerades skruvtornen i 
hörnen av samma anledningar som i överdelen. På baksidan av batteriutrymmet skars hål för 
bläcken till kretskortet. Där inte batterierna sitter finns utrymme för andra komponenter såsom 
högtalare, vibrator, buzzer mm. På kortsidan mitt emot batterierna gjordes hål för att 
högtalarljudet skulle nå ut. Likt ovandelen så ser vi den nedre delen av T-spåren samt en 
upphöjning där T-spåret från klockenheten klickas fast. En tunn läpp skapades längsgående 
hela insidan av underdelen, motsvarande klack på överdelen, för att göra sammanställningen 
stabilare och stå emot fukt.   

 

Figur 11-8 Underdel, upprätt 
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Batterilucka 

Batteriluckans utsida visas i Figur 11-9. Batteriluckan fästs med två utstickande pinnar i hål 
som finns i underdelen av pillerdosan och stängs sedan med ett snäppförband i form av en U-
fjäder.  

 

Figur 11-9 Batterilucka, utsida 

Batteriluckans insida visas i Figur 11-10. På undersidan konstruerades utstickande cirklar med 
en radiell skärning som gör att batterierna hålls på plats.   

 

Figur 11-10 Batterilucka, insida 
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11.3 Pillerfack  
Pillerfacken konstruerades i transparent, färgad PC av medicinsk kvalité. På framsidan 
formades en ingröpning för att lättare få in ett finger under locket. Den främre delen av facken 
har en svag lutning för att pillren lättare ska gå att plocka ut ur facket. I den bakre väggen på 
pillerfacken skars hålrum för ljusinsläpp. T-spåret på baksidan sitter lågt monterat för att 
möjliggöra ljusinsläpp i facket från LED lamporna högt monterade i klockenheten. 
Pillerfackens framsida visas i Figur 11-11.  

 

Figur 11-11 Pillerfack, framsida 

Pillerfackens baksida visas i Figur 11-12. 

 

Figur 11-12 Pillerfack, baksida 
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11.4 Lock 
Locken är gjorda i PP med ett integrerat gångjärn. Allt är gjutet i ett stycke förutom siffrorna 
som screentrycks på insidan av locken. Baksidan trycks ner i en fåra i facken och locken böjs 
ner ett och ett till 90 graders läge så att snäppförbandet fäster i pillerfacken. Locken ses i 
Figur 11-13. 

 

Figur 11-13 Lock i PP 

11.5 Membran 
För att minimera storleken på dosan och på så vis maximera portabiliteten så sattes skärmen 
på vänster sida enligt Figur 11-14. Alla knappar sattes därmed på höger sida. Brukaren 
använder endast stoppknappen då produkten används i vanligt bruk medan upp och nedpilar 
samt mode och set används för programmering av dosis. För att inte förändringar ska råka ske 
vid vardagligt bruk av dosan så avaktiveras upp och nedpilar vid användning medan 
stoppknappen är aktiverad och vise versa. Dosan skall, som visat i förstudier samt enkät, vara 
enkel att förstå vid första anblick för användaren. Med alla knapparna fördelad på en sida av 
dosan så kan de tillsammans ge ett förvirrande intryck. Därför anordnades alla knapparna med 
bakgrundsbelysning. När knapparna är aktiverade så lyser de och när de inte är aktiverade så 
är de släckta. De runda knapparna har samma storlek och är 11mm i diameter. Stopknappen är 
stor och tydlig och mäter 11,8*21mm. Det gör att brukaren endast behöver fokusera på 
stoppknappen och förvirring från övriga funktioner försvinner. För att aktivera de övriga 
knapparna så hålls mode-knappen in i 3 sekunder. När en inställning bekräftas så görs samma 
sak igen och på så vis aktiveras endast stoppknappen för larmfunktionen igen. I Figur 11-14 
kan ses hur membranet är upplyst vid inställning.  
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Figur 11-14 Membran, upplysta knappar vid inställning av klockenhet 

I Figur 11-15 kan det ses hur membranet ser ut när dosan används. 

 

Figur 11-15 Membran, med alla knappar släckta förutom stopp, vid användning 
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11.6 Övriga tillbehör 
Övriga tillbehör som inkluderas vid köp av pillerfack samt klockenhet är en väska för 
förvaring av pillerfacken, skall ha plats för 7 pillerfacks-enheter samt en halsrem för att kunna 
bära klockenheten med fästa pillerfack.  

För väskan valdes PU-läder som material på grund av att det ska vara ett tåligt material som 
skall gå att torka av och tvätta utan att den förstörs. För användning av väskan på sjukhus eller 
äldreboenden så adderades en plastficka på sidan av väskan där man kan lägga i lapp med 
personnummer samt namn för att skilja dem åt. Plastfickan valdes för att den har bästa 
funktionen i jämförelse med andra märkmetoder som kanske skulle vara mer estetiskt 
tilltalande. När det kommer till den generella utformningen av väskan så valdes funktion före 
design. Väskan kommer även att finnas i 3 olika färger, likt pillerfacken för att de distinkt ska 
kunna skiljas åt när flera personer i ett hushåll använder sig av samma produkt.  

Halsremmen valdes att köpas in från tillverkare i Kina. Ett krav mot tillverkaren ställdes på att 
det ska finnas en säkerhetsanordning för att undvika strypgrepp av rem om användaren till 
exempel somnar med remmen runt halsen eller fastnar i något. Säkerhetsanordningen består 
av ett snäppe högst upp på remmen som delar remmen när den belastas av för hög kraft. 
Halsremmen ska även gå att fästa i dosan.  

11.7 Produktdesign 
Designen på produkten utformades för att passa in i omgivningen. Med neutrala färger, låga 
kontraster och mjuka former får den ett modernt och diskret intryck. Designen frångår den 
traditionella funktionsdesignen för hjälpmedel och på så vis kan brukaren använda produkten 
med stolthet utan att behöva skylta med att de är sjuka. Produkten ses i Figur 11-16. 

 

Figur 11-16 Miljörendering 
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Generella mått på dosan kan ses i Figur 11-17, 

 

Figur 11-17 Dosis med generella mått sett ovanifrån 

 

och i Figur 11-18. 

 

 

Figur 11-18 Dosis med generella mått sett från kortsidan 
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12 Vidareutveckling och rekommendationer 
I detta kapitel beskrivs hur projektet kommer att fortskrida efter avslutat 
examensarbete, hur produkten kan utvecklas samt rekommendationer där 
förbättringspotential ses.  

12.1 Användartester 
Användartester skall utföras via robotdalen i Västerås på färdiga testbäddar. Testerna utförs 
på cirka 20 personer under fyra veckors tid. Personerna blir tilldelade fullständig prototyp för 
utvärdering. Efter testerna samlas informationen för vidareutveckling eller modifieringar av 
dosan. Om dosan får godkänt i testerna, alltså att inga förändringar skall utföras, så går dosan 
till produktion.  

12.2 Konstruktion och användarvänlighet 
I förstudien analyserades vilka hinder olika sjukdomar skapar när det gäller att öppna 
förpackningar. För att tillgodose en större användargrupp skulle möjlighet till öppning med en 
hand av pillerfacken behöva tillämpas. Parkinsons patienter har förmågan att koncentrera sig 
på en del av kroppen för att utföra sysslor och för reumatiker kan förhinder komma i skov så 
en hand inte går att använda. Enligt sammanställd kravspecifikation utformad efter förstudier 
samt beställaren försummades detta då det skulle addera komponenter till produkten. För 
vidareutveckling hänvisas till avsnitt 6.1 där fästmetoderna; fäste i bordskanten, sugkopp 
delvis gummerad undersida samt gummifötter har värderats utifrån ett antal kriterier.  

Det finns även förbättringspotential när det gäller öppningen av locket. Med en automatiserad 
öppning, som ej användes i detta projekt på grund av dess komplexitet, så skulle man kunna ta 
bort svårigheterna med att öppna förpackningar som vissa sjukdomar medför. Automatiserade 
lock kan även möjliggöra för barnlås samt att medicinen inte kan tas på annan än utsatt tid.  

I dimensioneringen utfördes ingen dimensionering för lastväxlingar över tid som funktion av 
frekvens då lastväxlingarna i detta fall är relativt små, storleksordning , samt att 
frekvensen är låg med två öppningar per dygn. Detta kan dock utföras i vidareutvecklingen 
för att säkerställa funktionen.  

Fästen av komponenter kunde inte appliceras då storleken på komponenterna inte varit 
klargjorda samt att kretskort i rätt storlek är under konstruktion. Placering för kretskort samt 
display, högtalare, mikrofon och batterier är dock tagna i åtanke. Vidare utveckling på 
infästningar av slutgiltiga komponenterna måste därav göras.   

Vidareutveckling för den visuella designen av dosan bör fokusera på att göra klockenheten 
och pillerfacken mer enhetliga, att få in mjukare former även på klockenheten så att de ser ut 
som en tydlig enhet i monterat läge. Till övriga tillbehör bör adderas en väska som kan hängas 
runt halsen där man kan lägga ner dosan för medtag. Detta för att inte medicinerna skall synas 
när man bär runt på produkten då locken måste vara genomskinliga. Att medicinen är synlig 
motstrider kravet av designen ”Att inte förmedla sjukhuskänsla.” 
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13  Diskussion & slutsats 
 

Att utveckla en produkt för en ytterst stor målgrupp gör att det blir svårt att tillgodose allas 
behov. Under tiden av projektet fick motstridiga krav värderas och resultera i kompromisser 
av produkten. Motstridiga krav handlade bland annat om att produkten skall klara fall från en 
viss höjd, eller inte öppnas vid transport i väskan samtidigt som den skall vara lättöppnad. Att 
den skall vara intuitiv att förstå samtidigt som det inte skall vara lätt att ta lös delarna för 
personer med gravt kognitivt handikapp. I den kategorin hamnar även låsfunktionen. Att de 
med dålig finmotorik eller enklare kognitiva handikapp ska kunna förstå och öppna den, 
samtidigt som kostnaderna spelar in, och de som har grova kognitiva handikapp inte skall 
kunna öppna den och ta medicinen felaktigt. 

Kundgruppen fick därmed omvärderas och vi fick mäta den mot vad uppdragsgivaren ansåg 
var viktigt samt mot vad som finns på marknaden idag så att produkten särskiljer sig i 
Sverige. Testningen av Careousel i södra Sverige gav stor inverkan på vilka saker som skulle 
värderas. Den dosan är helt felsäker när det gäller att ta sin medicin. Luckan öppnas 
automatiskt så alla kan ta sin medicin oavsett handikapp i armar och händer samt att det finns 
tillbehör så man kan tippa ur sin medicin, dosan är dock inte så portabel. Därför bestämde vi 
oss att ta bort den kundgrupp som den dosan tillgodoser, det vill säga hemanvändare med 
stora svårigheter att greppa saker, och satsa på portabilitet, flexibilitet samt enkelhet i 
utformningen.  

När det gäller att vi sätter användaren i fokus för produkten så fick vi inte ihop användare till 
tester som det var tänkt. Det var svårt att få ihop testpersoner inom rätt kundgrupp då det är 
väldigt känsligt när det handlar om personer som kategoriseras på grund av sjukdom. Försök 
att få tag i förbund som kunde förmedla kontakter lyckades heller inte. I slutändan fick vi hitta 
ett substitut till användartesterna. Ta reda på information från tidigare tester, gräva oss djupt 
ned i vad som krävs av en produkt för personer med diverse handikapp samt noggrant 
analysera vår enkätundersökning för att förstå vad som krävs av produkten. Ett annat substitut 
som användes var test av befintliga dosor för att ha belägg bakom vår konstruktion när det 
gäller öppningsfunktionen. Testerna gav bra resultat och med allt kombinerat, forskning, 
enkät och tester så gavs grunden att konstruera en produkt som är lättöppnad för den 
kundgruppen som har svårast att öppna diverse produkter.  
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Bilaga 1. Kravspecifikation 
Pillerdosa DOSIS, David Erni, Jenny Öhman, MEX 2017 
Giltig från och med 2017-XX-XX 

Följande krav ställs på produkten: 
Användarvänlighet 

• Infästning av doseringsfack i klockenhet skall vara enkel och intuitiv 
• Öppning av doseringsfack skall vara enkel, intuitiv och tillgänglig för alla oavsett 

förutsättning 
• Instruktioner skall vara tydliga 
• Vid tagandet av medicin ska användaren påminnas 
• Det skall finnas flera olika påminnelsefunktioner att välja på 
• Det ska indikeras vilka piller som ska tas så inte användaren tar del medicin. 
• Enheten ska kunna bäras runt halsen 
• Enheten ska möjliggöra att medicinen syns hela tiden 

Kapacitet 

• Doseringsfacken ska rymma minst 10 st fullstora piller 
• Pillerdosan skall erbjuda minst 4 och högst 8 doseringsmöjligheter per dygn. 
• Pillerdosans yttre dimensioner får ej överstiga, bredd 120 mm höjd 60 mm djup 135 

mm 

Säkerhet 

• Pillerdosan ska klara fall i marken från 1,5 m höjd utan att facken går upp. 
• Doseringsfacken skall klara av att öppnas och stängas 2190 repetitioner. 
• Patienten skall aldrig själv behöva dosera facken  
• Patienten skall aldrig själv behöva programmera dosan  
• Om pillerdosan bärs runt halsen ska inte patienten strypas om enheten fastnar i något.  

Underhåll 

• Doseringsfacken ska klara rengöring med vatten och vanliga rengöringsmedel 
• Doseringsfacken ska klara rengöring med 70% alkohol 

Tillgänglighet 

• Montering av doseringsfacken ska ej ta mer än 10 sek 
• Doseringsfacken får ej kosta mer än  50 kr att tillverka 
• Klockenheten får ej kosta mer än 200 kr att tillverka 

 

Följande önskemål ställs på produkten: 
Användarvänlighet 

• Pillerdosan bör ha en estetiskt tilltalande design som frångår ”sjukhuskänsla” 
• Den bör göra sin ägare stolt att ta med den 
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Kapacitet 

• Pillerdosan bör gå ner i en vanlig byxficka eller mindre handväska 
• Pillerdosan bör väga max 200gram utan piller i sig 

Säkerhet 

• Enheten bör vara helt vattentät 
• Enheten bör ha hög kemisk resistens 

Underhåll 

• Pillerdosan bör klara UV-ljus 

Tillgänglighet 

• Pillerdosan bör ej kosta mer än 1200 kr för slutkund  
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Bilaga 1. Enkätundersökning 

  Nja lite o behöver hjälp med o öppna burkar o korkar o likn o hsr spec öppnare som funkar ganska ok Krokiga fingrar, stela fingrar och värk. Påverkar allt. Väldigt dålig handstyrka och inskränkt rörlighet. Nej 
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Nej Svårt att utföra vardagssysslor som t.ex.: städa, tvätta, handla (och packa + bära kassar), laga mat (ex: skära kött, lyfta tunga grytor) Svårt att öppna vissa förpackningar. Svårt greppa saker samt öppna burkar och flaskor Öppna lock, belasta handlederna Svaghet Lyfta tunga föremål Att skruva och trycka samtidigt. Öppna olika tetror som gräddfil osv. Svårt öppna olika förpackningar speciellt livsmedel Hoppar maten ibland pga att man inte får upp förpackningar ! Tvätta håret städa Greppa och hålla i saker Det vanligaste är burkar med skruvlock och vissa typer av medicnförpackning som är svåra att trycka ut Tappar o svårt att öppna förpackningar o burkar Mest finmotoriskt I allt när de är svullna/inflammerade. Svårt att greppa, svårt att öppna förpackningar, framför allt de med skruvlock. Nedsatt styrka Bära saker, flytta saker osv Svårt att hålla i muggar, öppna tunga dörrar Tappar saker, svårt att öppna förpackningar och skära kött Grepp Styrka Kraftlös och värk i handled Svårigheter vid påklädning. Dra knäppa Öppna saker o hålla kvar dom i handen. Hålla i bestick, öppna förpackningar. Knäppa knappar Svårt att öppna burkar ,mm . Öppna stänga vrida Allt som gäller kraft , trycka krama lyfta klämma osv... Värk, muskelsvag 

Ja. Alla dagliga aktiviteter måste anpassas. Finmotorik är väldigt begränsad. Orkar inte lyfta på saker eller hacka under en längre stund. Jag kan inte heller bära på saker. Det går inte att knäppa knappar. Det är svårt att knyta skorna. Jag kan inte använda vanliga tangentbord, utan det måste vara sådana med nedsänkta knappar för att de kräver mindre ansträngning från fingrarna. Jag tappar grejer ofta. Styrkan i händerna är nedsatta och dessutom har man ont. Det går inte att vika t.ex. mjölkkartonger. Det är väldigt svart att öppna burkar. Det är svårt att öppna dörrar. Händerna är väldigt viktiga. Det finns en hel del hjälpmedel som är bra som är jag är beroende av. Svårigheter att gripa, öppna och ta tag i olika saker. Svårt att greppa saker dåligt med styrka i händerna Svårt med styrka och finmotorik Framförallt att skriva. Öppna skruva upp. Smärta och stelhet Öppna burkar, skala potatis, lyfta grytor mm Ja tappar saker, nedsatt muskelstyrka i händerna ca 50 . Knäppa knappar, skära kött, öppna burkar o flaskor mm Vridmoment o tappad styrka Öppna flaskor. Bära tyngre saker. Tappat saker .fumlig .ingen styrka Öppna burkar, vrida munstycken mm svårigheter att öppna burkar , flaskor Svårt att öppna burkar- lock Svårt att öppna vissa förpackningar. Få av korken på tuschpennor. Svullna fingrar svårt att få grepp om runda saker ingen styrka i händerna och ingen finmotorik Är stel och har ont i händerna I köket å på jobbet. Uska. Svårt att öppna burkar flaskor, då mina handleder är angripna av reumatist Allt som kräver lite styrka. Tappar ofta saker. Jobbar och lever i en teckenspråkig miljö..öppna burkar och lock. Knappar på barnens kläder skriver alltid på dator pga mindre påfrestning i händer. hjälp från familjemedlemmar att öppna burkar osv.  
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 Måsre vara lite stark Om det är en där locket ska vridas av, svårt att se på skärmen, så har jag inte greppstyrka och får dåligt tag. Svårt att trycka upp locket Lock på schampoflaskor brukar sitta ganska löst. Kan t om öppna m tänderna om det inte går m händerna. Snäplock Locket sen vrida flaskan Svag i händerna Beror på om det rinner själv eller om man måste trycka ut innehållet Dom sitter Hårt ofta Lätt att öppna med tummen och smal att hålla i. Finns bra sätt att öppna Hård Ont i tummens lederr Man måste hålla fast och använda speciellt grepp f att få upp locket. Det sitter hårt och det gör ont i fingrarna att behöva pressa upp locket Inga problem Sitter rätt hårt och ibland är det små lock Locket sitter hårt, svårt att få upp med fingrarna Svårt att få grepp. Kräver viss styrka Går ganska lätt att få upp. 

Svårt att få något tag Svårt att få grepp Inga större problem Olika beroende på lockets utforming Det beror lite på vissa är lättare än andra öppna.. Hårt lock Greppet, att försöka lyfta och klämma på samma gång Värk Man använder tummenshuvud för att öppna. Om tummen är inflammerad får man se till att ha t.ex. handduken så att man kan rulla fingret uppåt och öppna det. Locket är väldigt hårt. Det går bra än Sitter hårt Sitter oftas för hårt. Beror på hur hårt locket ditter Lite svårt att få fäste Locket sitter hårt. Får sätta mitt nån hård kant och slå med andra handen Betor på storleken och om man får ett bra tag med hela handen Dåligt stark + blött= svåröppnat Lättare då den inte sitter så hårt Svårt att får upp locket sitter hårt Får inget grepp 
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tycker att locken sällan sitter så hårt Har en flaska som man trycker på. Brukar gå bra att öppna. Måste vara liten flaska så jag kan få ettbarnspolitiken grepp Den öppnas med tum grepp inte hård 
Trög Sitter för hårt Tröga Tänderna svårt att trycka upp locket  

 Hård o styrkan i händer o leden inte är så brs Sitter hårt Finns ingen chans att dra loss remsan runt och kan inte med händerna få upp locket ens när remsan är borta för jag har inte kraft nog i fingrarna varken att dra eller hålla emot i burken. Trycka upp locket är svårt Beroende på hur stor fliken är som man kan ta tag i för att öppna burken så är det olika svårt. Men vanligtvis brukar det vara tillräckligt bra greppyta för att få upp locket med relativt låg styrka. Svårt att få bort den där grejen runt-innan man kan öppna locket. Locket brukar sitta rätt hårt dessutom. Locket och får ut alla eller ingen Svag i händerna Oftast funkar tänderna om inte annat . Brukar funka rätt bra Brukar sitta hårt så jag måste använda båda händerna. Finns bra sätt att öppna Svårt med motoriken Tummen leder gör ont 

Kan kräva rätt mkt kraft precis i början, plus att hålla fast den samtidigt Vissa svårigheter Sitter hårt och inget att ta grepp på Oftast lätta att öppna Finmotorisk svårighet (bättre än skruvlock dock) Det svåraste är att få av remsan för att kunna öppna burken första gången. Gärna att den lilla flärpen på locket är lite större så att det går att få ett bättre grepp. Trögt Litet och trögt/tungt för fingrarna Inte så svårt att öppna men gör ont att öppna. Går bara inte utan tång el dyl Dom är näst intill omöjliga att öppna... B Sitter så hårt att det är omöjligt, apotekspersonalen får öppna ! Värk, grepp För det första måste man ta bort plombering. Det är omöjligt för mig utan en tång. Därefter kan man rulla något finger mot locket och öppna det. 
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Får oftast hjälp att öppna. Svårar då man måste använda båda händerna. Svårt att få bort låsring för lite styrka Göt ont att behöva ta i. Sitter ofta för hårt. Begränsad av smärta och stelhet Lite ont i tummen bara Den där plastflärpen kan jag inte dra av Flärp att trycka upp locket med För svag För liten flärp och sitter hårt För liten flärd att öppna mez 

Oftast för liten flärp att få upp locket den löjliga plastflärpen som sitter på ny burk är svår att få bort. Beror på dag. Fingrarna lyder inte . Sitter för hårt och svårt att pilla bort låsringen De är hårda.tröga Har kraft i tummen Många gångerfår öppna med munnen Svårt med plastbandet Ofta hård att öppna som ovan 

 Lätt Lätt o öppna för mig Får inte loss plastpluppen som brukar sitta för infällningen och näst intill omöjlig att öppna efter att den är borta. Få grepp om den lilla flärpen Brukar vara ganska lätt att få ett bra grepp för att dra upp locket. Mkt lättare pga infällningen, man får grepp nånstans. Svag i händerna Liten kant att använda. Svårt vicka av den Är locket mjukt går det lätt. Finns bra sätt att öppna Samma 

Har inte testat på länge Svårt bryta loss lilla flärpen Sitter hårt Inga problem Samma som ovan Lätta att öppna Lättare m naglar Är hopplöst att få av "låset" på burken utan att ta till hjälpmedelstången. För liten att få grepp om för att få av locket. Smått Se ovan Pillig att få upp Ev med långa naglar att det funkar Svåra 
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B Vet inte då jag inte kommit i kontakt med dessa !? Grepp För det första måste man ta bort plombering. Det är omöjligt för mig utan en tång. Därefter kan man rulla något finger mot locket och öppna det. Dessa är superenkla att öppna. Mjukare plast därför lättare. Locket sitter för hårt Kan ge motstånd. Som tidigae Den är inte så hård lite mjuk och lättare att trycka av locket Oftast funkar det bra om det inte sitter för hårt Går lätt med bordskniv 

Litet hål att få in fingertopparna. Svaghet i mina fingrar Ok att få loss lpcket Kroka fingret/nageln underifrån så brukar det fungera ganska bra att öppna än så läge går de bra att få upp dom Beror på om fingrarna klarar att böjad . För litet grepp Svårt att få bort plast biten i övrigt liten kant Får inte grepp Sitter för hårt åt Svårt med den lilla plastbiten Mjukare svårt o gör ont  

 Till denna har jah spec öppnare till o funkar inte alls utan Har inte kraft i händerna att få upp locket. För hårda Ny burk: omöjligt. öppnad burk sen tidigare: lite lättare men fortfarande svårt. För mig beror det på att det både krävs mycket styrka i fingrar och handled, något jag inte har. och så måste man kunna hålla emot med andra handen samtidigt. Dessa lock brukar sitta väldigt hårt. Vacumet måste bort=mkt svårt. Krävs mkt styrka att öppna. Sitter för hårt Vågar inte riskera handlederna Svag 

Trycket i burken när den är oanvänd är inte bra, men om man tar en kniv och lossar locket lite så går det. Ingen kraft Beror på hur hårt den är dit skruvad, brukar bända till under kanten med kniv för att släppa vakumet första gången. Locken sitter för hårt För hårt Dålig styrka i händer Vaccumet kräver flera moment. Svårt att greppa runt locket och få tillräckligt mycket fäste om det för att kunna skruva upp det Svag i händerna 
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Jag har en öppnare till burkar för reumatiker Gör ont i händer och handleder Har inte styrkan ffa om den är helt ny Beror på storleken på locket. Behöver hjälpmedel för att få ut vakuumet när jag ska öppna en burk första gången. Har även hjälpmedel att öppna locken med. Har inte styrka Grepp och styrka Svårt med greppet Har inte grepp el styrka Kan inte vrida upp dom Sitter oftast väldigt hårt Har en " öppnare" på undersidan av ett köksskåp. Hade ALDIG fått upp burken själv Styrka Antingen använder man glidmattan(gummibit) eller måste man pysa burken. Jag gillar Felix och Önos nya lock som har en lös del som gör detmycket enklare att öppna. Har inte tillräckligt med handstyrka. Saknar den kraft som behövs för greppet och vridande rörelse gör ont. Ingen kraft i handen 

Sjukt hårt att få upp. Som tidigare Har inte kraft nog! Svår att greppa! Sitter hårt Finns bra hjälpmedel Utan hjälpmedel omöjlig, för syort grepp Sitter otroligt hårt och svår att greppa Omöjlig Inte "rätt" styrka i händerna oöppnad kan va ett elände. vid värk så svårt att få styrkan att räcka till även om man knackat på locket Vridmomentet. Har hjälpmedel Sitter alltid för hårt. För mycket vakum då blir det svårt när man inte har någon styrka i händerna Går bara inte knappt med hjälp medel Får inte grepp Får ta hjälp av min make Kräver styrka Inget grepp runt får nästan aldrig upp själv 

 Lätt o öppna iom detta låset Kan möjligen gå att få upp, beror på hur lång metallbågen är och hur hårt det sitter. Klarar inte av att stänga igen. Samma orsak som alla andra, inte kraft nog i händer och fingrar. Ganska bra konstruktion brukar sitta ganska hårt. 
Pga snäpplåset går det mkt bra. Ibland svårt pga svaga händer. Snäpplock Funkar Ej svårt Bra med bygel 
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Svaghet Den fjädrar upp. Svårare att stänga. Finns bra sätt att öppna Kräver inte så mycket styrka och motorik Lätt Slår tillbaka p fingrarna, gör ont Kan vara svårt beroende på hur hårt det sitter Inga problem Tungt att dra upp Lätt att öppna Bättre grepp Går att få ett bra grepp i metallhandtaget. Ingen styrka i handen Större handtag kan använda styrka i fler muskler. Arm. Lätt o rejäl att öppna Kan ev använda nåt verktyg Svåra Sitter hårt Sitter så oerhört hårt. Värk Lätt att stänga. Svårt att öppna om det sitter hårt. Man har inte utrymme för att få bra grepp. fungerar hyfsat eftersom man bara behöver vinkla upp den. 

Knäppet går ganska lätt kräver inga vridande rörelser. Kan använda tång För mycket motstånd. Som tidigare Mycke enklare Är det en ny burk så är den där anordningen som fastlimmad Gör ont om den sprätter upp för fort, annars bra Snäppet lätt att lossa Svårt att ta i med topparna av fingrarna Lättare att öppna men vissa lo l sitter hårt Behöver inte ta å sådant om man lägger fingret under kroken och drar uppåt smidig knäppet Behövs ingen större kraft Använder inte sådana burkar som ovan. Fungerar bra Tar en kniv och bönder upp gummi ringen med spänst kan vara hårt att öppna Trög Går nog rätt bra att öppna Kan vara tröga i början Oftast ploppar den upp svårt 

 Första ggn lite envis så får jsg upp den Utan hjälpmedel omöjlig, kan gå med tänderna en bra dag. Svårt att få grepp Får dåligt grepp 
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ny mjölkförpackning är mycket svårare än redan öppnad. Locket är väldigt lite och därför svårt att greppa. Det krävs mycket styrka i små leder (fingrarna). Ibland svårt pga svaga nypor. Skruvlock Vridmomentet Svårt att få grepp om korken Liten och svår kork inte bra. Dom med kork går bra Inte dom gamla Jobbigt grepp, gör ont i händerna Finns bra sätt att öppna Liten o hård Svårt att komma åt, finmotoriskt Ibland sitter korken hårt. Ibland dålig perforerad i plasten Svårt att få fäste på korken med fingrarna Vissa svårigheter Har en öppnare till dessa paket Svårt med tumgreppet, locket sitter väldigt hårt Sitter hårt, svårt att få grepp Lagom storlek på skruvkorken. Men ibland behöver jag en tång för att skruva av även denna kork. Svårt att få grepp och ingen kraft Kan ej greppa om den lilla korken Dagar man mår lite bättre kan jag öppna den Svårt att komma åt och sitter hårt Får använda polygrip,tyvärr Värk 

Det går inte att få bra grepp. Glidmattan krävs. svårt att vrida upp locket Kräver oxå båda händerna samt bra grepp mellan tummen och pekfinger för att vrida upp korken Kan använda hjälp Motstånd. Som tidigare samt brukar sitta sten hårt, har för dålig kraft. Ganska lätt Locket är lite för litet svårt att gå bra grepp För liten greppyta Nyöppna svårt, sen lättate Liten kork och svår att greppa Korken för liten Ofta för små korkar vid värk använder jag hjälpmedel. (nötknäckaren) Vridmomentet Dricker inte mjölk. Äter inte fil eller yoghurt, så använder inte dessa förpackningar. Mycket bra förpackning Är hårda i bland svårt att komma till öppningen Trög Maken får öppna, men ibland får jag ta hjälp med tänderna För litet Liten ganska lätt 
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  Lite svår men lyckas på nåt vis iaf o envis igenn Vissa sorters matlådor går att bända upp om det sticker ut tillräckligt för att få tag. Brukar inte funka när de är frusna för då är plasten hårdare och stelare. Oftast lätt att öppna Just matlådan på bilden ser ut som de man köper på IKEA. De sitter ganska hårt men så fort man lyckats få upp en liten bit så är det relativt lätt att dra upp hela locket. Det underlättar att det finns flikar att dra i eller sätta fingrarna under. Får mkt tag i kanterna. Lätt Få tag i locket Svag Behövs större kant att ta tag i. Ska tryckas på hårt Locket är hårt Finns bra sätt att öppna Större Smärtar i fingrarnas leder Jobbig hålla, svårt få av locket utan att maten far ut Sitter hårt Dålig styrka Använder ej Kan vara svårt ibland vid vakum Svårt m grepp Går att få upp detta lock rätt så bra genom att det är en större urgröpning i burken så man får bättre grepp att ta av locket. 

Tröga Svårt att få grepp Oftast ok Locken sitter ganska hårt Jättesvåra B Måste få hjälp Styrka Man får ingen bra grepp. Det vore bättre om platsen för fingret vore vid ett hörn. Man får inte bra kraft om man försöker öppna från mitten. Enkelt om locket inte sitter stenhårt. För liten yta för att få bra grepp och krävs båda händerna. Vid svåra inflammationer i en hand kan man ju använda den andra men sällan till köksutrustning som kräver två. Sitter ej så hårt med luftventil öppen Motstånd. Som tidigare Klarar det men gör ont Lätt att öppna svårt att stänga Sitter oftast hårt så man måste hålla i lådan, och det kan vara svårt att få ett bra tag i lådan Angriper ett hörn i taget Stora hål att få in fingrarna. Olika beroende på vilken matlåda det är Locket går att få ett tag i men det är för hårt Hårda lock och ömma fingrar är ingen bra kombo 
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bra grepp Styrka och böjhet i fingrarna . Locket sitter får hårt och svårt att greppa Är bara lätta 
Inget grepp Helt omöjlig att öppna för mej Vissa är nästan omöjliga att öppna Hård ganska lätt  Nej Det fanns vissa pillerburkar (kanske finns fortfarande men inte sett på länge) med typ vingar på skruvlocket. De var i alla fall för det mesta möjliga att få upp. Fast metallfolie som är under locken på nya burkar brukar vara helt omöjliga eftersom de både sitter hårt och har väldigt små kanter att få tag på. Nej Plastlock med ring innanför skruvlock på medicinförpackningar är nästan hopplös att dra upp. PET-flaskor brukar vara svåra att öppna. Jobbigt för fingrarna: tabletter i blister. Alla schampo ZoegaS kaffeförpackning är tuff Vissa pålägg Tycker dom flesta i vardagen är jobbiga Medicinburk där man måste trycks ner samtidigt som man skruvar. Felix har kommit med nytt lock p tex rårörda lingonsylt. Det locket är bra. Tamponger är numera oftast med plast om som måste vridas åt två olika håll f att få upp. Skitjobbigt! Nya burkar från felix m tex lingonsylt el rödbetor. Ny sorts lock. Medicinförpackningar som under locket har en extra försegling med en flärp man ska slita upp innerlocket med. Helt omöjligt Förpackningar där man ska riva av ett hörn för att öppna t ex mindre förpackningar med grädde är helt omöjliga utan sax. 

Tuber vakumpackade pålägg ost odyl Mat förpackning med små flikar mm Den lätta lock med rörlig del från Felix gurka och Önos äppelmos. Dåliga förpackningar: öppna burk som kommer med en ögla och blister(medicinförpackningar). flingpaket kan också vara lite svårt att få upp också för de flesta tror jag. Typ Treorör omöjligt Alvedon 665 med skruvkork Önos burk för inlagd gurka som heter lätt att öppna. Fantastisk Svetsade plastförpackningar till tex elektronik, verktyg odyl, helt omöjliga! Petflaskor Korkar på flaskor Tandkrämstub Locket som finns innanför pillerburken när den är ny. Nästan omöjlig att få bort. Tuber som man måste trycka in locket för att öppna .medicinförpackningar i folie dör man måste trycka fram tabletten Att trycka ut piller från piller kartor 
 Ingen åsikt Se föregående svar. För stark plast och svårt att greppa ringen Locken sitter stenhårt och är svåra att skruva upp (när de är nya). Det finns sällan bra grepp pga att det är en ganska slät yta på korkarna. Krävs mycket styrka i fingerleder och grepp. 

Jobbigt för fingrarna. Locket och tung ZoegaS kräver MYCKET styrka Ofta svårt med två grepp samtidigt Se svar ovan Små korkat 
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Pass Kräver sax el kniv för att jag ska öppna den. Seg plast o liten flärp att dra i Omöjligt att orka få upp och får inget "tag".. Den rörliga lock sitter inte lika hårt. Så även om man behöver glidmattan blir det lättare ändå. Burk med ögla är svårt men kan öppnas med krok som hjälpmedel. Att få ut tabletter ur blister är ganska omöjligt för mig, då behöver jag någon annans hjälp. Gillar förpackningar som är lätta att öppna och som man inte behöver använda så mycket handstyrka till eller vrida hårt för att få upp den. Man får inte grepp om korken alls 

Lättöppnad Lätt att öppna Omöjlig att öppna utan verktyg, och för hård för att orka klippa med vanlig sax Går ej öppna utan hjälpmedel Sitter otroligt hårt. Kan ej öppna själv Korken för liten eller de stora är släta så glider bara Se ovan Svaga händer och dålig finmotorik... De är svårt med fumliga fingrar borde göras om med tanke på att vi delar så mycket medicin 

 Kör apdos påsar nu En vecka går fort, hade hellre sett att det fanns en som hade kanske 2 veckor eller helst 4 veckor. Så mycket moment De är svåra att få upp Lättare att komma ihåg alla mediciner Hade velat ha en dosett med snyggare o moderna design men med funktion 
Har injektioner mest Mina mediciner får inte plats på ett vettigt sätt, jag vill även se att man kan ta med sig "delar" av dosetten då jag ofta är i farten. De dosetter med den funktionen som finna tillgängliga är på tok för små. För många mediciner. Sjukhus känsla. Har inte många sorter Har vid behov medicin. De dosetter som finns är enormt tröga att få upp 
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Jag använder dosett Har bara en sort medicin tar bara sprutor (kan ej ha i dosa såklart) o naproxen för smärta vid behov
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       Tycjer den såg bra ut o hsft dosetter tidigare Ser förhållandevis okomplicerad ut utan massa extra grejer och knappar. Fast onödigt stor. Gillar idén med separata fack, fast misstänker att de små locken kan vara kluriga. Vill själv inte ha en diset som piper och har sig. Använder doser för att slippa öppna flera olika burkar eller blisterförpackningar varje gång. Lätt överskådlig ser ut som att det är lättast att öppna denna och plocka ut mediciner från. Men helt ärligt hade man behövt se och testa dessa för att kunna ge ett bra svar. Såg enklast ut att öppna. Verkar smart Verkar lättady Lätt 

Smidig Bra med larm. Såg lättast ut För den larmar när det är tid för medicin ser enkel ut Tror den är lättast att öppna Vet inte har inte sett någon av dom innan Verkar kräva minst handkraft o pill f att fylla o tömma. Men gillade ingen av dem. Ser smidig ut Ingen av dom hade jag valt men det gick ej Det ser ut som att man ej behöver öppna hela tiden 



18  

Ser lätt ut att bara behöva trycka på en knapp Stora fack Ingen av dem - Var ju tvungen att fylla i ett alternativ. Alldeles för små fack. För pilliga smådelar att handskas med, 2 och 4. Verkar dessutom klumpig och svårhanterliga. 1 och 3 för små fack, räcker inte till för de tabl jag äter. 5 har för få fack. Vill kunna ladda för en vecka i taget. 6 ser också ut att ha för små fack. Verkar dessutom klumpig. Ser ut att vara lite storlek på Lättare att snurra än att knäppa upp 1,4 eller 5 hade jag valt beror på om jag ska ha dosett för dagen eller inför resa Överskådlig o kanske lättöppnad Liten och behändig att hålla i . Såg bäst ut Kanske nr 3, ser lättast ut !? Om den är lättöppnad och rymmer mycket Alla ser svåra att öppna. Så den var den som såg mindre dåligt ut. Den såg lättast ut att använda Den ser ut att vara lättast för oss med dåliga händer. Stora hål För att man kunde dela många dagar åt gången samt såg det ut att vara förhållandevis stora löstagbara "lådor" 

Ser ut att vara störst. Enklast att ha med sig i vardagen Såg ut att fungera bäst för mig Alla verkar så himla små Ser stora avskilda fack Flera fack, lättare att sortera Mindre i storlek och tillräckligt med plats för min medicin. Även bra med en liten om man ska bort över dagen Kan inte bli fel .piper när det är dags . Den såg liten och smidig ut att ha med sig mest lik den jag har Gillar designen. Verkar lättöppnad Ser minst ut, inte så klumpig. Hade egentligen inte valt någon av de ovan. Ingen av dessa ser enkla ut Ser ut att vara lätt att dela i Ser ut att rymma mycket medicin Såg mest praktiskt ut Verkar vara enkel att använda. Smidigt att ta med en dos tabletter om man ska iväg. Barnsäkert lås vet inte, ser/vet inte vad det är för skillnad på dem så valde bara en på måfå.   Har just nu ingen dosett o svår att öppna o har folk som delade till mig när dosetterna var igång Bra att varje dag går att ta med och har flera fack bo a för vid behovstabletter. Snygg! Lagom stor. Dåligt att den är lite i trögaste laget men fungerar bättre än de flesta. Den jag har testat hade tröga luckor som var svåröppnade. Har inget behov av dosett i dagsläget Bra är att den är rymlig, vilket gör att alla mediciner får plats. Dåligt är att den kan vara lite svår att öppna om jag har väldigt ont i händerna/fingrarna. 0 Inget Bra att den ör liten Krånglig För stor och klumpig Lite för små fack. Svår fylla på 

Bra att det är stora fack, dåligt att den är svår öppnad och bara en vecka. inget Liten o pillig Inte för stor o lätt att öppna facken Lätt att fylla på. För små fack, större kapslar fastnar. Svårt att öppna när man har ett skov. Vet ej Inga bra alternativ Bra är att jag har så mycket mediciner så alla får plats. Dåliga är att man ska skjuta öppningarna Svårt att få ner pillrena pga små fack Svåröppnad men bra stl på fack Lättöppnad. Lättöppnad Trögt å pilligt Tråkig o liten 
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lättöppnad kräver ingen styrka Stora o otympliga... Z K Jag har ingen av de visade dosetterna Lite små fack Bra: lätt att öppna och påminner mig om jag har tagit Kina mediciner eller ej! Det är bra för att den är enkel att öppna. Använder ingen ännu. Smidig och lätt att ha med sig Fördelen är att kunna dela medicinen för iaf en vecka framöver, det ger en bra koll på vilka mediciner man tagit eller om man glömt några. Nackdelen är att det endast får plats hälften av de mediciner jag skulle behöva få plats med i de delar som är enkla att ta med sig. Jag tar medicin upp till 4 ggr på en dag och är oftast bara hemma till morgon och kvällsmedicinen. Kul om de kom i roliga färger. Se ovan, hade gärna haft ett extra fack. Lite svårt att få ut tabletterna ibland Facken uppbyggd på ett bra sätt men de där plastdelaena är ibland svåra att sätta tillbaka 

Pillriga Skulle behövas större fack då mina tabletter är stora Liten och relativt lätt att öppna Allt bra Bra att man kan flytta "väggarna" i beroende på hur många och vad man tar för medicin tycker den fyller den funktion och plats för de mediciner jag behöver lätt att sköta. Trög Nätt & liten, bra. När man reser bort och man behöver bara pilla med den 1ggr/ veckan De är för små får inte plats med alla pillren har en del större För liten Har ingen Har ganska mycket mediciner så har den stora dosetten där alla får plats. Barnsäker har ingen   Nej Inga Idag apdos användare tidigare dosetter o dessa påsar svår o riva av på rullen . nej Svårt att hitta en modell som inte riskerar att gå upp av sig själv men som ändå är lätt nog att få upp. Och så vill jag ha en där varje dag är separat men inte pytteliten och som ser trevlig ut. En dosett måste vara enkel, både att få tabletter och se om jag missat eller ej Vad man anser om sin medicinlåda i termer av funktionalitet kan bero mycket på hur många och hur ofta man tar mediciner. Jag tar endast på morgonen, men jag tar ändå 7 tabletter. De skulle aldrig fått plats i en enda liten fåra i dagsfacket, men eftersom att jag inte 

tar fler under dagen så kan jag fördela dem över alla småfack för dagen (under alla olika klockslag). En viss svårighet är att komma ihåg medicinerna om man inte har medicinlådan framme på bordet. Inte lika svårt för mig som har det som rutin varje morgon, men kan tänka mig att det blir ett problem för dem tar fler mediciner under specifika klockslag under dagen. 0 Stockholm ligger så ocentralt Neh Enkel och påverka gärna dom som gör förpackningarna Nope Finns många men just nu var jag inne på svara på frågor och inte funderingar. Massor men hoppar Tar tid Nej inga 
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Praktiskt att kunna packa en vecka åt gången. Elektroniska grejer måste kunna rengöras ordentligt. Dosetten har man framme. Man spiller på den ibland. Vet ej Bra att utveckla detta Nej - Får inte vara för liten Är man i skov är det även omöjligt att trycka ut tabletter ur kartan Bra med mer arbete om lättöppnade förpackningar o dosetter Vet inte Z B Har vid flera tillfällen påpekat att Apoteket skulle vidarebefordra min klagan till de som bestämmer förpackningarna. Men inget händer..... Fel ort Pillerdosor är inte bara för att påminna oss, men det måste vara lätt att öppna och lätt att ha med sig när man reser. Option 3 såg lätta att öppna, men det var för stor och klumpig för händerna. Jag skulle egentligen inte välja något av dessa alternativ. Har inga. Tack för ni försöker komma med bra lösningar. Bra att någon frågarså många utbytbara medicinförpackningar som man knappt tar sig in i Viktigt att dagsransonen kan tas bort. Har inga mer Tycker de verkar små och pilliga ... Fler och större fack är önskvärt Ings Tråkigt att behöva be om hjälp med att öppna burkar över lag Jag är nöjd med den jag har idag. Dock skulle det underlätta med påminnelse ibland inga Alla dosetter och medicin förpackningar är för pilliga när man har dålig motorik 

Har inga Behöver ingen Dosetterna kan alltid förbättras 
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  11 personer lämnade epostadress   
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Bilaga 3. Funktionsanalys  Uppdragsgivare: Victrix AB Projekt: Dosis, pillerdosa Detalj: Hel produkt Datum: 2017-03-20 Funktionerna klassificerades efter Huvudfunktion (hf), Nödvändig funktion (N) och Önskvärd funktion (Ö) Funktionsområde: Brukarfunktioner 

  Funktionsområde: Ergonomi Funktion Klass* Anmärkning Maximera Bärbarhet Ö  Underlätta  Öppning N  Underlätta Stängning N  Erbjuda Greppvänlighet N  Minimera Vikt Ö  Undvika Vassa kanter Ö   Funktionsområde: Säkerhet Funktion Klass* Anmärkning Undvika Lösa delar Ö  Undvika Vassa kanter Ö  Förhindra Oavsiktlig öppning N  Medge Kemikalieresistens N  Medge Låg porositet N  Tåla Tuffa tag Ö  Undvika Facksläppning N    

Funktion Klass* Anmärkning Medge  Pillerförvaring hf  Underlätta Självmedicinering N  Erbjuda Brukarglädje Ö  Skydda Innehåll N  Erbjuda Greppvänlighet N  Medge Bärbarhet N  Underlätta  Bärbarhet Ö  Medge Anvisningar N  Erbjuda Anpassning N  Erbjuda  Brukarstolthet Ö  Underlätta Fackinfästning N  
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Funktionsområde: Produktion Funktion Klass* Anmärkning Maximera Produktionsvänlighet N  Skapa Dfm N  Skapa Dfa N  Minimera Produktionskostnad Ö  Utnyttja Standardkomponenter Ö  Utnyttja Standardmaskiner Ö  Minimera Produktionstid Ö  Minimera Hantverksarbete Ö   Funktionsområde: Konstruktion Funktion Klass* Anmärkning Medge Montering N  Medge  Produktion N  Maximera Hållbarhet Ö  Minimera Sprickkänslighet Ö  Maximera  Materialhållfasthet Ö  Förhindra Missfärgning Ö  Erbjuda  Komfort Ö  Maximera Brukarvänlighet Ö  Maximera Miljövänlighet Ö  Äga Självklarhet Ö  Tåla Klimatvariationer Ö  Tåla  Miljö Ö  Minimera Vikt Ö   Funktionsområde: Marknadsföring Funktion Klass* Anmärkning Minimera  Tillverkningskostnad Ö  Uttrycka Kvalitet Ö  Uttrycka  Enkelhet Ö  Skapa Nyhetsvärde N  Utnyttja Försäljningskanaler N  Understryka Företagsimage N  Erbjuda Målgruppsanpassning N  Skapa  Efterfrågan Ö  Skapa Intresse Ö  Inge Trygghet Ö      



24  

Bilaga 4. Moodboard 
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Bilaga 5. Skisser 

Brainstorming 
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6-3-5 
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Bilaga 6. Tester Falltest 
 Timex Timex S GB Orange Gul Grön Blå, ensam Ocean 1  3   3-5   1-8   1 2 1,3,4 1,3 b 4,7  2-5 7-8 1-3 5-7  1 3 4     1-2, 7    4  4   

 1-2,4,6-7   1 5 HELA 1,2,3       6 HELA 1,3,4  7  1,2,4,6,7   7 Försök 1,3,4  4,7    1 8 Avbrutet 1,3  6  1-2, 4-8   2,3 9 Försök 1,3  4,7 1-3,8 1-3,5-7   10 Avbrutet 1,4  4 1-2,4,6-8    Fall 6 3 5 2 7 8 4 1  Öppningsstyrka [mN] 
 Timex  Timex S GB Orange Gul Grön Blå, ensam Ocean 1 980 700 450 250 450 220 450 450 2 990 650 400 250 450 135 350 320 3 1000 700 340 350 350 150 350 370 4 1010 550 320 300 430 165 350 350 5 1000 670 420 270 350 150 350 340 6 1020 670 470 270 370 165 450 350 7 980 610 420 410 400 180 320 340 8 950 610 420 300 300 165 300 330 9 800 600 450 270 500 150 320 350 10 850 600 500 320 370 150 360 420 Medel 958 636 419 299 397 163 360 362 Öppning 8 7 6 2 5 1 3 4      
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Sammanställning, placering 
 Timex Timex S GB Orange Gul Grön Blå, ensam Ocean Fall 6 3 5 2 7 8 4 1 Öppning 8 7 6 2 5 1 3 4 TOT 14 10 11 4 12 9 7 5 RES 8 5 6 1 7 4 3 2   
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Bilaga 7. Materialval Pillerfacken 
Property Classification 
Transparency Yes 
Food contact Yes 
RoHS EU Compliant Yes 
Polymer Injection Molding Excellent 
Water fresh: Acceptable Excellent 
Weak Acids: Acceptable Excellent 
Stong acids Limited use, Acceptable, Excellent 
Weak alkalis Acceptable, Excellent 
Strong alkalis Unacceptable 
UV radiation Fair, Good, Excellent  

 Lock 
Property Classification 
Transparency Yes 
Food contact Yes 
RoHS EU Compliant Yes 
Polymer Injection Molding Excellent 
Water fresh: Acceptable Excellent 
Weak Acids: Acceptable Excellent 
Stong acids Limited use, Acceptable, Excellent 
Weak alkalis Acceptable, Excellent 
Strong alkalis Unacceptable 
Fatigue strength at 10^7 cycles 7 MPa 
Elongation 90% Strain   
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Bilagor 8. CAD-Ritningar 
                       



davidern
Dosis

DatumSkapad av RitningsnrDosis_10s 1/2
MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av2017-06-20Skala1:1Ämne/Dimension

MF217X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning112,4
110

85,823,5 112,4



davidern
Dosis

DatumSkapad av Ritningsnr
DOSIS_10s 2/2

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av2017-06-20Skala
1:1

Ämne/Dimension

MF217X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

31

61

71
5111 4221

Item
Number

Document
Number

Title Material Quantity

1 DOSIS_13 Överdel ABS 1

2 DOSIS_11 Underdel ABS 1

3 DOSIS_12 Batterilucka ABS 1

4 DOSIS_15 Pillerfack PC 2

5 DOSIS_14 Membran N/A 1

6 DOSIS_16 Lock 1-4 PP 1

7 DOSIS_17 Lock 5-8 PP 1



davidern
Underdel

DatumSkapad av Ritningsnr
Dosis_11

Material
ABS

Godkänd av Ersätter Ersatt av2017-06-20Skala
1:1

Ämne/Dimension

MF217X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

2,19 X2 4 X2

2,19 x2 2

8

12

8

6,38

6,38 X2

9,336,2 x2

6,2 x2

20,6736

42,8

42,8

2
5,41 46

1,2 1
1,2

2 1 3 6,2 750508,2 59,6110 R 0,2

R 0,2 1,2342,858 11,5 12,7



davidern
Underdelen

DatumSkapad av Ritningsnr
Dosis_11_2

Material
ABS

Godkänd av Ersätter Ersatt av2017-06-20Skala
1:1

Ämne/Dimension

MF217X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

1,22 x2 2

1,2

10,4

13,6

14,4

6,2 5

1013,2

6,2

6,2 x2 34,442,8

42,8

1
4,753,2

17

1,2
1,2

50 10
508,2

43

52106 110



davidern
Batterilucka

DatumSkapad av Ritningsnr
Dosis_12

Material
ABS

Godkänd av Ersätter Ersatt av2017-06-20Skala
1:1

Ämne/Dimension

MF217X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

1 594 60 37 4,5936 R 0,1

2416,5

5,66 10,95,66 1
1 R 0,1

11 44 11 1,233774,38 R 0,1R 1R 2



davidern
Överdel

DatumSkapad av Ritningsnr
Dosis_13

Material
ABS

Godkänd av Ersätter Ersatt av2017-06-20Skala
1:1

Ämne/Dimension

MF217X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

123 1
110

115 1
14,45 5

O
41,7314,55 3,2106

106
1,2 0,5

1,2
6,2O

426,4
27 27 27



davidern
Membran

DatumSkapad av Ritningsnr
Dosis_14

Material
N/A

Godkänd av Ersätter Ersatt av2017-06-20Skala
1:1

Ämne/Dimension

MF217X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

48,55 6
6108

23,7140,8 85°
85°

1

21

11,8O
11 x4



davidern
Pillerfack

DatumSkapad av RitningsnrDosis_15
Material
PC

Godkänd av Ersätter Ersatt av2017-06-20Skala
1:1

Ämne/Dimension

MF217X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

10112
12

110 R 0,2 X86,66 20 X4 111 X3
106 1,211 R 0,2 R 0,2R 0,5 R 1

1,21,8 33

511
34,031,2 X2 21,5

2,5
R 0,2 1,53,68 R 25,4

3 X8
2,24,1 1,5



davidern
Lock

DatumSkapad av Ritningsnr
Dosis_16

Material
PP

Godkänd av Ersätter Ersatt av2017-06-20Skala
1:1

Ämne/Dimension

MF217X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

31,8

31,8
27

1,5
0,2

26,5 0,227 28
107110 0,2

0,3 10,5 22 24
1,2 220,3 1R 0,1R 0,5

R 0,6 R 0,85
110° 3 20


