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Abstract

Design of a pill box unit

Diana Flach

To tackle the problem of poor adherence to medication, pill boxes are manufactured
to help patients store and organise their pills. Unfortunately, pill boxes alone cannot
aide people with memory difficulties to improve their adherence to medication. A
solution to this problem is to improve pill boxes by integrating technology.
Technology makes it possible to have audio signals, as well as light signals, in a pill box,
which can remind the users of their dosing times. The purpose of this report is to
design a pill box unit, which together with an already designed watch unit from the
company Victrix AB, will form a lockable dosing system. The pill box unit itself should
be able to facilitate medication intake for people with disabilities in their hands, among
other disabilities and diagnoses, as well as for the visually impaired. Interviews were
conducted with potential users of a dosing system to identify the product
requirements of a pill box. These requirements were used to generate different
concepts. From the concepts developed, two were chosen for further development
and design in CAD. The results from the study were Dosis, a pill box with an
automatic locking function, and Medix, a pill box with a manual locking function, which
together meet all the set requirements. Due to the limitations imposed on the design,
in correlation with the requirements that were set, the study could not design a
concept of a pill box that could solely meet all the requirements.
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SAMMANFATTNING 
För att förhindra underdosering vid medicinering av läkemedel tillverkas dosetter, ett 
förvaringsutrymme för tabletter. Dessvärre hjälper inte endast ett förvaringsutrymme för att 
människor med minnessvårigheter ska komma ihåg att inta sin medicinering. En lösning till 
detta problem är doseringssystem, vilket påminner användare om deras doseringstillfällen 
med hjälp av en ljudsignal.  
 
Syftet med denna rapport är att konstruera en pillerdosaenhet, som tillsammans med en redan 
formgiven klockenhet från företaget Victrix AB, ska bilda ett låsbart tablettdoseringssystem. 
Pillerdosaenheten i sig ska kunna underlätta tablettintag för personer med, bland annat, 
handikapp i händerna och för synskadade. Intervjuer med potentiella användare för ett 
tablettdoseringssystem genomfördes för att identifiera de krav som ställs på en dosett. Kraven 
användes sedan för att generera olika koncept. Utifrån de framställda koncepten valdes två, ett 
med manuell låsfunktion och ett med en automatisk låsfunktion, för att vidareutvecklas och 
sedan konstrueras i CAD.  
 
Resultatet blev Dosis med automatisk låsfunktion och Medix med manuell låsfunktion, som 
tillsammans kan uppfylla alla ställda krav på produkten. På grund av begränsningar som sattes 
på konstruktionen, i samband med kravställningen, kunde studien inte komma fram till en 
enskild pillerdosa som kunde uppfylla samtliga krav.  
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ORDLISTA 
I tabellen nedan återfinns alla de förkortningar samt en del begrepp som används i rapporten. 
 
ABS Akrylnitril-Butadien-Styren, är en icke transparant termoplast. 
DFM Design for Manufacturing eller tillverkningsvänlig konstruktion, 

är ett tankesätt där hänsyn till produktion används för att kunna 
producera mer ekonomiska och tillverkningsvänliga produkter. 

Dosett En förvaringsenhet för tabletter. 
CAD Computer-aided Design, ett digitalt konstruktionshjälpmedel där 

tredimensionella (3D) konstruktioner kan skapas. 
HOQ House of Quality, ett verktyg inom QFD för att analysera 

kundkrav kopplad till produktegenskaper och för visualisering av 
denna data. 

Klockenhet En enhet som består av en display, LED-lampor och högtalare. 
Besitter funktionen att kunna meddela användare när det är dags 
att inta medicinering genom ljus- och ljudsignaler. Tillsammans 
med en eller två pillerdosaenhet/pillerdosaenheter skapas ett 
tablettdoseringssystem. 

Tablettdoseringssystem En produkt som består av en klockenhet och en eller två 
pillerdosaenhet/pillerdosaenheter. 

PC Polykarbonat, är en transparant termoplast. 
Pillerdosaenhet Ett förvaringsutrymme för tabletter, som tillsammans med en 

klockenhet bildar ett tablettdoseringssystem. 
PP Polypropen, är en av de vanligaste termoplasterna. 
Pugh Matris En metod för att utvärdera och vikta olika koncept som har 

uppkommit genom konceptgenerering. 
OFD Quality Function Deployment eller kundcentrerad planering är 

ett arbetssätt där kundens förväntningar och behov sätts i 
centrum vid framtagning av produkter. 
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1 INTRODUKTION 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till studien med avsikten att fånga in och förklara 
ämnet för läsaren. Vidare förklaras varför studien är viktig att utföra, där en 
problematisering av de nuvarande problemen ges. Tillslut behandlas studiens syfte samt 
avgränsningar för arbetet. 

1.1 Bakgrund 

Läkemedelsindustrin är en viktig verksamhet inom dagens samhälle. Tillverkningen av 
effektiva läkemedel har en betydande roll för mänsklighetens fortsatta tillvaro. Kroniska 
sjukdomar, psykisk ohälsa och förkylningar är ett fåtal exempel på de besvär som läkemedel 
kan lindra och eventuellt bota. Läkemedel ger möjligheten att bättra människors vardagar 
(Holmes et al., 2014) genom att göra symptomen för sjukdomar mer behagliga och kan vara 
en livsviktig väsentlighet för de personerna med kroniska problem. Detta är dock endast 
möjligt ifall korrekt dosering av läkemedel följs (Sabaté and World Health Organization, 
2003). I utvecklade länder är det däremot endast cirka 50% av patienter med kroniska 
sjukdomar som tar sin medicinering enligt rätt doseringsmängd samt intervall (ibid.). 
Underdosering av läkemedel sker bland annat när människor glömmer att ta sina mediciner. 
Att komma ihåg doseringsmängden blir dessutom svårare för äldre människor, de personer 
som har ett flertal diagnoser eller om diagnosen kräver varierande tablettdosering beroende på 
veckodagen (Goldberg, 2019). Ett försök till att lösa detta problem är genom tillverkningen av 
doseringsaskar. 

1.2 Problembeskrivning  

När läkemedel inte tas enligt de rekommenderade doseringar mistas de avsedda effekterna av 
läkemedlet, vilket kan resultera i att patienter slutar ta sin medicin då de tror att den inte 
hjälper (Dunbar-Jacob and Mortimer-Stephens, 2001). Detta leder med andra ord till 
varierande behandlingsresultat med lägre förbättringsnivåer. En annan konsekvens som 
uppstår på grund av underdosering är att människor söker ytterligare hjälp från läkare, när det 
i själva fallet inte behövs. Underdosering leder till återbesök 5–40% av fallen (ibid.). Det är 
därför viktigt att öka andelen människor som tar den korrekta medicindoseringen. Studier har 
visat att det är de äldre som har störst svårighet med att inta de korrekta doseringarna, främst 
på grund av att de glömmer när medicinen ska tas (ibid.). 
 
Victrix AB är uppmärksamma om problemet som finns med att glömma den rekommenderade 
tablettdoseringen och har därför försökt att tillfredsställa detta behov. Victrix AB hade därför 
utvecklat ett intelligent portabelt tablettdoseringssystem som påminner patienten upp till fyra 
gånger per dag när det är dags att inta tabletterna. Detta tablettdoseringssystem fick namnet 
Dosis. Funktionen hos Dosis var även att registrera både de intagna men också missade 
tabletterna. Efter lanseringen har produkten sålts till ett flertal nöjda kunder och patienter.  
 
Victrix AB vill nu vidareutveckla och förbättra produkten Dosis så att den kan vara användbar 
för en större andel av befolkningen. Tablettdoseringssystemet ska därför bli mer lämpad för 
patienter med fysiska problem i händerna, som exempelvis människor med reumatism. Dosis 
nuvarande design har därför förbättringspotential eftersom den är inte fullt anpassad för 
människor med fysiska handikapp i händerna. Vidare har Victrix AB, efter lanseringen av 
Dosis, identifierat behovet av att ha låsbara lock på tablettasken. Att implementera denna 
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funktion i produkten skulle därför göra den mer användbara för flera användare (Goldberg, 
2019). Tillslut ska designen på produkten försöka ta bort den negativa känslan av att ”på 
grund av min sjukdom måste jag dagligen ta mina mediciner”. Produkten ska finnas för att ge 
en bra och positiv upplevelse av medicinering.  
 
Denna studie kommer att grunda sig på de redan kända problemområdena med den nuvarande 
Dosis produkten. Tablettdoseringssystemet har redan börjat vidareutvecklas av företaget. Den 
är tänkt att bestå av två olika enheter, en klockenhet som talar om för användaren när det är 
dags att inta tabletter via en ringsignal och ljussignal, och en pillerdosaenhet där tabletterna 
ska förvaras. Klockenheten är den del av tablettdoseringssystemet som redan är designad och 
därför söker Victrix AB hjälp med designen av deras pillerdosaenhet. 
 
Studien är viktig att göra eftersom den utforskar olika alternativ till mer passande 
tablettdoseringssystem som uppfyller identifierade användarbehov, vilket kan leda till 
förbättrad tillvaro hos patienter. Studien kan även användas som ett förbättringsförslag åt 
Victrix AB. 

1.3 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att designa nyckeldelar av en pillerdosaenhet för ett 
intelligent portabelt tablettdoseringssystem med låsfunktion som tar hänsyn till patienter med 
fysiska handikapp i händerna, tilltalar patienter estetiskt samt förhindrar tablettspill. 

1.4 Frågeställningar 

För att besvara syftet med denna studien och komma fram till den lämpligaste designen för 
Victrix AB:s kunder kommer ett antal frågeställningar att besvaras. Frågeställningarna är 
följande: 
 
1. Vilka krav ställs på ett låsbart tablettdoseringssystem? 
 
2. Vilka typer av lås uppfyller de ställda kraven på produkten? 
 
3. Hur påverkar utformning av låsmekanismen förvaringsutrymmet? 

1.5 Avgränsningar 

Studien är byggd på redan identifierade problemaspekter från Victrix AB föregående 
tablettdoseringssystem och har därför i avsikt att endast undersöka dessa identifierade 
problem ytterligare. Pillerdosaenheten ska passa med Victrix AB redan framställda 
klockenhet för att kunna skapa ett tablettdoseringssystem. Detta resulterar i begränsningar för 
de tillåtna dimensionerna för pillerdosaenheten. Eftersom klockenheten redan är designad 
kommer studien inte behandla designen av klockenheten och inte heller några elektroniska 
delar eller funktioner av klockenheten. 
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2 TEORI 
Teoriavsnittet behandlar relevanta teorier samt fakta som kommer att användas för att 
besvara frågeställningarna för studien. Nedan presenteras även den tidigare forskning som 
har gjorts inom området, vars förbättringsförslag kan användas vid konceptgenerering av 
produkten. 

2.1 Öppning av läkemedelsförpackningar 

I en studie genomförd av Philbert, D et al. (2014) undersöktes svårigheter med att öppna 
olika typer av tablettaskar och tablettpaket. Studien involverade intervjuer av 31 apotek där 
forskarna frågade vilka de vanligaste fallen av svårigheter var vid öppning av 7 olika 
tablettpaket. Resultatet från intervjuerna visade att för tablettburkar var det vanligaste 
problemet (77,4%) att barnsäkra förslutningar var för svåra att öppna samt att dragfliken var 
för liten att dra i när man skulle öppna tablettburken för första gången. För speciella former av 
tablettaskar var ett av de vanligaste problemen att de hade speciella öppnings och/eller 
låsmekanismer som gjorde att användarna inte kunde öppna/stänga askarna. Studien 
diskuterar dock svårigheterna med de exakta problemen som kan uppstå vid öppning av de 
olika tablettaskarna då det i många fall aldrig rapporteras av användarna. 
 
Ett antal olika studier har visat att äldre personer har svårigheter i att öppna 
läkemedelsförpackningar på grund av de olika stegen involverad med att inta medicin samt på 
grund av olika fysiska begränsningar, som exempelvis nedsatt motorik i handleder och fingrar 
(Notenboom et al., 2014)(Beckman et al., 2005). Parkinson patienter har uppvisat svårigheter 
med att öppna förpackningar som har snäpplock medan reumatiker har uppvisat svårigheter 
med att öppna skruvlock som finns på läkemedelsburkar. Det har även visats att förmågan att 
öppna olika typer av läkemedelsförpackningar minskar med ökad ålder samt att personer som 
bor på åldershem har svårare att öppna förpackningar än personer som bor i egna hem (ibid). 

2.2 Tidigare forskning/arbeten 

Det finns en del forskning redan gjord inom området för tablettdoseringssystem som är 
riktade åt äldre personer eller personer med kognitiva och fysiska handikapp. En av dessa 
studier är Enhancing patient adherence: introducingsmart pill devices som är skriven av 
Dawn I Velligan och Saher Hoda Kamil (2014). Artikeln behandlar samma grundläggande 
problematisering som denna studie, vilket är att personer av olika anledningar har svårt att 
komma ihåg att ta sina mediciner. Artikeln utforskar därför en möjlig lösning till problemet, 
nämligen genom användandet av en smart tablettdoseringsprodukt. Det ges inga bilder av 
produkten men enligt beskrivning uppfyller produkten ett antal liknande funktioner som 
studiens tablettdoseringssystem. Den påminner patienten när tabletterna ska tas och registrerar 
ifall patienten har lyckats ta sin medicinering eller ej. Produkten som testades kan även varnar 
patienterna ifall de tar fel medicinering. Produkten testades av 147 slumpvalda patienter där 
produktens påverkan till att hjälpa dessa personer med att ta tabletter evalueras. Resultatet 
visade att produktens läkemedelsföljsamhet var i snitt 91%, varav läkemedelsföljsamhet utan 
denna produkt låg på 72% i snitt. 
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2.3 Plaster för läkemedelsprodukter 

Plast är ett allt mer förekommande material som används inom medicinska produkter på 
grund av materialets mångsidighet och formbarhet (Sastri, 2010). Plaster kan bland annat 
mikroformas vilket tillåter tillverkning av precisionsdelarna med snäva toleranser. Plaster har 
även möjligheten att vara transparenta i olika grader och kan färgas under produktion. Tabell 
1, tagen från boken Plastics in Medical Devices: Properties, Requirements and Applications, 
illustrerar egenskaper som plaster har och viktar dessa mot metall, keramik och glas. 
Användningen av plaster för att tillverka plastprodukter inom läkemedelsindustrin beror även 
på materialets förmåga att kunna vara vattentålig och opolär. Produkter tillverkade av de 
plaster som uppvisar dessa egenskaper kan således hämma tillväxten av mikroorganismer, 
som tillexempelvis bakterier. Vidare kan även alla produkter gjorda av plaster tillverkas med 
en slät och glansig yta, vilket även stoppar bakterie och partikeltillväxt (ibid). 

Tabell 1: Tabellen visar hur bra olika egenskaper är i materialen plast, metaller, keramik och glass. 

 
 
Enligt Ebnesajjad och  Modjarrad (2013) är de vanligaste förekommande plasterna, inom det 
medicinska fältet, de följande: 
 

• Polyvinylklorid (PVC) som används, till cirka 25%, vid tillverkning av alla 
medicinska plastprodukter (Sastri, 2010). Ren PVC är ett material som är hårt och 
sprött, men tillsättning av plasticiteringsmedel kan dock göra materialet mjukare. 
Resultatet blir en ökning i materialets flexibilitet. Användning av materialet vid 
medicinska produkter som sätts i kroppen kan medföra problem då mjukningsmedlen 
kan extraheras av kroppen, vilket även gör att materialet blir mindre flexibelt 
(Ebnesajjad and Modjarrad, 2013). 

 
• Polypropen (PP) är en termoplast med bra draghållfasthet, bra kemisk resistans, har en 

hög styvhet samt har en hög prestanda-till-konstförhållande. PP är en plast som kan 
används vid produkter som kräver en hög motståndskraft mot sprickbildning (Sastri, 
2010) (Ebnesajjad and Modjarrad, 2013). 

 
• Polyeten (PE) är ett material med bra slitstyrka samt seghet och är resistent mot 

lipidabsorption. PE finns i ett flertal olika former där dess densiteten varierar (ibid). 
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Valet av att använda de ovannämnda plasterna för medicinska produkter beror främst på deras 
låga materialkostnad, enkla bearbetningsförmåga och materialens goda prestanda (Sastri, 
2010). 

2.4 Elektromagnet 

En elektromagnet kan liknas vid en magnet vars magnetism kan styras till att vara på eller av. 
En elektromagnet består av en kärna och en spole som är inlindad i isolerande tråd. Kärnan av 
en elektromagnet består av ett mjukt ferromagnetisk material, det vill säga ett material av järn 
som besitter magnetiska egenskaper under inverkan av ett magnetfält (Daintith and Martin, 
2010) (Gorse et al., 2012). Kärnan blir magnetiserad när ström passerar igenom den 
isolerande tråden. På samma sätt förlorar kärnan magnetiseringen när ström upphör att 
passera genom tråden i elektromagneten (Daintith and Martin, 2010). De tre grundläggande 
delarna av en elektromagnet är således elektromagnetens ferromagnetiska kärna, dess spole 
och en strömkälla (som möjliggöra att ett magnetiskt fält kan skapas) (Patrirck and Fardo, 
2008). 
 
En elektromagnets styrka beror på tre faktorer: kärnans material, mängden ström som passerar 
genom spolen samt antal lindningsvarv. För att öka styrkan i en elektromagnet kan därför en 
av de tre faktorerna ändras för att uppnå önskad styrka. Genom att linda tråden flera gånger 
kan man öka elektromagnetens magnetiska styrka. Detta eftersom det ökar amperevarven för 
spolen, vilket mäts genom att multiplicera strömmen som går genom spolen i ampere med 
antal lindningsvarv (ibid). Nedan illustreras hur magnetfältets styrka påverkas av antalet 
lindningsvarv i spolen. 

 

Figur 1: Två elektromagneter med olika antal lindningar. (a) Spole med fem lindningar och en ström på 2 
A = 10 amperevarv. (b) Spole med åtta lindningar och en ström på 2 A = 16 amperevarv. 

Vidare kan även elektromagnetens magnetiska styrka ökas genom att öka spänningen som är 
applicerad på spolen eller genom att använda ett annat ferromagnetisk material till kärnan. 
Materialvalet för kärnan av elektromagneten påverkar den magnetiska styrkan då vissa 
material som används till kärnan kan hjälpa till med utvecklingen av magnetiska fältlinjer 
(ibid).  
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2.5 Quality Function Deployment 

Quality Function Deployment eller kundcentrerad planering är ett arbetssätt där kundens 
förväntningar och behov sätts i centrum vid framtagning av produkter. Det är ett arbetssätt 
som utvecklades i Japan i hopp om att förbättra kvalitén på de producerade produkterna 
genom att organisera den nödvändiga informationen som behövs för att tillverka en produkt 
(Bergman and Klefsjö, 2012) (Ullman, 2010). QFD har fyra grundläggande steg, varav det 
första steget ligger i fokus i denna rapport. I det först steget görs en produktplanering där 
kundens önskemåls formuleras till produktegenskaper. QFD kan användas för att enklare 
förstå kundbehov och är en metod som kan användas för att jämföra olika produktidéer 
sinsemellan (Bergman and Klefsjö, 2012).  
 

 

Figur 2: Exempelbild på hur en HOQ matris kan se ut med en enkel beskrivning av vilken data som ingår i 
varje ”rum” av matrisen. 

Ett verktyg som används inom QFD är House of Quality. HOQ visualiserar den data som har 
samlats genom QFD metoden i olika rum som tillsammans bildar en matris vars utseende 
liknar ett hus– därav namnet House of Quality (se figur 2). HOQ uppbyggnaden kan variera i 
antalet rum och därmed steg, men det grundläggande syftet med verktyget är konstant. HOQ 
tagen från boken The Mechanical Design Process (Ullman, 2010) innehåller de åtta olika 
stegen: 
 

1. Identifiera kunderna 
Vem eller vilka är kunderna för produkten? Det är oftast konsumenterna för produkten 
som är den viktigaste kunden, men det finns även andra externa så väl som interna 
kunder som man måste ta hänsyn till vid identifiering av produktens kunder. 
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2. Identifiera användarkrav 
Vad är det som kunderna vill ha? Vad är de ute efter i produkten? Det finns ett antal 
olika metoder som kan användas för att få fram den data som behövs. De metoderna 
som kan användas är intervjuer, fokusgrupper, enkäter och observationer av produkten 
i bruk (Ulrich and Eppinger, 2011).  
 

3. Fastställ vikten av varje krav mot varje kund 
Användarkraven har större eller mindre betydelse beroende på vem som är kunden. 
Det är därför viktigt att rangordna varje användarkrav utifrån de olika kundernas 
synvinkel för att få en distinkt uppfattning om vilka krav som är mer betydelsefulla för 
produkten. Detta görs genom att ge varje krav ett poäng mellan 1 till 10, där 1 
indikerar att kravet är obetydligt och 10 indikerar att kravet är betydelsefullt. 
 

4. Utvärdera konkurrenternas produkter 
Hur nöjda är kunderna med konkurrenternas produkter och deras förmåga till att 
uppnå användarkraven? Att utvärdera konkurrenternas produkter ger en insikt i vad 
som redan finns tillgängligt på marknaden samtidigt som förbättringsmöjligheter kan 
uppenbara sig. Utvärderingen sker på en poängskala mellan 1 till 5, där 1 betyder att 
produkten inte alls möter användarkravet och 5 innebär att produkten uppfyller 
användarkravet fullt ut. 
 

5. Tekniska specifikationer 
Hur ska användarkraven uppnås? Vilka tekniska produktegenskaper kommer att svara 
mot att användarkraven uppnås? De tekniska specifikationerna kan ses som en 
omformulering av användarkraven där man specificerar parametrar som är mätbara. 
Exempel på parametrar är vikt, kostnad och hållbarhet. 
 

6. Relationen mellan användarkrav och de tekniska specifikationerna 
De tekniska specifikationerna kan uppfylla de ställda användarkraven med varierande 
tillfredsställning. I detta steg kommer samband och motstridiga faktorer att framgå 
(Olhager, 2018). Detta illustreras genom att varje användarkrav jämförs mot varje 
teknisk specifikation och får således en siffra/symbol som motsvarar hur stark 
relationen mellan de två kraven är. I boken The Mechanical Design Process (2010) 
används de följande symbolerna/siffrorna för att indikera följande relation mellan 
kraven: 

§ � eller 9 = En stark relation 
§ ¡ eller 3 = En relation som är mellan svag och stark relation 
§ r eller 1 = En svag relation 
§ Blankt eller 0 = Har ingen relation 

 
7. Bestäm hur viktigt det är att uppfylla de olika tekniska specifikationerna  

I detta steg bestäms vikten av varje teknisk specifikation och hur väl varje krav måste 
uppnås. Detta görs genom att först skapa ett viktat värde för varje teknisk 
specifikation. Det viktade värdet fås genom att multiplicera vikten av varje 
användarkrav (steg 3) med nummervärdet av relationen mellan användarkravet och de 
tekniska specifikationerna (steg 6). Därefter summeras alla de viktade värdena för det 
specifika tekniska kravet och divideras sedan med den normaliserade summeringen av 
alla tekniska specifikationer. Detta ger en procentsats som indikerar vikten av den 
tekniska specifikationen.  
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8. Identifiera relationer mellan de tekniska specifikationerna 
Hur påverkar de olika tekniska specifikationerna varandra? Denna del av matrisen 
illustrerar om det finns några konstruktionsaspekter som påverkar varandra negativt 
eller positivt. En positiv påverkan indikeras med + och en negativ påverkan indikeras 
med -. 

2.6 Pughs Matris 

Pughs Matris är en metod utvecklad av Stuart Pugh under 1980 vars syfte är att utvärdera och 
vikta olika koncept som har uppkommit genom konceptgenerering, detta genom att betygsätta 
hur bra varje produkt uppfyller de olika produktkraven. Metoden ger således ett snabbt sätt att 
minska antalet koncept genom att ge en insikt till vilken eller vilka koncept som bäst 
uppfyller ändamålet (Ulrich and Eppinger, 2011) (Ullman, 2010). 
 

 

Figur 3: Exempelbild på Pughs Matris som illustrerar matrisen med 6 steg. Utseendet på Pughs Matris kan 
variera mellan antalet steg samt vad steg behandlar. 

Pughs Matris har de följande 6 stegen enligt Ullman (2010): 
 

1. Definiera problemet/slutprodukten. 
 

2. Lista de olika konceptidéerna från konceptgenereringen och inkludera/bestäm ett 
referenskoncept. Alla konceptidéer kommer att viktas mot referenskonceptet. 
Referenskonceptet kan vara en produkt som redan är tillgänglig för allmänheten, en 
industristandardiserad produkt eller en lättdesignad produkt. 
 

3. Lista de funna användar-/produktkrav. Detta kan komma från QFD metodens redan 
identifierade krav. 
 

4. Rangordna de olika användar-/produktkravs vikt. Detta motsvarar steg 3 i HOQ och 
samma värden kan därför användas i Pugh Matrisen (givet att en HOQ har tidigare 
gjorts). 
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5. Utvärdera de olika konceptens uppfyllnad av de olika användar-/produktkrav med ett 
+, - eller 0. + indikerar att konceptet uppfyller kravet bättre än referenskonceptet, - 
indikerar att konceptet uppfyller kravet sämre än referenskonceptet och 0 indikerar att 
konceptet uppfyller kravet lika bra som referenskonceptet. 
 

6. Summera varje koncepts totala poäng och utse vilket/vilka koncept som är bäst. 
 
Ytterligare ett steg kan införas, där man undersöker om en kombination av två olika 
konceptidéer kan resultera till en ny konceptidé. Den nya kombinerade konceptidén ska sedan 
infogas i en ny Pugh Matris för att utvärderas och viktas. Detta tillsammans med 
originalkoncepten för att undersöka ifall den nya idén är bättre än original koncepten (Ulrich 
and Eppinger, 2011). 
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3 METOD 
I detta avsnitt behandlas tillvägagångssättet för studien samt de metoder som används för att 
möta studiens syfte och besvara frågeställningarna. Motivation av metodval och de 
datainsamlingsmetoder som valts framgår även. 

3.1 Design av studien  

Studiens design inleddes med formulering av relevant problemformulering med passande 
frågeställningar för att skapa en grund för arbetet. Detta gjordes genom att identifiera de 
huvudfrågor som behövs besvaras för att kunna framställa ett funktionellt låsbart 
tablettdoseringssystem. Studiens metodområde identifierades för att besvara de satta 
frågeställningarna och för att konstatera vilken typ av information som studien skulle behöva 
inhämta. Nedan vissas en figur tagen från Product Design and Development (2011) som 
ligger till grund för de olika stegen i studiens design efter att det att första kapitlet av studien 
var färdigställd. Det som är inringat i rött berörs i studien. Figuren användes även som en 
utgångspunkt för att kunna göra en grov tidsplan för studien. 
 

 

Figur 4: Illustration av de steg som ingår i konceptutvecklingsfasen för en produkt. Det som är inringat i 
rött är de steg som utföras i studien. 

Identifiering av metodval var nästa steg i studien för att kunna besvara studiens 
frågeställningar, vilket således blev genom kvalitativa metoder. Kvalitativa metoder används 
vid studier där forskningssyften är av undersökande natur där meningen är att få en djupare 
förståelse inom ämnet. Kvalitativa metoder används även inom de studier där forskaren inte 
nödvändigtvis är insatt i det område som studien behandlar (Blomkvist, P. och Hallin, A. 
2014, 69–70). Detta metodval passar denna studie eftersom syftet är av undersökande karaktär 
som är i behov av användning av data där människors uppfattning om verkligheten har 
dokumenterats. Kvalitativa metoder i form av intervjumaterial används för att kunna 
identifiera de problemområden som uppstår med nuvarande tablettdoseringssystem samt även 
för att identifiera användarbehov. Detta användes sedan för att framställa en kravspecifikation 
för ett låsbart tablettdoseringssystem. Parallellt med detta användes även en induktiv ansats, 
vilket menas med att datainsamling användes för att bättre förstå och förklara ett fenomen 
(Blomkvist, P. och Hallin, A. 2014, 45). Litteraturstudier var den data som låg till grund för 
att identifiera vilka lösningar på dosetter som redan hade tillverkats samt samlades data 
angående olika material och komponenter som konstruktionen skulle behöva använda sig av. 
 
Efter insamling av data och framställningen av användar- och produktspecifikation påbörjades 
en konceptgenerering. Konceptgenereringen resulterade i ett antal designalternativ på 
låsmekanismen samt pillerdosans utseende. Designalternativen viktades mot användarkraven 



 

 11 

och produktspecifikationen för att konstatera de bästa alternativen för produkten. 
Designalternativen utvärderades med hjälp av Pughs Matris. Ett kombinationskoncept av två 
andra konceptidéer gjordes efter viktningen. Vidareutveckling av de bästa konceptidéerna 
från Pughs Matris påbörjades sedan, där mer detaljerad information angående konstruktionen 
för de två olika idéerna behandlades. Bland annat konstateras det lämpligaste materialvalet för 
produkten i detta skede. Ett flertal CAD (Computer Aided Design) modeller av 
tablettdoseringssystemet framställdes därefter för att illustrera de bästa lösningarna. Under 
denna fas användes kunskap och feedback från Victrix AB. De hade haft erfarenhet av de 
problem som kunde uppstå, vid användning av tablettdoseringssystem för patienter med 
fysiska handikapp i händerna, vilka var svåra att identifiera. CAD modellerna och en HOQ 
användas sedan vid analysen och diskussionen för utvärdering av produktens uppfyllelse av 
studiens syfte samt produktkrav. Slutligen avslutades studien med en slutsats.   

3.2 Datainsamlingsmetod  

De datainsamlingsmetoder som valdes för att besvara frågeställningarna var i form av 
intervjuer och litteraturstudier. Dessa beskrivs nedan där eventuella fördelar och nackdelar 
med intervjuer även behandlas. 

3.2.1 Intervjuer 

Intervjuer som användes för studien var av två olika former, nämligen ostrukturerad- och 
semistrukturerade intervjuer. Ostrukturerad intervju används när forskaren inte bestämmer 
några frågor att ställa på förhand till den intervjuade personen. Oftast är det endast ämnet som 
intervjun ska beröra som är förutbestämt. Denna intervjuteknik används främst i början av 
studien för att få en bättre och djupare förståelse av det ämnet som ska studeras, vilket är en 
fördel när man inte är insatt i det tänkta ämnet (Blomkvist, P. och Hallin, A. 2014, 70). En 
ostrukturerad intervju användes således i detta syfte i början av studien, för att få en bättre 
förståelse av det ämne som studien skulle beröra. Nackdelen med ostrukturerade intervjuer är 
att man i förväg inte kan förutse intervjuns bredd eller djup, samt vad eller vad som inte 
kommer att tas upp under intervjun.  
 
En semistrukturerad intervju är en intervju där forskaren har i förväg bestämt ett tema på 
intervjun med ett antal frågeställningar som ska besvaras under intervjuns gång. De flesta 
frågor som ställs under semistrukturerade intervjuer är dock fortfarande inte formulerade på 
förhand, utan uppstår under intervjuns gång utifrån på det som den intervjuade personen 
berättar om. Denna intervjuteknik används för att bygga upp det empiriska materialet som 
används för studien och för att identifiera användarbehov. Fördelen med semistrukturerade 
intervjuer är att man har en bättre uppfattning av vilka frågor man vill ha svar på, jämfört med 
ostrukturerade intervjuer. Vid semistrukturerade intervjuer har forskaren även en bättre 
förståelse av ämnet och en intervjuguide kan därför formuleras (Blomkvist, P. och Hallin, A. 
2014, 71). Nackdelen med denna intervjuteknik är dock i liknande grad som för 
ostrukturerade intervjuer, där man i förväg inte alltid kan förutse intervjuns bredd eller djup 
inom ämnet. 
 
Vid de semistrukturerade intervjuerna där användarbehov skulle identifieras fastställdes de 
följande tre frågorna som varje intervjuperson blev tillfrågad: 
 

1. Hur många mediciner tar du per dag samt vad är doseringsmängden? 
2. Hur skulle en lättanvänd pillerdosa se ut samt fungera, enligt dig? 
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3. Vad är din åsikt om din nuvarande pillerdosa, vilka för- och nackdelar upplever du 
med den? 

 
Efter den första semistrukturerade intervjun ägde rum och svaren från deltagarna analyserades 
tillkom ytterligare två frågor som skulle ställes under kommande intervjuer. Dessa två frågor, 
som grundade sig på samtalet och svaren från det första semistrukturerade intervjun, var 
följande: 
 

4. Anser du att det skulle vara bättre om klockenheten på pillerdosan kom 
förprogrammerad med de doseringstillfällen som du behöver, så att du själv slipper 
göra detta manuellt? 

5. Har du några åsikter om utseendet eller färgen på pillerdosan? 

3.2.2 Litteraturstudier 

Litteraturstudie i form av vetenskapliga artiklar samt rapporter användes främst för att få en 
förståelse av de ingående aspekterna vid konstruktion av tablettaskar. Information angående 
plaster som används inom läkemedelsindustrin samt dess egenskaper samlades in för att förstå 
vilka plaster som är säkra att användas vid konstruktion av produkter som förvarar läkemedel. 
Vidare inhämtades information angående låsmekanismer av olika typer samt så gjordes en 
marknadsundersökning för att bidra till konceptidéer för tablettaskens lås. Den databas som 
användes främst för inhämtning av de vetenskapliga artiklarna och rapporterna var via 
PubMed. Ett urval av de använda sökorden som användes vid litteratursökning illustreras i 
tabell 2.  

Tabell 2: Ett urval av de sökord som användes för informationshämtning 

Sökord 
Opening Pharmaceutical Packages 
Pill box 
Opening package elderly 
Pill organiser 
Pill organizer 
Electronic pill box 
Plastic medical field 

3.3 Dataanalys 

Intervjuerna som genomfördes användes för att komplimentera den insamlade data som gjorts 
via litteraturstudier. Intervjumaterialet har därför använts till att besvara frågeställning 1. Alla 
de intervjuer som har genomförts har blivit inspelade för att senare kunna transkriberas. 
Transkriberingen har därmed varit den material som har granskats och sedan används som 
källhänvisning i de områden där relevanta vetenskapliga artiklar saknades eller hade 
ofullständigt med information för studien. 
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3.4 Validitet och reliabilitet 

3.4.1 Validitet 

Validitet i detta arbete uppnås genom att studera rätt sak vilket enligt Blomkvist & Hallin 
innebär att det som i början definieras i problembeskrivning, syfte och frågeställningar också 
fortsätter att analyseras och diskuteras i andra delen av arbetet. (Blomkvist, P. och Hallin, A. 
2014, s.50) 
 
Teorivalet i arbetet gjordes utifrån syftet och frågeställningarna. Den möjliggör 
kunskapsuppbyggnad avseende design generellt samt design av tablettdoseringsaskar 
specifikt. Teorivalet berör också ergonomi och dess påverkan på design generellt samt 
specifika utmaningar som individer med olika fysiska handikapp har. Vidare presenteras en 
teorigenomgång om miljövänliga material. Vid valet av referenser så har checklista för 
källvärdering och källkritik använts (Blomkvist, P. och Hallin, A. 2014, s.118).  
 
När det gäller semistrukturerade intervjuer så har en del frågor förberetts med noggrannhet, 
där några av dem var specificerande, och skrivits i intervjuguide. Problem som kan ha 
uppstått med intervjuer är om frågorna besvarades partiskt. Kunskapen som samlades in både 
genom litteraturgenomgång och datainsamling genom intervjuer analyserades och 
diskuterades för att svara på frågeställningarna.  
 
Problem som kan uppstå avseende validiteten är att avgränsningen av företagets sida gör att 
problemets lösning utgår utifrån en tidigare av företaget presenterad dellösning. Detta hindrar 
att ett helt nytt sätt att se på problemet och lösningen presenteras, den utan de givna 
begräsningarna.  

3.4.2 Reliabilitet 

Denna studie har till en viss grad en god reliabilitet. Intervjuer som genomfördes har spelats 
in för att säkerställa reliabiliteten. Om liknande intervjuer genomförs med samma typer av 
patientgrupper hade de krav som identifierades via intervjuerna varit densamma. När det 
gäller den presenterade lösningen kommer CAD ritningarna även möjliggöra att en prototyp 
tillverkas och reproduceras av andra individer, vilket ökar reliabiliteten. Däremot inkluderar 
rapporten en del kreativa moment i konceptgenereringen samt vidareutvecklingen. Detta leder 
till att resultat som uppnås, ifall studien skulle upprepas, inte kan garanteras att vara identiska 
till de resultat som uppnåddes i denna studie. 

3.5 Etiska ställningstaganden 

Utifrån de av Vetenskapsrådet utgivna forskningsetiska principer så har studien tagit hänsyn 
till Anonymitet och Konfidentialitet men företaget och dess ägare har samtyckt samt själva 
valt att både namn på företag och person för användas i studien då detta behövs.  
 
Angående Informationskravet har företaget i fråga tagit fram en uppgift för att lösa ett 
problem. Därmed har företaget informerat om forskningens och uppgiftens syfte. Detta krav 
uppfylls därmed, även om det har skett i omvänd ordning. Detta eftersom deltagaren (i detta 
fall företaget) har informerat projektledaren (mig) om min uppgift i projektet och vilka villkor 
som gäller för deltagande. 
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Gällande Objektivitet har studien genomförts så objektivt som möjligt under insamlingsfasen 
för att all fakta från företaget skulle tas emot med ett opartiskt förhållningssätt, även om 
företaget har styrt utseendet på slutprodukten.  
 
Samtyckeskravet, företaget medverkar i allra högsta grad då företaget har tilldelat 
projektledaren uppgiften.  
 
Nyttjandekravet, företaget kommer att använda information och resultatet av arbetet som 
genomförs. Detta eftersom företaget är uppgiftsställaren och därmed har givit sitt 
godkännande. 
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4 MARKNADSUNDERSÖKNING 
För att få en bättre förståelse och inblick i doseringsaskar tillgängliga för allmänheten har en 
marknadsundersökning gjorts. Först presenteras de dosetter som finns tillgängliga i Sverige, 
därefter presenteras de vanligaste dosetter som finns på marknaden utomlands. 
Informationen från marknadsundersökningen användas som inspiration för idégenerering 
samt konstruktionsalternativ.  

4.1 Karo Pharam AB dosetter 

Företaget Karo Pharma AB har tre olika dosetter som säljs via deras egen hemsida och i de 
olika apotekskedjorna i Sverige. Dosett® Mini är en dosett tillverkad för de patienter som har 
en låg tablettdoseringsmängd eller för de personer som vill ha en dosett som är smidig att ta 
med sig. Dosetten har möjligheten att förvara tabletter för en hel vecka med det dagliga 
doseringsbehovet av tre tabletter, alternativt kan den förvara tabletter för tre veckor med det 
dagliga doseringsbehovet av en tablett. Yttermåtten för Dosett® Mini är (längd x bredd x 
höjd) 100 x 80 x 18 mm, där fackens mått är 10 x 18 x 15 mm. Produkten finns tillgänglig i 
färgerna blå samt röd och säljs för 55 kr. 
 

 

Figur 5: Bilden visar hur Dosett® Mini, i färgen blå, ser ut med locken både öppna och stängda. 

Dosett® Medi är en större dosett än Dosett® Mini och har således plats för fler tabletter. 
Dosetten har 4 rader av 7 fack, det vill säga totalt 28 fack. Facken är indelade i de sju 
veckodagarna, från måndag till söndag, samt intervallen morgon, lunch, kväll och natt (se 
figur 6). Dosett® Medi är marknadsförd för de patienter som tar fyra tablettdoseringar per 
dygn, vilket gör att dosetten kan förvara en veckas medicinering. Dosett® Medi är även 
försedd med barnspärr. Yttermåtten är 155 x 102 x 26 mm, med fackens mått enligt följande 
21 x 19 x 17 mm. Dosetten finns tillgänglig i 3 färger: blå, röd samt turkos. Marknadspriset är 
85 kr. 
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Figur 6: Dosett® Medi i färgen blå. 

Dosett® Maxi liknar Dosett® Medi i alla aspekter förutom yttermåtten och fackens mått. 
Dosett® Maxi har yttermåtten 205 x 132 x 31 mm och måttet 24 x 24 x 24 mm på facken. 
Dosetten kan därmed förvara fler tabletter än Dosett® Medi per fack, men har dock endast 
möjligheten att förvara en veckas tablettdosering med ett dagligt doseringsbehov på 4 
tillfällen. Dosetten är endast tillgänglig i färgen röd och säljs för 157,50 kr. 
 

 

Figur 7: Dosett® Maxi från Karo Pharma AB. 

Dosett Pocket är en dosett som har utgått från Karo Pharma utbud, men som var tidigare såld 
på deras hemsida. Dosetten var i form av en liten stängbar ask som hade tre separerade fack. 
På grund av storleken på asken var den enkel att förvara i innerfickor eller handväskor. 
Askens mått var 96 x 59 mm. Fackens mått var 10 x 18 x 15 mm. Information angående 
varför dosetten har utgått samt marknadspris finns ej tillgängligt. 
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Figur 8: Utgången dosett vid namn Dosett Pocket från Karo Pharma AB. 

4.2 Schine Innovation 

Schine Innovation tillverkar två olika piller boxar, Schine Pill Box S och Schine Pill Box L, 
som är utvecklade för att vara användarvänliga och lätthanterade. Båda dosetterna finns i 
färgerna blå eller röd. Enligt deras hemsida ska produkterna vara omtyckta av 
Reumatikerförbundet. Schine Pill Box S har 8 fack som är uppdelade i två längder med 
vardera jalusiluckor. På sidan av facken finns numreringarna som går från 1 till 7 där det 
åttonde facket är ett extrafack som saknar numrering. Yttermåtten för Schine Pill Box S är 
103 x 54 x 25 mm. Fackens mått saknas. Marknadspriset är 69 kr. 
 

 

Figur 9: Schine Pill Box S i färgen röd med ena jalusiluckan öppen. 

Schine Pill Box L är en veckobox med fyra fack för varje veckodag och därmed sju längder 
med vardera jalusiluckor. Numrering från 1 till 4, veckodagsmarkering samt symboler för 
dygnets olika tidpunkter finns markerade på dosetten. Boxen kan öppnas, stängas samt låsas 
och inuti boxen finns en lös innerlåda. Boxen går att staplas och innehåller förvaring för 
ordinationskort på baksidan. Yttermåtten för produkten är 118 x 198 x 32 mm. Fackens mått 
saknas. Marknadspriset är 135 kr. 
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Figur 10: Schine Pill Box L i färgen röd med en jalusilucka öppen. 

 

Figur 11: Schine Pill Box L öppnad med innerlådan synlig och uttagen. 

4.3 Renapharma AB 

Renaphrma AB tillverkar Curebits, en doseringscylinder som har 7 staplingsbara 
veckodagsburkar som är anpassningsbar. Curebits kan förvara en veckas dosering med upp 
till fyra doseringstillfällen per dag. Medföljande innerväggar gör det möjligt att dela upp varje 
burk till ett, två eller fyra fack. Mått för produkten saknas. Marknadspriset på Curebits 
hemsida är 239 kr och 219 kr på apoteket. 
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Figur 12: Tre Curebits doseringscylindrar med olika antal veckodagsburkar stapplade. 

 

Figur 13: Innerväggar som finns tillgängliga för Curebits samt lock som ska sitta längst upp på burken. 

4.4 Medix Sweden AB 

MediDos tillverkad av Medix Sweden AB är ett fodral som rymmer 7 askar, en för varje 
veckodag. Varje ask har 4 fack som separeras av flyttbara mellanväggar. Vid behov kan 
askarna avlägsnas enkelt från fodralet för att möjliggöra enklare transport av produkten. 
MediDos fodral finns i 17 olika färger samt mönster. Fodralets mått är (längd x bredd) 155 x 
105 mm varav askens mått är 95 x 20 mm. Marknadspriset är 140 kr. 
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Figur 14: Insidan av MediDos med 7 askar och ett doseringskort. 

4.5 Svenska apotek 

Apoteket och Apotek Hjärtat har båda en egen dosett som liknar varandra. Konstruktionen på 
dosetterna är visuellt detsamma där de båda dosetterna är för en veckas doseringsmängd och 
har veckodagarna skrivna med två bokstäver (Må, Ti etc.) på varje lock. Måtten för dosetterna 
finns ej tillgängliga. Apotekets dosett finns tillgänglig i de fyra färgerna rosa, blå, lila och 
orange. Apoteket Hjärtas dosett finns i de tre färgerna mörkblå, orange och rosa. 
Marknadspriset är 59 kr för Apotekets dosett och 60 kr för Apotek Hjärtas dosett. 
 
 

 

Figur 15: Apotek Hjärtats dosett i färgen blå. 

 

Figur 16: Apotekets dosett i färgen rosa. 

4.6 Posifon AB 

Företaget Posifon AB tillverkar den programmerbara dosetten Careousel som är utrustad med 
28 fack. Produkten kan därför som minst förvara en veckas dosering, med 4 
doseringstillfällen per dag, och som mest 28 dagars doseringar, med ett doseringstillfälle en 
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gång per dag. Careousel är en cirkulär dosett vars lock vrids vid inställda tidpunkter för att 
avslöja ett nytt fack. Vid doseringstillfällena låter en signal var 3 sekund i 1 minut. Om 
dosetten inte vrids upp och ner efter 1 minut går signalen av var 30 sekund under en 
programmerad tid (som kan högst uppgå till 60 minuter). Övriga fack kan inte kommas åt och 
locket till varje fack är låst utom när det programmerade doseringstillfället inträffar. 
Diametern på dosetten är 190 mm och höjden är 56 mm. Fackens volym är cirka 10 ml. Priset 
för Careousel utan några extra tillbehör eller abonnemang är 1799 kr. 
 
 

 

Figur 17: Careousel i låst läge. 

 

Figur 18: Careousel i olåst läge för påfyllning av tabletter. 
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4.7 Anmed GmbH 

Anmed GmbH är ett tyskt företag som äger ANABOX® dosettserien som säljs både i svenska 
apotek så väl som utomlands. ANABOX® DAY BOX askarna är designade för att rymma en 
dags doseringsmängd. Det finns 5 fack varav det första vänstra facket är större än resterande 
tre fack. Detta är på grund av att locket till asken ska enkelt kunna passa, men samtidigt ger 
det extra utrymme för morgonmedicinen vilket oftast brukar bestå av en högre dosering enligt 
Anmed GmbH. ANABOX® DAY BOX säljs under 5 olika produktnamn där den största 
skillnaden är färgval samt symbolval/textval på locken. Två av dessa underkategorier har 
dock endast 4 fack – istället för 5. Dimensionerna på all askar är 112 x 41 x 23 mm. Totalt 
finns det 37 olika färger/färgkombinationer att välja mellan under ANABOX® DAY BOX 
kategorin. Marknadspris i Sverige är 149 kr. 
 

 

Figur 19: ANABOX® DAY BOX i färgen mörkblå med genomskinligt lock. 

4.8 MedFolio Pillbox 

MedFolio pillbox är marknadsförd som en medicinorganiseringsprodukt med inbyggt 
påminnelsesystem som kan förvara en veckas doseringsmängd. Det finns sju avtagbara 
pillerlådor, en för varje veckodag, med fyra fack ansedda för morgon, förmiddag, eftermiddag 
och kvälls doseringstillfällen. MedFolio påminner användare vid varje doseringstillfälle 
genom att en ljussignal avges från en grön lampa längst fram på lådan samt via en ljudsignal 
som tjuter var andra till tredje sekund i upp till 2 timmar. MedFolio har utrymme för ett 
doseringskort som kan innehålla information om upp till 16 olika tabletters namn samt 
doseringar. Det finns även utrymme för upp till 16 olika tabletter på sidorna av 
doseringskortets placering för att visuellt kunna identifiera varje tablett till informationen på 
doseringskortet (se figur 20). MedFolio dimensioner är 710 x 355 x 153 mm där varje 
pillerlådas mått är 380 x 280 x 50 mm. Priset för MedFolio pillbox är cirka 1857 kr. 
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Figur 20: Öppen MedFolio Pillerbox som demonstrerar en pillerlåda med öppna lock. 

4.9 MedMinder 

MedMinder är ett amerikanskt företag som tillverkar två olika programmerbara dosetter, en 
med låsfunktion (Jon) och en utan låsfunktion (Maya). Till dessa dosetter kan även en 
medicinsk nödsamtalsfunktion köpas till. Dosetterna har totalt 28 fack och rymmer som minst 
en veckas dosering med fyra doseringstillfällen per dag samt som mest fyra veckors 
doseringar med ett doseringstillfälle per dag. Inuti facken finns behållare för medicin, vilket 
användaren lyfter upp vid doseringstillfällena.  Dosetterna är markerade med veckodagarna 
längst upp på dosetten med söndag som den första dagen i veckan. Numrering 1 till 4 finns på 
vänstra sidan av dosetten. MedMinder dosetterna ger en ljudsignal och en ljussignal (under 
det aktuella facket) när det är dags för användaren att inta medicinerna. För Jon dosetten låses 
även det aktuella facket upp. Ifall medicinen inte intas inom en specificerad intervall ringer 
användarnas mobil för att påminna om medicineringen. Missar användaren detta samtal 
och/eller har fortfarande inte tagit sin medicinering skickas ett sms, e-mail eller ett samtal till 
användarens familj eller vårdgivare. Mått för dosetterna saknas. Priset för dosetten Maya är 
cirka 370 kr/månad och för dosetten Jon är cirka 555 kr/månad. 
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Figur 21: MedMinder Maya med både fyllda och tomma fack samt med ljussignal igång. 

4.10 Med-Q Pill Box 

Med-Q är en två veckors pillerdosa som kan påminna användaren om doseringstillfällen 1 till 
2 gånger per dag. En LED lampa tänds i det facket som tabletterna ska tas från och ett alarm 
ljuder var 30 sekund tills dess att användaren har tagit sina tabletter. Med-Q är utrustad med 
en display som visar veckodagen, tiden samt när nästa alarm inträffar. Vidare är varje fack 
försedd med punktskrift samt så är facken löstagbar för att möjliggöra enklare påfyllning av 
medicin. Med-Qs mått är 114 x 222 x 25 mm varav fackens mått är 19 x 25 x 25 mm. Med-Q 
finns tillgänglig i färgen blå och vit. Marknadspriset är cirka 933 kr. 
 

 

Figur 22: Informationsbild över Med-Q Pill Box där bland annat ljussignalen demonstreras. 
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4.11 Victrix AB pillerdosaenhets position 

Produkten som studien har i syfte att designa ska fylla det utrymme som finns på marknaden 
mellan de vanliga dosetterna och de större automatiserade tablettdoseringssystemen. Med-Q 
Pill Box är det enda tablettdoseringssystem (som marknadsundersökningen fann) som är 
portabelt och erbjuder ett automatiskt låsmekanismsystem. Med-Q Pill Box är därför det 
tablettdoseringssystem som är den största konkurrenten för Victrix AB pillerdosaenhet och 
tablettdoseringssystem. 
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5 IDENTIFIERING AV ANVÄNDARKRAV 
För att tillverka en produkt behövs det fastställas vem eller vilka det är som ska använda 
produkten, det vill säga vem eller vilka som är kunden, samt identifiera vilka behov och krav 
kunden eller kunderna har. För att identifiera användarkraven har ett flertal intervjuer gjorts 
för denna studie. Nedan redovisas en sammanfattning av huvudpunkterna från de genomförda 
intervjuerna. 

5.1 Patientgrupper med behov av piller i behandlingssyfte 

Det finns ett antal olika patientgrupper med behov av att ha enkel tillgång till tabletter för 
behandlingssyften. Bland dessa grupper ingår patienter med fysiska och psykiska handikapp. I 
en intervju med Victrix AB, genomförd i början av studiens skede, fastställdes det att 
produktens primära användare är personer och patienter i behov av låsbara lock. Eftersom det 
finns en stor mängd olika diagnoser skulle det vara omöjligt att specificera varenda 
patientgrupp som är i behov av låsbara lock i dosetter. Studien har därför fokuserat på en 
urvalsgrupp som representerar majoriteten av de tänkbara primära användarna för 
tablettdoseringssystemet. Urvalsgruppen blev de följande patientgrupperna med en eller flera 
av de följande diagnoserna: Parkinson, Alzheimers, Transplantations/operationspatienter och 
synskadade. Victrix AB ville även från början att patienter med självmordstankar skulle bli 
inkluderade i denna urvalsgrupp, dock visste de av erfarenhet att det skulle bli svårt att få tid 
till intervjuer med dessa personer samt att samtalen kunde bli emotionellt påfrestande, vilket 
blev anledningarna till att denna patientgrupp uteslöts från studiens urvalsgrupp. 

5.2 Användarbehov 

De två första stegen för att identifiera användarkrav enligt Ulrich och Eppinger (2011) är att 
först samla in data från kunder och att sedan tolka den insamlade data till användarbehov. 
Data från potentiella användare av tablettdoseringssystemet inhämtades genom semi-
strukturerade intervjuer. Intervjuer skedde med ett flertal personer från varje patientgrupp som 
nämns i föregående paragraf. Totalt har 24 individer intervjuats, varav 4 personer med 
Alzheimers diagnos, 1 person med Parkinson diagnos och 1 person som är ordförande för 
Parkinson Stockholm, 13 personer inom HjärtLung riksförbundet (ingår i 
transplantations/operations gruppen), 1 person som var synskadad och är handläggare för IT 
och konsumentfrågor på Synskadades riksförbud (SRF), samt 5 andra personer. Dessa 5 andra 
var närvarande under en av de många intervjuerna som ägde rum och var antingen en allmän 
vårdare som fanns på plats för patientgrupperna eller en stödmedlem som hade en annan 
diagnos än de ovannämnda. Se bilaga 1 för mer ingående information angående valet av 
intervjupersoner. 

5.2.1 Storlek och utrymme för doseringsmängd 

Utifrån de genomförda intervjuerna kunde ett antal användarbehov identifieras. De mest 
upprepade och frekventa behoven berörde storleken på tablettdoseringssystemet samt 
utseendet på produkten. Under varje genomförd intervju nämndes vikten av 
tablettdoseringens storlek och form. Detta eftersom majoriteten av intervjupersonerna var 
missnöjda över de tillgängliga dosetternas storlekar eller ansåg att nuvarande utbud av 
dosetter inte uppfyllde deras storleksbehov. Ett antal personer uttryckte att dosetter måste vara 
resevänliga, vilket för dessa individ betydde att man enkelt kunde ta med sig 
tablettdoseringssystemet. Vid vidare förklaring av vad de ansåg att enkel transportering 



 

 27 

innebar gav de exemplen som att tablettdoseringssystemet skulle kunna få plats i bröstfickan 
på herrskjortor eller i handväskan för kvinnor. Några ansåg även att en optimal storlek för 
tablettdoseringssystemet skulle vara ifall den fick plats i fickan på byxor eller jeans hos 
användarna. Många intervjupersoner förstod samtidigt att detta då skulle innebära risken för 
att veckodoseringsmängden inte skulle få plats i tablettdoseringssystemet. 
 
Ett viktigt användarbehov som tablettdoseringssystemet behöver uppfylla är att produkten ska 
klara av att förvara de tabletter som användarna intar, det vill säga deras doseringsmängd. 
Varje intervjuperson tog upp detta behov och ansåg att det var det mest grundläggande 
behovet som produkten behövde uppfylla, annars skulle de inte ha användning för 
tablettdoseringssystemet. För att få en uppskattning om hur mycket utrymme det ska finnas 
för tabletterna i tablettdoseringssystemet, samt hur många fack produkten kommer att behöva, 
blev varje person tillfrågad om deras doseringsmängd. Svaren utifrån de 19 intervjuade 
personerna, som tar tabletter som medicinering, visade att medelvärdet av antalet tabletter 
som intas per dag är 6,5 tabletter och medianen av antalet tabletter som intas per dag är 4. Se 
bilaga 2 för en detaljerad beskrivning om varje persons doseringsmängd.  

5.2.2 Utseende 

Angående utseendet på tablettdoseringssystemet gav intervjupersonerna ett antal råd 
angående färgsättningen för produkten. Tre personer ansåg att färgen vitt borde undvikas då 
produkten annars kan bli smutsig väldigt snabbt. Majoriteten ansåg även att färgen på 
produkten inte skulle vara svart, den skulle istället ha en färgglad färg. Anledningen för detta 
berodde främst på två argument. Det ena argumentet löd att många små hushållsapparater 
(exempelvis fjärrkontroller) är i färgen svart och om tablettdoseringssystemet också var svart 
så skulle det vara svårt att identifiera och hitta produkten i hemmet. Det andra argumentet löd 
att svart inte var ”en rolig färg” och att man därför inte skulle vara glad vid användning av 
produkten.  
 
Ett annat identifierat behov som rör utseendet på produkten var synligheten av de tabletter 
som fanns inuti tablettdoseringssystemet. Många intervjupersoner påpekade att det vara 
viktigt att kunna se och veta vilka tabletter som finns inuti dosetterna. Ett antal av de 
intervjuade personerna hade även klistrat namnlappar på sina nuvarande dosetter för att 
enklare kunna veta vilka tabletter som ligger inuti facken. All intervjuade personer ansåg 
därför att fackens lock bör vara transparant. 

5.2.3 Öppning av pillerdosans lock 

För patienter med nedsatt rörelsemotorik i handleder och fingrar är det viktigt att tänka på 
ergonomin av produkten och hur locken på tablettdoseringssystemet öppnas. Patienter med 
Parkinsons är en av de potentiella användarna av tablettdoseringssystemet som har nedsatt 
rörelsemotorik i händerna. Genom en intervju med ordförande för Parkinson Stockholm och 
en person med Parkinson diagnos inom föreningen identifierades användarkraven för locket 
på tablettdoseringssystemet. Det får inte finns någon skruvmekanism eller liknande, då detta 
inte går att öppna för personer med Parkinson. Vidare fungerar inte de lock som man måste 
dra i för att komma åt utrymmet där tabletterna förvaras (se figur 5, 6, 7 och 19). De bästa 
locken enligt intervjupersonerna är de dosetter som tillverkas av de svenska apoteken (se figur 
15 och 16) där man öppnar locken genom att trycka upp en utstickande del av locket. 
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5.3 Victrix AB krav 

Företaget Victrix AB kommer inte vara en användare av produkten, dock görs denna studie i 
samband med företaget och bygger delvis på ett par aspekter som företaget redan har 
fastställt. Därmed måste kraven på produkten från företaget presenteras för att möjliggöra en 
viktning av de framtagna koncepten mot det företaget efterfrågar. Således kan Victrix AB ses 
som en sekundär kund för produkten. Victrix AB huvudsakliga krav är att 
tablettdoseringssystemet består av två olika delar, klockenheten och pillerdosaenheten, som 
tillsammans ska gå att monteras och demonteras enkelt. Detta för att produkten ska vara 
anpassbar och för att användarna själva skall kunna anpassa produkten utifrån deras egna 
behov. Vidare vill Victrix AB, om möjligt, att fackets låssystem endast ska möjliggöra 
öppning av det fack som medicin ska tas från och att de resterande facken ska vara stängda. 
Det vill säga att endast det motsvarande fack från det klockenheten meddelar användaren att 
ta tabletter ifrån ska vara öppet. Victrix AB vill att antalet fack ska uppgå till 8 stycken, varav 
4 stycken fack ska finnas på vardera långsidan av klockenheten. Slutliga kravet från Victrix 
AB är att pillerdosaenheten ska kunna tillverkas för 50 kr. 

5.4 Användarkravspecifikation 

En användarkravspecifikation upplyser vad en kund behöver och vad en kund vill ha från en 
produkt. Kraven i en användarkravspecifikation är de användarbehov som identifierats genom 
olika insamlingsmetoder (Ulrich and Eppinger, 2011). Användarkravspecifikationen för 
denna studie återfinns i bilaga 3 och omfattar både användarkraven från de olika intervjuerna 
med patientgrupper så väl som Victrix AB krav. De viktigaste användarkraven som togs upp i 
avsnitten ovan blev dokumenterade och formulerade i användarkravspecifikationen enligt 
följande:  
 

• 3.1.1.1 Produkten skall förvara tabletterna utan att de spills ut. 
• 3.1.1.2 Produkten skall kunna användas med och utan klockenheten. 
• 3.1.2.2 Produkten skall vara enkel att hantera. 
• 3.1.2.4 Produktens skall kunna rymma de tabletter som behövs. 
• 3.1.3.1 Produktens fack skall vara transparant. 
• 3.6.1.2 Produktens pillerdosaenhet skall kunna tillverkas för max 50 kr. 
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6 PRODUKTKRAV 
Detta kapitel berör produktkraven på pillerdosaenheten och förklarar sambandet mellan 
användarkrav och produktkrav. Vidare presenteras House of Quality där bland annat 
användarkravens vikt har bestämts och en jämförelse över hur väl konkurrenternas produkter 
uppfyller dessa krav. 

6.1 Produktkravspecifikation 

En produktkravspecifikation sammanställdes efter att användarkravspecifikation var klar. 
Syftet med en produktkravspecifikation är att omformulera användarkraven till mer specifika 
krav som beskriver i mätbara detaljer vad det är som produkten måste göra. Till skillnad från 
användarkraven som kan tolkas subjektivt, blir produktkraven mer specifika och kan därmed 
användas för att beskriva hur produkten ska designas och konstrueras (Ulrich and Eppinger, 
2011). En produktkravspecifikation har således gjorts för att kunna assistera vid 
konceptgenereringen. Exempel på en omformulering som har gjorts för pillerdosaenheten är 
att användarkravet ”Produkten skall vara enkel att hantera” har omformulerats 
till ”Pillerdosaenheten får ej ha några kablar mellan klockenheten och pillerdosaenheten.” 
och ”Låsmekanismen skall möjliggöra enkel låsning” samt ”Pillerdosaenhetens lock skall ha 
en greppbar yta för att möjliggöra enklare öppning av locket.”. Hela 
produktkravspecifikationen återfinns i bilaga 4. 

6.1.1 Förvaringskapacitet 

För att kunna bestämma ett specifikt produktkrav för användarkravet ”Produktens skall kunna 
rymma de tabletter som behövs.” användes intervjupersonernas doseringsmängd som 
underlag. Som tidigare beskrivs blev medelvärdet av de tabletter som intas per dag 6,5 
tabletter och medianen blev 4 tabletter per dag. För att kunna garantera att majoriteten av 
användarnas tablettdoseringsmängd ryms inom pillerdosaenheten antas det att 7 stycken 
tabletter intas per dag. För att vidare specificera detta produktkrav användes ett tablettmått på 
15,3 x 6,2 mm. Detta är det exakta måttet på en 20 mg Memantin tablett, vilket är ett 
läkemedel för personer med måttlig till svår Alzheimers sjukdom (“Memantin Orion - FASS 
Vårdpersonal,” n.d.). Detta mått valdes då större delen av intervjupersonerna inte 
specificerade namnet på sin medicinering, vilket alla personer med Alzheimer gjorde. 
Däremot uppskattades istället längden på vissa tabletter och dessa längder täcks av Memantin 
tabletten. Produktkravspecifikationen för användarkravet ”Produktens skall kunna rymma de 
tabletter som behövs.” blev därför bland annat ”Pillerdosaenheten skall kunna förvara minst 
7 stycken 15,3 x 6,2 mm tabletter.”. 

6.1.2 Dimensioner 

Pillerdosaenheten begränsas i dess dimensioner då den ska kunna sättas ihop med 
klockenheten. Detta betyder att pillerdosaenheten måste ha samma längd och liknande höjd 
som klockenheten, vilket är 110 mm x 24 mm (23 + 1 mm, för lockets tjocklek). Det som 
dock inte har en specifik begränsning är pillerdosaenhetens bredd. Victrix AB 
rekommenderade en bredd på 30 mm. Detta var enbart ett nummer som de ansåg inte skulle 
resultera i en allt för small pillerdosaenhet. Denna bredd användes därmed för att specificera 
minimumkravet för pillerdosaenhetens bredd. Däremot för att få ett bättre underlag för en 
specifik bredd till pillerdosaenheten användes användarkravspecifikationen.  
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I användarkravspecifikationen finns kravet ”Produkten skall kunna få plats i fickor.” vilket 
ger ett maximummått för pillerdosaenhetens bredd – nämligen att den ska få plats i byxfickor. 
En jämförelse av 20 stycken kvinnobyxfickor och 20 stycken mansbyxfickor var tidigare 
genomförd av publikationen The Pudding. Den visade alla de uppmätta måtten för de totalt 80 
olika fickornas dimensioner. Kvinnobyxfickor var i genomsnitt mindre än männens byxfickor. 
De största kvinnobyxfickorna uppgick till 124 mm i bredd medan de minsta byxfickorna 
uppgick till 109 mm. Genomsnittsbredden för byxfickor för kvinnor (vilket även var måttet på 
de minsta byxfickorna för män) uppgick till 122 mm (Diehm and Thomas, 2018). Det 
gemensamma minsta måttet för de båda könens byxfickor var därmed 122 mm. 
 
Klockenhetens bredd är 43 mm. Om man använder de gemensamma minsta måttet för 
byxfickor lämnar det kvar 79 mm för två pillerdosaenheters bredd, eller 39,5 mm för bredden 
på en pillerdosaenhet. Om man däremot använder det minsta måttet som uppmättes, vilket var 
122 mm, lämnar det 66 mm kvar för två pillerdosaenheters bredd, eller 33 mm för bredden på 
en pillerdosaenhet. För att pillerdosaenheten garanterat ska få plats i användarnas fickor, 
oavsett byxmodell, valdes därmed det minsta måttet uppmätt från alla 80 par byxor från The 
Puddings jämförelse, vilket var 122 mm. Produktkravspecifikationen för pillerdosaenheten 
blev således ”Pillerdosaenheten skall ha samma längd och höjd som klockenheten, 110 mm 
samt 24 mm, och en bredd mellan 30–33 mm.”. 

6.2 House of Quality 

Produktframtagningen för pillerdosaenheten har hitintills varit kundcentrerad. Detta då 
flertalet intervjuer har genomförts för att kunna identifiera kunders förväntningar och behov 
för att sedan kunna sätta dessa förväntningar i centrum vid konceptgenereringen. För att bättre 
kunna visualisera inhämtade data från de olika intervjuerna har därför en HOQ sammanställts. 
HOQ utgår ifrån användarkravsspecifikationens dokumenterade krav. En viktning av de olika 
användarkraven har sedan gjorts utifrån de potentiella användarnas synvinkel så väl som 
utifrån Victrix AB synvinkel. Detta gjordes för att skillnaden av vissa kravs viktning mellan 
de två parterna var för stora för att kunna sammanställas till enbart en viktning av summa. 
Tekniska specifikationer har även formulerats. Dessa specifikationer utgår från (men är 
formulerade mer generella) de krav som återfinns i produktkravspecifikationen. Däremot är 
de tekniska specifikationernas mål hämtade direkt från produktkravspecifikationernas 
formuleringar. Vidare har en konkurrentjämförelse gjorts för Victrix AB nuvarande dosett 
(Dosis) som finns på marknaden mot tre andra dosetter, Med-Q, Medminder och Apotekets 
dosett. Detta har gjorts för att se vilka förbättringsområden som finns för den nya 
pillerdosaenheten. Nedan vissas HOQ i sin helhet. Bilaga 5 innehåller förstoring av vissa 
delar från HOQ för att enklare kunna avläsa vissa delar.  
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Figur 23: HOQ matris för en pillerdosaenhet. Se bilaga 5 för förstorade delar av matrisen. 

Utifrån helheten av HOQ blev det tydligt vilka aspekter och egenskaper som det behövdes 
läggas större vikt på och vilka aspekter som inte var lika nödvändiga för produkten. 
Sambanden mellan de olika kraven och specifikationerna blev tydligare med hjälp av HOQ, 
vilket kommer att vara till hjälp vid konceptgenereringen. Det som dock framgår från 
viktningen av de olika användarkraven är att vissa krav som Victrix AB tycker är viktiga 
anser inte de potentiella användarna (patientgrupperna) har lika stor betydelse. Till exempel 
att pillerdoaenheten ska fungera med och utan klockenheten samt att produkten 
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(pillerdosaenheten) ska fungera på klockenhetens strömkälla eller en egen strömkälla. Vidare 
verkar dock båda parterna tycka att dimensionerna för pillerdosaenheten är det viktigaste. 
Detta kan avläsas längst ner på HOQ, där längd, bredd och djup var de högst rankade tekniska 
specifikationerna för båda parterna. 
 
Konkurrentjämförelsen i HOQ indikerar, även om Dosis har förbättringspotential, att 
produkten presterar bättre på vissa krav än de konkurrerande dosetterna. Tillexempel är Dosis 
den produkt som var enklast och smidigast att ta med samt även den enda produkten som hade 
transparanta fack (vilket gör det lättare för användaren att se sin medicinering). 
Förbättringspotentialen för Dosis är däremot de krav som företaget själva hade insett, 
nämligen att Dosis inte alls var anpassad för synskadade eller blinda personer. Det var inte 
heller den enklaste dosetten att hantera, den var även ganska svår att öppna/stänga på grund 
av hur den var konstruerad och den saknade en låsfunktion. Det är därmed de här aspekterna 
som det behöver läggas mer åtanke på vid konceptgenereringen, för att skapa en bättre variant 
av Dosis dosetten.  
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7 KONCEPTGENERERING 
Detta avsnitt inleds med att presentera den bestämda designen för klockenheten. Därefter 
presenteras de olika designkoncepten för tablettdoseringssystemet pillerdosaenhet och dess 
låsmekanism. Avsnittet fortsätter sedan med en utvärdering av de olika koncepten och 
avslutas med en diskussion över det valda resultatet från konceptgenereringen. 

7.1 Beskrivning av klockenhet 

Klockenhetens design för tablettdoseringssystemet var redan fastställd innan studiens 
påbörjan och dess dimensioner är följande: 110 mm x 42,8 mm x 23 mm. Klockenheten har 
en digital display som visar datum, tid, vilket fack nästa medicinering ska tas från samt en 
symbol som talar om för användaren ifall hen har missat att inta sin medicinering. Övriga 
funktioner hos klockenheten är att meddela användaren när det är dags att inta sin 
medicinering genom en ringsignal och ljussignal. Ljussignalen kommer från en av de åtta 
inbyggda LED lamporna i klockenheten. Vardera lampan är inbyggd i centrum av de tänkta 
facken på pillerdosaenheten. Nedan visas en 2D bild av klockenheten. Det som dock inte 
framgår av bilden är att klockenheten på vardera långsidan har ett spår för att kunna skjuta in 
och ut den tänkta pillerdosaenheten. 
 

 

Figur 24: Klockenhet för produkten. Pillerdosaenheten är tänkt att sitta på vardera långsidan av 
klockenheten. 

7.2 Konceptidéer med automatisk låsmekanism 

För att förenkla skissandet av de olika konceptidéerna har endast ett pillerfack för varje ide 
ritats. Den tänkta pillerdosaenheten har dock 4 sammanhängande pillerfack, och det är dessa 4 
sammanhängande pillerfacken som tillsammans bildar en pillerdosaenhet. Utseendedetaljer så 
som färgval och detaljer på locket behandlas i vidareutvecklingsavsnittet. 
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7.2.1 Koncept 1 

 

Figur 25: Koncept 1 av en pillerdosafack. Låsmekanismen styrs av en elektromagnet och piggar. 

Koncept 1 är formad enligt den design som Victrix AB vill att pillerdosaenheten ska ha – en 
halvmånes form. Lockets ände på pillerdosan sticker ut för att möjliggöra en enklare öppning 
för personer med handikapp i fingrarna. För Koncept 1 ska en rörlig arm vara låsmekanismen 
för pillerdosaenheten. Armens ena ände är formad som ett klot och ska hålla locket stängt i ett 
normalt läge (övre detaljbild i figur 25). Med hjälp av en elektromagnet, som ska finns på 
klockenheten, ska armen kunna flyttas när elektromagneten sätts på. Armen är försedd med en 
järnplatta som kommer att dras till elektromagneten när den är igång och således åker den 
andra änden ned (nedre detaljbild i figur 25) vilket tillåter öppning av pillerdosans lock. 
Endast en arm är ritad på denna skiss, men det är tänkt att finnas en arm på vardera långsidan 
av varje fack. För att armarna inte ska stötta på motstånd från tabletterna som förvaras i 
enheten kommer det att finnas en extra vägg runt varje fack i pillerdosaenheten. 
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7.2.2 Koncept 2 

 

Figur 26: Koncept 2 av en pillerdosafack. Samma grunddesign som Koncept 1 fast låsmekanismen styrs 
enbart av elektromagneter. 

Koncept 2 har samma form som Koncept 1. Koncept 2 låsmekanism består endast av 
elektromagneter och järnplattor. Varje fack ska utrustas med 3 där det ska finnas en magnet 
på vardera långsidan av facken och den tredje magneten på fackets bakre kortsida. På locket 
ska det på motsvarande platser finnas en järnplatta som attraheras av elektromagneten. 
Beroende på Victrix AB preferenser kan enheten tillverkas med vanliga elektromagneter, 
vilket därmed gör att locken är öppna när elektromagneten är avstängd, eller så kan den 
tillverkas med permanenta elektromagneter, vilket gör att locken endast är öppna när 
elektromagneten är på. 
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7.2.3 Koncept 3 

 

Figur 27: Koncept 3 av en pillerdosafack. Låsmekanismen styrs av en rörlig arm med krock och en 
elektromagnet. 

Koncept 3 har i övre delen av bilden skissats med samma form som föregående koncept och 
har i den nedre skissen ritats i en mer rektangulär form. Detta var endast för att vissa hur 
pillerdosa skulle kunna se ut i en annan form. Låsmekanismen för Koncept 3 liknar den för 
Koncept 1, där en rörlig arm har en krokformad ände och är ansluten till en järnplatta i den 
andra änden. Med hjälp av en elektromagmagnet i klockenheten ska armen kunna flyttas fram 
och tillbaka. Krokänden på armen fästes på lockets insida genom en liten utstickande bit från 
locket. Därmed hindrar armen locket från att öppnas. Vidare villar järnplattan på en 
nedåtvinklad platta, vilket möjliggör att armen åker tillbaka till sin ursprungliga position när 
elektromagneten är avstängd. Hela låsmekanismen ska sedan vara frånskild från 
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förvaringsutrymmet för tabletterna, för att förhindramotstånd från tabletterna när armen rör 
sig, genom att ha extra långsidoväggar och bottenvägg inuti varje fack. 

7.2.4 Koncept 4 

 

Figur 28: Koncept 4 av en pillerdosafack som är rätblocksformat. Låsmekanismen styrs enbart av 
elktromagneter. 

Koncept 4 är det sista automatiska låsmekanismkonceptet. Formen för pillerdosan är ett 
rätblock på grund av låsmekanismen. Låsmekanismen liknar Koncept 2, då den endast består 
av elektromagneter och järnplattor. Skillnaden med Koncept 4 är att pillerdosaenheten består 
av en inre och yttre del. Den inre delen (benämnd asken i skissen) är ett rätblock och har 
väggar på alla sidor förutom på ovansidan. Asken kan sedan skjutas in i pillerdosaenhetens 
yttre del, som har väggar på alla sidor förutom den främre kortsidan. På den inre delens bakre 
kortsida sitter järnplattor som attraheras av elektromagneten på klockenheten. För att spara på 
batteriernas livslängd ska det vara permanenta elektromagneter på klockenheten, vilket 
betyder att lådan kan tas ut när magneten är påslagen. När användaren har tagit sin 
medicinering skjuter hen lådan in och den permanenta elektromagneten stängs av. 
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7.3 Konceptidéer med manuell låsmekanism 

Skisserna som presenteras nedan är förenklade genom att bara ett fack på pillerdosaenheten 
har skissats, som för föregående avsnitt. Den verkliga produkten kommer att bestå av 4 
stycken fack som tillsammans blir pillerdosaenheten. 

7.3.1 Koncept A 

 

Figur 29: Koncept A av en pillerdosafack med manuell låsfunktion. För att möjliggöra öppning flyttas den 
rörliga knappen åt sidan. 

Koncept A är som de flesta skisserna formad enligt Victrix AB önskemål. Låsmekanismen för 
detta koncept består av en knapp som användaren kan flytta på i x-led för att antingen 
förhindra öppning av locket eller för att möjliggöra öppning av locket. En krok är fäst på 
knappens bakre del som med hjälp av en utstickande del från locket gör det möjligt att 
förhindra att locket kan öppnas. 
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7.3.2 Koncept B 

 

Figur 30: Koncept B av en pillerdosafack med manuell låsfunktion. Genom att trycka under låsfunktionen 
möjliggörs öppning av locket. 

Koncept B består av rektangulära fack med de främre hörnen avrundade. Låsmekanismen för 
detta koncept består av två olika delar. Den nedre delen är en plastkrok som förenad med 
förvaringsutrymmets nedre vägg. Den andra delen består av ett rätblock som sticker ut från 
locket, vilket plastkroken kan fästa sig på. För att öppna locket måste användaren trycka till 
på utsidan där kroken är placerad (se övre delen av figur 30), vilket resulterar till att 
rätblocket frigörs och locket öppnar sig. 
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7.3.3 Koncept C 

 

Figur 31: Koncept C av en pillerdosafack med manuell låsfunktion, inspererad av en förvaringsenhet som 
inte är marknadsför för tablettförvaring. För att möjliggöra öppning trycks locket ner. 

Koncept C hämtar inspiration för låsmekanismen från pillerdosan som Parkinson 
intervjupersonerna använder, se bilaga 6. Genom att trycka på locket ska två böjda fästen rätta 
upp sig, vilket gör att locket kan öppnas. Formen på pillerdosan är enligt Victrix AB 
önskemål.  
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7.4 Utvärdering och analys av koncept 

För att få en snabb överblick av vilka koncept som bäst uppfyller kraven på produkten gjordes 
en Pugh matris. Kraven som användes för att skapa Pugh matrisen är inte alla de identifierade 
användarkraven, utan är ett urval av de viktigaste kraven för både de potentiella användarna 
av produkten och företaget Victrix AB. De olika kravens vikt är bestämd på en skala från 0 
till 5, där 5 indikerar att kravet är av störst betydelse och 0 indikerar att kravet inte har en 
betydelse. Referenskonceptet för viktningen i tabellen valdes till Koncept 1. 

Tabell 3: Pugh matris för de olika koncepten från konceptgenereringen. Se bilaga 7 för förstorad tabell. 

 
 
Utifrån viktningen av de olika koncepten kan man konstatera att Koncept 4 samt Koncept B 
uppfyller kraven sämst i förhållande till Koncept 1, vilket var referenskonceptet. Både 
Koncept 4 och Koncept B fick negativa poäng på grund av de är en aning mer svåröppnade än 
resterande koncept. Båda koncepten är även formade på ett annat sätt än en halvmåne, vilket 
för de potentiella användarna inte har någon inverkan, men som har en stor betydelse för 
Victrix AB. Vidare har Koncept B inte ett automatiskt lås, dock fungerar den självständigt 
utan klockenheten vilket resulterar till att konceptet blev näst sämst. 
 
Koncept 1, Koncept 2 samt Koncept 3 har alla exakt samma poängsumma på grund av att de 
tre koncepten är liknande vad gäller de ställda kraven i Pugh matrisen. Det som skiljer de tre 
koncepten åt är hur den automatiska låsmekanismen fungerar, men inget sådant krav var med 
i Pugh matrisen vilket resulterade i att de tre koncepten fick samma poängsumma. 
 
Utifrån de manuella låsmekanismerna fick både Koncept A och Koncept C bättre total 
poängsumma än Koncept 1, Koncept 2 och Koncept 3. Av alla koncepten som framställdes 
fick Koncept C bäst total poängsumma och bäst poängsumma utifrån Victrix AB 
kravviktning. Utifrån de potentiella användarnas krav var dock Koncept A och Koncept C lika 
bra. Likheterna i kravuppfyllnad mellan Koncept A och Koncept C, som inte 
referenskonceptet uppfyller, är att de båda fungerar självständigt. Dock resulterar detta till att 
de båda koncepten inte har någon automatisk låsfunktion. Vidare är Koncept C det enklaste 
konceptet som går att öppna på grund av hur locket är format och därmed är konceptet det 
bästa valet utifrån Victrix AB kravviktning. Dessvärre påverkas synligheten av 
medicineringen då locket för Koncept C inte medger en plastkonstruktion. 
 
För att sammanfatta resultatet från Pugh matrisen utifrån Victrix AB kravviktning så fick 
Koncept C mest poäng (3) och Koncept 1, Koncept 2, Koncept 3 och Koncept A fick alla 0 
poäng. Med hänsyn till potentiella användarnas kravviktning fick både Koncept A och 
Koncept C mest poäng (2) och Koncept 1, Koncept 2 samt Koncept 3 fick alla 0 poäng. 
Resterande koncept fick en negativ poängsumma och avvisas från och med detta skede. 

Potentiella användare Victrix AB Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 Koncept A Koncept B Koncept C

5 5 0 0 0 - 0 - +
0 5 0 0 0 - 0 - 0
3 5 0 0 0 0 - - -
5 4 0 0 0 0 0 0 -
5 5 0 0 0 0 + + +

0 0 0 -5 2 -3 2
0 0 0 -10 0 -10 1
0 0 0 -15 2 -13 3
� � � � � � �Valda/avvisade koncept

Förmågan att se tabletter inuti facken

Enkel att öppna
Krav

Summa för Potentiella användare
Summa för Victrix AB

Pillerdosaenhet

Halvmåne formad
Automatiskt lås som fungerar med klockenheten

Pillerdosaenheten fungerar självständigt

Totalt
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7.5 Diskussion 

Det som blev uppenbart vid början av konceptgenereringen var att det fanns ett antal olika 
begränsningar samt motstridiga krav som gjorde det svårt att få fram ett flertal funktionella 
koncept. Det största problemet vara de motstridiga kraven. Victrix AB vill att låsmekanismen 
för pillerdosaenheten ska vara styrd av klockenheten samtidigt som att de två olika enheterna 
ska kunna fungera individuellt. Med andra ord ska låsmekanismen som ska vara styrd av 
klockenheten även kunna fungera självständigt. Detta betydde även att strömkällan för 
låsmekanismen skulle antingen komma från klockenheten, vilket drivs med hjälp av 3 AA 
batterier, eller från en egen strömkälla inbyggd i pillerdosaenheten. Det skulle finnas flera 
möjligheter till att lösa detta problem om endast detta var begränsningen på produkten, 
dessvärre fanns det ytterligare krav och begränsningar. Victrix AB har föreställt sig att 
pillerdosaenheten ska kunna avlägsnas och sammanföras ihop med klockenheten beroende på 
användarens preferenser, det vill säga att pillerdosaenheten ska kunna användas både enskilt 
från klockenheten och i samband med klockenheten. På grund av detta skapas ett dolt krav på 
produkten, nämligen att det inte får finnas några kablar mellan klockenheten och 
pillerdosaenheten, då det skulle försvåra och komplicera användandet av produkten.  
 
Den slutgiltiga storleken av hela produkten var även en viktig aspekt att ha i åtanke för vid 
konceptgenereringen. Det finns ett antal samband mellan pillerdosaenhetens storlek och 
övriga aspekter av designen. Till exempel ökar pillerdosaenhetens storlek ju fler komponenter 
det finns som styr låsmekanismen. Vidare är ett annat samband att även tillverkningspriset 
ökar (och därmed marknadspriset) på produkten ju mer komponenter produkten har. Detta 
samband kommer från Design for Manufacturing (DFM) eller tillverkningsvänlig 
konstruktion, vilket är ett tankesätt där hänsyn till produktion används för att kunna producera 
mer ekonomiska och tillverkningsvänliga produkter (Poli, 2001) (Olhager, 2018). Vid 
användning av DFM utvärderas alla de steg som berör tillverkningen av den slutgiltiga 
produkten utifrån olika tillverkningsaspekter för att möjliggöra en enkel och billig produktion. 
Aspekter som utvärderas för att möjliggöra enklare och billigare produktion är bland annat 
den tid som krävs för att tillverka produkten, materialtillgänglighet samt komplexiteten av 
produktdesignen (Poli, 2001). 
 
Viktning av vissa krav behövde därför göras innan ens konceptgenereringen påbörjades och 
det blev snabbt insett att endast en enkel låsmekanism var lämpligt för detta syfte. Utifrån det 
som nämnts blev således de nyckelorden som konceptidéerna behövde följa: liten storlek, 
billig samt enkel design och användning. DFM tankesätt användes även till en generell grad 
vid konceptgenereringen, då det skulle medföra uppfyllanden av två nyckelord för 
konceptidéerna (billig och enkel design och användning). En utförlig DFM kunde dessvärre 
inte genomföras för studien på grund av tidsbrist och otillräcklig kunskap gällande det 
nuvarande produktionsupplägget hos leverantören som står för tillverkningen av produkten. 
 
Utifrån detta framställdes sedan två olika grupperingar av konceptidéer för pillerdosaenheten. 
En grupp med idéer vars låsmekanism var automatiska, och därmed uppfyllde ett större antal 
av Victrix AB krav bättre, och den andra gruppen vars låsmekanism var manuell och 
uppfyllde ett större antal av patientgruppernas krav bättre. Det som är viktigt att notera är att 
alla konceptidéer inom gruppen automatiskt lås omöjliggör enskild användning av pillerdosan 
utan klockenheten, vilket resulterar till att enheten antingen förblir ständigt låst eller ständigt 
öppen när den avlägsnas från klockenheten. Därav skapades den andra konceptgruppen, för 
att tillgodose att pillerdosaenheten både kunde användas med och utan klockenheten. 
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7.5.1 Konceptidéer som inte togs med 

På grund av den tillgängliga strömkällan samt storleksaspekten på pillerdosaenheten fanns 
det, vad jag kunde komma på, inga andra möjliga funktionella lösningar till pillerdosaenheten. 
Några alternativa lösningar var bland annat att ha en strömkälla i pillerdosan som skulle agera 
som strömkälla för låsmekanismen. Låsmekanismen kunde då antingen bestå av en liten 
stegmotor, möjliggöra placering av elektromagneter inuti låsmekanismen eller bestå av 
snarlika låsmekanismer som behöver tillgång till ström, exempelvis solenoidlås. Dessvärre 
skulle dessa lösningar gå på bekostnaden av pillerdosans storlek och tyngd, vilket skulle 
resultera till en större pillerdosaenhet som även vägde mer. Detta eftersom de ovannämnda 
komponenterna kräver en tillräckligt stor strömkälla som skulle öka både djupet och bredden 
på enheten. Vidare tillverkas komponenterna i för stora dimensioner för att de ska få plats i en 
liten pillerdosaenhet. Ifall specialtillverkade stegmotorer eller solenoidlås skulle kunna 
tillverkas i mindre dimensioner (det vill säga cirka 5–10 mm) skulle lösningen fortfarande 
vara opraktiskt då det ökar komplexiteten för tillverkningen av produkten, vilket i sig ökar 
produktionspriset som i sin tur ökar marknadspriset. Alternativet är med andra ord inte det 
bästa från ett DFM perspektiv, då den använder specialiserade artiklar, ökar antalet 
operationer och komplicerar tillverkningen av produkten. Därför har dessa alternativ inte 
tagits med i konceptgenereringen. 
 
Ett annat alternativ som inte togs med var att på något sätt få strömmen från strömkällan i 
klockenheten att nå pillerdosaenheten när de båda enheterna var sammansatta. Denna idé togs 
upp av handledaren för studien, för att detta skulle kunna eliminera behovet av en strömkälla 
inuti pillerdosaenheten samtidigt som klockenheten skulle kunna styra en låsmekanism inuti 
pillerdosan. Detta alternativ var dock inte funktionell och skulle bli för komplex och/eller 
innebära en dyr produkt. Förslaget var därför inte passande för denna produkt. 
 
Ett alternativ som diskuterades i början av studien, innan några intervjuer hade genomförts, 
var att ha piggar som automatiskt skjuts ut från klockenheten och på så sätt vara den drivande 
delen för låsmekanismen. Piggarna skulle på något sätt trycka på en krok, eller något 
liknande, som sedan skulle möjliggöra att locket på pillerdosaenheten skulle öppnas. Victrix 
AB ansåg dock att de inte ville ha några delar som sticker ut från klockenheten, ut ifall att 
klockenheten fallerar och piggarna skjuts ut okontrollerat och därmed skadar användaren. 
Idén undersöktes därmed aldrig efter Victrix AB åsikter kring piggarna. 
 
Ett tänkbart koncept som skulle kunna funka för pillerdosaenheten är att ha 
fingertrycksavläsning. Detta alternativ skulle fungera som en bra låsmekanism men 
undersöktes ej då det skulle resultera till ett högt marknadspris för produkten. Detta alternativ 
föreslogs även från ett antal intervjupersoner, men ansågs även opassande för denna produkt 
på grund av samma anledning som nämnts. Däremot skulle denna lösning kunna vara ett 
alternativ för större dosetter och tablettdoseringssystem där fokus ligger på att låsmekanismen 
endast kan öppnas för specifika individer. 
 
Det slutgiltiga konceptet som inte är berört i konceptgenereringen är att pillerdosaenheten 
både har ett mekaniskt lås och ett automatiskt lås. Detta alternativ skulle således både 
uppfylla kravet att pillerdosan kan användas självständigt och att låsfunktionen kan styras av 
klockenheten. Dessvärre betyder detta koncept att det manuella låset måste vara i ett öppet 
läge samtidigt som det automatiska låset möjliggör öppning av pillerdosans lock för att 
användaren ska kunna öppna locken. För vissa personer skulle det inte innebära några 
svårigheter i hantering av produkten men för personer med tillexempel Alzheimers kan det 
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uppstå problem då de kanske glömmer att det manuella låset hindrar dem från att öppna 
locket, även om det automatiska låset har öppnats. Detta resulterar då i att användaren kanske 
inte kan ta sin medicinering i tid och motverkar således produktens främsta syfte. Användaren 
kan även tro att produkten har gått sönder och slutar använda produkten. På grund av dessa 
argument togs inte detta koncept med i studien. 
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8 VIDAREUTVECKLING 
Detta avsnitt berör utvecklingen av två koncept från konceptgenereringen där mer 
detaljerade aspekter av konstruktionerna, som materialval och färgsättning, behandlas. 

8.1 Allmänt 

Innan vidareutvecklingen av något koncept påbörjades genomfördes ett möte med 
uppdragsgivaren Victrix AB där de olika koncepten valda från Pugh matris presenterades och 
diskuterades. Dessvärre var företaget inte intresserade av att titta på några koncept som inte 
hade ett automatiserad lås – även efter förklaringen att de automatiserade låsen omöjliggör 
individuell användning. Detta betyder att företaget inte har sett några koncept med manuell 
låsfunktion. Efter att ha diskuterat de olika koncepten valdes Koncept 3 som det bästa 
alternativet. Dock var företaget inte helt nöjd med konceptet då de ansåg att om locket skulle 
öppnas med våld skulle hela låsmekanismen gå sönder. De frågade därför om det var möjligt 
att göra ett liknande koncept där låsmekanismen går på undersidan av locket, vilket de ansåg 
var en bättre lösning och skulle även innebära att några extra innerväggar inte behövdes. 
Detta var möjligt och blev därmed det första konceptet som skulle vidareutvecklas. Konceptet 
benämns koncept Dosis. 
 
Eftersom koncept Dosis inte möjliggör individuell användning av pillerdosaenheten fattades 
ett beslut utan Victrix AB att vidareutveckling av en pillerdosaenhet med en manuell 
låsfunktion även skulle genomföras (se avsnitt 10 Diskussion för utvecklad förklaring). 
Vidareutvecklingen av detta koncept presenteras efter konceptet Dosis. 

8.2 Koncept Dosis 

Efter mötet med uppdragsgivaren påbörjades vidareutvecklingsfasen med att skissa bilder för 
det nya konceptet Dosis. Bilderna är mer detaljerade än de från konceptgenereringen och visar 
även placeringen av pillerdosaenheten i förhållande till klockenheten. Som tidigare nämnts 
utgår koncept Dosis från Koncept 3 där låsmekanismen består av en rörlig arm, som är 
huvudkomponenten, och en elektromagnet som sitter inuti klockenheten. För att denna 
låsmekanism ska fungera måste förvaringsutrymmet främre vägg ha en större tjocklek än de 
resterande väggarna. Detta eftersom inuti denna vägg ska ett utrymma skapas för att armens 
krokände ska kunna fästas till förvaringsutrymmet och hindra locket från att öppnas. 
Utrymmet ska vara format som armens krokände men ska vara ett par millimeter längre för att 
gör det möjligt för armen att flytta sig när elektromagneten är igång. Figur 32 nedre halva 
illustrerar ett snittvy av konceptet och tydliggör utrymmet om ska skapas för att 
låsmekanismen ska förhindra locket från att öppnas. Övre halva av samma figur visar 
pillerdosaenhetens två delar, locket samt förvaringsutrymmet (benämnt pillerbox i figuren), i 
relation till klockenheten när de två enheterna är sammansatta. Figur 33 illustrerar snittvy från 
sidan av både pillerdosaenheten samt klockenheten. I samma figur syns även spåret från 
pillerdosaenheten vilket används för att kunna sätta ihop pillerdosaenheten med klockenheten. 
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Figur 32: Skisser av koncept Dosis. Övre halvan illustrerar Pillerdosaenheten ihop med klockenheten.  
Nedre halvan illustrerar ett snittvy framifrån pillerdosaenheten, vilket avslöjar låsmekanismen. 

 

Figur 33: Skiss av snittad sidovy av koncept Dosis med klockenheten. 



 

 47 

Det finns en ramp som armens ena ände ska vila på för att guida armen under rörelse och för 
att möjliggöra att den kan återgå till sitt ursprungsläge efter att elektromagneten har stängts 
av. Denna ram ska finnas på lockets innersida. Figur 34 tydliggör detta i två olika vyer. 
 

 

Figur 34: Detaljbild av låsmekanismen för koncept Dosis. Vänstra halvan är ett snittvy ovanifrån. Högra 
halvan illustrerar pillerdosaenheten utan lock och med klockenheten. 

8.2.1 Locken för pillerdosaenheten 

Victrix AB hade, utöver kravet på formen av pillerdosaenheten, även önskemål för lockets 
konstruktion. Detta ledde till en väldigt liten frihet i konstruktionen av locken. De fyra locken 
ska tillsammans vara en helt egen del som ska sättas in mellan två väggar i pillerdosaenheten. 
De fyra facken anknyts via den böjbara delen på locken, se figur 35. En fulländad förklaring 
angående valet av konstruktion för locken gavs ej av Victrix AB. Det som gavs frihet för 
utformningen av locket var hur den övre delen av locket ska sättas ihop med 
förvaringsenheten. Beslutet blev att ha en utstickande del på insidan av vardera långsidan på 
locken, se figur 36. 
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Figur 35: Skiss av locken enligt Victrix AB önskemål. 

 

Figur 36: Sidovy av locken där den utstickande delen för fäste med förvaringsenheten är synlig. 

8.2.2 Elektromagnet för låsmekanismen 

Elektromagneten som behövs för det tänkta konceptet måste ha små dimensioner för att kunna 
få plats i klockenheten utan att beröra lampan samt för att kunna rymmas inom samma 
dimensioner som facken för pillerdosaenheten. Elektromagneten behöver också ha en liten 
diameter på grund av att järnplattan på låsmekanismens arm ska ha större diameter än 
elektromagnetens spole. Detta för att garantera att magnetfältet inte hamnar utanför 
järnplattan (Berg, 2019).Vidare behöver elektromagneten inte ha en stor magnetisk styrka 
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eftersom den endast ska kunna flytta låsmekanismens arm några millimeter. En passande 
elektromagnet för detta syfte är därmed en elektromagnet med en diameter på 4 mm som kan 
lyfta låsmekanismens arm och som fungerar på max 3 AA batterier. Pris för elektromagneten 
kunde dock inte estimeras. Detta då priset avgörs utifrån de krav som ställs vid tillverkningen 
av elektromagneten hos leverantören. 
 
Elektromagneten ska sedan, i klockenheten, vara programmerad till att fungera i enhet med de 
inställda doseringstiderna (som användare själv ställer in vid den första användningen av 
tablettdoseringsenheten). Detta betyder att när användarens doseringstid inträffar ska ström 
flöda genom elektromagnetens spole, för det specifika facket som medicineringen ska tas 
från, och därmed möjliggöra att locket kan öppnas. Eftersom klockenhetens interna funktioner 
och mekanismer ligger utanför studiens omfattning berörs inte denna programmering vidare. 
Verifiering med Victrix AB har däremot gjorts för att bekräfta att denna programmerings 
funktion av elektromagneten kan ske. 

8.3 Manuell låsfunktion 

Pugh matrisen från föregående avsnitt resulterade i att två manuella pillerdosakoncept fick 
samma poängsumma från potentiella användare. Endast ett koncept från de manuella 
låsfunktionerna skulle vidareutvecklas, vilket blev Koncept A. Koncept A valdes på grund 
utav att detta koncepts material enbart består av plastmaterial. Det valdes även på grund utav 
att koncept gör så att användarna har möjligheten att se vilka tabletter som finns inuti 
förvaringsutrymmet utan att behöva öppna locket – vilket inte är möjligt för Koncept C. 
Konceptet benämns hädanefter till koncept Medix. Koncept Medix utseende ändrades inte 
under vidareutvecklingen. Den enstaka förändringen som skedde vara att den rörliga knappen 
för låsmekanismen ska sticka ut någon millimeter från pillerdoaenhetens väggar. Detta för att 
göra det enklare för användaren att låsa och öppna facken för pillerdosaenheten.   

8.4 Materialval 

Som tidigare nämnts ska pillerdosaenhetens huvudmaterial vara plast, där det enda undantaget 
för materialskifte får vara för låsmekanismen. De olika delarna som pillerdosaenheten består 
av är locket, förvaringsenheten och låsmekanismen vilket alla tre ska vara av olika 
plastmaterial (enligt Victrix AB önskan). Victrix AB önskade att locket skulle vara i PP och 
att förvaringsenheten skulle vara i PC (Polykarbonat). För att veta ifall dessa material skulle 
vara lämpliga för användning måste plasterna uppfylla de ställda kraven på produkten, vilket 
är enligt produktkravsspecifikationen (bilaga 4) följande krav: 
 

3.1.3.5 Materialen som används måste tåla att handdiskas med 50 °C varmvatten och 
diskmedel. 

3.1.3.6 Materialen som används måste vara läkemedelsanpassade. 
3.1.3.7 Materialen som används måste vara slitstarka. 

 
Samt även de följande miljökraven: 
 

3.6.3.2 Pillerdosaenheten skall kunna lagras i varierande inomhusmiljöer. 
3.6.3.3 Pillerdosaenheten skall kunna ha acceptabelt skydd mot vatten. 
3.6.3.4 Pillerdosaenheten skall kunna tåla UV ljus. 
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Eftersom både locken och förvaringsenheten för pillerdosaenheten ska vara transparanta 
måste även detta krav finnas i åtanke för att bedöma ifall dessa två material är lämpliga. Dock 
behöver inte låsmekanismerna vara transparanta eftersom de inte skymmer för mycket av 
insikten till facken på pillerdosaenheterna. Som tidigare nämnts i Kapitel 2 Teori har PP en 
bra kemisk resistans och används för produkter som behöver hög motståndskraft mot 
sprickbildning. PP har även har en hög styvhet samt har en hög prestanda-till-
konstnadsförhållande (Sastri, 2010) (Ebnesajjad and Modjarrad, 2013). PP är därmed ett 
lämpligt materialval för locket, då locken ska bland annat klara av att tåla att tappas mot 
trägolv utan att pillerdosaenheten går sönder. PP har även bra draghållfastighet vilket är 
viktigt för locken då de ska kunna öppnas och stängas 2000 repetitioner, enligt de satta 
produktkravspecifikationerna. Däremot har PP inte en bra UV resistans. För att PP ska kunna 
tåla UV exponering måste en ultraviolett stabilisator inkorporeras i PP för att förhindra 
nedbrytning vid UV exponering(Sastri, 2010). Detta måste därför göras för att materialet ska 
kunna användas för att tillverka pillerdosaenhetens lock. 
 
PC är ett plastmaterial som har hög motståndskraft mot kollisioner och är en relativt billig 
plast. PC är även ett genomskinligt material som tål relativa höga temperaturer och har en bra 
UV resistans. PC tål även att utsättas för vatten och fukt utan att en kemisk sönderdelning 
sker (ibid.). PC kan därmed användas som ett material för pillerdosaenheten då den uppfyller 
alla krav i produktkravspecifikationerna. 
 
Materialvalet för klockenheten är ABS. ABS är en icke transparent plast som inte tål höga 
temperaturer men är godkänd för användning till läkemedelsprodukter och är ett billigt 
material. ABS har även en bra UV resistans, tål att diskas med diskmedel (ibid.). Med tanke 
på att Victrix AB redan ska använda detta material för klockenheten, plus att materialet 
uppfyller produktkraven, kan ABS även användas för låsmekanismerna. Detta gör även att 
Victrix AB undviker att köpa in nya plastmaterial. 

8.5 Färgval 

Färgsättning sker efter Victrix AB önskemål för de båda produkterna. Färgerna som 
pillerdosaenheten ska finnas tillgängliga i är de följande färgerna: Pantone reflex blue, 
Pantone 218 c och Pantone 3105 c. För koncept Dosis ska både pillerdosaenhetens lock och 
förvaringsenhet färgas. För koncept Medix ska däremot locken vara färglösa. Vidare ska 
knappen på Medix konceptet även färgas. Detta görs i en analog färg (i färghjulet) utifrån de 
tre färgerna Victrix AB önskade, för att skapa en mer färgglad produkt. 

8.6 Övriga detaljer 

Som framgår från figur 33 ska varje pillerdosaenhet (oavsett låsfunktion) ha ett spår på 
baksidan av enheten för att kunna sättas ihop med klockenheten. Klockenheten har utrymme 
för ett spår med de följande måtten (höjd x bredd x längd): 12 mm X 4 mm X 106 mm. För att 
sedan göra pillerdosaenheten tillgänglig för personer med nedsatt syn ska locken på 
pillerdosaenheten vara numrerade. Numreringen är till för att indikera och frånskilja de olika 
facken från varandra. Numreringen kan även hjälpa användaren till att förstå vilket 
doseringstillfälle eller doseringsdag (beroende på doseringsmängd) hen är på. För att öka 
synligheten av numreringen ska de täcka en större del av ytan under locket. Numreringen är 
placerad under locket för att hindra att smuts från omkringgivande miljöer hamnar i 
ingraveringen. Ingraveringen av numren är tänkta att ske med hjälp av laser, enligt Victrix AB 
önskemål. Punktskrift ska även finnas på locken för att göra dosettenheten tillgänglig för 
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synskadade och blinda. Nummer 1 till 8 skrivs som A till H i punktskriftsalfabetet 
(Synskadades Riksförbund, n.d.). Figur 37 illustrerar punktskriftsalfabetet och är tagen från 
Synskadades Riksförbund. Figur 38 illustrerar de dimensioner som gäller vid punktskrift och 
är tagen från punktskriftsnämndens hemsida. 
 

 

Figur 37: Det svenska punktskrifts alfabetet. 

 

Figur 38: Illustreration av avstånden för radien som gäller för punktskrift. 
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9 RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras CAD bilder och specifikationer av de två olika lösningsförslagens 
för en pillerdosaenhet. 
 
Efter fullbordad vidareutveckling av de två koncepten påbörjades konstruktioner av 
produkterna i CAD. CAD är ett digitalt konstruktionshjälpmedel där ritningar och 
tredimensionella konstruktioner av koncept kan göras. Färgsättning efter tidigare ovannämnda 
specifikationer har gjorts för båda koncepten. De slutgiltiga produktbilderna redovisas nedan, 
varav Dosis redovisas först och Medix redovisas därefter. 

9.1 Dosis 

Dosis dimensioner blev (utan spår) 110 x 41,9 x 24,2, och med spår 110 x 45,9 x 24,2. Totala 
vikten för Dosis blev 38,4 gram. Under konstruktionen av Dosis tillfördes ett antal detaljer. 
Det första som tillfördes var fästen som skulle hålla upp den rörliga armen under locket, detta 
fanns inte på skisserna under vidareutvecklingen. Tre stycken fästen tillfördes för att 
garantera att armen hålls upp. Vidare flyttades placeringen av den rörliga armen så att 
järnplattan ligger utanför locket. Detta gjordes för att järnplattan behövde komma i kontakt 
med elektromagneten, vilket inte var möjligt när hela armen befann sig på insidan av locket. 
Detta resulterade i att locket fick ett litet hålutrymme, för att möjliggöra att armen kan röra på 
sig. Hålutrymmet är endast någon mm lång och bredd, vilket betyder att Dosis fortfarande kan 
garantera att inga tabletter trillar ut ur pillerdosaenheten. Slutligen tillfördes en liten, rund 
upphöjning på spåret för att garantera att pillerdosaenheten kan sitta ihop med klockenheten 
när de två enheterna förenas (se figur 41). Alla nödvändiga CAD ritningar med de olika delars 
dimensioner för Dosis återfinns i bilaga 8. En CAD ritning för klockenheten ingår även bland 
de andra ritningarna för att illustrera vart elektromagneten ska sitta. 
 



 

 53 

 

Figur 39: Dosis produktbild i färgen rosa. 

 

Figur 40: Dosis produktbild i färgen reflex blue. 
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Figur 41: Dosis i färgen cyan från backsidan. I bilden syns spåret, spårets upphöjning samt 
låsmekanismens arm. 

 

Figur 42: Dosis produktbild i färgen cyan. Bilden är tagen i en annan miljö än föregående produktbilder. 
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Figur 43: Dosis med klockenheten vilket bildar ett tablettdoseringssystem. Klockenheten i bilden saknar en 
display samt knappar. 

9.2 Medix 

Medix pillerdosaenhet kommer i färgerna mörkblå med ljuslila knappar, cyan med mörklila 
knappar och rosa med flamingo rosa knappar. Dimensionerna för Medix (utan spår) blev 110 
x 37,9 x 24,2, och med spår 110 x 41,9 x 24,2. Totala vikten för Medix blev 34,1 gram. 
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Knapparna på Medix sticker ut 1 mm för att enklare kunna komma åt knapparna vid låsning 
och öppning. Under konstruktionen av Medix, precis som för Dosis, tillfördes en mindre 
upphöjning på spåret (se figur 49) för att garantera att pillerdosan sitter fast i klockenheten när 
de två enheterna sammanförs. Utöver de som nämndes ovan, ändrades inget under Medix 
vidareutvecklingsfas. Alla nödvändiga CAD ritningar med mått för de olika delarna i 
pillerdosaenheten för Medix återfinns i bilaga 9. 
 

 

Figur 44: Medix i reflex blue produktbild. 
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Figur 45: Medix produktbild från sidan. 

 

Figur 46: Medix produktbild ovanifrån. 
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Figur 47: Medix produktbild i färgen cyan. 

 

Figur 48: Medix produktbild i färgen rosa. 
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Figur 49: Medix produktbild från sidan för att synliggöra spår samt upphöjningen på spåret. Punktskrift på 
locken är även synliga i denna bild. Produktbilden är i en annan miljö än tidigare bilder. 
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Figur 50: Medix tablettdoseringssystem produktbild. Klockenhetens utseende saknar display och knappar.  
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10  ANALYS 
Analysavsnittet förtydligar hur studien har besvarat de tre frågeställningarna från 
Introduktionen samt hur studien svarar upp mot det uppställda syftet. Vidare analyseras även 
resultaten från studien (pillerdosaenheterna) mot produktkravspecifikationerna för att 
tydliggöra uppfyllnadsgraden av varje krav. 

10.1  Problemformulering 

För att analysera resultaten av studien presenteras åter studiens syfte samt frågeställningar. 
Syftet med studien var att ”designa nyckeldelar av en pillerdosaenhet för ett intelligent 
portabelt tablettdoseringssystem med låsfunktion som tar hänsyn till patienter med fysiska 
handikapp i händerna, tilltalar patienter estetiskt samt förhindrar tablettspill.”. För att ge 
svar och uppnå detta syfte bestämdes de följande tre frågeställningarna: 
 
”1. Vilka krav ställs på ett låsbart tablettdoseringssystem? 
 
2. Vilka typer av lås uppfyller de ställda kraven på produkten? 
 
3. Hur påverkar utformning av låsmekanismen förvaringsutrymmet?” 
 
Frågeställning 1 besvarades i studiens första skeden. De krav som ställs på ett låsbart 
tablettdoseringssystem erfors genom att genomföra intervjuer med potentiella användare av 
ett låsbart tablettdoseringssystem så väl som genom intervju med företaget Victrix AB. 
Kraven blev sedan nedtecknade och återfinns i helhet i bilaga 3 – användarkravspecifikation. 
En del av användarkraven tas även upp i avsnitt 5. Frågeställning 1 kan däremot omfatta krav 
utöver användarkrav, då de krav som ställs på en produkt inte enbart är användarkrav. Kraven 
på en produkt kan också beröra tillverkningen och designen av produkten. En 
produktkravsspecifikation gjordes därmed utifrån användarkraven för att kunna besvara 
frågeställning 1 i sin helhet. Genom att besvara frågeställning 1 med en 
användarkravspecifikation och en produktkravspecifikation skapades en grund för att kunna 
besvara frågeställning 2. 
 
För att kunna besvara frågeställning 2, ”Vilka typer av lås uppfyller de ställda kraven på 
produkten?”, behövdes frågeställning 1 först besvaras för att förstå och få en uppfattning om 
exakt vilka krav det är som ställs på låset för pillerdosaenheten. Genom att använda 
användarkravspecifikationen samt produktkravspecifikationen blev det tydligt vilka typer av 
lås som uppfyller kraven. Det blev även tydligt att pillerdosaenhetens låsmekanism inte kunde 
vara formad hur som helst. De typer av lås som uppfyller de ställda kraven på produkten är de 
lås som inte gör det möjligt för tabletter att fastna inuti pillerdosaenhetens fack och förhindrar 
utspillning av tabletter. Vidare måste låsmekanismen även uppfylla kravet att den fungerar 
med hjälp av klockenheten samtidigt som pillerdosaenheten måste kunna användas 
självständigt och tillsammans med klockenheten. Dessa två krav, som nämnts tidigare, 
motstrider varandra med tanke på de andra begränsningar som finns på hela produkten.  
 
Likväl kunde ändå frågeställning 2 besvaras genom Kapitel 7 Konceptgenerering. I de båda 
avsnitten illustreras olika lås och låsmekanismer som uppfyller de ställda kraven på 
produkten, vilket var frågeställning 2. Dessvärre, på grund av de motstridiga kraven och 
begränsningarna på produkten, fanns det ingen lösning på ett lås som fungerar både med hjälp 
av klockenheten och som samtidigt kan användas självständigt. Dock gavs ett alternativ att 
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uppfylla en av dessa krav genom att både illustrera låsmekanismer som fungerar med hjälp av 
klockenheten – de automatiska låsmekanismerna i konceptgenereringen - och genom att 
illusterara låsmekanismer som användas med och utan klockenheten – de manuella 
låsmekanismerna i konceptgenereringen. 
 
Frågeställning 3, ”Hur påverkar utformning av låsmekanismen förvaringsutrymmet?”, 
besvaras likväl i Kapitel 7 Konceptgenerering som i Kapitel 8 Vidareutveckling och i Kapitel 
9 Resultat. I Kapitel 7 Konceptgenerering ses de största skillnaderna mellan utformningen av 
förvaringsutrymmet på grund av låsmekanismen. Koncept 4 samt Koncept B kunde inte ha en 
halvmånes form på grund utav låsmekanismen konstruktion. Vidare kan man även se på de 
andra koncepten (som har en halvmånes form) att även om utsidan på pillerdosaenheten är 
densamma så påverkas förvaringsutrymmet. Detta då olika antal, olika placeringar samt olika 
tjocklekar på innerväggar behövdes placeras inuti facken för att garantera att 
låsmekanismerna inte skulle stötta på hinder när de rör sig på grund av de tabletter som ska 
finnas i facken. Innerväggarna påverkade med andra ord förvaringsutrymmets interna 
utformning på grund av att innerväggarna förändrade förvaringskapaciteten. Det enda 
konceptet som inte påverkade förvaringsutrymmet internt är Koncept C, då dess låsmekanism 
fäster på utsidan av förvaringsenheten – vilket inte påverkar de inre dimensionerna eller 
förvaringskapaciteten inuti förvaringsutrymmet. 
 
Fastän de tre frågeställningarna alla kunde besvaras efter Kapitel 7 Konceptgenerering, blev 
syftet först uppfyllt i Kapitel 9 Resultat. I detta avsnitt sammanställs hela studien till två 
pillerdosaenheter som besitter låsfunktioner och som tar hänsyn till patienter med fysiska 
handikapp i händerna samtidigt som de tilltalar patienter estetiskt samt förhindrar tablettspill. 

10.2  Kravuppfyllnad 

De slutgiltiga pillerdosaenheterna analyseras mot produktkravspecifikationerna för att se hur 
bra de uppfyller de ställda kraven. Detta görs med hjälp av tabellen nedanför. 
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Tabell 4: Tabell över produktkravspecifikationerna med Dosis och Medix i högra spalten för att indikera 
om kraven är uppfyllda eller ej. 

 
 
Det som framgår från tabell 4 är att de båda pillerdosaenheterna lyckas uppfylla de flesta 
kraven som ställdes på produkten. Detta på grund av att pillerdosaenheterna i grund och 
botten har samma design och använder även samma material. Krav 3.1.4.2 om intern 
strömförsörjning var däremot inget som berörde de två koncepten och har således ingen 
påverkan på ifall koncepten lyckades uppfylla kravet eller ej. Krav 3.4.1 angående fallhöjd 
samt krav 2.4.3 om lockets öppning- och stängningsrepetitioner antas vara uppfyllda. Inga 
tester på produkten har kunnat genomföras under studiens gång, däremot har material med 
hög motståndskraft mot kollisioner samt med bra draghållfasthet valts i avsikt för att kunna 
klara av de nämnda kraven. Vidare antas även krav 3.6.1.1 angående en tillverkningskostnad 
på 50 kr vara uppfylld för Medix. Detta under resonemanget att Medix har en låg vikt, vilket 
resulterar till en låg materialkostnaden. Dock kunde inte samma resonemang göras för Dosis 
för att den kräver 4 elektromagneter vars kostnad är okänd. Kravet räknas därmed vara 
obesvarad för Dosis. 
 
Som väntat uppfyller dock varken Dosis eller Medix alla krav, vilket beror främst på 
låsmekanismenars design samt låsmekanismens motstridiga krav. Medan Dosis låsmekanism 
inte kan fungera utan klockenheten, men kan fungera med hjälp av klockenheten, så gäller det 
omvända för Medix. Medix låsmekanism fungera utan klockenheten, men inte med hjälp av 

Produktkravs nummer Produktkravet Dosis Medix
3.1.1.1 Låsmekanismen skall förhindra utspillning av tabletter. � �

3.1.1.2 Låsmekanismen skall fungera med och utan klockenheten. � �

3.1.1.3 Låsmekanismen skall fungera med hjälp av klockenheten. � �

3.1.2.1 Pillerdosaenheten skall ha samma längd och djup som klockenheten, 110 mm samt 24 mm, och 
en bredd mellan 30-33 mm. � �

3.1.2.2 Pillerdosaenheten skall totalt väga max 200 gram. � �

3.1.2.3 Lockens tjocklek skall vara 1 mm. � �

3.1.2.4 Låsmekanismen skall vara inbyggd i pillerdosaenheten. � �

3.1.2.5 Pillerdosaenheten skall ha 4 förvaringsfack. � �

3.1.3.1 Pillerdosaenhetens fack skall vara transparant. � �

3.1.3.2 Färgsättning sker enligt Victrix AB önskemål: Pantone reflex blue, Pantone 218 c och Pantone 
3105 c. � �

3.1.3.3 Materialen för pillerdosaenheten (ej låsmekanismen) skall vara av olika plasttyper. � �

3.1.3.4 Låsmekanismen, om nödvändigt, kan vara av ett annat material än plast. � �

3.1.3.5 Materialen som används måste tåla att handdiskas med 50 °C varmvatten och diskmedel. � �

3.1.3.6 Materialen som används måste vara läkemedelsanpassade. � �

3.1.3.7 Materialen som används måste vara slitstarka. � �

3.1.3.8 Pillerdosaenheten får inte ha några yttre vassa kanter. � �

3.1.3.9 Pillerdosaenhetens inre fack skall vara rundade. � �

3.1.4.1 Låsmekanismen kan använda max 4,5 Volt, om klockenhetens strömkälla används. � —
3.1.4.2 Intern strömkälla i pillerdosaenheten har inga strömförsörjningsbegränsningar. — —

3.3.1.1 Pillerdosaenhetens lock skall ha en greppbar yta för att möjliggöra enklare öppning av locket. � �

3.3.1.2 Låsmekanismen skall möjliggöra enkel låsning. � �

3.3.1.3 Pillerdosaenheten skall ha nummer på locken för att särskilja facken. � �

3.3.1.4 Pillerdosaenheten skall ha punktskrift på locken för att indikera facknummer. � �

3.3.2.1 Pillerdosaenheten skall ha spår på baksidan för att kunna sättas ihop och tas ifrån klockenheten. � �

3.3.3.1 Pillerdosaenheten får ej ha några kablar mellan klockenheten och pillerdosaenheten. � �

3.4.1 Pillerdosaenheten skall kunna tåla att utsättas för ett flertal fall på  ≤ 2 meter mot trägolv. � �

3.4.2 Pillerdosaenheten skall kunna förvara minst 7 stycken 15,3 x 6,2 mm tabletter. � �

3.4.3 Pillerdosaenhetens fack skall kunna öppnas och stängas 2000 repetitioner. � �

3.5.1.1 Pillerdosaenheten skall vid normal användning ej kunna skada användaren. � �

3.5.1.2 Låsmekanismen ska enbart möjliggöra öppning av pillerdosaenhetens lock vid specificerade 
tider. � �

3.5.1.3 Produkten skall kunna tas ifrån klockenheten för att underlätta diskning utan risk för att skada 
produktens hårdvara. � �

3.5.3.1 Pillerdosaenheten skall använda sig av plastmaterial som går att återvinna. � �

3.6.1.1 Pillerdosaenheten skall kunna tillverkas för 50 kr. — �

3.6.2.1 CAD filer, ritningar samt produktbilder skall framställas. � �

3.6.3.1 Pillerdosaenheten skall klara av transport utan att spilla tabletter. � �

3.6.3.2 Pillerdosaenheten skall kunna lagras i varierande inomhusmiljöer. � �

3.6.3.3 Pillerdosaenheten skall kunna ha acceptabelt skydd mot vatten. � �

3.6.3.4 Pillerdosaenheten skall kunna tåla UV ljus. � �
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klockenheten. Detta betyder även att Medix inte klarade av att uppfylla kravet att 
låsmekanismen ska enbart möjliggöra öppning av pillerdosaenhetens lock vid specificerade 
tider. Vidare lyckades dock varken Dosis eller Medix uppfylla dimensionskravet. Båda 
pillerdosaenheterna är 110 mm långa och 24 mm höga, men båda enheterna är breddare än 
33mm. Detta betyder att pillerdosaenheterna inte kan garanteras att få plats i alla byxfickor 
om de används med klockenheten. Medix bredd var dock 38 mm, vilket gör att 
pillerdosaenheten (med klockenheten) kan få plats i alla mansbyxors fickor och den kan även 
få plats i den större delen av kvinnobyxors fickor. Dosis bredd är 43 mm, vilket betyder att 
den inte får plats i några kvinnobyxfickor (största bredden uppmät av The Pudding var som 
sagt 124 mm, vilket betyder att en pillerdosabredd får max vara 40,5 mm) om den används 
med klockenheten. Dosis (med klockenheten) kan heller inte garanteras att få plats i alla 
mansbyxfickor. Däremot kan båda pillerdosaenheterna garanteras att få plats i byxfickor om 
de används självständigt. 
 
Sammanfattningsvis uppfyller alltså Medix inte 3 produktkrav och Dosis uppfyller inte 2 
produktkrav samt har ett obesvarat krav. 
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11  DISKUSSION 
Diskussion avhandlar resultaten och analysen från de föregående två avsnitten samt 
resonemanget kring varför två koncept, istället för ett, vidareutvecklades. Avsnittet avslutas 
sedan med en reflektion över studiens metod. 
 
Resultatet av studien har resulterat i två olika koncept för ett tablettdoseringssystem, där den 
största skillnaden mellan de två koncepten är ifall låsmekanismen styrs automatiskt eller ej. 
Den sekundära största skillnaden av de två koncepten är sedan ifall de kan få plats i byxfickor 
eller ej. Det första slutgiltiga konceptet, vid namn Dosis, följer Victrix AB önskemål och krav 
på pillerdosaenhetens utseende samt funktion, medan det andra konceptet är anpassad utifrån 
intervjumaterialen från patientgrupperna och möjliggör att pillerdosaenheten kan användas 
självständigt utan en klockenhet. Det kan därmed vara betydelsefullt att ta upp diskussionen 
ifall det var nödvändigt att vidareutveckla två olika koncept och inte enbart ett av alternativen.  
 
Konceptet Dosis är en enhet som skulle fungera väl med klockenheten och besitter en 
automatiserad låsfunktion. Konceptet är därmed passande för de användare som av olika skäl 
inte borde komma åt sin medicinering innan doseringstillfället inträffar. Däremot blir inte 
konceptet användbart för de användare som vill använda klockenheten och pillerdosaenheten 
separat. Vill användaren ha pillerdosaenheten förvarad på ett och samma ställe medan 
klockenheten är med användare kommer hen inte kunna öppna facken på pillerdosaenheten 
fören den är kopplad till klockenheten. För de användare som endast vill ha en låsbar 
pillerdosaenhet blir inte enheten användbar för dessa personer. Därför vidareutvecklades 
koncept Medix för att vissa ett alternativ på en låsbar pillerdosaenhet som kan användas med 
eller utan klockenheten. Denna enhet kan därför vara mer attraktiv till en breddare kundgrupp, 
till exempel för de personer som vill ha en liten förvaringsenhet på språng och som går att 
låsa, men utesluter då de användare som behöver ha en automatiserad låsfunktion. Medix är 
även mer tilltalande för de användare som söker en pillerdosaenhet som är enkel att ta med sig 
under dagen. Detta då Medix pillerdosaenhet tillsammans med klockenheten kan få plast i de 
flesta byxfickorna. 
 
Färgvalen för de två koncepten varierar även på grund av att många intervjupersoner föredrar 
att locken är färglösa och inte pigmenterade. Anledningen beror på att det blir lättare för 
användarna att se och identifiera vilken medicinering som finns inuti facken. Jag ansåg att 
detta var en viktig punkt som togs upp under de olika intervjuerna och färgade därför inte 
locken på Medix. 
 
Vilket koncept som skulle vara bättre att tillverka är således upp till företaget Victrix AB själv 
att avgöra, men att ha möjligheten att förstå nackdelarna och fördelarna av de båda koncepten 
kan göra beslutet tydligare för företaget. Beslutet kommer även att avgöras utifrån vilka 
potentiella användare företaget vill rikta sig in på. Med Dosis blir urvalet av kunder mycket 
mindre än med Medix. Däremot från det marknadsundersökningen har visat finns det inte 
många dosetter som kan låsas automatisk, vilket betyder att en produkt som Dosis kan få hög 
efterfrågan. Jag ansåg därför att det var ett nödvändigt beslut att vidareutveckla de två olika 
koncepten för att tydligare markera hur de skulle fungera och vad de olika konceptens styrkor 
samt svagheter är. 
 
Det som återstår av studien, som inte kunde fullbordas på grund av tidsbrist, är att göra en 
prototyp av koncepten. Prototypframtagningen skulle göra det möjligt att testa 
strömförbrukningen, testa låsen samt se hur de olika komponenterna samspelar med varandra. 
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Det skulle kunna bidra till att eliminera dolda brister på produkten som inte är uppenbara i 
detta skede. Prototypframtagningen skulle även kunna bidra till att se hur bra koncepten 
motsvarar de ställda kraven på produkten. En verifikation av kravställningen har dock gjorts 
för de båda koncepten i föregående avsnitt, vilket har kunnat bekräfta hur pass väl de olika 
koncepten uppfyller de olika kraven som både potentiella användare av produkten kan ha 
samt de krav som Victrix AB har ställt. 

11.1 Reflektion (metoddiskussion) 

Studien har undersökt vilka krav det finns på en dosett (pillerdosaenhet), hur dessa krav 
uppfylls och hur utseendet på den slutgiltiga produkten, som uppfyller dessa krav, ser ut. 
Resultaten från studien har bidragit till en bättre förståelse av sambandet mellan användarkrav 
och produktkrav och hur dessa krav påverkar den slutliga produkten. Studien har även 
bidraget med en bättre förståelse angående vilka praktiska lösningar det finns för låsbara 
pillerdosaenheter samt hur olika låsmekanismer påverkar dimensionerna av en 
pillerdosaenhet. Studien har även berört vikten av att realistiskt rangordna krav utifrån de 
olika begränsningar som finns och visa vad som kan förväntas för produkter där detta inte har 
gjorts. Det vill säga de idéer om produkter vars alla krav är högt viktade samtidigt som ett 
antal begränsningar finns. Studien har därmed löst det teoretiska problemet att designa en 
låsbar pillerdosaenhet. För att denna lösning ska kunna genomföras i praktiken behöver en 
prototyp framställas, vilket på grund av tidsbrist, inte hann göras i denna studie.  
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12  SLUTSATS 
Studien har resulterat till ett uppfyllt syfte där två konstruktionsförslag för en pillerdosaenhet 
har presenterats, vilket tillsammans uppfyller de ställda användarkraven och produktkraven på 
produkten. Studien besvarade även de tre frågeställningarna som bestämdes i början av 
studien genom att identifiera och dokumentera krav, generera olika konceptidéer och illustrera 
skillnaderna mellan de olika koncepten beroende på låsmekanismens design. 
 
Studien visar de utmaningar som finns med att försöka uppfylla många olika krav för en 
produkt. Det är inte omöjligt att komma fram till ett dugligt resultat, men prioriteringar av de 
olika kraven måste ske för att kunna komma fram till en lösning. För Victrix AB 
pillerdosaenhet kunde inte ett specifikt koncept konstrueras som möjliggjorde att alla deras 
krav kunde uppfyllas i en och samma produkt. Detta skedde på grund av den tidsbegränsning 
som studien hade. Studien har inte funnit ett praktiskt koncept som uppfyller det Victrix AB 
önskar och som samtidigt inte skulle resultera i för höga tillverkningskostnader. Däremot 
kunde studien uppfylla alla krav med hjälp av två olika pillerdosaenheter och dessutom 
förklara för- samt nackdelar med varje produkt. 

12.1 Rekommendationer åt Victrix AB 

Mina rekommendationer för Victrix AB är att titta på minst två olika lösningar som uppfyller 
de olika kraven, istället för att inrikta sig på endast en lösning. På detta sätt kan man komma 
åt en breddare kundgrupp. Vidare rekommenderas även att de två olika lösningsförslagen på 
pillerdosaenheter görs till prototyper.  
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BILAGOR 
Bilaga 1 - Valet av intervjupersoner 

Denna bilaga är till för att förtydliga valet av vissa intervjupersoner och besvara andelen 
intervjuade personer från varje patientgrupp. Varför endast en person med Parkinson diagnos 
intervjuades berodde på att denna person samt ordförande för Parkinson Stockholm hade 
information från andra medlemmar inom föreningen angående deras åsikter om dosetter. 
Under denna intervju togs därmed ett flertal åsikter upp och de svårigheter som finns med 
dem angående dosetter. Detta kom från flera personer med Parkinson sjukdom. Därmed fick 
undersökningen tillräckligt med underlag för att kunna förstå de krav en användare med 
Parkinson ställer på en dosett. 
 
En person som var synskadad intervjuades endast då denna person (handläggare för IT och 
konsumentfrågor på Synskadades riksförbud) tar emot alla klagomål samt förbättringsförslag 
för bland annat dosetter. Denna person var därför väldigt kunnig och hade alla den 
information som behövdes för att göra produkten användarvänlig för synskadade. 
 
  



 

 

Bilaga 2 - Intervjupersoners doseringsmängd 

 
  

Antal tabletter per dag Antal personer som tog denna doseringsmägd Anmärkning
1 1 Stödperson
2 5 En person var stödperson
3
4 4
5 1
6
7 3
8 1
9 1

10
11
12
13
14
15
16 1
17 1
18
19
20
21 1

Medel 6,526315789
Median 4
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1 SAMMANFATTNING 
Detta dokument innehåller de övergripande användarkraven för en pillerdosaenhet 
utifrån kundens önskemål. Krav från både företaget Victrix AB och potentiella 
användare av pillerdosaenheten är listade i detta dokument. 
 
Användarkravspecifikation består av två delar. Den första delen ger en generell 
beskrivning av produkten som ska utvecklas i detta projekt och innehåller inga krav. 
Denna del är till för att ge en allmän ökad förståelse för produkten. Den andra delen 
innehåller alla specificerade krav på produkten i olika avseenden. 
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2  GENERELL BESKRIVNING 

2.1 Gränssnitt 
Det grundläggande konceptet för pillerdosaenheten (benämns framöver som produkten) 
skall vara att möjliggöra en låsbar förvaring av medicinska tabletter på ett enkelt och 
användarvänligt sätt. Användaren skall kunna använda produkten utan svårigheter 
oavsett grad av nedsatt motorik i händerna. Produkten ska även kunna sammanföras 
med en klockenhet för att bilda ett tablettdoseringssystem. 

2.2 Funktioner 
Produkten skall i första hand förvara medicinska tabletter för vardagsanvändning genom 
att enkelt fördela tablettdoseringarna. Produkten skall, om möjligt, både fungera som en 
fristående enhet men även tillsammans med klockenheten. 

2.3 Användare 
Produkten riktar sig till de personer som är i behov av ett enkelt, portabelt och låsbart 
förvaringsutrymme till sin medicinering. Produkten (med klockenheten) riktar sig även 
till de personer som behöver ha hjälp med att komma ihåg sina doseringstider. 

2.4 Begränsningar 
Eftersom produkten ska kunna sammanföras med klockenheten begränsas de tillåtna 
dimensioner på produkten. Höjden samt längden på produkten måste vara densamma 
som klockenhetens. 

2.5 Antaganden och beroenden 
N/A  
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3 SPECIFIKA KRAV 

3.1 Funktionella krav 

3.1.1 Funktionalitet 
3.1.1.1 Låsmekanismen skall förhindra utspillning av tabletter. 
3.1.1.2 Låsmekanismen skall fungera med och utan klockenheten. 
3.1.1.3 Låsmekanismen skall fungera med hjälp av klockenheten. 

3.1.2 Storlek  
3.1.2.1 Pillerdosaenheten skall ha samma längd och djup som klockenheten, 110 

mm samt 23 mm, och en bredd mellan 30–33 mm.  
3.1.2.2 Pillerdosaenheten skall totalt väga max 200 gram. 
3.1.2.3 Lockens tjocklek skall vara 1 mm. 
3.1.2.4 Låsmekanismen skall vara inbyggd i pillerdosaenheten. 
3.1.2.5 Pillerdosaenheten skall ha 4 förvaringsfack. 

3.1.3 Material och form 
3.1.3.1 Pillerdosaenhetens fack skall vara transparant. 
3.1.3.2 Färgsättning sker enligt Victrix AB önskemål: Pantone reflex blue, 

Pantone 218 c och Pantone 3105 c. 
3.1.3.3 Materialen för pillerdosaenheten (ej låsmekanismen) skall vara av olika 

plasttyper. 
3.1.3.4 Låsmekanismen, om nödvändigt, kan vara av ett annat material än plast. 
3.1.3.5 Materialen som används måste tåla att handdiskas med 50 °C varmvatten 

och diskmedel. 
3.1.3.6 Materialen som används måste vara läkemedelsanpassade. 
3.1.3.7 Materialen som används måste vara slitstarka. 
3.1.3.8 Pillerdosaenheten får inte ha några yttre vassa kanter. 
3.1.3.9 Pillerdosaenhetens inre fack skall vara rundade. 

3.1.4 Strömförsörjning 
3.1.4.1 Låsmekanismen kan använda max 4,5 Volt, om klockenhetens 

strömkälla används. 
3.1.4.2 Intern strömkälla i pillerdosaenheten har inga 

strömförsörjningsbegränsningar. 

3.2 Servicefunktioner 
 
N/A 
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3.3 Krav på externa gränssnitt 

3.3.1 Användargränssnitt 
3.3.1.1 Pillerdosaenhetens lock skall ha en greppbar yta för att möjliggöra 

enklare öppning av locket. 
3.3.1.2 Låsmekanismen skall möjliggöra enkel låsning. 
3.3.1.3 Pillerdosaenheten skall ha nummer på locken för att särskilja facken. 
3.3.1.4 Pillerdosaenheten skall ha punktskrift på locken för att indikera 

facknummer. 

3.3.2 Mekaniska gränssnitt 
3.3.2.1 Pillerdosaenheten skall ha spår på baksidan för att kunna sättas ihop och 

tas ifrån klockenheten. 

3.3.3 Hårdvarugränssnitt 
 
3.3.3.1 Pillerdosaenheten får ej ha några kablar mellan klockenheten och 

pillerdosaenheten. 
 

3.3.4 Mjukvarugränssnitt 
 
N/A 
 

3.4 Prestandakrav 
3.4.1 Pillerdosaenheten skall kunna tåla att utsättas för ett flertal fall på ≤ 2 

meter mot trägolv. 
3.4.2 Pillerdosaenheten skall kunna förvara minst 7 stycken 15,3 x 6,2 mm 

tabletter. 
3.4.3 Pillerdosaenhetens fack skall kunna öppnas och stängas 2000 repetitioner. 

3.5 Egenskaper 

3.5.1 Säkerhet 
3.5.1.1 Pillerdosaenheten skall vid normal användning ej kunna skada 

användaren. 
3.5.1.2 Låsmekanismen ska enbart möjliggöra öppning av pillerdosaenhetens 

lock vid specificerade tider. 
3.5.1.3 Produkten skall kunna tas ifrån klockenheten för att underlätta diskning 

utan risk för att skada produktens hårdvara. 

3.5.2 Servicebarhet 
 
N/A 
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3.5.3 Miljöpåverkan 
3.5.3.1 Pillerdosaenheten skall använda sig av plastmaterial som går att 

återvinna. 

3.6 Övriga krav 

3.6.1 Ekonomi 
3.6.1.1 Pillerdosaenheten skall kunna tillverkas för 50 kr.  

3.6.2 Dokumentation 
3.6.2.1 CAD filer, ritningar samt produktbilder skall framställas. 

3.6.3 Miljökrav 
3.6.3.1 Pillerdosaenheten skall klara av transport utan att spilla tabletter. 
3.6.3.2 Pillerdosaenheten skall kunna lagras i varierande inomhusmiljöer. 
3.6.3.3 Pillerdosaenheten skall kunna ha acceptabelt skydd mot vatten. 
3.6.3.4 Pillerdosaenheten skall kunna tåla UV ljus. 

3.6.4 Myndighetskrav 
N/A 
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1 SAMMANFATTNING 
Detta dokument innehåller de övergripande användarkraven för en pillerdosaenhet 
utifrån kundens önskemål. Krav från både företaget Victrix AB och potentiella 
användare av pillerdosaenheten är listade i detta dokument. 
 
Användarkravspecifikation består av två delar. Den första delen ger en generell 
beskrivning av produkten som ska utvecklas i detta projekt och innehåller inga krav. 
Denna del är till för att ge en allmän ökad förståelse för produkten. Den andra delen 
innehåller alla specificerade krav på produkten i olika avseenden. 
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2  GENERELL BESKRIVNING 

2.1 Gränssnitt 
Det grundläggande konceptet för pillerdosaenheten (benämns framöver som produkten) 
skall vara att möjliggöra en låsbar förvaring av medicinska tabletter på ett enkelt och 
användarvänligt sätt. Användaren skall kunna använda produkten utan svårigheter 
oavsett grad av nedsatt motorik i händerna. Produkten ska även kunna sammanföras 
med en klockenhet för att bilda ett tablettdoseringssystem. 

2.2 Funktioner 
Produkten skall i första hand förvara medicinska tabletter för vardagsanvändning genom 
att enkelt fördela tablettdoseringarna. Produkten skall, om möjligt, både fungera som en 
fristående enhet men även tillsammans med klockenheten. 

2.3 Användare 
Produkten riktar sig till de personer som är i behov av ett enkelt, portabelt och låsbart 
förvaringsutrymme till sin medicinering. Produkten (med klockenheten) riktar sig även 
till de personer som behöver ha hjälp med att komma ihåg sina doseringstider. 

2.4 Begränsningar 
Eftersom produkten ska kunna sammanföras med klockenheten begränsas de tillåtna 
dimensioner på produkten. Höjden samt längden på produkten måste vara densamma 
som klockenhetens. 

2.5 Antaganden och beroenden 
N/A  
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3 SPECIFIKA KRAV 

3.1 Funktionella krav 

3.1.1 Funktionalitet 
3.1.1.1 Låsmekanismen skall förhindra utspillning av tabletter. 
3.1.1.2 Låsmekanismen skall fungera med och utan klockenheten. 
3.1.1.3 Låsmekanismen skall fungera med hjälp av klockenheten. 

3.1.2 Storlek  
3.1.2.1 Pillerdosaenheten skall ha samma längd och djup som klockenheten, 110 

mm samt 24 mm, och en bredd mellan 30–33 mm.  
3.1.2.2 Pillerdosaenheten skall totalt väga max 200 gram. 
3.1.2.3 Lockens tjocklek skall vara 1 mm. 
3.1.2.4 Låsmekanismen skall vara inbyggd i pillerdosaenheten. 
3.1.2.5 Pillerdosaenheten skall ha 4 förvaringsfack. 

3.1.3 Material och form 
3.1.3.1 Pillerdosaenhetens fack skall vara transparant. 
3.1.3.2 Färgsättning sker enligt Victrix AB önskemål: Pantone reflex blue, 

Pantone 218 c och Pantone 3105 c. 
3.1.3.3 Materialen för pillerdosaenheten (ej låsmekanismen) skall vara av olika 

plasttyper. 
3.1.3.4 Låsmekanismen, om nödvändigt, kan vara av ett annat material än plast. 
3.1.3.5 Materialen som används måste tåla att handdiskas med 50 °C varmvatten 

och diskmedel. 
3.1.3.6 Materialen som används måste vara läkemedelsanpassade. 
3.1.3.7 Materialen som används måste vara slitstarka. 
3.1.3.8 Pillerdosaenheten får inte ha några yttre vassa kanter. 
3.1.3.9 Pillerdosaenhetens inre fack skall vara rundade. 

3.1.4 Strömförsörjning 
3.1.4.1 Låsmekanismen kan använda max 4,5 Volt, om klockenhetens 

strömkälla används. 
3.1.4.2 Intern strömkälla i pillerdosaenheten har inga 

strömförsörjningsbegränsningar. 

3.2 Servicefunktioner 
 
N/A 
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3.3 Krav på externa gränssnitt 

3.3.1 Användargränssnitt 
3.3.1.1 Pillerdosaenhetens lock skall ha en greppbar yta för att möjliggöra 

enklare öppning av locket. 
3.3.1.2 Låsmekanismen skall möjliggöra enkel låsning. 
3.3.1.3 Pillerdosaenheten skall ha nummer på locken för att särskilja facken. 
3.3.1.4 Pillerdosaenheten skall ha punktskrift på locken för att indikera 

facknummer. 

3.3.2 Mekaniska gränssnitt 
3.3.2.1 Pillerdosaenheten skall ha spår på baksidan för att kunna sättas ihop och 

tas ifrån klockenheten. 

3.3.3 Hårdvarugränssnitt 
 
3.3.3.1 Pillerdosaenheten får ej ha några kablar mellan klockenheten och 

pillerdosaenheten. 
 

3.3.4 Mjukvarugränssnitt 
 
N/A 
 

3.4 Prestandakrav 
3.4.1 Pillerdosaenheten skall kunna tåla att utsättas för ett flertal fall på ≤ 2 

meter mot trägolv. 
3.4.2 Pillerdosaenheten skall kunna förvara minst 7 stycken 15,3 x 6,2 mm 

tabletter. 
3.4.3 Pillerdosaenhetens fack skall kunna öppnas och stängas 2000 repetitioner. 

3.5 Egenskaper 

3.5.1 Säkerhet 
3.5.1.1 Pillerdosaenheten skall vid normal användning ej kunna skada 

användaren. 
3.5.1.2 Låsmekanismen ska enbart möjliggöra öppning av pillerdosaenhetens 

lock vid specificerade tider. 
3.5.1.3 Produkten skall kunna tas ifrån klockenheten för att underlätta diskning 

utan risk för att skada produktens hårdvara. 

3.5.2 Servicebarhet 
 
N/A 
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3.5.3 Miljöpåverkan 
3.5.3.1 Pillerdosaenheten skall använda sig av plastmaterial som går att 

återvinna. 

3.6 Övriga krav 

3.6.1 Ekonomi 
3.6.1.1 Pillerdosaenheten skall kunna tillverkas för 50 kr.  

3.6.2 Dokumentation 
3.6.2.1 CAD filer, ritningar samt produktbilder skall framställas. 

3.6.3 Miljökrav 
3.6.3.1 Pillerdosaenheten skall klara av transport utan att spilla tabletter. 
3.6.3.2 Pillerdosaenheten skall kunna lagras i varierande inomhusmiljöer. 
3.6.3.3 Pillerdosaenheten skall kunna ha acceptabelt skydd mot vatten. 
3.6.3.4 Pillerdosaenheten skall kunna tåla UV ljus. 

3.6.4 Myndighetskrav 
N/A 
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20 10 10 5 5 5 5 20

21 5 10 0 5 5 0 21

22 5 5 3 3 2 3 22

23 5 5 5 5 5 5 23

24 7 5 4 5 5 4 24

25 5 7 5 4 2 5 25

26 5 8 5 5 5 5 26
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Tekniska specifikationernas vikt för Victrix AB   498 498 549 210 63
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Produktens fack skall kunna öppnas och stängas ett flertal 
gånger.

Produkten skall kunna ha acceptabelt skydd mot vatten.

Produkten skall kunna tåla UV ljus.

Produkten skall klara av transport utan spilla tabletter.

Produkten skall kunna lagras i varierande inomhusmiljöer.

Produkten skall vara konstruerad för att underlätta 
återvinning.

Användaren skall inte kunna öppna locken när som helst.

Produkten skall vid normal användning ej kunna skada 
användaren.

Produktens fack skall vara transparant.

Produkten skall vara färgglad.

Produkten skall kunna diskas.

Produkten måste vara slitstarka.

Tabletter får inte fastna i facken.

Produkten får ej ha några kablar mellan klockenheten och 
pillerdosaenheten.
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Produktens fack skall vara enkla att öppna och stänga.

Produktens fack skall vara enkla att låsa och låsa upp.

Produkten skall möjliggöra enkel användning åt 
blinda/synskadade personer.

Produkten skall kunna fungera på klockenhetens strömkälla 
(3 AA batterier) eller med en egen inbyggd strömkälla.

Produkten skall förvara tabletterna utan att de spills ut.

Produkten skall kunna användas med och utan 
klockenheten.

Produkten skall vara enkel och smidig att ta med.

Produkten skall vara enkel att hantera.

Produkten skall kunna få plats i fickor.

Produktens fack skall kunna rymma de tabletter som 
behövs.

Produktens förvaringsenhet skall kunna tåla att utsättas 
för fall på mot trägolv.

Produkten skall klara av att förvara en veckas eller en dags 
tablettdosering, beroende på doseringsmängden.
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11 9 8 2 4 4 4 11
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18 8 8 5 5 5 5 18
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24 7 5 4 5 5 4 24

25 5 7 5 4 2 5 25

26 5 8 5 5 5 5 26
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Tekniska specifikationernas vikt för Victrix AB   498 498 549 210 63
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Produktens fack skall kunna öppnas och stängas ett flertal 
gånger.

Produkten skall kunna ha acceptabelt skydd mot vatten.

Produkten skall kunna tåla UV ljus.

Produkten skall klara av transport utan spilla tabletter.

Produkten skall kunna lagras i varierande inomhusmiljöer.

Produkten skall vara konstruerad för att underlätta 
återvinning.

Användaren skall inte kunna öppna locken när som helst.

Produkten skall vid normal användning ej kunna skada 
användaren.

Produktens fack skall vara transparant.

Produkten skall vara färgglad.

Produkten skall kunna diskas.

Produkten måste vara slitstarka.

Tabletter får inte fastna i facken.

Produkten får ej ha några kablar mellan klockenheten och 
pillerdosaenheten.
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Produktens fack skall vara enkla att öppna och stänga.

Produktens fack skall vara enkla att låsa och låsa upp.

Produkten skall möjliggöra enkel användning åt 
blinda/synskadade personer.

Produkten skall kunna fungera på klockenhetens strömkälla 
(3 AA batterier) eller med en egen inbyggd strömkälla.

Produkten skall förvara tabletterna utan att de spills ut.

Produkten skall kunna användas med och utan 
klockenheten.

Produkten skall vara enkel och smidig att ta med.

Produkten skall vara enkel att hantera.

Produkten skall kunna få plats i fickor.

Produktens fack skall kunna rymma de tabletter som 
behövs.

Produktens förvaringsenhet skall kunna tåla att utsättas 
för fall på mot trägolv.

Produkten skall klara av att förvara en veckas eller en dags 
tablettdosering, beroende på doseringsmängden.
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1 10 10 5 5 5 5 1

2 4 10 5 0 0 5 2

3 10 8 5 4 1 4 3

4 10 10 3 4 3 4 4

5 10 9 3 4 0 2 5

6 10 10 5 5 5 4 6

7 8 5 5 0 0 0 7

8 6 6 4 5 1 4 8

9 6 6 3 1 0 5 9

10 5 6 4 4 3 5 10

11 9 8 2 4 4 4 11

12 2 7 5 5 5 0 12

13 10 9 2 3 2 4 13

14 9 10 0 5 5 0 14

15 10 10 0 5 0 0 15

16 5 10 5 5 5 5 16

17 6 6 3 5 4 5 17

18 8 8 5 5 5 5 18

19 8 8 5 5 5 5 19

20 10 10 5 5 5 5 20

21 5 10 0 5 5 0 21

22 5 5 3 3 2 3 22

23 5 5 5 5 5 5 23

24 7 5 4 5 5 4 24

25 5 7 5 4 2 5 25

26 5 8 5 5 5 5 26

3453

100%

3801

100%

273 319 99 346 100 549 198 99

Relativ Vikt för Victrix AB  13% 13% 14% 6% 2% 7% 8% 3% 9% 3% 14% 5% 3%

Tekniska specifikationernas vikt för Victrix AB   498 498 549 210 63
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●
Produktens fack skall kunna öppnas och stängas ett flertal 
gånger.

Produkten skall kunna ha acceptabelt skydd mot vatten.

Produkten skall kunna tåla UV ljus.

Produkten skall klara av transport utan spilla tabletter.

Produkten skall kunna lagras i varierande inomhusmiljöer.

Produkten skall vara konstruerad för att underlätta 
återvinning.

Användaren skall inte kunna öppna locken när som helst.

Produkten skall vid normal användning ej kunna skada 
användaren.

Produktens fack skall vara transparant.

Produkten skall vara färgglad.

Produkten skall kunna diskas.

Produkten måste vara slitstarka.

Tabletter får inte fastna i facken.

Produkten får ej ha några kablar mellan klockenheten och 
pillerdosaenheten.
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Tekniska specifikationernas vikt för Patientgrupper   
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Relativ Vikt för Patientgrupper   
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Kolumn #   

Produktens fack skall vara enkla att öppna och stänga.

Produktens fack skall vara enkla att låsa och låsa upp.

Produkten skall möjliggöra enkel användning åt 
blinda/synskadade personer.

Produkten skall kunna fungera på klockenhetens strömkälla 
(3 AA batterier) eller med en egen inbyggd strömkälla.

Produkten skall förvara tabletterna utan att de spills ut.

Produkten skall kunna användas med och utan 
klockenheten.

Produkten skall vara enkel och smidig att ta med.

Produkten skall vara enkel att hantera.

Produkten skall kunna få plats i fickor.

Produktens fack skall kunna rymma de tabletter som 
behövs.

Produktens förvaringsenhet skall kunna tåla att utsättas 
för fall på mot trägolv.

Produkten skall klara av att förvara en veckas eller en dags 
tablettdosering, beroende på doseringsmängden.
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Bilaga 6 – Förvaringsenhet som intervjuperson med Parkinsons 
använder 

 
  



 

 

Bilaga 7 – Pugh Matris 

  

Potentiella användare
Victrix AB
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Pillerdosaenheten fungerar självständigt

Totalt
Valda/avvisade koncept
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ågan att se tabletter inuti facken

Enkel att öppna
Krav

Sum
m

a för Potentiella användare
Sum

m
a för Victrix AB



 

 

Bilaga 8 – CAD ritningar av Dosis 

CAD ritningarna börjar på nästa sida. 



 

 

  



 

 

 



 

 

 
  



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 



 

 

  



 

 



 

 

Bilaga 9 – CAD Ritningar av Medix 

OBS! Manuel lås har benämnts som vanligt lås i följande CAD ritningar. CAD ritningar 
börjar på nästa sida.  



 

 



 

 

 



 

 

 
  



 

 

  



 

 

 
  



 

 

 


