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Sammanfattning 
Dosis® är en digital doseringsask från Victrix AB som med hjälp av en inbyggd 

datorenhet kan ställas in för att påminna patienter om doseringstillfällen genom 

alarm, röstmeddelande och vibration. För att vidareanpassa Dosis® till patienter 

med kognitiva nedsättningar vill Victrix AB implementera en låsfunktion till 

doseringsfacken. Facken skall endast kunna öppnas under doseringstillfällen för 

att undvika felmedicinering. 

 

Detta arbete fokuserar på att skapa underlag för utvecklingen av denna låsfunktion 

till Dosis®. Genom att bryta ned låsets funktion i delfunktioner har koncept 

strategiskt kunnat utvecklas. Genom ett morfologiskt schema har utvalda 

konceptfragment från alla låsets delfunktioner slutligen kombinerats till sex 

potentiella lösningar.   

Nyckelord 
Dosis, lås, låsfunktion, doseringsask
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Abstract 
Dosis® is a digital pill box from Victrix AB which has a built in computer unit 

that can be set to remind patients of when it’s time to take their medicine through 

alarm, voice messages and vibrations. To adapt Dosis® for patients with cognitive 

dysfunctions Victrix AB wants to implement an automated locking system. The 

locking system is supposed to prevent patients from opening pill compartments 

outside of the pre-set time for medication. By doing this Victrix AB hopes to 

decrease the risk of these patience overdosing. 

This work is focused on producing a basis from which an automated locking 

system could be designed. The function of the locking system was broken down 

into sub functions, making it possible to strategically develop new solutions. 

Through a morphological schedule chosen concept fragments where combined 

from all sub functions to finally produce six potential solutions. 
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1  

1.1 Bakgrund 

För att en effektiv behandling skall kunna ske med hjälp av läkemedel är det 

viktigt att ordinationen fullföljs. Undersökningar visar att två tredjedelar av alla 

patienter som ordinerats medicin för långtidsbehandling av sjukdomar inte följer 

det rekommenderade intaget. (Dosis.se, 2019) 

Efter att ett recept utfärdats visar undersökning att:  

   - 1/3 av patienter tar medicinerna enligt ordination 

   - 1/3 tar mindre doser eller en viss del av medicinerna 

   - 1/3 använder aldrig medicinerna de köpt ut från apoteket 

För att råda bot på detta har Victrix AB utvecklat produkten Dosis® som funnits 

på marknaden sedan 2005. Det är en doseringsask som består av en monterbar 

datorenhet med löstagbara doseringsfack (i fortsättningen refererade till som 

doseringsmoduler). Datorenheten har en display och klocka som påminner om 

doseringstillfällen med alarm och berättar vilken dos som ska tas. Datorenheten 

dokumenterar även uteblivna intag för att ge patientens läkare bättre möjligheter 

att utvärdera medicineringen. 



   
 

 

Victrix AB har arbetat sen 2014 med den nya versionen av Dosis® som är tänkt 

att släppas på marknaden inom några år. Den nya versionen har en uppdaterad 

display och NFC-mottagare för att kunna överföra statistik och andra inställningar 

trådlöst via en smartphone. Doseringsmodulen är också under utveckling och 

planeras att ha en mer användarvänlig design samt tillverkas i olika modeller 

beroende på behov. Om patienten till exempel har en kognitiv sjukdom kan det 

krävas att facken ej går att öppna utanför de inprogrammerade doseringstillfällena 

för att undvika överdoseringar.  

1.2 Syfte 

Victrix AB har under utvecklingen av den nya dosisversionen utnyttjat flertalet 

examensarbeten som utförts inom företaget för att undersöka möjligheterna för sin 

produkt. Många av dessa arbeten börjar från grunden och har som ambition att 

presentera ett konkret lösningsförslag som fyller något av Dosis® 

utvecklingsbehov. Dessa examensarbeten har ofta begränsade resurser och tid som 

ej korrelerar med vad ett företag vanligtvis behöver lägga ned för att lösa ett 

delproblem. Det går att argumentera att detta ger upphov till genvägar under 

arbetet för att examensarbetet skall kunna nå sina mål. Därför kommer detta 

projekt ej att fokusera på konkreta lösningar utan istället fokusera på att producera 

underlag som skall kunna utnyttjas inom kommande arbeten inom Victrix AB. 

Figur 1: Sprängskiss av den nya Dosisversionen. 



   
 

 

1.3 Mål 

Att presentera underlag för vidareutveckling av Dosis® doseringsmodul med 

fokus på dess funktion. Doseringsmodulens funktion hänvisar i detta arbete till att 

undersöka hur doseringsfacken kan utrustas med programmerbara lås.  

1.4 Lösningsmetod 

Följande är metoder och verktyg som utnyttjats under projektet för att 

systematiskt lösa det aktuella problemet. 

1.4.1 Tidigare arbeten och dokument 
Tidigare examensarbeten hos Victrix AB samt existerande produktdetaljer för 

utvecklingen av den nya dosisversionen har använts för att få en förståelse för 

produkten och dess användare. Ej dokumenterad information som användarbehov 

har muntligt diskuterats med Victrix AB för att i detta projekt kunna dokumentera 

användarbehoven baserat på denna kunskap och kundförståelse. 

1.4.2 House of Quality 
Funktionskartan som är vanlig inom QFD användes för att etablera kopplingar 

mellan användarbehov och doseringsmodulens egenskaper. Resultatet användes 

för att öka förståelse för produkten, kunna säkerställa fokusområden samt att 

kunna värdesätta egenskaperna vid potentiella konceptsållningar. 

1.4.3 Eppinger 2014 
Eppingers arbetsmetoder har utnyttjats som vägledning vid utarbetningen av 

användarbehov, produktegenskaper och koncept. Eppinger föreslår arbetsmetoder 

som följts men justerats vid behov för att överensstämma med detta projekts 

ambitioner. 

1.4.3.1 Konceptgenerering 
Eppinger beskriver en femstegsmetod för konceptgenerering som utnyttjades för 

att utforska och strukturera potentiella konceptmöjligheter. (Eppinger, 2014). 

1. Tydliggöra problemet 

Låsfunktionen bryts ned till delproblem för att utveckla en förståelse för 

produkten och systematiskt kunna hitta lösningar till varje delfunktion. 



   
 

 

2. Extern sökning 

Extern data och existerande lösningar från andra produkter granskas genom en 

benchmarking för att hitta inspiration till delproblemen. 

3. Intern sökning 

Lösningsmöjligheter och idéer genereras genom brainstorming från 

projektgruppens kreativitet och befintliga kunskaper. 

4. Systematisk utforskning 

Delproblemens lösningar från tidigare steg kombineras för att undersöka 

potentiella helhetslösningar. 

5. Reflektion över lösningarna och processen 

1.4.3.2 Blackbox 
Blackbox-metoden användes i steg 1 för att dela upp låsfunktionen i delproblem 

där varje del kan utvecklas separat. (Eppinger, 2014). 

1.4.3.3 Funktionsträd 
Ett funktionsträd utvecklades iterativt under konceptgenereringsprocessen för att 

sålla och kartlägga kopplingar mellan delproblem, funktioner och lösningsförslag. 

(Eppinger, 2014). 

1.4.3.4 Morfologiskt schema 
Ett morfologiskt schema användes för att organisera konceptfragmenten i 

delproblem för att sedan kunna kombinera dem. (Eppinger, 2014). 

1.4.4 Creo Parametrics & Keyshot 
Har använts vid utformning av digitala 3D-modeller för att illustrera 

konceptförslag och idéer. 

1.4.5 3D-printing 
Den nya dosisversionen skrevs ut med 3D-skrivaren Ultimaker 2+ för att öka 

projektteamets förståelse för dess utformning och dimensioner.  

  



   
 

 

 

1.5 Avgränsningar 

Projektet kommer inte att: 

• Presentera färdiga koncept eller lösningar utan endast underlag och idéer 

som kan underlätta framtida arbeten på låsfunktionen. 

• Behandla programmering. 

• Behandla nödvändiga förändringar eller vidareutveckling av datorenheten. 



   
 

 

  



   
 

 

2 Förundersökning 

2.1 Victrix AB 

Victrix AB är ett entreprenörsföretag som drivs av Susanne Goldberg sedan 1970. 

Företaget utvecklade design för kläder innan de bytte till dagens tekniska 

inriktning 1999. Företaget fokuserar idag på medicinska hjälpmedel, Dosis®, som 

ska underlätta självständig medicinering och utvärdering av medicineringsplaner. 

Företaget har sedan 2001 doseringsasken Dosis® på marknaden som är en 

doseringsask med påminnelsefunktion.  

2.2 Nuvarande produkt 

Victrix AB har sedan 2014 arbetat med en ny version på den tidigare Dosis® för 

att modernisera konceptet och kunna täcka fler användarbehov. Victrix AB har de 

senaste åren samarbetat med flera olika studenter genom examensarbeten för att 

utveckla och undersöka hur den nya versionen kan se ut och fungera. Projekten 

har behandlat olika komponenter på doseringsasken beroende på 

studenten/studenternas inriktning och kompetens.  

Den nya versionen består av två stycken huvudkomponenter; datorenhet och 

löstagbar doseringsmodul. Datorenheten har plats för två doseringsmoduler 

beroende på patientens behov av doseringstillfällen.  

2.2.1 Datorenheten 
Datorenheten består av ett gränssnitt med skärm och knappar samt tillhörande 

elektronik. Genom gränssnitten kan ett alarmsystem hanteras som vid 

medicineringstillfällen påminner patienten att ta sin medicin. Dioder på 

datorenheten indikerar under alarmet vilket fack som skall öppnas genom att lysa 

upp detta. Datorenheten sparar information om genomförda och uteblivna 

doseringstillfällen vilket kan utnyttjas av läkaren för att utvärdera patientens 

medicineringsplan. Datorenheten är även utrustad med röstsignal, och vibration 

för att patienter med kognitiva funktionsnedsättningar skall kunna få information 

om när det är dags att ta sin medicin. 



   
 

 

Datorenheten drivs av tre stycken AAA-batterier som ger en utgående spänning på 

3.3 V och är utrustad med en mikrokontroller och en MCU processor.   

2.2.2 Doseringsmodulen 
Doseringsmodulen monteras på datorenheten genom ett T-spår. Den består av fyra 

stycken genomskinliga doseringsfack som kan lysas upp med datorenhetens 

dioder vid respektive doseringstillfälle. Insidan av doseringsfacken har en konkav 

yta för att underlätta upptagning av tabletter. Doseringsfackens lock är tydligt 

numrerade med både siffror och brailleskrift och är tillsammans med facken 

tillräckligt breda för att passa de flesta fingerstorlekar. 

Doseringsmodulen är tillverkad i fem stycken delar, en grundenhet med 

doseringsfack och T-spår samt fyra lock. För att locken skall kunna monteras har 

de en vikbar del som består av en tunnare sektion som fungerar som ett gångjärn.  

De monteras ihop genom att den vikbara delen av locken skjuts ner i ett spår vid 

fackens baksida. Doseringsfacken med T-spår är tillverkade i polykarbonatplast 

medan locken är av den mjukare plasten polypropen för att den vikbara delen skall 

gå att böja. 

Figur 2: Bild på datorenhet. 

Figur 3: Doseringsmodulen och dess orientering. 



   
 

 

 

 

Locken hålls stängda med hjälp av snäppfästen på doseringsfackens öppningssida. 

Med ett överhäng på locken kan patienten lättare få grepp vid öppning. 

Doseringsfacken har urgröpningar på öppningssidan under snäppfästena för att 

göra locken mer lättåtkomliga för fingrar, alternativt verktyg eller knogar.  

2.3 Tidigare Arbeten 

Projekt som tidigare utförts på Dosis® genom Victrix AB har granskats för att 

hitta information som relaterar till och kan underlätta utvecklandet av 

doseringsmodulen.  

2.3.1 “Utveckling av pillerdosa för underlättande av 
självmedicinering” 

Denna rapport var den som främst relaterade till det här projektet. Rapporten går 

brett igenom andra potentiella utformningar på Dosis® från helhetsdesign till 

snäppfästen och material. I detta projekt utfördes även en enkätundersökning där 

personer med reumatism delgav sina åsikter om doseringsaskar och 

förpackningar. (Öhman, 2017) 

2.3.2 “Developing a portable system for medicine dosage” 
Rapporten behandlar det elektroniska system som ska hantera programmeringen 

av larm, ljudinspelning och uppspelning samt display med tillhörande knappar 

och batteri (Richert, 2018). Kommer ej refereras till i detta projekt då Richert ej 

hanterar den fysiska utformningen av lådor eller låsfunktioner. 

2.3.3 ”En vardag med många mediciner”  
Detta är ett projekt som utfördes i samarbete med Victrix AB med att utveckla en 

ny elektronisk doseringslåda innan arbetet med den nya versionen av Dosis® 

påbörjats. Resultatet utnyttjades aldrig av Victrix och innehållet kommer därför ej 

att hanteras i detta projekt. (Mårefors, 2013) 



   
 

 

2.4 Uttalade brister på nya Dosis® 

Här presenteras redan kända brister och utvecklingsmöjligheter på den nuvarande 

doseringsmodulen. 

2.4.1 Låsfunktion 
Victrix AB är intresserade av en låsfunktion som håller alla doseringsfack låsta 

utanför doseringstillfällena. Låsfunktionen skulle minska risken för överdosering 

samt möjliggöra mer pålitlig dokumentationen kring genomförda och uteblivna 

doseringarna. 

2.4.2 Enhandsöppning 
En annan saknad funktion är att möjliggöra ett öppningsalternativ för patienter 

som endast har en fungerande hand (Öhman 2017).  

2.4.3 Många vassa hörn.  
De nuvarande vassa hörnen ökar risken för att patienter kan göra sig illa på 

produkten samt försämrar Dosis® hållbarheten vid fall (Öhman 2017).  

2.4.4 Motstridande utformning  
Lockens snäppförband på doseringsmodulen motstrider för tillfället den 

avrundade yta under locket som skall möjliggöra för patienter att öppna dessa med 

verktyg vid behov. Snäppfästet sticker ut och försämrar åtkomst. 

2.5 Sjukdomar 

Dosis® är designad för att kunna användas av patienter med många olika typer av 

behov och här presenteras de diagnoser som är extra viktiga för detta arbete. 

Figur 4: Bild på snäppförbandet som försämrar åtkomst. 



   
 

 

2.5.1 Demens och alzheimer 
Dosis® utvecklades först för att patienter med demens ska kunna fungera mer 

självständigt (Victrix 2019). Patienter med demens kan ha problem med 

närminnet och att tolka sin omgivning. Alzheimers är den vanligaste typen av 

demens och diagnostiseras när hjärnceller i olika områden av hjärnan börjar 

förtvina (1177.se, 2019). Sjukdomen försämrar patientens kognitiva förmåga 

gradvis från återkommande minnesproblem till bristande verklighetsuppfattning 

samt fysiska funktionsnedsättningar (2019. demenscentrum.se). 

Dosis® kan hjälpa alzheimerpatienter att i en längre tid klara sig självständigt när 

det kommer till medicinering genom att de blir påminda om doseringstillfällena. 

För dessa patienter är det viktigt att doseringsmodulen är lättförståelig samt enkel 

att öppna både mekaniskt och kraftmässigt. Vid en innovativ design som kan 

tyckas förenklad i sin utformning kan en patient med demens bli förvirrad över 

hur den ska användas om funktionen inte känns bekant (till exempel om 

doseringsfack öppnas med ett knapptryck istället för att öppna locken manuellt) 

(Victrix, 2019). 

2.5.2 Reumatism 
Reumatism är en ledsjukdom som ofta leder till att lederna i fingrar och handleder 

blir inflammerade, svullnar upp och blir stela. Reumatiker kan ha svårt för att 

utföra finmotoriska rörelser vilket betyder att öppning utav förpackningar och 

lock kan bli problematiska och smärtsamma (Reumatiskasjukdomar.se, 2019). För 

att patienter med reumatism enkelt skall kunna använda Dosis® är det viktigt att 

produkten är ergonomiskt utformad med avrundade hörn och lock som enkelt går 

att ta tag i eller öppnas med en knoge (Öhman, enkätundersökning, 2017).  



   
 

 

  



   
 

 

 

3 Undersökning av användarbehov 

För att öka förståelsen för doseringsmodulen och dess egenskaper behövdes 

relaterade användarbehov fastställas. I brist på dokumenterade användarbehov 

skapades en ny undersökning baserat på insamlad fakta från relaterade områden 

och tidigare Dosis® projekt samt diskussioner med Victrix AB. På grund av 

projektets tidsomfång kunde ingen ny grundlig användarundersökning utföras 

med nya användarintervjuer och tester. 

3.1 Framställning av kundbehov 

I rapporten ”Utveckling av pillerdosa för underlättande av självmedicinering” 

presenteras en lista över kravspecifikationer för Dosis® och även 

enkätundersökningar om reumatikers åsikter och förmåga att öppna olika typer av 

behållare. Resultatet av denna analys visade på att de viktigaste egenskaperna hos 

en behållare för en reumatiker är att lock bör ha stor greppyta och ej sitta för hårt. 

Utformningen på produkter bör även ha avrundade kanter för att undvika att 

användarna med ömtåliga händer gör illa sig på dem (Öhman et al 2017). 

  



   
 

 

 

Användarbehov Betydelse 
Täcker grundbehoven 
för en doseringsmodul 

till Dosis®. 
 

Varje fack rymmer alla 
tabletter för 

doseringstillfället 
5 

Antal fack täcker en dags 
medicinering 5 

Inte för tung 3 
Håller 

dimensioneringskrav 5 

Inger trygghet hos 
patienten  

Hjälper kund att inte ta 
medicin vid fel tidpunkt 5 

Ergonomisk 3 
Intuitiv 4 

Tar hänsyn till patienter 
med funktionshinder  

Enkel att öppna 4 
Enkelt att få upp tabletter 

med fingret 3 

Enkel att hålla i 3 
Håller länge  

Tål oömt användande 3 
Figur 5: Tabell över användarbehov 

De kravspecifikationer i rapporten som kunde relateras till doseringsmodulen 

utvärderades sedan för att klargöra vilka typer av användarbehov kraven skulle 

kunna vända sig till. Med en ökad förståelse för produkten, dess tänkta användare 

och med hänsyn till förundersökningen genererades användarbehov som ansågs 

realistiska och relevanta. Användarbehoven vägdes sedan genom projektgruppens 

omdöme och sakkunskap, se figur 5. 

3.2 Framställning av produktegenskaper 

Nya egenskaper, så som låsbara fack, formulerades tillsammans med de redan 

existerande produktkraven för att säkerställa att de nya användarbehoven möts av 

doseringsmodulen, se figur 6. 

 



   
 

 

Fack dimensioner 
”Rymmer minst 10 fullstora 
tabletter” 
 

Antal fack 4 st 

Fäste till datorenhet T-Spår 

Totala dimensioner 38,6x110x23,5 mm 

Låsbara fack styrs av datorenheten 

Avrundade kanter Binärt 

Tydlig symboler och rörliga 
delar Subj. 

Stora greppbara lock Subj. 

Låg öppningskraft Okänd summa 

Avrundning under lock Binärt. 

Avrundade kanter inuti fack Binärt. 

Material polykarbonat 

Snäppfäste Öppnas ej vid fall 

Tjocklek 2 mm 

Estetisk utformning Subj. 

Inga svåråtkomna utrymmen Subj. 
Figur 6: Tabell över produktens användarbehov. 

3.3 House of Quality 

För att öka förståelsen för hur produktegenskaperna relaterar till varandra och till 

användarbehoven infördes både användarbehov och egenskaper i ett ”House of 

Quality” diagram, se figur 7. Diagrammet belyser vikten av olika 

produktegenskaper beroende på vilka och hur många användarbehov de kan 

kopplas till. Diagrammet visar tydligt på att låsfunktionen är den enskilt viktigaste 

egenskapen. Vikten av en ergonomisk och användarvänlig utformning kommer 

strax efter. Diagrammet visar på att låsfunktionen bör prioriteras eftersom den är 

en större teknisk utmaning än utformningen. Utformningen berörs i sin tur av hur 

låsfunktionen implementeras vilket stärker detta beslut. 
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Figur 7: House of Quality visar relationen mellan användarbehov 
och egenskaper. 



   
 

 

 

4 Komponenter och benchmarking 

Med hänsyn till doseringsmodulens dimensioner behöver en låsfunktion anpassas 

till en begränsad volym. Lösningar som utnyttjas i andra doseringsaskar 

undersöks därför samt komponenter som kan utnyttjas vid utvecklandet av nya 

koncept. 

4.1 Existerande lösningar 

Det finns ett flertal existerande doseringsaskar på marknaden med låsfunktioner, 

både tidsinställda och manuella. Designerna skiljer sig från Dosis® (med sina 

löstagbara doseringsmoduler) men deras låsfunktioner kan möjligtvis anpassas till 

Dosis® utformning. 

4.1.1 Doseringsask med manuellt lås 
Denna doseringsask är tillverkad i plast med transparenta lock för att tabletterna 

ska synas, se figur 8. För att facken ej skall öppnas upp av misstag finns det ett 

manuellt lås som håller locken stängda. Genom en knapp på sidan av 

doseringsasken kan låset regleras. Reglaget styr en skena som har en hake på varje 

lock som håller facken låsta. När knappen roteras från låst läge flyttas hakarna och 

samtliga fack kan öppnas. (Bexen, 2019) 

Figur 8: Bexen, doseringsdosa med manuellt 
låsbara lock. 



   
 

 

Varje fack är även utrustat med ett enklare snäppfäste som kan öppnas i olåstläge 

med en lättare kraftpåverkan. Locken håller sig därför stängda i olåstläge tills en 

patient väljer att öppna dem. 

  

4.1.2 Medminder 
Medminder är en rektangulär doseringsask med 28 stycken fack (28 doser per 

vecka, 4 per dag), se figur 9. Medminder säljer två varianter av sin doseringsask 

en med och en utan inställbar låsfunktion. (Medminder 2019) 

Medminder har amerikanskt patent för två låsfunktioner till sin produkt 

(Medminder 2019). Den ena lösningen består av två motordrivna kamaxlar som 

sträcker sig tvärsöver lådan, en lodrätt och en vågrätt. Båda kamaxlarna kan röra 

sig längst kanterna på doseringsasken och öppna det fack där de korsar varandra. 

Den andra lösningen består av en motordriven lina med släde som påverkar 

låsmekanismen och öppnar separata fack. 

Doseringsasken fylls på genom att lyfta hela framsidan på produkten då detta 

öppnar samtliga fack. 

 

Figur 9: Medminder, när ett lock öppnas kan hela 
doseringsfacket tas ut 



   
 

 

4.1.3 Careousell 
Careousell är en cirkulär doseringsask med ett roterbart facksystem kring en rund 

datorenheten, se figur 10. Produkten har en påminnelsefunktion med blinkande 

ljus och ljudsignal. Produkten är normalt helt försluten med endast en smal 

öppning för ett fack åt gången. När ett doseringstillfälle infaller roterar en 

elektrisk motor den inre fackplattan så att rätt doseringsfack kommer till 

öppningen. Genom att öppna upp hela överdelen (av produkten) kan samtliga 

doseringsfack fyllas på (Pharmacell Medication Systems ltd, 2019) 

4.2 Elektriska motorer 

För att en automatiserad låsfunktion skall kunna drivas i doseringsmodulen 

behövs en motor som med rätt signal och elektricitet kan bidra med den rörelse 

energi som en låsfunktion kan utgå ifrån. 

4.2.1 servomotorer  
En servomotor är en elektrisk motor som består av fyra komponenter, DC-motor, 

kuggdrev, positionsgivare och en styrenhet. Servomotorer är vanliga och finns i 

allt från leksaker till industrirobotar. En servomotors utgångsaxel positioneras 

eller vinklas beroende på den inkommande elektricitetens pulsbredd. Genom en 

potentiometer kan det elektriska motståndet justeras så att pulserna förändras efter 

behov. Genom att varje position har en specifik pulsbredd kan motorn orientera 

sig när den startas upp. Servomotorer finns med både med linjära och roterande 

Figur 10: Careousell med överdelen öppnad 
för påfyllning 



   
 

 

utgående rörelser. Den har fördelen att den är väldigt exakt i sina rörelser och vid 

behov klarar av höga varvtal. (Drivteknik, 2019) 

4.2.2 Stegmotor 
En stegmotor är en borstlös elektrisk motor som består av en statisk magnet 

(rotor) som har form av ett kugghjul. De yttre spolarna ger små impulser som får 

rotorn att rotera. Eftersom statorn håller kugghjulet vid en specifik position så är 

det enkelt att ha koll på motorns position, det behövs därmed ingen separat 

positionsgivare. Den är också bra på att stå helt still och hålla ett visst läge, 

nackdelen är då att den förbrukar en hel del energi. Till skillnad från en servo 

motor så tappar en stegmotor sin orientering när den stängs av. Den behöver 

därmed gå till en kalibreringspunkt i motorn för att återigen orientera sig. Därför 

kan en stegmotor innebära problem om man behöver stänga av motorn på grund 

av strömförbrukning.  Eftersom en stegmotor har få komponenter och en 

”inbyggd” positionsgivare är de billiga och enkla att installera. Den finns att tillgå 

med både linjär och roterande rörelse. (Drivteknik, 2019) 

4.2.3 Ultraljudsmotorer 
En ultraljudsmotor (piezomotor) är en elektrisk motor som nyttjar rörelserna som 

uppkommer i piezoelektriska material när en elektrisk spänning anläggs. 

Materialet rör sig med en krypande peristaltisk rörelse som driver en cylinder, 

stång eller liknande framåt. Motorn använder inte magnetism som en 

konventionell motor utan utnyttjar en ljudvåg som drivningsmetod. Dessa motorer 

är vanliga i kameraobjektiv och sjukvårdsindustrin. Eftersom det är få 

komponenter i en ultraljudsmotor går de att göra mycket små och blir då 

förhållandevis tysta. (Toshiba, 2019) 

4.3 Alternativ till elektrisk motor 

Det finns andra alternativ än en elektrisk motor som använder magnetismen som 

bildas på annat sätt. 

4.3.1 Elektromagnet 
En elektromagnet består av en lindad koppartråd (spole) som ligger runt ett 

metalliskt material (t ex järn). När en spänning anläggs till koppartråden blir 

elektromagneten magnetisk och kan påverka andra föremål. Elektromagneter finns 



   
 

 

i två varianter, en som blir magnetisk när spänning ansätts och en som innehåller 

en permanentmagnet och är endast magnetisk utan spänning. På grund av att 

locken oftast är i låst läge så är en elektromagnet med permanentmagnet att 

föredra ur strömsynpunkt. (Copperalliance, 2019) 

4.3.2 Dragmagnet (Solenoid) 
En dagmagnet består av en elektromagnet med en metallisk stång monterad i sig 

som beroende på magnetfältets riktning får en dragande eller tryckande rörelse. I 

en enklare dagmagnet med bara ett tillstånd (dragande eller tryckande) måste en 

motstående kraft nyttjas, som till exempel en fjäder. Det finns även de med två 

tillstånd (öppet och stängt) och de är utrustade med två spolar för båda lägena. 

Nackdelen med en dagmagnet är att den drar mycket ström när den är aktiv och att 

bara har två positioner, in och ut. (Sciencing, 2018) 

4.4 Analys av elektrisk motor och alternativ 

Genom en granskning av marknaden för de elektriska komponenter som 

undersökts har en lista skapats med kriterier som ansetts viktiga för projektet. Då 

det viktigaste kriteriet är komponenternas storlek så har produkterna med de 

minsta dimensioner valts till listan. 

 
 

Figur 11: Lista över elektriska komponenter. 



   
 

 

Efter att listan skapats har en PUGH-matris använts för att kunna göra ett urval 

om vilken typ av elektrisk komponent som lämpar sig bäst att implementera i 

låsfunktionen. Komponenten ultraljudsmotor har sållats bort från den totala 

placeringen på grund av att dess pris är orimligt högt för denna produkt. Pugh-

matrisen visar att servomotor och stegmotor är de motorer som vinner urvalet och 

blir de komponenter som kommer att användas i konceptgenereringen.  

Jämför man de två vinnande komponenterna mot varandra visar det sig att en 

stegmotor har mindre dimensioner och ett lägre pris. Fördelen med en servomotor 

är att den kan orientera sig efter att ha varit avstängd och fortsätta fungera från 

tidigare position. Detta gör den därmed mer strömbesparande då en stegmotor 

alltid måste vara på för att fungera likadant. 

4.5 Snäppförband som lås  

Snäppförband är vanligtvis manuella lås som oftast består av hakar med två delar: 

En böjande del som möjliggör montering och separation samt en fasthållande del 

som är motståndet mot oönskad separation. Om någon av dessa delars funktion 

kan påverkas genom design förändringar av en elektrisk motor skulle autonom 

upplåsning av dem möjliggöras. Det finns en stor mängd potentiella snäppförband 

redan utvecklade som med enkla metoder skulle kunna anpassas till Dosis®, se 

figur 13. ”The First Snapfit Handbook” (Bonenberger, 2016) beskriver metoder 

för hur snäppförband bör väljas och appliceras på olika typer av problem.  

Figur 12: PUGH-matris för urval av elektriska komponenter. 



   
 

 

4.5.1 Roterande Hake 
En roterande hake skiljer sig från den mer vanliga snäppförbandshaken eftersom 

den istället för att böja går att rotera kring en axel, se figur 14 och 15 (Bonenberg, 

2016). Detta möjliggör att motståndet för separation går att reglera med hjälp av 

till exempel fjädrar istället för hakens utformning och material. Snäppförbandet 

med den roterande haken blir mer anpassningsbar för att fungera med en tänkbar 

motor och kan vid slitage enklare bytas ut eller monteras tillbaka. 

 

Figur 15: Schematisk bild på roterande hake. Figur 14: Schematisk bild på snäppförbandshake. 

Figur 13: Illustration från ”The First Snapfit Handbook” som visar olika hakbaserade lås. 



   
 

 

  



   
 

 

 

5 Konceptgenerering 

Konceptgenereringen har fokuserat på att hitta en låsfunktion som går att 

implementera i den nya dosisversionen med minimala dimensionsförändringar. 

Projektet har använt en konceptgenereringsmetod i fem steg som förklaras i metod 

delen. (Eppinger, 2014)  

5.1 Uppdelning av funktioner 

För att öka förståelsen för hur låsfunktionen behöver fungera delades dess 

funktion upp i delproblem genom en blackbox, se figur 16. Victrix AB hade sedan 

tidigare beslutat att låsfunktionen i doseringsmodulen skulle drivas av batterierna i 

datorenheten. Ett gränssnitt behövs därför mellan doseringsmodulen och 

datorenheten för att överföra el. I doseringsmodulen behöver den elektriska 

energin konverteras till rörelseenergi som i sin tur överförs genom en 

överföringsmekanism till låsmekanismen. 

1. Konvertera elektrisk energi till rörelseenergi 

Genom en komponent, till exempel en motor, genereras en rörelse inuti 

doseringsmodulen. 

2. Överför rörelseenergi till låsmekanism 

Rörelse energin förflyttas från komponenten genom en 

överföringsmekanism, till exempel en axel från motorn, som i sin tur 

påverkar låsmekanismen. 

3. Låsmekanism låser upp fack 

En låsmekanism påverkas av den överförde rörelsen vilket gör att en låda, 

beroende på signal, går att öppna. Till exempel, den roterande axeln har 



   
 

 

utbuktningar vid varje fack som vid rätt vinkel stöter på ett snäppfäste och 

gör den möjlig att öppna.  

 

Signalen representeras av den ingående elektricitetens egenskaper beroende på 

vilken typ av komponent som används för att konvertera elektriciteten till 

rörelseenergi.  

5.2 Drivande Komponenter 

Genom den tidigare komponentundersökningen undersöktes olika typer av 

motorer som kunde tänkas fungera inom doseringsmodulens dimensioner. 

Undersökningen visar främst att någon typ utav servomotor eller stegmotor skulle 

fungera väl. Motorerna konverterar den elektriska energin till en cirkulär rörelse 

men kan även beställas med inbyggd omvandlare för att få ut en rätlinjig rörelse 

istället. Genom dessa rörelser kan en låsfunktion utvecklas för att hantera 

låsningen för samtliga fack. Andra komponenter som elektromagneter undersöktes 

också men bedömdes som för stora för att få plats i doseringsmodulen. 

Existerande låsningsbara doseringsaskar undersöktes och gav upphov till viss 

inspiration, till exempel hur en skena kan användas för att låsa fack. Den mest 

lovande inspirationskällan för nya lösningar var snäppförband och hur dessa 

skulle kunna modifieras för att fungera med en motor. 

Figur 16: Doseringsmodulens låsfunktion uppdelad i delfunktioner. 



   
 

 

5.3 Funktionsträd 

Med hjälp av komponentundersökningen och den tidigare problemuppdelningen 

kartlagdes olika typer av lösningsmöjligheter genom ett funktionsträd, se figur 17. 

Genom skapandet av funktionsträdet ökade förståelsen för hur låsfunktionen 

fungerar och hur låsfunktionen kan delas upp i ytterligare delfunktioner. En 

ytterligare delfunktion var hur en överföringsmekanism kan påverka 

låsmekanismen. Tanken var att en axel, skena eller släde kan antingen påverka 

låsmekanismen genom att trycka, vända eller fungera insläppande på, se avsnitt 

5.5.5 och 5.5.6. 

5.4 Konceptfragment 

Genom diskussion och brainstorming vidareutvecklades delfunktionerna med 

olika designmöjligheter. Varje lösning till en delfunktion representerar ett 

konceptfragment, tillsammans kan de kombineras för att skapa olika lösningar till 

låsfunktionen genom ett morfologiskt schema. 

  

Figur 17: Funktionsträd för att illustrera olika konceptmöjligheter. 



   
 

 

5.4.1 Motor 
Motorn är den komponent som kommer omvandla elektriciteten från datorenheten 

till kinetisk energi samt utföra rätt rörelse beroende på inkommande signal för att 

öppna rätt fack. Efter komponentundersökningen så verkar en servo- eller 

stegmotor vara det bästa alternativet för att hålla godkända dimensioner, se figur 

18.   

Eftersom en servomotor inte tappar sin position vid avstängt läge (som en 

stegmotor gör) är det en stor fördel att använda en sådan om man vill hålla nere 

strömförbrukningen. Genom komponentundersökningen framkom dock att en 

roterande servomotor har större dimensioner än vad en roterande stegmotor och 

kan därmed försvåra implementeringen på grund av att doseringsasken blir större. 

En servomotor med roterande rörelse har normalt endast 180° rörelsekapacitet och 

en stegmotor kan röra sig 360°.  

För de linjära motorerna har de båda motortyperna liknande mått och därför är det 

enklare att implementera en servomotor för en lösning med linjär rörelse. 

5.4.1.1 Uppmärksammad utmaning: Brist på kraft 
De utgående momenten små motorer kan bistå med kan vara bristfälliga för att få 

vissa tänkbara låsmekanismer att fungera. Friktion och motstånd i låsfunktionen 

måste beaktas för att säkerställa att den utvalda motorn kan driva systemet. 

5.4.2 Position av överföringsmekanism och låsmekanism 
Överföringsmekanism kan antingen installeras vid baksidan av doseringsmodulen 

eller på öppningssidan. Motorn bör vara placerad på samma sida för att spara 

utrymme. Låsmekanismen placeras normalt på samma sida som motorn men kan 

flyttas till motsatt sida ifall centrala designförändringar utförs på låsmekanismen. 

Figur 18: T.v. Goteck GS-1502. servomotor. T.h Minebea SMS-6-20 Stegmotor 



   
 

 

Tanken bakom detta är att motorn och överföringsmekanismen skall kunna 

monteras längs doseringsmodulens baksida men ändå låsa locken på 

öppningssidan. 

5.4.2.1 Uppmärksammad utmaning: Böjande lock 
Anledningen till att en låsning på öppningssidan föredras är att ifall 

låsmekanismen låser locket för nära dess gänga möjliggör detta att locket blir till 

en hävarm och kan enkelt böjas vid öppningsförsök under låsning. 

5.4.3 Design på lock 
Genom designförändringar på locket kan nya typer av låsmekanismer utnyttjas 

som kan 

5.4.3.1 Raka lock 
Den nya dosisversionen har raka lock med gångjärn längs doseringsmodulens 

baksida. Dessa är enkla att tillverka och montera men begränsad av problemet 

som presenterats i 5.4.2.1. 

5.4.3.2 Rundade lock 
Ett rundat lock utan gångjärn kan öppnas genom att det skjuts in under ett 

avrundat doserings fack, se figur 19. Med denna utformning på locken kan 

problemet presenterat i 5.4.2.1 förbises och möjliggöra flera typer av 

låsmekanismer. 

5.4.4 Överföringsmekanism 
Denna komponent överför rörelseenergin från motorn till fackens låsmekanism. 

Grundtanken med överföringsmekanismen är att kunna styra låsningen av alla 

fack från en enda motor. 

Figur 19: Medsignal med rundade lock 



   
 

 

Figur 20: Schematisk bild på skena 

5.4.4.1 Skena 
Denna överföringsmekanism är en skena som går längs alla fack och kan skjutas 

fram och tillbaka av en motor med linjär rörelse, se figur 20. Skenan kan formges 

efter vilket fack den skall öppna beroende på sin position. 

5.4.4.2 Axel 
En kamaxel kan användas med motorer som har roterande utväxling, se figur 21. 

Med hjälp av segmenterade utbuktningar eller urgröpningar kan kamaxeln 

påverka låsningen av specifika fack beroende på sin vinkel.   

5.4.4.3 Släde 
Med en lina så kan en motor med roterande utväxling driva en släde som likt 

skenan kan skjutas längst facken och påverka deras låsmekanism när den passerar, 

Figur 21: Exempel på axel med utbuktningar och urgröpningar 

Figur 22: Schematisk bild på släde. 



   
 

 

se figur 22.  

5.4.4.4 Uppmärksammad utmaning: Gemensamt Påfyllningsläge 
För att doseringsmodulen effektivt skall kunna fyllas på med tabletter av 

sjukvårdspersonalen behövs ett läge där samtliga fack är öppna samtidigt. 

5.4.4.5 Uppmärksammad utmaning: Gemensamt låsningsläge mellan 
sekvenser 

Mellan varje öppningssekvens på överföringsmekanismen kan ett läge behövas 

där varje fack är låst igen. Ifall den gemensamma låssekvensen endast finns vid 

överföringsmekanismens utgångsläge kommer flera fack att tillfälligt öppnas efter 

en upplåsning när överföringsmekanismen rör sig tillbaka, beroende på dess 

position. 

5.4.4.6 Uppmärksammad utmaning: Endast kronologisk öppning 
Genom samma premiss som föregående utmaning så behöver facken öppnas i 

kronologisk ordning ifall flera gemensamma låssekvenser finns om inte fack skall 

tillfälligt låsas upp när överföringsmekanismen rör sig.  

5.4.5 Påverkan på låsmekanism 
Överföringsmekanism kan genom olika utformningar överföra rörelseenergin till 

låsmekanismen på olika sätt. 

5.4.5.1 Växlande 
Den växlande påverkningsmetoden innebär att överföringsmekanismen överför ett 

moment till låsmekanismen genom en lateral rörelse som till exempel skulle 

Figur 23: Schematisk bild på växlande 
påverkan. 



   
 

 

kunna växla över en spak eller momentreglerad knapp, se figur 23. 

5.4.5.2 Tryckande  
Den tryckande påverkningsmetoden innebär att låsmekanismen påverkas av en 

normalkraft från överföringsmekanismen, se figur 24. 

5.4.5.3 Insläppande 
Med en urgröpt utformning kan en överföringsmekanism i rätt läge släppa igenom 

en komponent från låsmekanismen ifall dessa är spända mot varandra, se figur 25. 

Figur 24: Schematisk bild på tryckande 
påverkan. 

Figur 25: Schematisk bild på 
insläppande påverkan. 



   
 

 

5.4.6 Låsmekanism 
Låsmekanismen håller varje fack låst och låses upp beroende på 

överföringsmekanismens position eller vinkel. Låsmekanismen är kärnan av varje 

konceptkombination och eftersom den kan utformas på många alternativa sätt är 

det den delfunktionen med flest konceptfragment. 

5.4.6.1 Kil som släpper snäppfäste  
Denna låsmekanism består av en kil vid varje fack som vid upplåsning trycker på 

den låsande komponent i ett locks snäppförband och får denna att böjas vilket 

möjliggör öppning, se figur 26.  

5.4.6.2 Skena genom lock som låser motsatt sida 
En skena som monteras i locket kan skjutas fram och tillbaka för att låsa eller 

öppna facket, se figur 27. Med detta koncept kan motor med 

överföringsmekanism installeras på baksidan av facken men fortfarande låsa 

Figur 26: Schematisk bild på "Kil som släpper 
snäppfäste". 

Figur 27: Schematisk bild på "Skena genom lock som låser motsatt 
sida". 



   
 

 

facken på öppningssidan.  

5.4.6.3 Roterande Hakar 
En roterbar hake kan hålla ett fack låst genom fasthakning med en ögla i locket, se 

figur 28 (Bonenberger, 2016). Haken behåller sitt låsta läge med hjälp av fjädrar 

men roterar ut ur låsningsläget vid påverkan av överföringsmekanismen.   

5.4.6.4 Labyrint (endast insläppande påverkan) 
Labyrinten är en ram som kan hålla samtliga fack låsta genom hakar som sitter i 

locken, se figur 29. Med hjälp av sekvenserade öppningar i ramen där en hake kan 

röra sig fritt regleras låsningen av enskilda fack med hjälp av ramens vinkel eller 

position.  

5.4.6.5 Kil som håller fast snäppfäste 

Figur 28: Schematisk bild på "roterande hakar". 

Figur 29: Schematisk bild på "labyrint". 



   
 

 

Ett snäppförband med hake kan låsas genom att en kil förs in bakom haken för att 

förhindra att den böjs, se figur 30 (Bonenberger, 2016). Denna kil skulle kunna 

styras genom en motor för att på så sätt skapa ett elektriskt styrt lås.  

5.4.6.6 Direkt påverkan på snäppfäste 
Denna låsmekanism går ut på att överföringsmekanismen direkt påverkar haken i 

ett snäppförband vilket får den att böjas och möjliggör öppning, se figur 31. 

Skillnaden från tidigare konceptfragment ”kil som släpper snäppfäste” är att 

överföringsmekanismen här påverkar snäppfästet direkt utan ytterligare medium 

för att minska energiförlusten mellan komponenterna.  

 

  

Figur 30: Schematisk bild på "kil som 
håller fast snäppfäste". 

Figur 31: Schematisk bild på "direkt påverkan på 
snäppfäste". 



   
 

 

5.5 Morfologiskt Schema 

I figur 32 presenteras konceptfragmenten i ett morfologiskt schema där varje 

möjlig kombination utgör ett koncept för hur låsfunktionen skall kunna utformas. 

I detta schema finns ett okänt antal undantag mellan vissa fragmenten där 

omöjliga kombinationer uppkommer. Antalet kombinationer som I detta fall 

behöver utvärderas är över 800 stycken. För att få ner detta antal till en hanterbar 

mängd utförs en sållning av konceptfragmenten.  

5.5.1 Öppet val av motor 
Valet av motorer hålls utanför det morfologiska schemat på grund av det behövs 

specifika motortyper för att få olika konceptkombinationer att fungera inom 

doseringsmodulens dimensionskrav. Både servo- och stegmotorer kommer med 

roterande och linjär utväxling men roterande servomotorer har betydligt större 

dimension än roterande stegmotorer. Valet av motortyp blir också ett ekonomiskt 

och strömbaserat val som behöver tas hänsyn till i vidareutvecklingen av 

koncepten.  

Motor 
komponent 

Överförings
mekanism 

Position av 
motor Lock typ Position av 

låsmekanism 
Påverkan på 
låsmekanism Låsmekanism 

Servomotor Skena Framför fack Rundade 
lådor och lock Framför fack Växlande Kil som släpper 

snäpp fäste 

Stegmotor axel Bakom fack Raka lock Bakom fack Skjutande 

Skena genom 
lock som låser 

(Låser på motsatt 
sida) 

 släde    Insläppande Roterande hakar 

 
 

    Labyrint (endast 
insläppande) 

 
 

    Kil som håller 
fast snäppfäste 

 
 

    Direkt påverkan 
på snäppfäste 

Figur 32: Det morfologiska schemat innan sållning representerar 864 kombinationer. 

  



   
 

 

5.6 Sållning av konceptfragment 

Genom dialog med Victrix AB och ytterligare utvärderingar av 

konceptfragmenten har svaga och oönskade lösningar sållats bort.  

5.6.1 Sållning: Släde 
Fungerar likt skenan men kräver fler komponenter samt stora designförändringar 

av doseringsmodulen för att enkelt kunna öppna alla doseringsfack samtidigt vid 

påfyllning. För att inte sträva för långt bort från nuvarande utformning sållas 

denna idé bort. 

5.6.2 Sållning: Motorkomponentens placering bakom fack  
I den nuvarande designen av Dosis® blir det svårt att bygga in komponenter 

bakom facken nära T-skenan utan att skymma anvisningsdioderna som lyser upp 

rätt fack under doseringstillfällen. Faktumet att låsningen av lockens baksida kan 

medföra böjning i locken under låsta öppningsförsök styrker beslutet att sålla bort 

denna idé. 

5.6.3 Sållning: Rundade lock 
För att inte frångå den nuvarande designen sållas rundade lock bort efter dialog 

med Victrix AB. 

5.6.4 Sållning: Växlande påverkning 
Växlande påverkning kräver fler komponenter än övriga alternativ för att fungera i 

kombination med många låsmekanismer. Den har även inga tydliga fördelar i 

jämförelse med de andra påverkningsmetoderna och sållas därför bort. 

5.6.5 Sållning: Skjutande kil 
En kil som låser baksidan av en hake genom att förhindra att den sviktar kräver 

höga toleranser vid små snäppfästen för att komponenterna skall sitta tillräckligt 

tätt. Detta koncept sållas därför bort då det anses svårgenomförligt och dyrt 

jämfört med andra möjligheter.  

5.6.6 Sållning: Skena genom lock som låser motsatt sida  
Eftersom komponentplacering bakom fack har sållats bort finns det ej längre 

något behov av detta koncept. 



   
 

 

5.6.7 Sållning: Kil som släpper snäppfäste 
Eftersom snäppförbandens hakar bör vara korta för att inte inskränka på utrymmet 

är det troligt att de tänkta motorerna är för svaga för att åstadkomma den 

nödvändiga deflektionen efter energiförlusten mellan komponenterna. Konceptet 

”Direkt påverkan på snäppfäste” kommer därför utforskas först. 

5.7 Slutliga konceptkombinationer 

Efter sållningen återstår endast 12 konceptkombinationer, se figur 33. Eftersom 

”labyrint konceptet” endast går att kombinera med insläppande påverkningar från 

överförningsmekanismen återstår 10 möjliga kombinationer som behöver 

undersökas. 

Motor 
komponent 

Överförings
mekanism 

Position av 
överförings
mekanism 

Locktyp 
Position av 
låsmekanis

m 

Påverkan på 
låsmekanism Låsmekanism 

Servomotor Skena Framför fack Raka lock Framför fack Skjutande Labyrint (endast 
insläppande) 

Stegmotor axel    Insläppande Direkt påverkan 
på snäppfäste 

      Roterande hakar 
Figur 33: Det morfologiska schemat efter sållning representerar 10 kombinationer. 

  



   
 

 

6 Resultat 

De kvarvarande konceptkombinationerna utvecklades konceptuellt för att 

undersöka funktion och utvecklingspotential. 

6.1 Fungerande koncept 

Utav 10 möjliga konceptkombinationerna visade det sig att endast sex koncept var 

genomförbara. De fungerande koncepten presenteras nedan med enkla 

illustrationer för hur de skulle kunna utformas.  

6.1.1 Koncept 1: Skena-insläppande-labyrint 

Motor 
komponent 

Överförings
mekanism 

Position av 
överförings
mekanism 

Locktyp 
Position av 
låsmekanis

m 

Påverkan på 
låsmekanism Låsmekanism 

Servomotor Skena Framför fack Raka lock Framför fack Skjutande Labyrint (endast 
insläppande) 

Stegmotor axel    Insläppande Direkt påverkan 
på snäppfäste 

      Roterande hakar 

Figur 34: De valda konceptframenten för koncept 1. 

Eftersom detta koncept (se figur 34 och 35) har en linjär motor kan en servomotor 

användas utan att förändra på designen. Skenan är uppdelad i fyra segment, ett för 

varje fack, som alla har två öppningslägen. Ett öppningsläge är identiskt för alla 

segmenten så att samtliga lock går att öppna samtidigt vid påfyllning. Det andra 

öppningsläget är positionerat olika i varje segment för att möjliggöra upplåsning 

Figur 35: CAD-modell på koncept 1. 



   
 

 

av endast ett fack.  

Om skenan skjuts kontinuerligt från vänster till höger kommer alla lock att låsas 

upp en i taget tills den gemensamma öppningspositionen nås längst till höger. 

Eftersom skenan endast flyttas åt sidan och inte behöver påverka lockens hakar 

med någon kraft så krävs det en väldigt liten kraft från motorn. Kraften som den 

ska påverka är endast friktionen som uppstår där skenan glider. Detta koncept har 

fördelen att ha få rörliga delar och en enkel mekanik.  

6.1.2 Koncept 2: Axel-insläppande-labyrint 

Motor 
komponent 

Överförings
mekanism 

Position av 
överförings
mekanism 

Locktyp 
Position av 
låsmekanis

m 

Påverkan på 
låsmekanism Låsmekanism 

Servomotor Skena Framför fack Raka lock Framför fack Skjutande Labyrint (endast 
insläppande) 

Stegmotor Axel    Insläppande Direkt påverkan 
på snäppfäste 

      Roterande hakar 

Figur 36: De valda konceptfragmentet för koncept 2. 

Detta koncept (se figur 36 och 37) har baserats på samma idé som i koncept 1 men 

har en axel istället för skena. Axeln drivs av en roterande motor som låser upp 

separata lock beroende på hur den roteras. Locken är gjutna med en kort stav med 

en knopp i ena änden och axeln är i sin tur uppdelad i fyra segment. Varje 

segment består av ett spår med samma bredd som staven. Varje spår har två större 

hålrum där knoppen kan föras igenom för att öppna tillhörande lock. Ett hålrum 

för separat upplåsning och en för gemensam. Hålet för separat upplåsning är satt i 

en unik vinkel i varje spår så att locken skall gå att öppna separat. Hålen för 

gemensam öppning har i alla spår identisk vinkel. Genom att vrida axeln kan 

Figur 37: CAD-modell på koncept 2. 



   
 

 

locken låsas upp i tur och ordning för att tillslut låsa upp alla samtidigt. Fördelen 

med konceptet är att det har väldigt få komponenter och rörliga delar.  

Eftersom en roterande motor krävs kan det bli problematiskt att passa in en 

servomotor och därför är konceptet i detta fall utrustad med en stegmotor. 

Eftersom konceptet inte påverkar locket med någon direkt kraft är kraftpåverkan 

på motorn minimal vilket är positivt med tanke på motorns dimension. Kraften 

som sker är endast friktion mellan dreven och de lagrade axlarna.   

6.1.3 Koncept 3: Axel-skjutande-roterande hakar 

Motor 
komponent 

Överförings
mekanism 

Position av 
överförings
mekanism 

Locktyp 
Position av 
låsmekanis

m 

Påverkan på 
låsmekanism Låsmekanism 

Servomotor Skena Framför fack Raka lock Framför fack Skjutande Labyrint (endast 
insläppande) 

Stegmotor Axel    Insläppande 
Direkt påverkan 

på snäppfäste 

      Roterande hakar 

Figur 38: De valda konceptfragmenten för koncept 3. 

Detta koncept (se figur 38 och 39)består av fyra kantilevrar som håller locken 

låsta genom att haka fast i en plastögla under varje lock. Kantilevrarna har en axel 

där rotationen sker.  En kamaxel driven av en roterande motor är monterad vid 

sidan om kantilevrarna. Kamaxeln har kamnockar som i rätt vinkel kan få varje 

hake att rotera sig ur sitt låsningsläge. Med hjälp av fjädrar skjuts kantilevrarna 

tillbaka till sitt ursprungsläge när nocken på kamaxeln roteras förbi. Nackdelen 

med roterande hakar är att denna låsmekanism har flera rörliga delar och därför en 

mer komplex utformning än övriga koncept. Motorn kommer i detta koncept ej 

vara speciellt belastad då den endast behöva påverka kantilevrarnas fjädrar. 

Eftersom detta koncept också använder en roterande motor är den utrustad med en 

stegmotor på grund av dimensionskrav.  

Figur 39: CAD-modell på koncept 3. 



   
 

 

6.1.4 Koncept 4: Axel-insläppande-roterande hakar 

Motor 
komponent 

Överförings
mekanism 

Position av 
överförings
mekanism 

Locktyp 
Position av 
låsmekanis

m 

Påverkan på 
låsmekanism Låsmekanism 

Servomotor Skena Framför fack Raka lock Framför fack Skjutande Labyrint (endast 
insläppande) 

Stegmotor Axel    Insläppande 
Direkt påverkan 

på snäppfäste 

      Roterande hakar 

Figur 40: De valda konceptfragmenten för koncept 4. 

Detta koncept (se figur 40 och 41) fungerar likt koncept 3 men istället för att 

skjuta de roterande hakarna ur position så har denna kamaxel en insläppande 

utformning och blir på så sätt mer utrymmesbesparande. Principen är annars den 

samma.   

Figur 41: CAD-modell på koncept 4. 



   
 

 

6.1.5 Koncept 5: Axel-skjutande-direkt påverkan 

Motor 
komponent 

Överförings
mekanism 

Position av 
överförings
mekanism 

Locktyp 
Position av 
låsmekanis

m 

Påverkan på 
låsmekanism Låsmekanism 

Servomotor Skena Framför fack Raka lock Framför fack Skjutande Labyrint (endast 
insläppande) 

Stegmotor Axel    Insläppande Direkt påverkan 
på snäppfäste 

      Roterande hakar 

Figur 42: De valda konceptfragmenten för koncept 5 

Detta koncept (se figur 42 och 43) fungerar likt koncept 4 men istället för 

roterande hakar så sitter hakarna ihop med doseringsmodulens bottenyta. 

Kamaxeln får här hakarnas balkar att böjas ur sin låsposition. Istället för att endast 

ha fjädrar som motkraft måste motorn här ha tillräckligt mycket kraft för att kunna 

utföra en elastisk deformering på plasten. Detta underlättas om kamaxeln påverkar 

hakens balk långt ifrån dess fäste vid bottenytan, alltså nära dess hak-utformning.  

Figur 43: CAD-modell på koncept 5. 



   
 

 

6.1.6 Koncept 6: Axel-insläppande-direkt påverkan  

Motor 
komponent 

Överförings
mekanism 

Position av 
överförings
mekanism 

Locktyp 
Position av 
låsmekanis

m 

Påverkan på 
låsmekanism Låsmekanism 

Servomotor Skena Framför fack Raka lock Framför fack skjutande Labyrint (endast 
insläppande) 

Stegmotor Axel    Insläppande Direkt påverkan 
på snäppfäste 

      Roterande hakar 

Figur 44: De valda konceptfragmenten för koncept 6. 

Detta koncept (se figur 44 och 45) fungerar likt koncept 5 men istället för att böja 

hakarna ur position så har denna kamaxel en insläppande utformning. Detta 

innebär att hakarna är böjda i sitt låsta läge och rätas ut vid den insläppande 

upplåsningen. Denna variant blir mer utrymmesbesparande än koncept fem men 

medför möjligtvis utmattning på hakarna genom att de är konstant böjda. 

6.2 Ej fungerande koncept 

De ej fungerande koncepten visade på ett designproblem som uppenbarade sig 

under utvecklingen av dem. 

6.2.1 Påfrestande kombinationer med skena 
De kombinationer som kräver att överföringsmekanismen påverkar 

låsmekanismen med en kraft har visat sig svåra att genomföra med skena. Där en 

kamaxel kan rotera och skjuta på en låskomponent med en övergående utbuktning 

måste en skena skjutas. Detta kräver att skenan är tillräckligt lång för att få plats 

med dessa utformningar. Detta är en designutmaning som ej lyckats lösas inom 

detta arbete då utbuktningarna begränsade till doseringsmodulen blir för branta för 

Figur 45: CAD-modell på koncept 6. 



   
 

 

att skjutas igenom en låsmekanism. Konceptkombinationerna som därför ej kan 

genomföras är följande: 

• Skena-skjutande-direkt påverkan 

• Skena-insläppande-direkt påverkan 

• Skena-skjutande-Roterande hakar 

• Skena-insläppande-Roterande hakar 

6.3 Potential i konceptgenereringsstrategin 

Med hjälp av att justera delarna i den utförda konceptgenereringsstrategin som 

presenterats i rapporten kan ytterligare koncept enkelt genereras. Nya 

konceptfragment kan utvecklas inom det morfologiska schemat för att skapa nya 

konceptkombinationer och även schemat kan modifieras i sina delfunktioner för 

att skapa helt nya typer av koncept för att passa Victrix behov. 



   
 

 

  



   
 

 

7 Diskussion och förslag 

7.1 Vidareutveckling 

De koncept som presenterats som fungerande i 6.2 behöver vidareutvecklas och 

undersökas närmare för att kunna genomföras. Genom DFM (Design For 

Manufacturing) och DFA (Design For Assembly) kan deras utformning slutföras 

och optimeras ekonomisk för potentiell tillämpning. Detta arbete kan även stå som 

grund för utvecklingen av nya koncept för låsfunktionen till Dosis® vilket 

förklaras närmare i 6.5. 

7.2 Batteri 

Eftersom strömförsörjningen i Dosis® sker med hjälp av tre AAA-batterier finns 

det begränsningar på vilken motor som kan användas på grund av den låga 

utspänningen. Om ett byte av batteri skulle ske till åter laddningsbara 

litiumjonbatterier (som används i många av dagens mobiltelefoner) skulle detta ge 

upphov till högre energikapacitet och batterilängd samt högre utspänning. Med en 

högre utspänning ökar antalet motorer som går att använda vilket kan vara 

fördelaktig vid val av komponenter. 

7.3 Större designförändringar 

Genom att bryta upp den nuvarande designen på Dosis® skull nya typer av 

låsfunktioner kunna utnyttjas. Lösningar har diskuterats med runda roterbara lock 

som går att skjuta in under facken vid öppning. Andra designer som Carousel, se 

figur x, har också nämnbara fördelar när det kommer till låsning och dosering. 

7.4 Användarundersökning  

Resultatet från användarundersökningen är problematisk eftersom den utförts utan 

direktkontakt med någon användare, den utgår endast från muntliga uppgifter från 

Victrix AB, tidigare examensarbeten samt projektgruppens egna analys. En 



   
 

 

noggrant utförd användarundersökning hade varit att föredra med dokumenterade 

kundtester av tidigare versioner av Dosis® och andra alternativa doseringsaskar 

för att få ett mer pålitligt och relevant resultat. 

7.5 Medicinering och låsfunktion. 

En låsfunktion kan problematisera medicinering ifall ett doseringstillfälle missas 

och medicinen blir otillgänglig tills nästa tillfälle. De recept som används vid 

Alzheimers intas en gång om dagen och ifall ett doseringstillfälle glöms 

rekommenderar fass att nästa dos bör intas vid nästa vanliga tidpunkt (2019, 

fass.se). Enligt läkemedelsverket så är vissa (icke-Alzheimerrelaterade) mediciner 

viktigare att de tas överhuvudtaget än att det tas vid exakt rätt tidpunkt 

(läkemedelsverket, 2019). Detta skulle kunna problematisera en låsfunktion 

eftersom patienten förlorar åtkomsten till medicinen när doseringstillfället 

passerat. Detta problem skulle kunna kringgås genom att göra tidsintervallet ett 

doseringsfack är olåst justerbart för att skräddarsy medicinåtkomsten efter 

patientens behov och recept. 

7.6 Möjligheter med två motorer 

Ifall två motorer används kan två överförningsmekanismer användas samtidigt. 

Detta skapar mer plats för lås och öppningssegmenten i överföringsmekanismen 

samt gör det möjligt att öppna enstaka fack utan att behöva rotera/skjuta igenom 

de tidigare sektionerna. Det går även att skapa mer plats för utbuktningar vid 

lösningar med skena vilket kan lösa det problem som nämns i 6.2.1. 

7.7 Snäppfästen 

De redovisade konceptförslagen har alla ett separat snäppförband som den nya 

dosisversionen är utrustad med. Detta snäppförband har behållits på grund av att 

Victrix AB inte vill ha att locken skall kunna öppnas av misstag.  

Vid vidareutveckling av doseringsmodulen kan alternativa lösningar undersökas 

där funktionen av dessa snäppförband inarbetas i låsmekanismen istället. 



   
 

 

7.8 Bättre uppdelning av påverkningstermer 

De valda termerna stötande, insläppande och växlande kan vara svåra att förstå 

och införa på många låsmekanismer. Denna delfunktion skulle kunna omarbetas 

för att lätta kunna kombineras med andra delfunktioner och konceptfragment. 

7.9 Andra labyrintdesigner 

Ett skjut eller roterbar ram som håller fast locken skulle kunna utformas på flera 

olika sätt med samma koncept. Det finns en möjlighet att den utformning som 

presenterats i detta projekt inte är den optimala lösningen. 

7.10 Hållfasthet i axlar och skena. 

Beroende på hur låsfunktionen är utformad kommer olika komponenter behöva 

hålla för de krafterna som uppstår när en patient försöker öppna ett låst fack. Att 

utföra noggranna beräkningar på vilka påfrestningar en patient kan ge upphov till 

anses vara av stor vikt för att låsfunktionen ska hålla. 

7.11 Kundbehov för låsfunktion 

De kundbehov som genererats i detta projekt är fokuserade på doseringsmodulen i 

sin helhet. Behov till låsfunktionen baserat på DFM och DFA skulle kunna ge en 

ännu bredare förståelse för olika lösningar kan utformas med ekonomisk och 

hållbar fokus. Med dessa behov skulle en mer låsfunktionsrelaterad House of 

Quality analys kunna utföras vilket i sin tur skulle underlätta både utvecklingen av 

låsfunktionen och sållning av dess koncept. 

7.12 Gränssnitt mellan doseringsmodul och datorenhet 

För att motorn som sitter i doseringsmodulen ska kunna drivas krävs elektricitet 

från batteriet i datorenheten. Tanken är att använda sig av kopparbleck som sitter 

på datorenheten och doseringsmodul. När doseringsmodulen sätts in i T-spåret får 

kopparblecken kontakt och motorn kan sedan drivas.  
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