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Abstract 

Please note that parts of this section have been removed because it contains information that 

is classified as confidential. 

The thesis has been a product development project where the project group wanted to increase 

the freedom for people in daily need of medication. The project group has worked in close 

cooperation with the product´s users to create the best product possible. The users have been 

represented by different patient organizations which together form a broad basis of various 

diseases requiring long term medication. It has also been developed to fit persons whom 

suffer from lighter memory loss as a side effect of its treatment. Such as people treated for 

cancer whom suffers from the condition Chemobrain. 

 
  



 

 

Sammanfattning 

Observera att delar av avsnittet är borttaget eftersom det innehåller information som är 

sekretessbelagd. 

Projektets syfte har varit att öka friheten för människor som dagligen är i behov av medicin. 

Projektgruppen har under hela projektet arbetat i nära samarbete med användarna av 

produkten för att skapa ett så bra hjälpmedel som möjligt. Användarna har varit 

representerade av ett flertal olika patientorganisationer för att skapa en så bred grund av 

kunskap kring olika sjukdomars medicinering som möjligt. Produkten har även utvecklats för 

att underlätta medicineringen av personer som drabbats av lättare minnesförlust som en 

biverkning av sin sjukdom exempelvis personer behandlade mot cancer som drabbats av 

Chemobrain.  

  



 

 

Förord 

Detta produktutvecklingsprojekt är ett examensarbete utfört på 

Utvecklingsingenjörsprogrammet på högskolan i Halmstad. Examensarbetet inleddes i augusti 

2016 och avslutades i maj 2017. Projektgruppen har bestått av Johanna Ejesson och Rasmus 

Andréasson Persson och vår ambition är att kunna fortsätta utveckla vår produkt även efter 

examen. 

Projektet har varit mycket spännande och lärorikt. Det har varit intressant att arbeta med ett 

eget produktutvecklingsprojekt för att på så sätt vara en del av hela utvecklingsprocessen, från 

idé till färdig prototyp. 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga patientföreningar och kontaktpersoner som så generöst 

bistått med sin expertis och kunskap för att föra projektet framåt. Vi vill också rikta ett stort 

tack till vår handledare Leif Nordin som outtröttligt hjälpt till och peppat projektgruppen 

under projektets gång. 

Vi vill även tacka Digital Design och Innovationsstudenterna Oskar Wiberg, Julia Hillding, 

Tobias Ångman och Johanna Levall för ett bra och givande samarbete i utvecklingen av vår 

smartphone applikation. 

Sist men inte minst vill vi tacka Elin Bengtsson och Alfons Andreasson som under hela 

projektet varit behjälpliga och bistått med kloka idéer och tankar. 
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1 Inledning 

 Bakgrund 

Medicinering och tablettförbrukning är något som ökar i dagens samhälle. Under år 2015 fick 

6 429 288 personer i Sverige receptbelagd medicin utskrivet av läkare.1 Receptbelagd medicin 

bör oftast tas vid en specifik tidpunkt för att uppnå bästa effekt. 

Läkare upplever2 att ett av de vanligaste problemen vid behandling i dagsläget är att patienter 

upplever att medicin som de får utskriven, inte fungerar tillräckligt bra. Något som i många 

fall beror på att medicinen inte tas vid den tidpunkt som den bör. Att inte ta sin medicin den 

rekommenderade tiden, eller vid olika tidpunkter varje dag är något som kan få förödande 

konsekvenser och leda till att effekten av medicineringen inte blir lika stor, eller i värsta fall 

uteblir helt. 

Inför detta projekt har det gjort ett flertal intervjuer, en av dessa var med Olof Svensson som 

arbetar på försäkringsbolaget Euro Accident. Han ser en tydlig ökning i samhället när det 

gäller diagnostisering och medicinering av psykiska sjukdomar, exempelvis ADHD och 

depression. Receptbelagda mediciner för ADHD har under de senaste fem åren ökat från 46 

636 till 93 324 personer. Detta är en ökning på ca 100%. Även utskrivningen av 

antidepressiva preparat har ökat från 757 313 personer till 918 713 sedan 2010.3 Detta är bara 

ett exempel på mediciner som kan ge biverkningar om de inte tas vid samma tidpunkt varje 

dag. 

Enligt National Safty Councils artikel Top causes of unintentional injury and death in homes 

and communities.4 baserad på deras undersökning Injury facts 2016 är den ledande orsaken 

till just denna överdosering av receptbelagd medicin. En konsekvens av att barn och 

ungdomar som inte skall ta medicinen kommer åt den, delvis eftersom brukaren av medicinen 

inte har koll på antalet tabletter den har kvar eller om några tabletter försvunnit.  

Det finns också tillstånd i samband med medicinering som kan göra att minnet försämras, ett 

exempel på detta är människor som behandlats mot cancer, dessa kan hamna i ett tillstånd 

som kallas Chemobrain eller Chemofog. Ett tillstånd där personen får problem med minnet 

och behöver stöd för att komma ihåg saker.5  

Ett annat sjukdomstillstånd som kräver lite extra stöd och omtanke är Parkinsons sjukdom. 

                                  
1 http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/lakemedel, Socialstyrelsen-läkemedelsstatistik (Hämtat 9 November 

2016). 
2 Charles kennegren, intervju 2016-09-10 
3 http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/lakemedel, Socialstyrelsen-läkemedelsstatistik (Hämtat 9 November 

2016). 
4 http://www.nsc.org/learn/safety-knowledge/Pages/safety-at-home.aspx, NSC (hämtat 14 November 2016). 
5 http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancers-in-general/cancer-questions/chemo-brain, Chemo brain, 

Cancerresarchuk (hämtat 11 November 2016) 
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Detta är en sjukdom då signalsubstansen dopamin minskar i hjärnan. Tillståndet kan ge 

personen symptom likt skakningar eller stelhet i lederna.6   

Även om de fallen med dödlig utgång minskat, är hjärt och kärlsjukdomar fortfarande den 

vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det är dock en sjukdom som i de flesta fall är fullt möjlig 

att leva med, med hjälp av medicinering.7 

Då så mycket som 84% av Sveriges befolkning över femtio år äter någon form av 

receptbelagd medicin8 det är också i den här åldern olika minnesproblem börjar träda fram. 

Ett tidigt tecken på minnesstörningar kan vara att överenskommelser om tider, platser och 

liknande faller bort. De kan även visa sig genom att man får svårigheter att planera sin tid 

samt att framförhållningen försämras.9 

 Behov 

En produkt som underlättar för brukare att ta medicin vid den tidpunkt som föreskrivits. Ett 

hjälpmedel och stöd för patienter som drabbats av lättare minnesförluster till följd av sjukdom 

eller medicinering. Ett hjälpmedel som underlättar medicinering för en bred patientgrupp och 

ökar chansen för en lyckad medicinering. I dagsläget finns inget bra hjälpmedel vid 

medicinering för människor som drabbats av parkinsons. I detta sjukdomstillstånd kan det 

vara svårt att använda sig av de medicindosor som finns på marknaden, då skakningarna 

försvårar hanteringen av små luckor och liknande.   

Så mycket som åttiofyra procent av befolkningen i Sverige över femtio äter någon form av 

receptbelagd medicin.10 Även i åldrarna under detta är det procentuellt mellan trettio och 

femtio procent som äter receptbelagd medicin se bilaga 1. Detta visar tydligt att den svenska 

marknaden har ett behov av en produkt som hjälper till vid medicinering och uppföljningen av 

den.  

 Projektmål 

Observera att delar av avsnittet är borttaget eftersom det innehåller information som är 

                                  
6 Parkinsons förbundet 

http://www.parkinsonforbundet.se/meny2/Om%20Parkinsons%20sjukdom/Symtom%20och%20diagnos.html, symptom och 

diagnos (hämtat 12 November 2016) 
7 https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/, hjärt och lungfonden, hjärt och kärlsjukdomar, 2017-01-03.   
8 Socialstyrelsen, läkemedelsstatistik  

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/lakemedel (hämtat 2017-04-27) 
9 Vårdguiden 1177, Peter Tuominen, 2016-08-15. https://www.1177.se/Halland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Minnesstorningar/ 

(hämtat 2017-05-08)  
10 Socialstyrelsen, läkemedelsstatistik  

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/lakemedel (hämtat 2017-04-27) 

 
 
 
 



 

 

3 

 

sekretessbelagd. 

Målet är att till maj skapat en produkt som är portabel, lätthanterlig och ett hjälpmedel för 

människor som dagligen är i behov av medicin en viss tidpunkt.  

 Effektmål 

Observera att delar av avsnittet är borttaget eftersom det innehåller information som är 

sekretessbelagd. 

Produkten skall underlätta läkemedelsprocessen och öka välmående hos människor som 

medicineras, samt säkerställa att brukaren tar sin medicin enligt de tider som föreskrivits. 

Produkten skall vara ett hjälpmedel för brukare att på ett smidigt sätt påminnas och se till att 

ta sin medicin. 

Detta kommer leda till ökad trygghet för vårdtagaren samt förenklad uppföljning när det 

kommer till återbesök hos läkaren. Man kommer på ett smidigare sätt att kunna visa om man 

har tagit medicinen som man skall. Det kommer även ge en större frihetskänsla då man själv 

inte behöver ha koll på tider medicinen skall tas, utan vet att man blir påmind om det. Att 

skapa en produkt som eliminerar de faktorer som gör att brukare inte tar sin medicin som de 

bör.  

 Avgränsningar 

Projektgruppen har valt att inte anpassa produkten för brukare som i vanliga fall inte sköter 

sin medicinering på egen hand. Detta involverar mycket gamla människor med 

minnesproblem samt personer som lider av sjukdomar som demens eller Alzheimers. Denna 

avgränsning gjordes för att medicindosan är beroende av att man själv eller någon i ens närhet 

laddar den. 
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2 Vald projektmodell  

Gruppen valde mellan ett flertal olika projektmodeller inför arbetet med produkten. De 

modeller som det valdes mellan var dynamisk produktutveckling DPD, Lean product 

development LPD samt statisk produktutveckling. Den traditionella statiska 

produktutvecklingen valdes tidigt bort då gruppen ansåg att de skulle hämmas för mycket i 

sitt kreativa tänkande av denna metod11. Det slutgiltiga beslutet stod mellan Lean Product 

development och Dynamisk produktutveckling. Eftersom ett flertal olika steg kom att ske 

samtidigt så ansåg gruppen att dynamisk produktutveckling kom att vara den som gynnar 

projektet bäst. Projektgruppen har även varit i kontakt med Stig Ottosson, professor inom 

innovation management på NTNU Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet och som 

arbetat som professor inom produktutveckling på högskolan i Halmstad. I samtal med Stig 

Ottosson kom projektgruppen fram till att gruppens produkt är wish-baserad. Detta till 

skillnad från LPD som har sin början i ett behov på marknaden.12 

  
Bildkälla: Stig Ottosson, Dynamic product development - DPD. Linköping University, 2004 

 

 Dynamisk produktutveckling 

Den projektmodell gruppen valt att arbeta efter är dynamisk produktutveckling. Detta 

eftersom teamet har en grundidé men inte vill låsa sig tidigt i projektet13. Då projektgruppen 

endast består av två personer är det lätt att ha en öppen dialog, bolla idéer oavsett tid på 

                                  
11 Lean product development på svenska, Lars Holmdal, 2010, sid.215 
12 Stig Ottosson, intervju 
13  Lean product development på svenska, Lars Holmdal, 2010, sid.61 
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dygnet samt att det mesta av arbetstiden sker i gruppens projektrum. 

Projektgruppen har under hela arbetet utgått från en tydlig vision om hur livet skall förenklas 

för användaren av medicin. Att projektgruppen har samma vision och mål för projektet har 

varit något som varit viktigt under hela arbetet. 

Projektgruppen arbetar efter att användaren är viktigare än kunden. Detta genom att det 

fokuseras på de personer som faktiskt använder dosan, och inte den eventuella distributören 

av den. Detta görs för att förhindra ineffektivitet och resursslösande. En nära kontakt med 

användarna har därför varit viktig14. 

2.1.1 Beslutsfattande 

En annan aspekt som varit viktigt i detta examensarbete för att kunna arbeta efter ett så 

dynamisk produktutveckling som möjligt har varit att fatta få stora beslut och istället fatta fler 

små beslut. Detta eftersom det ofta är mindre dramatiskt att ändra små beslut än vad det är att 

ändra stora beslut.15 

2.1.2 80/20 principen 

Eftersom projektgruppen valt att arbeta efter principen att ta små beslut istället för stora har de 

valt att arbeta efter 80/20 principen. 

Följande går ut på att man vid problem försöker uppnå 80% lösningen istället för att fokusera 

på att hitta en lösning på 100% vid första försöket. Man lämnar sedan problemet en stund för 

att verifiera vad man åstadkommit och fylla på med ny kunskap. Det är viktigt att inte låsa sig 

vid problemet. Sedan återgår man och försöker finna 80% lösning på det resterande 

problemet.16 

 

 

Bild från Lars Holmdals, Lean product development på svenska.  

 

 

                                  
14 Lean product development på svenska (2010), Lars Holmdal,sid 250. 
15 Lean product development på svenska (2010), Lars Holmdal, sid 219. 
16 Lean product development på svenska (2010), Lars Holmdal, sid 224-225.   
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2.1.3 Analys och test av koncept 

Projektgruppen har under projektets start arbetat parallellt med konceptutveckling och 

informationshantering. Då projektets kärnintressenter varit involverade under projektets gång 

har det gått att analysera, reflektera och diskutera all ny fakta som förts till projektet. Att 

använda sig av dessa parallella aktiviteter där svar ger nya frågor, som ger svar, som ger nya 

frågor, uppnås en mycket hög effektivitet.17 Det blir också lättare att genomföra små 

ändringar i konceptutvecklingen genom denna learning by doing process. Detta har främst 

tillämpats genom att det har skett tester på allt projektgruppen gjort. Eftersom snabba analyser 

gjorts har en högre effektivitet uppnåtts. När konceptet är klart och gruppen har en färdig och 

fungerande prototyp kommer denna att testas på både gruppens medlemmar samt målgruppen 

för att kunna göra slutjusteringar innan den färdiga produkten tas fram18. 

 

 

2.1.4 Visual planning 

Projektgruppen har även valt att använda visual planning under produktutvecklingsarbetet, 

detta för att på ett tydligt sätt få en överblick över hur projektet fortskrider19. 

2.1.5 BAD PAD MAD CAD  

Projektgruppen har valt att arbeta efter BAD, PAD, MAD och CAD principen i sitt 

designutvecklingsarbete20. Principen går ut på att följa ett antal processteg, första steget är 

BAD - Brain aided design som innebär att man skall tänka igenom sin idé. Steg två innebär 

PAD - Pencil aided design, en visuell överblick av idén skapades genom att skissa ner 

tankarna på papper. Tredje steget i processen är MAD - Model aided design, där man kan 

testa ett flertal enklare modeller för att få en uppfattning om storlek och liknande. Efter detta 

                                  
17 Lean product development på svenska (2010), Lars Holmdal, sid. 223 
18 Lean product development på svenska (2010), Lars Holmdal, sid. 223 
19 Lean product development på svenska (2010), Lars Holmdal, sid. 232 
20 Stig Ottosson, Dynamic product development - DPD. Linköping University, 2004  
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kan en benchmarking-undersökning göras på hur konkurrenternas alternativ såg ut. Sista 

steget i processen är CAD - Computer aided design, vilket innebar att projektgruppen tar fram 

CAD ritningar som sedan 3D printas för att få ut en funktionell prototyp.21  

 
Bildkälla: Stage-gate vs. DPD in product development, Stig Ottosson, Linköpings universitet, 2004.  

   

                                  
21 Lars Holmdal, BAD-PAD-MAD, Veckobrev no 16, 2009-04-17 
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3 Organisation  

 Projektgrupp  

Projektgruppen i detta produktutvecklingsprojekt består av Johanna Ejesson och Rasmus 

Andréasson Persson, båda studenter på Utvecklingsingenjörsprogrammet på högskolan i 

Halmstad.  

 Samarbete DDI 

Eftersom projektgruppen hade begränsade kunskaper när det gällde framtagning av 

smartphone-applikationer inleddes ett samarbete med ett annat program på skolan, DDI - 

Digital Design och Innovation. Projektet blev invalt som ett av projekten under deras 

designstudio med inriktning hälsoinnovation. Samarbetet inleddes 27 Mars 2017 och 

avslutades 30 april 2017. Under denna period utvecklades en layout för smartphone 

applikationen efter projektgruppens önskemål. DDIs arbete och användarstudier finns att läsa 

om i bilaga 2.  
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4 Metod 

 Intervjuer 

Projektgruppen insåg tidigt i projektet att det effektivaste sättet att fylla igen de 

kompetensluckor gruppen hade inom området var via intervjuer. Framförallt med människor 

som eventuellt kan komma att använda medicindosan i framtiden. Därav har ett flertal 

intervjuer gjorts med patientorganisationer, dessa är beskrivna i rapportens användarstudie. 

 CAD  

En av metoderna som användes efter att gruppen kommit fram till sitt koncept var CAD. 

Detta användes för att förtydliga samtliga koncept samt för att ge möjlighet att överblicka 

prototypen. Fördelen med att arbeta i CAD-program är att man vet att modellen som sedan 3D 

printas har millimeter exakta mått, något som inte är lika enkelt att garantera vid modellering 

för hand22. Gruppen har använt sig av CATIA v5 för att få en första inblick i de delar som 

behövdes samt för att få fram en enklare ritning av produkten. Det underlättade också 

gruppens arbete då diskussioner om design och funktionalitet var lättare att överblicka när 

gruppen hade ett visuellt exempel att studera. Projektgruppen använde sig senare även av 

Autodesk Inventor 201623 för att få fram ännu tydligare ritningar med rätt dimensioner och 

förhållanden för att förbereda inför den framtida 3D printningen. Inventor valdes över CATIA 

eftersom gruppen hade tidigare erfarenhet av programmet och hade tillgång till gratis 

nedladdning via Högskolan i Halmstads hemsida. 

 3D Printning 

Genom metoden att använda CAD program så kunde projektgruppen ta fram verkliga 

prototyper i plast via 3D printning för att testa funktion och hållfasthet på de skapade 

ritningarna. Denna metod gav inblick i vad som inte fungerade samt underlättade detalj-

justeringar. Denna metod gjordes tillgänglig för projektgruppen genom FABLAB på 

Högskolan i Halmstad.24 

 Riskmodeller 

4.4.1 SWOT-Analys 

Här analyseras företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Denna metod är mycket bra 

att använda för att bredda sin kunskap angående både positiva och negativa sidor med sin 

produkt och/eller sin affärsidé. Styrkor och svagheter är sådant som går att förändras, medan 

                                  
22 Österlin Kenneth, Design i fokus sid. 77 
23 Autodesk inventor, https://www.autodesk.com/education/home (hämtat 2017-05-10) 
24 What is 3D printing, 3D Hubs 2017, https://www.3dhubs.com/what-is-3d-printing, hämtad (2017-05-10) 
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möjligheter och hot påverkas av omgivningen och är därför svårare för projektgruppen att 

påverka.25 Till samtliga SWOT-analyser har det också gjorts handlingsplaner, för hur problem 

skall hanteras på bästa sätt om de skulle uppstå.  

4.4.2 FMEA  

En metod som användes var FMEA, Failure Modes and Effect Analysis. Denna används för 

att kunna identifiera eventuella fel som kan uppstå vid bruk av produkter, men även vid 

tillverkning och utveckling av den. Genom att analysera en produkts komponenter kan 

eventuella fel och risker diskuteras fram. Med hjälp av detta kan projektgruppen avgöra hur 

allvarliga dessa är och vad de innebär för användaren av produkten, sedan tas lösningar fram 

och en ny analys av risker diskuteras för att kontrollera att problemet är löst.26 

 Teorisökning 

Projektgruppen har aktivt sökt information i forskning och statistik. Det är främst 

läkemedelsstatistik från socialstyrelsen samt befolkningsstatistik från statistiska centralbyrån 

som ligger till grund för projektet, för att få så relevanta uppgifter som möjligt.  

 LCA 

En livscykelanalys är ett sätt att se hur stor miljöpåverkan en produkt har under hela sin 

livscykel.27 Studien görs genom att projektgruppen först bestämmer vad det är för frågor det 

skall sökas svar på, samt vad det är man skall mäta miljöbelastningen på. Denna del kallas 

den funktionella delen av studien, och finns till för att man hela tiden skall utgå ifrån samma 

mängd när man beräknar miljöbelastningen. Det är även viktigt att göra avgränsningar 

geografiskt, tekniskt och i tiden. Denna analys talar bara om de gifter som släpps ut under 

livscykeln och lägger inget fokus på konsekvenserna av detta.28  

 Användarstudie  

Användarstudier gjordes för att kunna utveckla produkten i så nära samarbete med 

användarna som möjligt. Det var viktigt för projektgruppen och projektets dynamiska process 

att hela tiden få feedback på prototyp, tanke och idé för att kunna göra mindre justeringar och 

verkligen sätta användarna i fokus. Användarstudier genomfördes både då det gällde den 

generella produkten samt vid utveckling av en användarvänlig smartphone applikation. Att 

utföra användarstudier ger projektgruppen möjlighet att utvärdera produkten innan den 

                                  
25 Almi, Magnus Larsson, Swot-analys,http://www.almi.se/Kunskapsbank/Information-och-fakta/SWOT-analys/ (hämtat 19-

04-2017) 
26 Ron Pereira, 2007-06-28, http://blog.gembaacademy.com/2007/06/28/10-steps-to-creating-a-fmea/ (Hämtat 2017-05-10) 
27 Naturskyddsföreningen, energifallet http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-

media/skoldokument/elevinstruktion_gor_en_LCA.pdf (hämtat 19-04-2017)  
28 Österlin Kenneth, Design i fokus sid. 68 
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slutligen hamnar på marknaden.29 Fokusgrupperna i projektarbetet har varit de olika 

patientorganisationerna som projektgruppen har samarbetat med eftersom det är patienter i 

dessa grupper som är produktens målgrupp. 

 GDD - Goal directed design  

Detta är en användarbaserad metod som används för att skapa en designprocess som leder till 

att uppfylla syftet med smartphone applikationen. GDD syftar till att nå ett bättre slutresultat 

genom att fokusera på problemet istället för egna visioner som potentiella lösningar.30  

 Systemic design  

En designmetodik med ett tydligt systemperspektiv. Metoden används för att kartlägga de 

olika systemen inom sjukvården, system som kan påverka exempelvis staten, industrier samt 

mottagningar.31 Detta bidrar till ett användarcentrerat arbetssätt, nödvändigt för att skapa 

värdefulla IT artefakter. Processen delas in i tre olika steg; 

Design 1.0 - En traditionell designprocess med sin grund i att undersöka användaren och 

skapa en artefakt med fokus användarbarhet.  

Design 2.0 - UX och värde av tjänst/produkt samt flera kanaler.  

Design 3.0 - Hur man transformerar design till system på organisationsnivå.  

Design 4.0 - Hur det sociala och ekonomiska systemet påverkas.  

 Lean UX 

Är ett agilt arbetssätt som ser positivt till iterationer och mindre arbetslag. Fokuset ligger på 

mycket kommunikation mellan projektgrupp, i detta fall DDI-studenterna och uppdragsgivare 

i detta fall projektgruppen. Arbetssättet går ut på att skapa en testbar mjukvara tidigt i 

processen för att på så sätt kunna reagera på förändringar istället för att arbeta efter en 

förutbestämd arbetsplan.32  

                                  
29  Österlin Kenneth, Design i fokus sid. 112. 
30 Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D., Noessel, C.,Csizmadi, J. & LeMoine, D. (2014) About Face: The Essentials of 

Interaction Design. Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc   
31 Jones, P (2013). Design for Care. Rosenfeld Media  
32 Gothelf, J., & Seiden, J. (2013). Lean UX: Applying lean principles to improve user experience. " O'Reilly Media, Inc.". 
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5 Teori och referensram 

Projektgruppen har främst använt sig av aktuella artiklar, hemsidor och dokumentärer. Detta 

för att få fram så aktuell och relevant information som möjligt då läkemedelsindustrin hela 

tiden utvecklas. 

 Kroppen 

5.1.1 Minnet 

Hjärnan är uppbyggd av 100 miljarder hjärnceller. Dessa celler kommunicerar via tusentals 

sammankopplingar och det är när dessa kontakter sammanflätas som minnen formas.33 

Minnet består av tre olika delar. Arbetsminnet, korttidsminnet och långtidsminnet. 

Arbetsminnet är den del av minnet som innehåller minst mängd information. Informationen är 

i ständigt omlopp och byts ut flera gånger i sekunden. Att arbetsminnet fungerar är väsentligt 

för att människor överhuvudtaget skall kunna förhålla sig till omvärlden, korttidsminnet och 

långtidsminnet är sedan de två delar av minnet som gör att vi kan använda den information vi 

tagit del av i arbetsminnet.34 

Korttidsminnet är mycket likt arbetsminnet, med den skillnaden att information och intryck då 

processats och sätts i sitt sammanhang.35 Korttidsminnet är också relativt begränsat. Den del 

som kan lagra en stor del information är långtidsminnet. 

Hur lagras långtidsminnet? 

Långtidsminnet lagras i hela hjärnan. Vilka delar som aktiveras när du tänker på ett minne 

beror helt enkelt på vilka som var aktiva när minnet lagrades. För att minnet skall bli så 

komplett som möjligt så måste flera olika delar av hjärnan samarbeta och sätta ihop syn, ljud, 

doft och smak. Visuella saker lagras längst bak i hjärnan i syncentrum, dofter lagras i 

luktcentrum som sitter framme vid näsan och minnet om rörelse lagras längst upp i hjärnan.36 

Detta är en mycket komplex process och relativt outforskad, men forskare vet att 

samansvetsningen av alla dessa minnen sker i hoppocampuset.37 

Tidigare trodde forskarna att hjärnan fungerade likt ett bibliotek där allt man någonsin upplevt 

sparas. Man trodde därför att det var möjligt att plocka fram minnen och sedan lägga undan 

dem igen utan att de påverkades.38  Detta stämmer inte riktigt, varje gång ett minne återkallas, 

kommer nätverket mellan nervtrådarna i hjärnan förändras. Något som gör att när minnet 

                                  
33 How does your memory work? SIENCE MUSEUM, Sicencemuseum.org.uk  
34 Illustrerad vetenskap, Palmgren Gorg, 2010-06-02 http://illvet.se/manniskan/hjarnan/minne/hur-fungerar-minnet 
35 Aboute the distinction between working memory and short-term memory 

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2012.00301/full 
36 Memory in Brain - BBC full documentery, 2016 
37 How does your memory work? SIENCE MUSEUM, Sicencemuseum.org.uk  
38 Memory in Brain - BBC full documentery  
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återkallas kommer även detta att ändras.39  Det är därför lättare att tänka sig minnet som en 

mängd med datorfiler, exempelvis ett word-dokument. Varje gång du tar fram minnet, ändrar 

du det lite och sparar. Så nästa gång när du plockar fram det är den föregående ändringen 

kvar, samtidigt som du ändrar ytterligare lite. Detta är ett mer korrekt sätt att se på minnet och 

dess lagring.40 

 Ergonomi 

Ergonomi handlar om människan i arbete, även om området behandlar både det fysiska såväl 

som arbetsmiljö.41 Ergonomi innebär att man anpassar arbetet till brukaren för att förebygga 

risker för olycksfall. För att göra detta på bästa sätt analyserar man helheten.42 Ergonomi 

brukar definieras som vetenskapen om en optimering av samspelet mellan människan och 

miljön enligt principen att anpassa arbetet till människan.43  

Kognitiv ergonomi även kallad informationsergonomi berör samspelet mellan människan och 

teknik samt hur vi tolkar och tar in information. Detta handlar om hur tekniken anpassas till 

vår kognitiva förmåga, att se, minnas och förstå.44  

 Teknik och materialval 

5.3.1 Medicinteknisk produkt 

Begreppet innefattar ett mycket brett område av produkter som riktar sig till sjuk- eller 

hälsovård. 45 Enligt läkemedelsverkets hemsida är en medicinteknisk produkt avsedd att 

användas för människor vid:  

• påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 

• påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en 

funktionsnedsättning, 

• undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller 

• kontrollera befruktning.  

                                  
39 Vårt minne är som viskleken, Anders Nord, 01-10-2016 
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/vart-minne-ar-som-viskleken 
40 Memory in Brain - BBC full documentery  
41 Österlin Kenneth. 2012. Design i fokus, för produktutveckling. Egypten: Sahara Printing.  
42 Arbetsmiljöverket. Arbetsställning och belastning - ergonomi. (hämtat 11-11-2016) https://www.av.se/halsa-

och-sakerhet/arbetsstallning-och-belastning---ergonomi/.   
43 http://www.ergonomin.se (hämtat 17/2-17)  
44 SKI, Ergonomi, arbetsmiljö, 2016-08-31, 

https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsgivarfragor/arbetsmiljo/fysiskarbetsmiljo/ergonomi.9763.html 

(hämtad 2017-05-10) 
45 Medicintekniska produkter, Läkemedelsverket, 2014-10-20 

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/  
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Enligt läkemedelsverkets hemsida finns även följande information att hitta, Det är 

tillverkarens syfte med produkten som styr om den är en medicinteknisk produkt eller inte. 

Hur användaren väljer att använda produkten påverkar alltså inte dess kvalificering. 

5.3.2 Polypropen  

Polypropen anses vara en ofarlig plast, alltså en plast som inte släpper ifrån sig några giftiga 

ämnen. Det är vanligtvis denna plast som används till livsmedelsförpackningar, leksaker och 

plastfilm.46  

5.3.3 PLA - Poly lactic acid 

En polyester gjord på mjölksyra. Den anses inte hälsofarlig och är dessutom biologiskt 

nedbrytbar. Den används till plastglas, matförpackningar och plastpåsar.47 

 Sjukdomar och sjukdomstillstånd 

5.4.1 Parkinsons  

Parkinsons är en sjukdom som drabbar människor när signalsubstansen dopamin produceras i 

allt mindre utsträckning eller slutar produceras helt. Dopamin är ett ämne som finns lagrat i 

nervceller och uppkomsten till sjukdomen beror på att man förlorar dessa celler. Detta är en 

process som går mycket långsamt och påverkar förmågan att styra kroppsrörelser. Ju större 

bristen blir, desto mer minskar förmågan för den drabbade att kontrollera sina 

kroppsrörelser.48  Parkinson är inte ett livshotande sjukdomstillstånd i sig själv, däremot kan 

komplikationer och följdsjukdomar i och med sjukdomen bli livshotande.49 Man blir oftast 

diagnostiserad i femtioårsåldern och det är inget man kan tillfriskna ifrån, men med hjälp av 

medicinering kan man ändå bibehålla en hyfsad livskvalitet.50 Vid ett sent skede av 

sjukdomen kan man få problem med att svälja och därför också att ta sin medicin. Då kan det 

bli aktuellt att operera in pump, som förser personen med den nödvändiga mediciner. 

Patienter kan också erbjudas DBS deep brain surgery. Detta är dock en mycket lång och 

krävande operation, den kan hålla på så länge som åtta timmar, patienten måste också vara 

vaken under hela ingreppet för att säkerställa att allt går som det skall.51 För personer med 

                                  
46 Naturskyddsföreningen, De vanligaste plasterna och tillsatsämnen, 

http://www.naturskyddsforeningen.se/node/35087/#F(hämtad 01-05-17) 
47Naturskyddsföreningen, De vanligaste plasterna och tillsatsämnen, 

http://www.naturskyddsforeningen.se/node/35087/#F(hämtad 01-05-17) 
48 Parkinsons förbundet 

http://www.parkinsonforbundet.se/meny2/Om%20Parkinsons%20sjukdom/Symtom%20och%20diagnos.html, symptom och 

diagnos (hämtat 12 November 2016) 
49 What is parkinsons, http://www.parkinson.org/understanding-parkinsons/what-is-parkinsons, national parkinsons 

organisation. (2017-04-03)  
50 Göran Åkerman, Ordförande i parkinsonsförbundet halland, intervju 2017-03-30.  
51 Göran Åkerman, Ordförande i parkinsonsförbundet halland, intervju 2017-03-30. 
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denna typ av sjukdom är det svårt att hantera små och pilliga moment, eftersom finmotoriken 

förvärras avsevärt. I ett framskridet stadium av sjukdomen kan medicineringen behöva ske 

varannan timme, det är mycket viktigt att detta sker vid rätt tidpunkt då skillnaderna i 

dopaminnivåerna inte skall bli för stor.52 

5.4.2 Chemo brain 

Är ett tillstånd som kan drabba personer som under sin cancerbehandling behandlats med 

cellgifter. Personer som behandlas för cancer upplever ofta en mental dimma där de får svårt 

att komma ihåg saker, följa med i konversationer och multitaskning. De första som la märke 

till detta var kvinnor som behandlats mot bröstcancer, en studie gjord på 100 av dessa kvinnor 

uppskattade att mellan 17–50% drabbades av Chemo brain efter behandlingen53. Namnet 

chemo brain eller chemo fog som det också kallas är något som används när man talar om 

tillståndet, men kan vara något missvisande. Detta eftersom det inte finns några vetenskapliga 

bevis på att det är just Cellgifter som orsakar tillstånden. Termen som används av läkare är 

mild cognitive imparement MIC.54  

5.4.3 Hjärt- och kärlsjukdomar 

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar. I början av 2016 

beräknades det att ungefär 1,9 miljoner svenskar var drabbade. Tack vare mycket forskning 

inom området är det i dagsläget fullt möjligt att leva med de flesta av dessa typer av 

sjukdomar.55 Den vanligaste rekommendationen i förebyggande syfte är god kosthållning och 

motion, men det erbjuds också vanligen behandling med läkemedel för de som anses ligga i 

riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar.56 2015 behandlades 1 935 798 personer över 50 år i 

Sverige med receptbelagd medicin för sina hjärt- och kärlsjukdomar.57 
 

Att leva med hjärt- och kärlsjukdomar när man blir äldre kan vara komplicerat, då minnet ofta 

försämras med åldern, och den mesta medicinering som krävs för denna typ av sjukdom 

sträcker sig resten av livet.   

                                  
52 Göran åkerman, parkinsonsförbundet 26/11-16,  
53  http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancers-in-general/cancer-questions/chemo-brain, Chemo brain, 

Cancerresarchuk (hämtat 11 November 2016) 
54http://www.cancerforward.org/survivor-resources/experts-speak/Julie-Silver-MD/do-you-have-chemobrain, Do you have 

chemobrain? Julie Silver  
55 https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/, hjärt och lungfonden, hjärt och kärlsjukdomar, 2017-01-03.   
56https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Sjukdom-och-behandling/Behandlingsrekommendationer---

listan/Aterosklerotisk-hjart-karlsjukdom-aderforkalkning/, läkemedelsverket, aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom 

(åderförkalkning), 2014-06-24 
57  http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/lakemedel, socialstyrelsen (hämtad 15-11-2016) 
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6 Utvecklingsprocessen  

6.1.1 Möte med Charles Kennegren,10 september 2016 

För att identifiera problematiska områden inom vården så hade projektgruppen möte med 

överläkaren Charles Kennergren på Sahlgrenska sjukhus i Göteborg. Det var först då det kom 

upp hur man kunde förbättra villkoren för patienter som tar mycket medicin och idén om en 

medicindosa sammankopplad med en smartphone applikation började diskuteras fram. 

Charles delade med sig av sina aspekter som läkare och vad han tyckte var viktigt i en sådan 

produkt och vad det hade inneburit för läkare att veta hur patienterna sköter sin medicinering. 

Eventuella användare började också diskuteras och identifikation av ålder när människor 

oftast börjar ta mediciner gjordes. Det togs också fram en exempelgrupp på patienter som har 

hjärt- och kärlsjukdomar. 

 Brainstorming 

Projektgruppen hade sedan tidigare diskuterat problemen Kennegren berättade om med 

uppföljningen av medicinering. Gruppen diskuterade därför nya, innovativa sätt att lösa detta 

problem. Här var ingen idé för dum, eller komplicerad för att diskuteras och efter en stund var 

båda gruppmedlemmarna tämligen överens om att en medicindosa som implementerade ny 

teknik var något som var värt att undersöka ytterligare.  

 Skisser  

Efter att projektgruppen diskuterat olika funktioner som varit önskvärda i medicindosan valde 

projektgruppen att göra ett flertal enklare skisser för att komma fram till en design som 

tilltalade gruppen visuellt samt skulle vara bruklig funktionellt bilaga 9. 

 Enklare modeller 

Observera att avsnittet är borttaget eftersom det innehåller information som är 

sekretessbelagd. 

 Intervjuer med patientföreningar  

Observera att avsnittet är borttaget eftersom det innehåller information som är 

sekretessbelagd. 

 Produktuppbyggnad och kravprofil 

Observera att avsnittet är borttaget eftersom det innehåller information som är 

sekretessbelagd. 
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 Immaterialrätt 

För att kunna utföra en nyhetsgranskning tog projektgruppen fram ett mer välarbetat koncept. 

Efter att vägt in de faktum att en flaskformad dosa är lättare att ta med sig, inte enbart för att 

den är mindre skrymmande än ett kaffepaket utan också för att den utformad på detta sätt går 

att frakta både lodrätt, vågrätt samt upp och ner utan att behöva oroa sig för att tabletterna 

hamnar i oordning, gjordes en CAD-ritning på denna modell. Ritningen gjordes i CATIA V5 

och användes som underlag för en eventuell patentansökan se bilaga 3.       

 Benchmarking - Konkurrentanalys  

En undersökning av befintliga lösningar för medicindosering gjordes för att hitta de närmaste 

konkurrenterna i detta projekt. De konkurrenter som projektgruppen ansågs låg närmast 

medicindosan var följande: 

6.8.1 Medminder       

En produkt som påminner användaren att ta medicin genom att medicindosan ger ifrån sig 

ljud och blinkar. Om användaren inte skulle märka detta kan användaren ringas upp på 

telefon. Dosan skickar även skicka notiser i form av ett textmeddelande till en anhörig när 

medicin har tagits. Användaren kan även komma i kontakt med en vårdnadshavare med hjälp 

av dosan. Produkten klarar av att skicka meddelande och ringa samtal utan att ha wi-fi 

uppkoppling och denna funktionen kostar användaren 40$-65$ i månaden. Mer information 

finns på medminders hemsida.58       

6.8.2 MedicPen 

En tablettask som själv räknar och matar ut de tabletter som skall tas. Den påminner 

användaren genom att produkten ger ifrån sig ljud, ljus och vibrationer. Eftersom den räknar 

tabletter så är dess målgrupp främst äldre personer som har dålig koll på vilka mediciner som 

skall tas samt hur många av varje sort. Mer information finns att hitta på medicpens 

hemsida.59       

6.8.3 Dr.Poket       

En sorts ”station” där tabletter matas ut. En modul kan monteras till stationen, för varje 

tablettform användaren skall ta och varje modul kan räkna tabletterna åt användaren. 

Stationen är sammankopplad med en app som ger kommunikation till användarens 

vårdnadshavare. Appen har även påminnelsefunktion samt bär på information om vad de olika 

tabletterna har för bieffekter. Mer information om produkten finns på dr.pokets hemsid 

                                  
58 Medminder  https://www.medminder.com (hämtat 2017-05-04) 
59 Medicpen http://medicpen.se (hämtat 2017-05-04) 
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6.8.4 Medisafe 

Detta är enbart en app som hjälper till med att organisera vilka tabletter du skall ta dagligen. 

Det ingår även en påminnelsefunktion. Mer finns att hitta på Medisafes hemsida.60
 

 CAD - skisser 

Efter användarstudie gjorts, tillverkades CAD skisser för att få en tydligare blick över hur 

produkten kunde komma att se ut, samt för att kunna skriva ut 3D modeller och analyser dessa 

noggrannare.  

 Konceptpresentation  

Observera att delar av avsnittet är borttaget eftersom det innehåller information som är 

sekretessbelagd. 

En mer detaljerad ritning gjordes inför konceptredovisningen i Autodesk Inventor för att se 

till att alla mått mellan delarna var funktionella. Denna ritning tog även mer hänsyn till den 

information projektgruppen samlat in från brukare.  

6.10.1 Möte med Parkinsonsförbundet 30 Mars 2017.  

Projektgruppen och DDI studenterna höll ett möte med Parkinsons förbundet torsdagen den 

30 mars 2017. Syftet med mötet var att presentera produkten, få feedback på iden samt lära 

sig mer om sjukdomen. All information i denna text kom fram under mötet med Göran 

Åkerman och Gunnvor Grahl. Med på mötet medverkade också Gunnvors make Bo Grahl, 

som inte själv lider av sjukdomen men vet hur det är att leva som anhörig till någon med 

parkinsons.   

 Näst sista CAD prototype 

Observera att avsnittet är borttaget eftersom det innehåller information som är 

sekretessbelagd. 

 Hårdvara och programmering 

Observera att delar av avsnittet är borttaget eftersom det innehåller information som är 

sekretessbelagd. 

För att lösa elektroniken och programmeringen som krävdes för att ta fram en fungerande 

prototyp så används Arduino eftersom projektgruppen hade tidigare erfarenheter och 

                                  
60 medisafe https://medisafe.com (hämtat 2017-05-04) 
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kunskaper inom programmet. Det underlättar också om någon av komponenterna behöver 

bytas ut eller ändras på under utvecklingsprocessen. 

Utvecklingskortet som valdes till dosan var Arduino Pro Mini. Anledningen till detta var 

främst för att det var det minsta utvecklingskortet som gruppen kunde hitta och detta var 

viktigt för att kunna hålla en rimlig storlek på medicindosan. 

 Utveckling av Smartphone applikation 

Observera att delar av avsnittet är borttaget eftersom det innehåller information som är 

sekretessbelagd. 

Utvecklingen av applikationen gjordes i samarbete med Digital Design och 

Innovationsstudenterna, mer information om utvecklingen går att finna i bilaga 2.  

6.13.1 Skisser 

Samarbetet startade genom att projektgruppen och DDI träffades och diskuterade de krav 

projektgruppen satt upp på smartphone applikationen. De delgav även sin vision om att appen 

skulle vara användarvänlig och stilrent utformad, detta för att den skulle vara så enkel som 

möjligt att använda. Efter detta möte skissade samtliga DDI-studenter upp förslag separat, 

innan de delade skisserna med varandra. Detta för att inte påverkas för mycket, utan vara 

trogna sina egna idéer. Skisserna sammanställdes sedan och presenterades för projektgruppen. 

Projektgruppen gav sin feedback, innan DDI gruppen tillverkade sin första digitala prototyp.  

 Patentundersökning  

En första kontroll på att dosan inte liknade några befintliga patent gjordes hösten 2016 i 

samband med immaterialrättskursen ledd av Valea, Katrin Lindberg, Bedhad Assadi och 

Magnus Johansson. Projektet var ett samarbete mellan projektgruppens medlemmar samt Elin 

Bengtsson och Alfons Andreasson. Projektet innefattade en nyhetsgranskning, samt en 

egenskriven patentansökan se bilaga 3. Här hade projektet dock ett annat namn.    

 Utvärderingsmetoder  

6.15.1 FMEA 

En FMEA togs fram på den tänka medicindosan efter de delar som gjorts i CAD-ritningen. 

Ingen av de eventuella problem som kunde uppstå ansågs vara tillräckligt allvarlig för att ta 

några ytterligare åtgärder. Se hela FMEA:n i bilaga 4. 

6.15.2 Miljö 

Projektgruppen har valt att tillverka dosan i plast. Detta då det är ett mycket hållbart material 

samt ett material som går att återvinna och göra till en ny produkt. Detta för att minska 
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miljöpåverkan så mycket som möjligt.  

 Kvalitet och kvalitetskontroll  

6.16.1 CE-märkning  

Det var av yttersta vikt att ta reda på om produkten var klassificerad som ett medicintekniskt 

hjälpmedel eller inte, för att göra detta tog projektgruppen kontakt med läkemedelsverket och 

fick då en kontaktperson vid namn Malin Vallgårda, utredare på läkemedelsverkets avdelning 

för medicinteknik för att kunna utreda produkten. Hon hänvisade till läkemedelsverkets 

hemsida där information om klassificering finns. Detta finns beskrivet i teori och modeller. 

Efter att gruppen diskuterat och analyserat lagen med hjälp av handledare Leif Nordin, kom 

samtliga överens om att produkten inte är en medicinteknisk produkt enligt SFS nr: 1993:584. 

Dock är det en medicinteknisk konsumentprodukt, största skillnaden mellan dessa är att 

personer som köper medicindosan inte är skyddade av patientskadelagen (1996:799) utan 

endast omfattas av produktansvarslagen (1992:18)61 Det ger enligt §1: “skadestånd enligt 

denna lag betalas för personskada som en produkt har orsakat på grund av en 

säkerhetsbrist.”62 

 Segmentering 

I segmenteringen har projektgruppen främst tittat på den svenska marknaden men har inte 

gjort någon begränsning i produkten för att förhindra den från att kunna expandera vidare till 

andra länder. Det finns två huvudkrav för att människor skall ha nytta av produkten. Det 

första är att personen medicineras regelbundet under en period. Det andra är att personen 

besitter kunskapen att kunna använda sig av en smartphone. Utifrån demografisk 

segmentering anser projektgruppen att den största kundgruppen finns runt 50-65 år eftersom 

många av dessa passar in på produktens användarkrav. Dock är det inget som hindrar 

medicindosan från att användas av yngre användare som besitter samma kunskap att använda 

sig av smartphones och medicineras. Produkten skall ha tagits fram för att vara könsneutral 

och därmed inte begränsa antalet potentiella användare.63 

 Lagar och liknande krav 

Det var ett krav från sjukvården att produkten skulle vara så hygienisk som möjligt samt gå att 

rengöra i diskmaskin.  

 Produktionsanpassning  

                                  
61 Hjälpmedelsguiden, http://hjalpmedelsguiden.skane.se/startsida/vad-ar-ett-hjalpmedel/konsumentprodukter-som-individuellt-forskrivet-

hjalpmedel/ (hämtat 2017-05-17) 
62 Produktansvarslagen, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19920018.htm, (hämtat 2017-05-17) 
63 Kotler P, Armstrong G, Harris C. L, Piercy N.  Principles of marketing, sid. 204 
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Projektgruppen har tagit hänsyn till att dosan formsprutas. Detta har gjorts genom att 

minimera antalet av de olika delar som krävs, för att minimera kostnaderna. Det har även 

gjorts justeringar för att göra delarna så simpla som möjligt eftersom mer komplexa delar kan 

bli dyrare att producera. 

Prototypen som gjorts i projektet anpassades efter en Arduino Pro Mini med tillhörande 

moduler för att uppnå önskad funktion. Detta gör att bottendelen på dosan är mycket 

voluminös. Projektgruppens planerar att vid eventuell massproduktion producera datorchips 

med alla komponenter på samma kretskort istället och på så sätt kunna minska storleken på 

bottendelen för att dosan skall bli ännu mer behändig.  

 Materialval  

Prototypen har tillverkats i PLA. Detta är en tålig plast som ofta används i moderna 3D-

printers. Det är också en plast som ofta används i samband med livsmedel och är därför 

godkänd att använda i samband med läkemedel, utan risk för att brukaren kommer till skada64. 

Produkten är i framtiden tänkt att tillverkas i plasten Polypropen. Detta är en plast som är 

godkänd i samband med livsmedel. Den används i dagsläget till exempelvis 

livsmedelsförpackningar och leksaker65.  

Projektgruppen har även valt att produktens pilotserie kommer att formsprutas. Detta eftersom 

detta är ett vanligt sätt att producera medicintekniska produkter då de måste formsprutas i 

sterila rum.66 

 Inköpsstrategi   

Inköpen anpassas efter efterfrågan. I början av produktlanseringen kommer beställningar tas 

hos patientföreningar och tillverkas efter den efterfrågan. 

 Tester  

Observera att avsnittet är borttaget eftersom det innehåller information som är 

sekretessbelagd. 

 Användartester 

Observera att avsnittet är borttaget eftersom det innehåller information som är 

                                  
64 Naturskyddsföreningen, De vanligaste plasterna och tillsatsämnen, 

http://www.naturskyddsforeningen.se/node/35087/#F(hämtad 01-05-17) 

 
65 Naturskyddsföreningen, De vanligaste plasterna och tillsatsämnen, 

http://www.naturskyddsforeningen.se/node/35087/#F(hämtad 01-05-17) 
66 ABM, Vårt erbjudande, 2017 http://www.amb.se/vart-

erbjudande/formsprutning/?doing_wp_cron=1494427429.6249730587005615234375 (Hämtat 2017-05-09) 
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sekretessbelagd. 

 Manualer  

En användarmanual kommer att följa med dosan vid köp av produkten.  
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7 Produktbeskrivning 

Observera att avsnittet är borttaget eftersom det innehåller information som är 

sekretessbelagd. 
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8 Produktionsprocessen 

Inköpen kommer att ske efter prognoser över intresset för produkten. Diskussion har förts om 

att presentera produkten för olika patientföreningar och sedan ta beställningar på produkten 

innan inköp och produktion sker. Projektgruppen anser att detta är ett bra sätt att dels 

marknadsföra produkten på, men även få en bra uppskattning angående intresset för 

produkten och därmed hur stora inköp som behöver göras.  

 Tillverkning  

Tillverkningen kommer till största del att ske i Sverige. Produkten kommer att formsprutas, 

detta då den produceras i plast och det är en relativt kostnadseffektiv process. En stor fördel är 

också att det med denna metod är enkelt att integrera flera funktioner i en detalj.67. Det 

kommer också att vara lättare för projektgruppen att kontrollera produktionen samt att det 

kommer att underlätta logistiskt.  Projektgruppen vill också ha möjlighet att snabbt göra 

ändringar om det skulle krävas vid formsprutning av den första pilotserien av medicindosor. 

Kretskorten och övrig teknik som motor och liknande kommer att beställas från Asien. Detta 

dels för teknikmarknaden är betydligt billigare där än vad den är i norden.   

 Montering  

Monteringen kommer i början av tillverkningen att ske i Sverige av projektgruppen. Detta 

gäller främst pilotserien av dosor som kommer produceras. Projektgruppen kommer då också 

ansvara för distribution och transport av produkten till de personer som beställt dosan genom 

patientföreningarna.  

 Kompetensanalys 

Projektgruppen kommer att behöva anlita en person som kan programmera smartphone 

applikationer. Detta eftersom de båda projektmedlemmarna inte har någon kunskap i området. 

Detta kommer dock vara en engångskostnad, målet är sedan att utbilda någon av 

projektmedlemmar inom smartphone programmering så att denne person kan hantera 

eventuella buggar och justeringar i applikationen över tid.  

 

                                  
67 Formsprutning, svekon, https://svekon.se/formsprutning/ (hämtad 2017-05-21) 
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9 Affärssystem 

 Marknaden 

Marknaden består av personer som äter receptbelagd medicin antingen vid ett kroniskt 

sjukdomstillstånd eller periodvis, exempelvis vid tillfrisknandet efter cancerbehandling eller 

vid hjärt och kärlsjukdom. Det är en unik produkt då den främst är utvecklad för att 

människor som behandlas för sin sjukdom skall kunna leva sitt liv, utan att hindras av sin 

medicinering.  

 Värdet för kunden 

Observera att avsnittet är borttaget eftersom det innehåller information som är 

sekretessbelagd. 

 Marknadsplan 

En lämplig försäljningskanal för medicindosan är apotek. Lanseringen av produkter på apotek 

har förenklats de senaste åren då apotek numera är fristående verksamheter. Projektgruppen 

har därför varit i kontakt med ett flertal av dessa för att kontrollera hur processen för lansering 

av produkter ser ut. Apotea önskar en fullständig beskrivning av produkten tillsammans med 

en offert. De tar sedan ställning till om det är intressant att köpa in. Då de i dagsläget har svårt 

att ta in produkter rekommenderar de att man istället går via en grossist exempelvis Oriola 

och Tamro så att flera apotek har möjlighet att köpa in produkten och på så sätt bredda 

försäljningskanalen. På Apoteksgruppen berättar de att de har tre olika revidering tillfällen då 

de tar in nya produkter och bygger om hyllorna.  

För att få in produkten på apotek kommer projektgruppen således att kontakta både Oriaola 

och Tamaro, för att på så sätt nå ut till ett flertal apotek samtidigt.  

Projektgruppen kommer under produktens första tid att främst besöka olika patientföreningar 

för att presentera produkten och efter detta ta beställningar. Detta för att få ett underlag att 

presentera för apotekens grossister och på så sätt visa att det finns ett intresse för en produkt 

likt medicindosan.   

 Service och underhåll 

Det kommer finnas separata delar att köpa till dosan, det kommer även att finnas olika 

storlekar på höljet för att göra det ännu mer flexibelt.  

Facken till tabletterna samt luckan kommer gå att rengöra i diskmaskin. Detta för att bibehålla 

så hög hygien som möjligt.  

 Uppföljning 

Då projektgruppen redan i dagsläget har bra kontakt med ett flertal olika patientorganisationer 
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kommer uppföljning ske genom undersökningar och produkträffar på dessa ställen 

Projektgruppen kommer eventuellt också att lansera en produkthemsida för att kunna 

informera om nyheter och liknande.  

 Utleverans 

Leverans av produkter kommer antingen att ske direkt hem till de personer som beställt 

produkten via besök på patientorganisationer eller till patientorganisationen, beroende på 

överenskommelse. Denna leverans kommer att ske via post. Leverans till apoteksgrossister 

kommer ske genom hyrd transportör.  

 Ekonomiska planer/kalkyler 

9.7.1 Produktionskostnad och prissättning 

Observera att delar av avsnittet är borttaget eftersom det innehåller information som är 

sekretessbelagd. 

Det har gjorts en grov priskalkyl för vad de olika komponenterna kan komma att kosta vid 

produktion av dosan. Projektgruppen har inte tagit hänsyn till transportkostnader från 

leverantör och liknande i denna kalkyl.  

Projektgruppen har valt att utgå från Costumer value-based pricing när de prissätter sin 

produkt. Denna princip innebär att man utgår från vad kunden är beredd att betala snarare än 

kostnaden vid tillverkningen av produkten.68 Genom denna process diskuteras därför vilket 

värde produkten haft för kunden och prissätts efter detta istället för att lägga ihop material och 

tillverkningskostnaderna och utifrån detta skapa en passande prisprofil, och försöka övertyga 

kunden om att produkten har ett värde värt priset. Detta är en mycket svår process då det 

genererade värdet för produkten är svårt att uppskatta. Men man kan endast begära det pris 

som kunden är beredd att betala. Hänsyn måste naturligtvis tas till tillverkningskostnaderna, 

men det är endast avgörande om priset inte täcker kostnaderna.69  

Projektgruppen har också diskuterat olika prissättningsstrategier och har då främst valt mellan 

penetreringsstrategi som innebär att man sätter ett lågt pris för att snabbt ta sig in på 

marknaden och skumningsprissättning vilket innebär ett högre pris för att på så sätt få så hög 

bruttovinst som möjligt och på så sätt kunna finansiera nya investeringar med sin egna vinst.70  

Gruppen anser att skummprissättning är den typ av prisstrategi som passar bäst i deras fall, då 

denna metod anses gynnsam för nya företag. Värdet hos en ny produkt anses ofta högre hos 

kunder, då den är ny på marknaden. Således kan kunden också tänka sig att betala lite mer för 

                                  
68 Kotler P, Armstrong G, Harris C. L, Piercy N.  Principles of marketing, sid. 306 
69 McKinsey&Company, Affärsplanering - en handbok för nya tillväxtföretag. sid 90. 
70 McKinsey&Company, Affärsplanering - en handbok för nya tillväxtföretag. sid 92. 
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produkten. En penetreringsstrategi hade dock tillämpats om projektgruppen upplevt att 

konkurrensen varit större.   

Efter att projektgruppen varit i kontakt med patientföreningarna angående pris på 

medicindosan vid en eventuell lansering har vi fått det övergripande svaret att runt en 

tusenlapp är överkomligt. Detta anser projektgruppen är rimligt då det kommer att vara en 

engångskostnad för konsumenten. Detta pris är baserat på att tillverkningskostnaderna av 

dessa inte kommer att vara speciellt stora då de inte innehåller någon mekanik. Priset runt en 

tusenlapp täcker således kostnaderna samt är baserade på produktens kunder.  

9.7.2 Likviditetsbudget  

Observera att delar av avsnittet är borttaget eftersom det innehåller information som är 

sekretessbelagd. 

En övergripande budget har gjorts på hur projektgruppen hade tänkt finansiera sig den 

närmaste tiden. Mycket av budgeten kommer bero på responsen av prototypen och en mer 

noggrann budget kommer läggas när prototypen anses vara helt klar för produktion. 

Projektgruppen kommer att så snart som möjligt gå över till bolagsform när examensarbetet är 

slut och där sätta in ett eget kapital på 50 000 kr. Det finns också ca 12 000 kr kvar av ALMI 

för prototypframtagning och 10 000 kr kvar av Fåhres stipendium för bästa 

konceptredovisning.  

 Tidplan 

Projektgruppen har sökt ett flertal stipendier, och beroende på hur det går med dessa kommer 

tidplanen att se olika ut. Hade projektgruppen haft finansiering för att fortsätta arbeta med 

projektet hade en smartphone applikation utvecklats efter prototypen. En patentansökan med 

Valea hade också inletts och ett AB hade eventuellt startats. Samtliga processer hade 

förhoppningsvis skett innan 2017 avslutats. En grov planering av detta går att finna i GANTT-

schemat, bilaga 8. 

Under en snar framtid hade också användartester på dosan skett, omgående av projektgruppen 

men sedan även av personer i de patientföreningar vi samarbetat med som kan tänka sig att 

ställa upp. Men för att dessa studier skall kunna inledas så krävs kapital för att tillverka 

smartphone applikationen.  

 Risker 

En SWOT-analys med tillhörande handlingsplan har gjorts över projektets framtid och finns 

att läsa om i bilaga 6. 

 Framtid 

Observera att avsnittet är borttaget eftersom det innehåller information som är 
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sekretessbelagd. 
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10 Diskussion/reflektion – produkt  

 Positionering 

Observera att avsnittet är borttaget eftersom det innehåller information som är 

sekretessbelagd. 

 Styrkor och svagheter med produkten   

Observera att avsnittet är borttaget eftersom det innehåller information som är 

sekretessbelagd. 

 Hållbar utveckling  

Gruppen anser att det varit relevant att arbeta med hållbar utveckling under hela 

produktutvecklingsprocessen samt att tänka på det även senare under projektets gång.  

10.3.1 Ekonomisk hållbarhet 

Det finns flera definitioner på ekologisk hållbarhet, en av definitionerna handlar om att den 

ekonomiska hållbarheten likställs med den ekonomiska tillväxten. Ökar den totala mängden 

kapital kan detta ske på bekostnad av minskning av andra tillgångar så som naturresurser eller 

ekosystemtjänster.71 Prissättningen av dosan har gjorts med hänsyn av att företaget skall 

kunna gå med vinst. Att tillverka produkter utan att göra någon påverkan på naturresurser 

eller likande är mycket svår. 

10.3.2 Ekologisk hållbarhet  

Dosan kommer att produceras genom att formsprutas i plast och detta gör att den kommer att 

vara både hållbar samt relativt billig. Att produkten produceras i plast gör också att den går att 

återvinna, då det är möjligt att smälta ner materialet för att sedan tillverka en ny produkt av 

den. Det har diskuterats att tillverka dosan i ett annat material, men då produkten skall 

innehålla medicin är det av yttersta vikt att den går att göra rent, är tåligt och icke 

allergiframkallande. Det var då polypropen som passade produkten bäst. Allt utom 

kretskorten är också tänkt att tillverkas i Sverige. Detta för att minimera utsläppen så mycket 

som möjligt.  

10.3.3 Social hållbarhet 

Social hållbarhet handlar till stor del om rättvisa, rättigheter och individens behov.72 

                                  
71 Ekonomisk hållbarhet,KTH, 2015-06-25  https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-

utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekonomisk-hallbarhet-1.431976 (hämtad 2017-05-21) 
72 Social hållbarhet, KTH, 2016-07-05, https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-

utveckling/verktygslada/sustainable-development/social-hallbarhet-1.373774 (Hämtad 2017-05-21) 
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Projektgruppen kommer att ta hänsyn till att produktion både i Sverige sker enligt de 

säkerhetsföreskrifter som finns.  

 Arbetsmiljö 

Då medicindosan främst kommer att tillverkas genom formsprutning och därav maskiner 

kommer inte speciellt mycket arbetsmiljö tas hänsyn till i den processen. Möjligtvis är det att 

ljudnivån från maskiner och liknande behöver en extra säkerhetsåtgärd. Projektgruppen har 

valt att i början av produktionsprocessen beställa så mycket som möjligt av produktens delar, 

därmed är det svårt att styra hur arbetsmiljön ser ut på respektive produktionsställe. Dock 

kommer projektgruppen naturligtvis inte tolerera exempelvis barnarbete eller liknande 

används vid tillverkning av produkten. Företagen kommer därför att kontrolleras innan någon 

av dosans delar sätts i produktion.  

 Etik och moral 

Observera att avsnittet är borttaget eftersom det innehåller information som är 

sekretessbelagd. 

 Lika villkor  

Dosan går att använda för ett flertal olika sjukdomar, så länge patienten medicineras med 

tabletter. Applikationen och dosan är stilrent designade för att passa alla åldrar och kön.  
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11 Diskussion/reflektion – projekt 

Observera att avsnittet är borttaget eftersom det innehåller information som är 

sekretessbelagd. 
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13 Bilagor 

 Bilaga 1 - Statistik från socialstyrelsen 

Observera att följande bilaga är borttagen av sekretesskäl.  

 Bilaga 2 - DDIs rapport 

Observera att följande bilaga är borttagen av sekretesskäl.  
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Observera att följande bilaga är borttagen av sekretesskäl.  
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Observera att följande bilaga är borttagen av sekretesskäl.  
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Observera att följande bilaga är borttagen av sekretesskäl.  
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Observera att följande bilaga är borttagen av sekretesskäl.  
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Observera att följande bilaga är borttagen av sekretesskäl.  
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