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Sammanfattning	
Rapporten handlar om icke följsamhet i samband med medicinering och de stora problem som 
medföljer om en patient inte följer sin medicinska rådgivning. Icke följsamhet är ett stort 
problem i dag, både för samhället och individen. För samhället är det mycket kostsamt att 
hantera alla felmedicineringar och för individen kan det handla om liv eller död. 	
	
Syftet med detta arbetet är att utveckla en IT-artefakt med ändamålet att förbättra följsamheten 
för patienter som dagligen tar medicin. Detta med hjälp av en mobilapplikation som använder 
Bluetooth för positionering av medicinen. IT-artefakten ska fungerar som ett stöd och 
hjälpmedel genom att underlätta för en patient i samband med medicinering. 	
	
Denna forskning använder sig av Design Science Research Methodology (DSRM). 
Medverkande företag i detta arbete har varit konsultföretaget Knowit Luleå. Arbetet resulterade 
i en IT-artefakt, samt sex stycken designprinciper, samtliga utifrån problemet icke följsamhet i 
syfte att bidra till förbättrad följsamhet.	
	
Nyckelord: Följsamhet, mobilutveckling, designprinciper, Design Science Research 
Methodology (DSRM), Bluetooth. Motsvarande ord har sökts på de engelska språket för att 
bredda resultatet.  	
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Abstract	
The thesis deals with non-adherence in connection with medication and the major problems 
that arise if a patient does not follow the medical advice. Non-adherence is a major problem 
today, both for society and for the individual. For society is is very costly to handle all 
medication errors and for the individual it can be about life or death.	
	
The purpose of this thesis is to develop an IT artifact with the purpose of improving adherence 
for patients taking medication daily. This is done by using a mobile application that uses 
Bluetooth for positioning the medicine. The artifact will serve as a support and aid by 
facilitating a patient that is taking medication.  	
	
This research uses Design Science Research Methodology (DSRM). Contributing company in 
this work have been Knowit Luleå. The work resulted in an IT artifact, as well as six design 
principles, all based on the problem of non-adherence in order to contribute to improved 
adherence.	
	
Keywords: Adherence, mobile development, design principles, Design Science Research 
Methodology (DSRM), Bluetooth. The equivalent words have been used in Swedish to broaden 
the results.	
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Förord	
Denna rapport är en kandidatuppsats som skrivs under programmet Systemvetenskap under 
våren 2018 vid Luleå Tekniska Universitet och omfattar 15 högskolepoäng. 	
	
Vi vill tacka konsultföretaget Knowit i Luleå för att vi fått göra vårt examensarbete hos dem. 
Samtliga anställda har givit oss ett fantastiskt mottagande och bidragit med expertis under 
utvecklingsarbetet som vi tackar ödmjukast för. Sedan vill vi rikta ett extra tack till våra 
handledare på Knowit, Stefan Nordqvist och Lars-Åke Bergström som gav oss möjligheten att 
får vara en del av Knowit Luleå under våren. 	
	
Slutligen vill vi tacka vår handledare Svante Edzén vid Luleå tekniska universitet. Svante har 
givit oss vägledning och konstruktiva kritik under skrivandet av detta examensarbete, men även 
funnits som ett stöd genom hela vår utbildning. Ett sista tack vill vi även tillägna Ingemar 
Andersson vid Luleå tekniska universitet som kritiskt granskat rapporten och har funnits till 
förfogande under examensarbetet och vår utbildning.  
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1. Introduktion	
Detta avsnitt behandlar bakgrunden till problemet, problemdiskussion, syfte, forskningsfråga 

samt arbetets samtliga avgränsningar. Arbetet handlar om att utveckla en IT-artefakt som ska 

hjälpa till att inte tappa bort medicin.	

1.1 Bakgrund 	
Behovet att ta medicin dagligen är i många människors liv ett måste och i många fall handlar 

det om liv eller död. Behovet att ta medicin kan drabba alla människor, unga som gamla. I det 

moderna samhälle vi lever i är stress en faktor som påverkar människors vardagliga liv. 

Stressen är bara en faktor av många som skulle kunna resultera i att människor glömmer var 

sin medicin är. 

 

Läkemedelsindustriföreningen har presenterat statistik som visade att varje år dör 

uppskattningsvis 3000 svenskar på grund av felaktig läkemedelsanvändning. Forskning visar 

att mellan 6–16 procent av alla sjukhusinläggningar kan förklaras av läkemedelsrelaterade 

problem (Läkemedelsindustriföreningen, 2014). Siffror som publicerades 2016 visade att nära 

6,5 miljoner personer tog ut minst ett läkemedel i Sverige under 2016 (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Följsamheten mot behandling av kroniska sjukdomar är ett erkänt problem (Strandbygaard & 

Thomsen, 2010). Enligt Strandbygaard & Thomsen (2010) är användningen av digitala 

lösningar ett bra sätt att förbättra följsamheten vid medicinering. Begreppet följsamhet 

beskrivs enligt International Society for Pharmacoeconomics and Outcome Research 

(ISPOR), “The extent to which a patient acts in accordance with the prescribed interval, and 

dose of a dosing regimen” (Dayer, Heldenbrand, Anderson, Gubbins och Martin, 2003). 

 

Yang et al. (2014) refererar till statistik som visar att cirka 25% av befolkningen globalt inte 

följer sina föreskrivna läkemedelsrekommendationer vilket leder till dåliga 

behandlingsresultat och ökad dödlighet. Dålig medicinsk följsamhet är ett stort problem både 

för individen och vårdgivaren. Yang et al. (2014) menar att en teknisk utveckling inom detta 

område är nödvändig för att möta de krav framtiden ställer. 
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1.2 Problemdiskussion 	
Varje patient är unik och med moderna IT-verktyg kan patientens motivation och 

behandlingsresultat förbättras. IT-verktyg som skapar förutsättningar för bättre 

behandlingsuppföljning och färre biverkningar bidrar inte bara till att effektivisera vården, de 

bidrar också till mer kunniga och motiverade patienter som kan ta större ansvar för sin vård och 

behandling (Läkemedelsindustriföreningen, 2014). 	

	

Det publicerades statistik 2014 på att felaktig läkemedelsanvändning kostar omkring 20 

miljarder kronor varje år och orsakar sämre hälsa för patienter. Att använda läkemedel på ett 

korrekt sätt är en förutsättning för att nå bra behandlingsresultat (Sveriges Apoteksförening, 

2014). 	

	

Strandbygaard & Thomsen (2010) visar på studier som förklarar att följsamheten gällande 

astmabehandling är så låg som 50%. Detta kännetecknas i symptomer som andfåddhet, nedsatt 

lungfunktion och ökade inflammationer. Upp till 30% av astmapatienterna rapporterar glömska 

som en av huvudorsakerna till deras dåliga följsamhet, vilket indikerar ett område med utrymme 

för utveckling. En lösning till att förbättra följsamheten är att ta hjälp av tekniska enheter. Det 

visade en studie som Strandbygaard & Thomsen (2010) presenterade där följsamhet mot just 

astmabehandling förbättrades med hjälp av tekniska enheter. Detta genom exempelvis ljud 

påminnelser, där ett ljudlarm påminner patienter när de ska ta sin medicin. 	

	

I en studie gjord av Kane, Huo, Aikens och Hanauer (2003) följde de patienter som behöver 

eftergifter för ulcerös kolit. Av dessa patienter hade 12% återkommande besvär under de första 

6 månaderna, men detta berodde ej på icke följsamhet av läkemedelsordinationer. Däremot efter 

12 månader hade 22% återkommande besvär och av dessa var hela 68% på grund av icke 

följsamhet. Patienterna som inte följde läkemedelsordinationer löpte fem gånger så stor risk att 

få återkommande besvär jämfört med de som följde ordineringen.	

	

Icke följsamhet påverkar samtidigt kvalitet och längden på livet. I USA har en studie beräknat 

att med bättre följsamhet vid medicinering av högt blodtryck skulle 89 000 dödsfall kunnat 

undvikas i USA. De faktorer som nämns i samband med påverkan av följsamhet är mycket på 

individnivå, såsom livsstil, psykologiska problem, hälsokunskap, stödsystem och biverkningar 

av mediciner (Cutler & Everett, 2010). 	
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Orsaken till medicinsk icke följsamhet varierar bland patienter och kan kategoriseras i två 

kategorier, oavsiktlig eller avsiktlig enligt Dayer et al. (2003). Oavsiktlig icke följsamhet 

innebär att man inte tar sin medicin enligt instruktionerna, man misslyckas med att göra det av 

någon anledning (t.ex. glömska, vårdslöshet). Oavsiktlig icke följsamhet påverkas av patientens 

egenskaper, behandlingsfaktorer eller andra problem som påverkar patienten. Motsats till detta 

är avsiktlig icke följsamhet, som handlar om att man fattar ett motiverat beslut att inte ta sina 

mediciner enligt instruktioner baserade på perceptioner, känslor eller övertygelser. Avsiktlig 

icke följsamhet återspeglar en patientens rationella beslutsprocess, varigenom fördelarna med 

behandlingen vägs mot de negativa effekterna av behandlingen. Trots årtionden av forskning, 

är medicinsk följsamhet fortfarande ett grundläggande problem i samhället. 	

1.3 Existerande arbeten	
Det finns en mängd av arbeten runt om i världen som har forskat inom området följsamhet, på 

engelska adherence. Antingen ren forskning kring följsamhetens brister och de konsekvenser 

de gör med individen men även samhället i stort. Men även arbeten som föreslår lösningar och 

hjälpmedel mot problemet. Ett av alla arbeten som gjorts rörande ämnet följsamhet är Isfahani, 

Ehteshami, Savari och Samimi´s (2017) projekt som utvecklade mobilapplikation "Seeb", just 

för läkemedelspåminnelser för att öka följsamheten hos patienter. Arbetet börjar med att lyfta 

mycket av den statistik detta arbetet beskrivit i problemformulering och teorin. Problem som 

Isfahani et al. (2017) beskriver kan lösas med hjälpa av den tekniska utveckling som skett de 

senaste åren, framförallt tekniken hos smartphones. Applikationer i smartphones är ett ganska 

nytt tillvägagångssätt för att förbättra medicinsk följsamhet och ge användarna eventuell 

medicinsk utbildning. Därför utvecklade Isfahani et al. (2017) en medicinsk påminnelse-

applikation, kallad "Seeb". Utvecklingsarbetet gjordes i samråd med experter inom området, 

exempelvis apotekare. Detta för att få råd rörande bra och viktig funktionalitet i en applikation 

inom området. Det gjordes även studier om vad som fanns på marknaden för att se vad som 

skulle kunna göras annorlunda. Applikationen “Seeb” fick funktionalitet som:  

 

• Namn på medicin 

• Tillhörande beskrivning 

• Vilken typ av medicin 

• Doseringsmängd 
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• Möjlighet till infogning av relevanta bilder 

• Register över läkemedelsordinationer 

• Tidsschema över medicineringen 

• Påminnelser (när medicin ska tas samt påfyllnad av ny medicin). 

	

Isfahani et al. (2017) menar att applikationer inom detta område är väldigt viktiga och bra, detta 

för att statistiskt visar att med hjälp av tekniska hjälpmedel kan medicinsk följsamhet förbättras 

samt minska allmänna medicineringsfel. 	

1.3.1 Existerande applikationer	

På Google Play, tidigare Android Market, finns ett flertal olika applikationer som kan användas 

som hjälpmedel vid medicinering. Applikationerna som existerar på Google Play ligger under 

två kategorier, antingen sjukvård eller hälsa och fitness. Under sjukvårds kategorin finns ett 

brett utbud av applikationer som har som syfte att hjälpa till med att följa 

läkemedelsordinationen. Detta kan även existera i hälsa och fitness kategorin. MyTherapy är 

en applikation som ligger under kategorin hälsa och fitness och som har just i syfte att hjälpa 

till ökad följsamhet för patienter. 	

1.3.2 Bidrag	

Existerande arbeten har ett stort fokus på analysering av problemet icke följsamhet. Detta är 

beskrivningar om anledningar till icke följsamhet, olika typer som finns och vad som eventuellt 

kan förbättra följsamheten hos en patient. Det finns även jämförelse och tester av applikationer 

i syfte att komma fram till vad är bra och sämre funktionalitet i en applikation i denna genre. 

Slutsatsen är att många av de existerande applikationer på marknaden har i stort sett samma 

funktionalitet.	

	

Det detta arbete valt att fokusera på, som inte finns i existerande applikationer, är positionering 

av medicin. Med positionering menas att personen kommer kunna få veta vilken tid personen 

sist var i närheten av sin medicin. Detta ska ske genom att applikationen ska använda brytningen 

av Bluetooth kopplingen mellan enheterna för notifiering om att medicin är glömd. 	
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Detta ska ses som ett komplement och tillägg till redan utvecklade applikationer och dess 

funktionalitet i syfte att öka följsamheten. Detta är ett glapp i marknaden som är väl värt att 

fylla för patienternas bästa. 	

	

Klassificeringen av IT-artefakten är en positionerings teknisk lösning inom en medicinteknisk 

produkt. Detta i en mobilapplikation avsett för ändamål att underlätta för en patient i samband 

med medicinering. 	

	

IT-artefakten kommer att utvärderas med hjälp av befintliga teorier och metoder som 

presenteras senare i rapporten.	

1.4 Syfte 	
Syftet med detta arbetet är att utveckla en IT-artefakt med ändamålet att förbättra följsamheten 

för patienter som dagligen tar medicin. Detta med hjälp av en mobilapplikation som använder 

Bluetooth för positionering av medicinen. IT-artefakten ska fungera som ett hjälpmedel för 

patienten i samband med medicinering. 	

1.5 Forskningsfråga	
Hur kan man med hjälp av positionering förbättra läkemedelsföljsamhet? 	

1.6 Avgränsningar	
Utvecklingsarbetet med mobilapplikationen kommer att programmeras för operativsystemet 

Android. Att ha en fungerande applikation till iOS kommer inte att bidra till ett bättre resultat. 

Varför vi väljer Android före iOS är för att vi kan få experthjälp av konsulter på Knowit som 

har tidigare erfarenhet av androidutveckling. 	

	

Arbetet kommer specificeras sig inom oavsiktlig icke följsamhet. Oavsiktlig icke följsamhet är 

som nämnt i problemdiskussionen, att man inte tar sin medicin enligt instruktionerna. Inom 

området oavsiktlig icke följsamhet kommer även arbetet avgränsa sig mot patienter som 

glömmer bort var sin medicin är. 	
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I detta arbete kommer inte en fullständig applikation att utvecklas. Istället kommer en prototyp 

till applikationen att tas fram som specifikt fokuserar på positionering av medicin med hjälp av 

Bluetooth. 	

1.7 Begreppslista	
Android Studio - Ramverk för utveckling av applikationer till Android med hjälp av 
programmeringsspråket Java.	
	
Debugging - Felsökning i datorprogrammering, en process med flera steg som innebär att man 
identifierar ett problem, isolerar källan till problemet och sedan antingen åtgärdar problemet 
eller bestämmer ett sätt att arbeta runt det.	
	
Följsamhet - Vilken grad en patient följer medicinsk rådgivning. Följsamhet är en medicinsk 
term som används inom sjukvården. 	
	
IT-artefakt - Applikationen som utvecklas i samband med examensarbetet. 	
	
Läkemedelsordinationer - Är ett angivande av läkemedlets namn, läkemedelsform, styrka, 
dosering i antal/volym per doseringstillfälle, administreringssätt och doseringsintervall eller 
tidpunkt för administrering. 	
	
Open source - Open source-programvara är programvara med källkod som alla kan inspektera, 
modifiera och förbättra.	
	
Ostrukturerade intervjuer - Ostrukturerad intervjuteknik, handlar om att utgå ifrån ett blankt 
papper där kandidaten styr samtalet.	
	
Patienter - Personer som tar medicin dagligen.	
	
Positionering - I detta arbete står positionering för att personen kommer kunna få veta vilken 
tid personen sist var i närheten av sin medicin. 	
	
Prototyp - En förlaga för att kunna visualisera idéer.	
	
Slutanvändare - Lämpliga patienter för detta arbete.	
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2. Teori	
Detta avsnitt beskriver samtlig teori rörande problemområdet och som senare är relevant till 

utvecklingsarbetet. 	

2.1 Följsamhet	
Medicinhanteringen blir allt viktigare då uttagandet av medicin ständigt ökar. Socialstyrelsen 

(2017) visar siffror att nära 6,5 miljoner personer tog ut minst ett läkemedel i Sverige under 

2016. Under 2001 uppskattades att icke följsamhet kostar 100 miljarder dollar varje år i bara 

USA, inkluderat i kostnaden är 10% relaterat till sjukhus och 23% relaterat till hemtjänsten 

(Vermeire, Hearnshaw, Van Royen & Denekens, 2001). Majoriteten av följsamhets 

ingripandena som görs inom detta område väljer att fokusera på de som självmant väljer att inte 

ta sin medicin i hopp om att lära dessa att ändra sin inställning (Haynes et al., 2008). Däremot, 

även patienter som är motiverade att ta sin medicin kan glömma det: glömska står för 30% av 

alla fall som berör icke följsamhet (Unni & Farris, 2011) och runt en miljon av alla oönskade 

graviditeter varje år är av resultatet av icke följsamhet (Rosenberg & Waugh, 1999). 	

	

Hjälpmedel som smartphones och medicinlådor kan hjälpa patienter som har svårt att ta sin 

medicin enligt plan att få hjälp att följa sin ordineringsplan (Osterberg & Blaschke, 2005). 

Stawarz, Cox och Blandford (2014) granskar i sin rapport de applikationer som finns inom 

området medicinpåminnelse och menar att det finns svagheter hos samtliga för att de använder 

sig av metoden "one size fits all". Dessa applikationer fyller inte sin fulla potential som de 

skulle kunna göra. Stawarz et al. (2014) menar också att den ökande populariteten med 

smartphones och tillgången till tusentals hälsorelaterade applikationer har stor potential till att 

hjälpa patienter att kunna komma ihåg deras medicinering bättre. 	

	

Stawarz et al. (2014) föreslår designkrav till utformandet av påminnelse applikationer som tar 

hänsyn till de brister och svagheter som finns i enbart tidsbaserade varningar som dessa appar 

är utformade efter. Studier visar tydliga fördelar med att kombinera medicinering med 

rutinmässiga händelser och i resultatet av Stawarz et al. (2014) rapport visar dem att det mest 

populära applikationerna inte stöder den rutinmässiga aspekten. 	
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Stawarz et al. (2014) designkrav går ut på att istället för att användaren enbart ska påminnas att 

ta sin medicin en viss tid, ska appen ses mer som en assistent som hjälper patienten att uppnå 

sitt mål och leder dem till att utveckla ett nytt beteende. Fokus måste skifta från enkla 

påminnelser som användaren lär sig att förlita sig helt på, till en smart hjälpteknik som hjälper 

användarna att skapa egna personliga rutiner och som ingriper när dessa rutiner störs menar 

Stawarz et al. (2014). De summerar stöd för medicinering genom att använda sig av 3 kriterier 

där påminnelse applikation ska (1) hjälpa till att skapa en ny rutin (2) tillåta användare att 

konfigurera och anpassa back-up-meddelanden för situationer när rutinen störs, och (3) ge 

användaren ett sätt att kontrollera om ett läkemedel har tagits. Nuvarande smartphones har 

förmåga att uppfylla de tre kraven som definieras ovan. (Stawarz et al., 2014). 	

2.2 Användarvänlighet	
Enligt Eliasson (2009) är användbarhetstekniken viktigt vid utvecklandet av ett system som har 

fokus mot en människa för att den ska vara användarvänlig. Beskrivet av Oh et al. (2006), 

bestäms ett bra användarvänligt system i enlighet med målet för systemet. ISO 9241-11 

definierar användbarhet som “The extent to which a product can be used by specified users to 

achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of 

use”.   	

	

Det finns flera olika forskningar som är gjorde om utvärdering av användarvänlighet (Seffah et 

al., 2006). Seffah et al. (2006) föreslår QUIM (Quality in Use Integrated Measurement) som är 

en modell för utvärdering av användarvänlighet. QUIM inkluderar 10 stycken faktorer som kan 

vara bra att tänka på vid utveckling av ett system som fokuserar på användarvänlighet. Dessa 

är enligt Seffah et al. (2006) följande: 	

	

• Effektivitet - Lämpliga mängder resurser i förhållande till effektiviteten som uppnås. 

• Effektivitet - Göra det möjligt att uppnå specifika uppgifter med noggrannhet och 

fullständighet. 

• Produktivitet - Mängden användbar data som erhålls från användarens interaktion med 

programvaran. 

• Tillfredsställelse - Användarens känslomässiga respons vid användandet av 

programvaran. 
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• Lärbarhet - Lättheten för användaren att självständigt lära sig programvarans 

funktioner. 

• Säkerhet - Personskada eller resurser, till exempel hårdvara och lagrad information. 

• Pålitlighet - Trovärdigheten som en programvara erbjuder användaren.  

• Tillgänglighet - Förmågan hos en programvara att kunna användas av personer med 

olika typer av funktionshinder. 

• Universalitet - Möjligheten för programvaran att anpassas för olika kulturella 

bakgrunder. 

• Användbarhet - Programvarans möjlighet att lösa användarens behov på ett acceptabelt 

sätt. 

2.2.1 Användbarhet  	

Enligt Tan et al. (2013) är notiser ett användarvänligt och användbart sätt för att påminna 

personer mellan 18–30 år. Äldre målgrupper över 60 år är det mer användarvänligt att använda 

ljudsignaler för påminnelser istället för notiser. Tan et al. (2013) skriver att ljudsignaler för 

påminnelser är det mest effektiva sättet för personer över 60 år. Personer mellan dessa 31–59 

har varierande resultat. 60% anser att det är mer användbart med ljudsignaler medan 40% anser 

att det är mer användbart med olika typer av notiser.  	

2.3 Mobilanvändning	
Färska siffror visar att hela 85 procent av Sveriges befolkningen har en smartphone 2017, det 

är en ökning med 4 procent från året innan 2016,  då 81 procent av befolkningen hade en 

smartphone (Internetstiftelsen i Sverige, 2017). Antal användare av smartphones över hela 

världen under 2017 var 2,32 miljarder visar statistik, denna siffra beräknas öka med cirka 24 

procent till år 2020 (Statista, 2018). Annan statistik visar att från och med mars 2017 kunde 

Android-användare välja mellan 2,8 miljoner appar i Google Play Store. Apples App Store var 

den näst största appbutiken med 2,2 miljoner tillgängliga appar (Statista, 2018). 	

2.3.1 Mobilapplikationsutveckling	
Utveckling av mobilapplikationer tog sin början 2008 när Apple släppte App Store till deras 

iPhone som visades upp för världen 1 år tidigare, 2007. Detta revolutionerande branschen och 

öppnade dörrarna till något som är så naturligt för oss i dag, appar på våra smartphones 

Wasserman (2010). 	
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Enligt Wasserman (2010) är det en skillnad i hur vi människor använder och arbetar med vår 

smartphones mot exempelvis en stationär eller bärbar dator. Detta för att gester, sensorer och 

platsdata kan användas i traditionella datorer men i smartphones spelar de en dominerande roll 

i många mobila applikationer. Det mobila användargränssnitt till skillnad från en dator baseras 

på widgets, touch och fysisk rörelser, där en dator istället använder sig av ikoner och menyer. 

De mobila plattformar som finns innehåller även sina egna användargränssnitt och riktlinjer för 

att som användare kunna känna igen sig så alla applikationer delar en gemensam design 

Wasserman (2010).  	

	

Wasserman (2010) menar samtidigt att applikationsutveckling har många likheter med 

traditionell mjukvaruutveckling. Han har tagit fram 8 stycken punkter han tycker är viktigt att 

tänka på vid applikationsutveckling som skiljer sig mot  traditionell utveckling. Tre stycken av 

punkterna är relevant för detta arbete.	

	

• Hårdvara och mjukvara - En Android-utvecklare måste bestämma om man vill bygga 

en enda applikation eller flera versioner för att den ska kunna köras på ett brett utbud 

av Android-enheter och operativsystem Wasserman (2010).  

• Användargränssnitt - Mobilapplikationer måste följa en enhets gemensamma 

användargränssnitt och referensramar så en enhetlig design  som exempelvis inte 

behövs vid en inbäddad applikation Wasserman (2010). 

• Strömförbrukning - En mobil enhet har en begränsad batterikapacitet och en applikation 

kan en stor inverkan på batteriet beroende på funktionaliteten i applikationen. 

Användning av sensorer har en stor inverkan men är något som kan optimeras för att 

uppnå maximal batteritid Wasserman (2010).  

2.4 Bluetooth 	
Bluetooth är en radiovågsteknik som är avsedd att kommunicera med enheter för att skicka 

olika typer av information fram och tillbaka som är möjligt på ett avstånd kring 10-100 meter 

beroende på hårdvara och Bluetooth version. Bluetooth används vardagligen i trådlösa hörlurar, 

möss och tangentbord för att på ett så enkelt sätt ansluta mot datorer eller mobiltelefoner för att 

slippa sladd. Enheter som fungerar på detta sätt har inbyggda radioantenner (sändare och 

mottagare) så att de samtidigt kan skicka och ta emot trådlösa signaler till andra Bluetooth-
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enheter. Bluetooth delas upp i 3 stycken olika klasser, klass 1 är den mest kraftfulla och kan 

fungera upp till 100 meter, klass 2 (den vanligaste typen) arbetar upp till 10 meter och klass 3 

är minst kraftfulla och går inte långt bort än 1 meter (Explain that Stuff, 2017). 	

	

Hur väl Bluetooth fungerar i ett mobilt sammanhang har Hallberg, Nilsson och Synnes (2003) 

redovisat med en teoretisk utvärdering uppdelad i fem olika kategorier, säkerhet, fysiska 

aspekter, noggrannhet, automatisering och pålitlighet.	

	

• Säkerhet - Bluetooth har många säkerhetsfunktioner, både autentisering och kryptering 

är inkorporerad (Hallberg et al., 2003). Men enligt Explain that Stuff, (2017) är trådlös 

kommunikation alltid mindre säkert än kabelansluten kommunikation. Men de förklarar 

samtidigt att Bluetooth är lika säkert som Wi-Fi på grund av dess kryptering och andra 

säkerhetsfunktioner.  

• Fysiska aspekter - Aspekter som räckvidd, vinkel och strömförbrukning är något att ta 

hänsyn till när det gäller trådlös kommunikation. För mobila enheter är det också viktigt 

att spara ström och därmed måste det finnas en balans mellan räckvidd och 

strömförbrukning. Gällande strömförbrukning är Bluetooth utformad för att förbruka 

lite ström och är därför lämplig för mobila enheter. Bluetooth har också olika tillstånd 

där den kan spara ström beroende på hur enheten används. Strömförbrukningen är 

emellertid fortfarande ett problem menar Hallberg et al., (2003).  

• Precision - Ju längre räckvidd desto högre kan felen bli gällande precision av 

position.  Detta bygger på antagandet att endast en position läses in. Det finns dock 

metoder för att förbättra precisionen med hjälp av en flerpunktsanslutning som istället 

för att läsa in endast en position, läser enheten in flera positionerings källor samtidigt 

(Hallberg et al., 2003).  

• Automatisering - Användaren vill inte manuellt hämta aktuell position, så detta är något 

som måste vara en automatisk process. Bluetooth är utformad och designad för 

automatisk positions hämtning (Hallberg et al., 2003). 

• Pålitlighet - Bluetooth arbetar i så kallade ISM-band, vilket är ett mycket trångt 

frekvensband och för att Bluetooth ska undvika alla typer av störningar hoppar 

signalerna i detta frekvensband runt 1600 gånger per sekund, allt för att bli så pålitlig 

som möjligt (Hallberg et al., 2003). 
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2.5 Summering av litteratur	
I den litteratur som använts finns det olika krav som är generella för en applikation och i 

synnerhet för en applikation som ska hjälpa till med medicin. Seffah et al. (2006) menar att det 

finns 10 stycken faktorer som kan vara bra vid utvecklingen av ett system som fokuserar på 

användarvänlighet. Specifikt två av dessa tio är intressanta i detta arbete, effektivitet och 

användbarhet. Effektivitet menar Seffah et al. (2006) handlar om att rätt mängder resurser i 

förhållande till vad som ska uppnås. Sedan användbarhet anser Seffah et al. (2006) kan vara 

viktigt för att användaren ska förstå hur systemet fungerar. Systemet ska vara enkelt att förstå 

och hanteras oberoende av användarens kunskapsnivå.	

	

Annan viktig litteratur för arbetet kommer från Tan et al. (2013) som diskuterar vikten i olika 

notifieringar. Att beroende på vilken ålder som man befinner sig i finns det olika notifieringar 

som anses vara de bästa. Detta kan vara bra för arbetet då användaren måste bli notifierad när 

medicinen glöms bort. Användaren ska kunna välja typ av notifikation efter eget behov.	

Vid utvecklandet av en applikation är det viktigt att tänka på batteri och strömförbrukning 

menar Wasserman (2010). I sin rapport skriver han om den inverkan en applikation kan ha på 

batteriet beroende på funktionaliteten som applikationen har. Fokus på utvecklandet kan därför 

vara viktigt för att uppnå maximal batteritid trots att applikationen används. Applikationen ska 

ha vad den behöver men ändå uppnå maximal batteritid genom kodoptimering. 	

	

Stawarz et al. (2014) anser att en applikation som ska hjälpa till med medicin ska ses som en 

assistent vars mål är att hjälpa en patient få en rutin att ta medicin enligt angiven 

ordineringsplan. Hjälpa patienten att uppnå sin ordineringsplan samtidigt som de utvecklar ett 

nytt beteende.	
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3. Metod	
Detta avsnitt förklarar bakgrunden till arbetet, vilken forskningsmetod som används, samt 

datainsamlingsmetod. 	

3.1 Bakgrund	
Projektet växte fram med målet att utveckla en IT-artefakt som krävde programmering. Idéerna 

för exakt vad som skulle kunna göras var få i början, men tidigt fanns det intresseområden som 

vi fann intressanta. Däribland fyra stycken olika ämnen: IOT, Artificial intelligence, 

digitalisering och cloud. Inom dessa fyra ämnen påbörjades en idéjakt på saker att utveckla 

inom dessa områden, vilket resulterade i ett dokument med olika förslag. Med dessa förslag 

påbörjades ett sökande efter ett bolag att göra projektet mot och som kunde hjälpa till med 

kunskap. Det var flera bolag som var intresserade av idéerna men Knowit blev bolaget som 

blev valt. 	

	

Vi beslutade oss efter diskussioner tillsammans med Knowit för idéen med att utveckla en 

mobilapplikation som skulle fungera som ett digitalt hjälpmedel för patienter som är i behov av 

medicin dagligen. Efter detta beslut påbörjades sökningen av relevant litteratur och 

vetenskapliga artiklar. Efter en grundlig efterforskning inom vårt område fastställde vi att syftet 

med arbetet är att utveckla en IT-artefakt med ändamålet att förbättra följsamheten för patienter 

som dagligen tar medicin. Detta med hjälp av en mobilapplikation som använder Bluetooth för 

att medicinen inte ska bli borttappad. Även kommer arbetet resultera i ett antal designprinciper, 

samtliga utifrån problemet icke följsamhet i syfte att bidra till förbättrad följsamhet. Under 

arbetets gång omformuleras både syfte och forskningsfråga successivt. Detta på grund av att 

nya infallsvinklar och ny information förses kontinuerligt under processen.	
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3.2 Forskningsmetod	
Denna forskning använder sig av Design Science Research Methodology (DSRM) som är ett 

tillägg till Design Science (DS). Anledningen till att DSRM valdes är för att metoden används 

för utforma artefakter som ska lösa observerade problem för att sedan kommunicera resultatet 

till lämpliga slutanvändare (Peffers et al., 2007). 	

	

DSRM är anpassad för att fungera för informationssystem. Metoden använder sig av 6 olika 

steg och är anpassad för identifiering av ett problem, implementering och utvärdering. I figur 1 

går det att se hur DSRM fungerar och hur de olika stegen är iterativa, på varje steg förutom 

demonstration finns möjligheten att gå tillbaka i projektet (Peffers et al., 2007). 	

	

 
Figur 1, DSRM modellen	

	

Aktivitet 1:	

Den första aktiviteten i DSRM modellen som Peffers et al (2007) utvecklat är identifiering av 

problem och motivering varför det är ett problem. I detta steg handlar det om att definiera det 

specifika problemet och bevisa värdet på en eventuell lösning. Eftersom att 

problembeskrivningen kommer att användas för att utveckla en artefakt kan det vara användbart 

att förstora problemet så att lösningen kan fånga dess komplexitet. Att motivera lösningen 

uppnår två saker, det motiverar läsarna av forskningen att driva lösningen framåt samt acceptera 

resultaten. Resurser som krävs för detta är kunskap om problemet och betydelsen av en lösning 

(Peffers et al, 2007). 	
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Identifieringen av problemet har beskrivits ingående i bakgrunden och problemdiskussionen 

via introduktionen av rapporten. Statistik visar tydligt att icke följsamhet är ett stort problem 

för patienten, men även samhället i stort. Med följsamhet menas vilken grad en patient följer 

medicinsk rådgivning. Varför en patient inte följer den medicinska rådgivningen har en mängd 

förklaringar. Glömska nämns som ett stort problem, upp till 30% av astmapatienterna 

rapporterar glömska som en av huvudorsakerna till deras dåliga följsamhet (Strandbygaard & 

Thomsen, 2010). Med hjälp av tekniska enheter, genom exempelvis ljud påminnelser, där ett 

ljudlarm påminner patienter när de ska ta sin medicin är en lösning för att förbättra 

följsamheten. I samband med intervjuerna med potentiella slutanvändarna av IT-artefakten 

uppkom flera förklaringar till icke följsamhet, dessa kan läsas under avsnittet 4.2 Förstudie.	

	

Aktivitet 2:	

Andra aktiviteten är att definiera målen för en lösning. Detta med utgångspunkt från 

problembeskrivningen och vad som är genomförbart i förhållande med projektets storlek. 	

Målet för lösningen kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ, med en kvantitativ lösning 

menas till exempel om en önskvärd lösning skulle vara bättre än den nuvarande. Medan en 

kvalitativ lösning mer beskriver om hur den nya artefakten förväntas stödja lösningar på 

problem som hittills inte tagits upp. Målen ska som sagt vara ändamålsenliga med 

problembeskrivningen. Resurser som krävs för detta inkluderar kunskap om tillståndet av 

problemet och aktuella lösningar (om det finns några och i så fall deras effektivitet) (Peffers et 

al, 2007).	Syftet är att förbättra följsamheten för patienter som är i behov av medicin dagligen. 

Detta genom att utveckla en enklare IT-artefakt som ska kunna hjälpa patienter att öka sin 

följsamhet. Detta med hjälp av en mobilapplikation som använder Bluetooth för positionering 

av medicin. IT-artefakten ska fungera som ett hjälpmedel för patienten i samband med 

medicinering. 	

	

Aktivitet 3:	

Aktivitet tre handlar om designen, utvecklandet och skapandet av en artefakt. Artefakter kan 

vara potentiella konstruktioner, modeller, metoder eller instanser. Konceptuellt kan en design 

science artefakt vara en design av ett objekt där forskningsbidraget är inbäddat i designen. 

Denna aktivitet innefattar att bestämma artefaktens önskade funktionalitet och dess arkitektur 

och sedan skapa den aktuella artefakten. Resurser som krävs för att hoppa till utvecklandet 

inkluderar kunskap om teori som kan användas för att få den perfekta artefakten (Peffers et al, 

2007).	
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IT-artefakten som är en mobilapplikation i detta arbete kommer utvecklas för operativsystemet 

android. Utvecklingsverktyget Android Studio kommer användas för programmeringen. Att ha 

en fungerande applikation till iOS kommer inte att bidra till ett bättre resultat. Varför vi väljer 

Android före iOS är för att vi kan få experthjälp av konsulter på Knowit som har tidigare 

erfarenhet av androidutveckling. Utvecklingsarbetet kommer vara en iterativ process och 

samtal med slutanvändarna kommer ske kontinuerligt. 	

	

Aktivitet 4:	

Aktivitet fyra är demonstration och innebär att den framtagna artefakten används i experiment, 

simuleringar, fallstudier, bevis eller annan lämplig aktivitet för att visa på artefaktens 

kapaciteter att lösa en eller flera fall av problemen. Resurser som krävs för demonstrationen 

inkluderar kunskap om hur man använder artefakten för att lösa problemen. 	

	

Demonstrationen ska testa om IT-artefakten uppfyller sitt mål. För att testa målen för lösningen 

kommer lämpliga slutanvändare att få testa mobilapplikationen och meddela vad de tycker om 

den och om den kan hjälpa till att öka följsamheten. 	

	

Aktivitet 5:	

Aktivitet fem är utvärdering och handlar om att man ska visa resultat på hur väl artefakten löser 

de uppsatta problemen. Detta utifrån observationer som gjorts under demonstrationen som 

genomförts med relevanta mätvärden och analystekniker. Beroende på det uppsatta problemet 

och artefakten i sig, kan utvärderingen ske på olika sätt. Sedan i slutet av aktivitet ska det 

beslutas om man kanske måste gå tillbaka till aktivitet 3 för att försöka förbättra artefaktens 

effektivitet. eller om man ska fortsätta och då lämna eventuella förbättringar till efterföljande 

projekt. 	

	

Observationer kommer göras under de demonstrationer som genomförs med slutanvändarna av 

mobilapplikationen. Viktigt här är att utvärdera hur väl mobilapplikationen bidrar med en 

lösning till det identifierade problemet. Mätvärden som används i denna aktivitet är hur väl 

slutanvändarna anser mobilapplikationen fungerar och om de anser det som ett potentiellt 

hjälpmedel. Beroende på resultatet kan behovet att gå tillbaka till aktivitet 3 behövas för att 

genomföra eventuella förbättringar till mobilapplikationen.   	
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Aktivitet 6:	

Berätta om problemet och dess betydelse, artefakten dess nytta och bidrag, designen och dess 

effektivitet så att läsarna förstår. I forskningspublikationer kan forskarna använda denna 

process för att strukturera arbetet innan det publiceras. 	

	

Aktivitet 6 kommer i detta arbete användas för att ändra det sista i rapporten och sedan publicera 

rapporten så att den finns tillgänglig för andra att läsa.  	

3.3 Datainsamling	
Denna studie kommer att använda sig av en kvalitativ datainsamling i form av ostrukturerade 

intervjuer för att samla in data till en kravspecifikation. Intervjuerna kommer att göras mot 

problemägaren, som i detta fallet är lämpliga slutanvändare och detta kommer ske i form av 

inplanerade möten via telefon. Inför telefonintervjuer med slutanvändarna kommer det 

bearbetas fram frågor som ska svara på vilket syfte som finns. Slutanvändarna för denna IT-

artefakt är personer som är i behov av läkemedel/medicin dagligen och det representerar alla 

olika former som exempelvis fasta och flytande läkemedel som tas genom munnen (orala 

läkemedel), läkemedel som ges i näsa, ögon och öron, läkemedel som ges till lungorna och även 

läkemedel som ges genom huden (Farmacevtiska specialiteter i Sverige, 2017). Personer som 

skulle kunna se ett behov av en tjänst som hjälper dem i vardagen att komma ihåg att ta sin 

medicin. Syftet med den kvalitativa datainsamlingen är att skapa en god förståelse över 

personens vardag gällande medicineringen och eventuella problem, samt vad som skulle kunna 

göras bättre än vad som finns att tillhandahålla redan i dag. Även få viktiga synpunkter på 

designlösningar gällande en produkt inom detta område. 
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3.4 Litteratursökning	
Sökning av litteratur påbörjades vid arbetets start för att bygga en god kunskap inom 

ämnesområdet. Arbetet i sin grund är bred och har gjort att litteratursökningen blivit bred, för 

att sedan minska och sikta mot de områden som visat sig vara relevanta. Databaser som använts 

har varit Luleå Tekniska Universitets DiVA-portal, Google Scholar samt internetsökningar 

främst med sökmotorn Google. För att finna information om själva problemet använde vi 

sökord som: Medication, Adherence, Nonadherence, Forgetfulness, Habits, Routines. Sedan 

gällande mer utvecklingsarbetet och se vad som tidigare gjort inom detta område lade vi till 

sökord som: Medication reminders, Internet of Things, Bluetooth, Application development, 

Smartphone apps.	
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4. Resultat	
Detta avsnitt presenterar resultatet av arbetet. Metoden DSRM kommer redovisas och det 

genom flera iterationer som genomförts under arbetets gång. 	

4.1 Bakgrund	
Medverkande företag till arbetet är företaget Knowit Luleå. Knowit tillhandahåller med 

expertråd, teknisk hjälp och de verktyg vi behöver för arbetets slutresultat ska bli så bra som 

möjligt. Knowit är ett IT-konsultbolag med i dag strax under 2 000 anställda. Knowit finns på 

ett flertal orter i de nordiska länderna, men även i Tyskland och Estland som tillsammans 

omsätter ett par miljarder varje år. 	

	

Med diskussioner tillsammans med Knowit ansågs ämnet medicinsk följsamhet vara ett 

intressant ämne som kan stå till grund för ett examensarbete och därmed även resultera i ett 

forskningsbidrag. Trots årtionden av forskning, är medicinsk följsamhet fortfarande ett 

grundläggande problem i samhället. Tillsammans med handledarna på Knowit bestående av två 

konsulter, båda seniora utvecklare, utvecklades en projektplan över utvecklingsarbetet med IT-

artefakten. 	

	

Problemägaren representeras av 4 stycken slutanvändare av IT-artefakten. Av dessa 

slutanvändare har vi utfört intervjuer som står till grund för kravspecifikationen till IT-

artefakten som är en prototyp i form av en mobilapplikation	

	

Metod DSRM ska hjälpa arbetet i utvecklingsarbetet eftersom det sker iterativt och evaluering 

med problemägaren görs kontinuerligt. Utifrån detta ska designprinciper utformas som senare 

resulterar arbetets forskningsbidrag.	

4.2 Förstudie	
Denna del beskriver resultatet från förstudien. Detta moment är för att erhålla kunskap och 

förståelse om användaren och sammanhanget för att på så sätt kunna upprätta design kraven. 	

De intervjuade är personer som dagligen tar medicin, minst en gång per dag och detta i olika 

former, tabletter, astmamedicin med mera. Slutanvändarna var i olika åldersgrupper. Då ämnet 

medicin är känsligt förenklade det processen mycket genom att intervjua personer som hade en 
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koppling till oss. Som tidigare nämnt har detta skett genom ostrukturerade intervjuer över 

telefon och de intervjuade har alla fått samma frågor och förutsättningar inför intervjun 

(samtliga frågor går att utläsa i bilaga 1). 	

	

De problem som alla de intervjuade hade gemensamt var att det händer att personen i fråga 

glömmer ta sin medicin. Ett intervall från väldigt ofta till sällan, men personerna ansåg det som 

ett problem oavsett hur ofta det skedde. Anledningarna som angavs till detta var förändrade 

rutiner, stress, eller annat som kommer emellan i vardagen. Även uttrycktes det ett problem av 

att veta exakt när på dygnet, man ska ta sin medicin. De intervjuade hade individuella rutiner 

och metoder att ta sin medicin på, en person hade dosettdosa i plast för med veckodagar, en 

annan färdigförpackade dosettpåsar från apoteket och en person hade alarm på mobilen. 	

	

Gällande recept ansåg 50% av de intervjuade att det var ett problem med anledning att de inte 

visste hur mycket medicin som fanns kvar på sitt recept, även förnyelse av recept ansågs 

krångligt. Gällande information mot anhöriga att man tagit sin medicin ansåg de intervjuade att 

de hade varit nyttigt vid yngre ålder, möjligen när man blir äldre, men inget i dagsläget som 

någon var behov av. Ett annat problem de intervjuade tyckte var att det kunde hända att de inte 

hittade sin medicin vid behov. Detta med ett intervall på sällan som i fallet 1 gång per månad 

till ofta, som i flera gånger per månad. Slutligen det problem allihopa hade gemensamt och som 

genomträngde många svar på frågorna, var att när ens vardagsrutiner rubbades, det var också 

då medicineringen gick fel. Summering av problemen:	

	

• Glömmer att ta sin medicin 

• Glömmer bort när på dygnet medicinen ska tas 

• Recepthanteringen 

• Glömt var sin medicin är 

• Avsaknad av rutin i sin medicinering 

	

Detta arbete har valt att fokusera på punkt fyra, glömt var sin medicin är. 	
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4.3 Praktiskt genomförande av metod	

4.3.1 Första iterationen	

4.3.1.1 Identifiera och motivera problem	

Efter litteratursökning hittades att följsamhet är ett problem som berör väldigt många personer 

på olika sätt. Följsamhet som begrepp är däremot väldigt brett och i litteraturen definierades 

inte alltid vilka exakta problem som finns med begreppet följsamhet, bara att det är ett problem. 

I förstudien som gjordes mot slutanvändare som tar medicin dagligen hittades däremot ett antal 

olika problem som följsamhet berör. 	

	

I nuläget använder bara en av de fyra intervjuade slutanvändarna ett digitalt hjälpmedel, som är 

“timerfunktionen” på mobilen. Denna funktion resulterar däremot bara i att den personen vet 

när medicinen ska tas. Det andra stora problemet som nämndes var att ibland skedde det att de 

glömde var sin medicin fanns. De intervjuade hade i dagsläget inget digitalt hjälpmedel för att 

hitta medicinen. Detta är förståeligt då en sådan lösning är väldigt svår att hitta om inte omöjlig. 

Att hitta sin medicin genom en digital lösning är därför väldigt svårt och det finns ett hål i 

marknaden som skulle behöva fyllas. I och med detta arbete ska en lösning till detta problem 

föreslås. 	

4.3.1.2 Definiera målen	

Andra aktiviteten är att definiera målen för en lösning, detta med utgångspunkt från 

problemformuleringen. Arbetet bestod i att tillsammans med handledarna på Knowit diskutera 

fram potentiella lösningar till arbetets problem. Mötena bestod i att väga fördelar och nackdelar 

mot varandra gällande prototypens tekniska funktioner. Som tidigare nämnt ska en prototyp 

utvecklas i syftet att förbättra följsamheten för patienter som är i behov av medicin dagligen. I 

och med detta är det huvudsakliga målet med IT-artefakten att den ska ge möjlighet för patienter 

att kunna förbättra sin följsamhet. Målet är att patienter ska kunna följa sina föreskrivna 

läkemedelsrekommendationer på ett bättre sätt för att behandlingsresultaten ska bli bättre. 	

	

De krav som ställs på IT-artefakten för att det huvudsakliga målet ska uppfyllas är att bland 

annat att den ska vara mobil. Med anledningen att informationen ska vara så tillgänglig som 

möjligt för användarna och även är användningen av mobila enheter så pass stor i dagens 

samhälle. Lösningen på detta krav är att IT-artefakten ska vara en Androidapplikation. 
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Problematiken med att den ska vara mobil är att det krävs också att den är batterisnål. Själva 

applikationen i mobilen ska vara batterisnål med även sändaren på den fysiska enheten måste 

vara energisnål då batteriet till enheten ska vara så liten som möjligt och hålla så länge som 

möjligt. 	

4.3.1.3 Designa och utveckla	

Den första iterationen bestod av att göra vissa bestämmelser kring hur en lösning skulle kunna 

utvecklas och hur arbetet skulle gå tillväga. Målet med utvecklingen är att ta fram något som 

kan hjälpa till att öka följsamheten hos patienter som dagligen är behov av medicin. Gällande 

utvecklingen var ett av de första besluten som togs, att det skulle vara en mobilapplikation med 

anledning av att den skulle vara mobil för att nå bästa möjliga resultat. Som nämnt i 

avgränsningen kommer utvecklingen vara fokuserad på Android på grund av den avlagda tiden 

som finns för projektet.  	

	

I aktivitet 4.3.1.1 Identifiera och motivera problem, nämns att det ska utvecklas en IT-artefakt 

som ska hjälpa användare att inte tappa bort medicin. Efter sökningar visade det sig att det 

skulle kunna gå till på flera olika sätt. GPS var en idé då man kunde använda sig av Geofence 

bland annat för att notifiera patienten när medicinen glömdes. Bluetooth var också ett alternativ 

då det skulle kunna göras en koppling mellan IT-artefakten och Bluetooth-enheten som blev 

notifierad när kopplingen bröts. 	

	

Utvecklingen inleddes med att definiera vilka typer av funktioner som ansågs vara lämpliga för 

att patienten skulle uppnå bättre följsamhet. IT-artefakten ska funktionsmässigt kunna kopplas 

ihop med en enhet utan att stänga ner applikationen, märka av när kopplingen bryts och skicka 

notis när kopplingen bryts. Dessa funktioner ansågs vara nödvändiga som hjälp för patienter att 

inte tappa bort medicin. När dessa funktioner bestämts började sökningen efter hur detta skulle 

kunna programmeras.   
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4.3.1.4 Utvärdera	

Sökningen angående utvecklingen som gjordes i aktivitet 4.3.1.3 Designa och utveckla, ledde 

till att all programmering kom att ske i Android Studio istället för Xamarin Studio. Detta på 

grund av att efter all sökning efter exempel på olika lösningar i Xamarin Studio visade det sig 

att Android Studio hade mycket mer dokumentation relaterat till Bluetooth. Exemplen som 

fanns till Android Studio var närliggande till de funktioner som vi kommit fram till i aktivitet 

4.3.1.3 Designa och utveckla. Det Xamarin Studio innehöll var text om hur man skulle kunna 

göra, men efter testning var det fortfarande problem.	

	

Angående utvecklingen av IT-artefakten som nämns i aktivitet 4.3.1.3 Designa och utveckla, 

tog vi hjälp av Knowit för att besluta oss för hur det skulle kunna göras. Efter diskussion med 

konsulterna kom vi fram till att Bluetooth skulle vara en bra lösning. Detta då ett annat krav 

som fanns från aktivitet 4.3.1.2 Definiera målen, var att erbjuda en lösning som var batterisnål. 

Bluetooth Low Energy (BLE) blev då ett alternativ som vi valde att använda oss av. 	

	

Designprinciper från denna iteration blev följande:	

1. Använda BLE som batterisnål lösning (Hallberg et al., 2003).	

4.3.2 Andra iterationen	

4.3.2.1 Designa och utveckla	

Andra iterationen tog sin start med utvecklingsarbetet efter att en tydlig problemformulering 

och mål redan var uppsatta från första iterationen. Android Studio hade redan valts på grund av 

mer dokumentation inom området Bluetooth. Detta resulterade i efterforskningar efter tidigare 

projekt inom området för att se om något möjligtvis skulle kunna återanvändas i detta arbete. 

Tjänsten GitHub blev en källa för många användbara projekt som detta arbetet kunde relatera 

till. Open source-koden fick arbetet en grund att stå på, för att i senare iterationer kunna 

anpassas till detta projekts syfte och önskemål. Efter genomgång av en handfull projekt hade 

samtliga gemensamma nämnare och funktionalitet. Exempelvis:	

• Slå av/på Bluetooth.  

• Sätta telefonen i synligt läge med Bluetooth.  

• Lista tillgängliga Bluetooth-enheter. 

• Lista tidigare anslutna Bluetooth-enheter. 

• Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet. 
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4.3.2.2 Utvärdera	

Beslutet att använda Android Studio från första iterationen gav en tydlig start från första början 

som var väldigt viktig. Detta underlättade arbetet i den efterforskning som krävdes för att 

arbetet skulle kunna ta sin början. Även var den funna open source-koden ett viktigt steg för 

projektet. Men det fanns även problematik i projekten som blev till stora problem. Ovan nämnd 

funktionalitet fungerade som planerat, men det som behövdes var en återkoppling när Bluetooth 

kopplingen bröts. För som nämnt i första iterationen ska applikationen märka av när kopplingen 

bryts och då skicka en notis när kopplingen bryts. Det som skedde nu var att när kopplingen 

bröts mellan enheterna fick inte ens terminalen i Android Studio en händelse kring detta. Ett 

debugging-arbete inleddes för att finna var i koden arbetet skulle lägga fokus för att få detta att 

fungera efter projektets syfte. 	

	

Det var ett problem att hitta konkreta lösningar till detta, framförallt i applikationer för mobilen 

då det inte är vanligt att få notis om att Bluetooth blivit frånkopplad. Dock är det vanligare i en 

smartwatch. Detta på grund av att många klockor är i behov av telefonen för att den fullt ut ska 

fungera. Det som händer i så fall är att om kopplingen bryts notifieras personen i klockan i 

forma av ljud eller vibration att mobilen är utom räckhåll. 	

	

Designprinciper från denna iteration blev följande:	

2. Applikationen ska använda brytningen av Bluetooth mellan enheterna för notifiering om 

att medicin är glömd.	

4.3.3 Tredje iterationen	

4.3.3.1 Designa och utveckla	

Den tredje iterationen låg fokus på att lösa de felmeddelanden arbetet stötte på under den andra 

iterationen. Problematiken att få någon respons när Bluetooth kopplingen bröts blev komplex. 

Detta resulterade i att utvecklingsarbetet med det befintliga open source-projekt var tvunget att 

omvärderas. Detta ledde till sökning efter ett projekt som möjligen skulle kunna passa bättre 

för arbetets slutgiltiga syfte. 	

	

Ett projekt med samma funktionalitet som tidigare men med större komplexitet var en tvungen 

väg för arbetet att gå. Ett nytt open source-projekt fick ersätta den tidigare och efter mindre 
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manipulation var problematiken i andra iterationen löst. Arbetet hade nu en fullt fungerande 

Bluetooth-applikation med en utskriven återkoppling när Bluetooth bröts.	

4.3.3.2 Utvärdera	

Omvärderingen av det första open source-projektet var nödvändigt för att inte onödig tid skulle 

gå förgäves. Det nya projektet var bra och hade efterfrågad funktionalitet, men det fanns även 

en problematik i den. På grund av dess komplexitet var en tolkning av koden svår. Projektet 

innehöll en mängd information och funktionalitet som var svårtolkad och resulterade i en 

gedigen process för bearbetning. Därför var det viktigt att i denna situation lägga ner den tid 

som behövdes för att få en förståelse för hur koden fungerade och hur dess funktioner agerade.	

	

Viss funktionalitet som fanns i den tidigare projektet var inte applicerat i det senare projektet. 

Exempelvis fanns inte möjligheten att slå av Bluetooth i applikationen och inte heller korrigera 

manuellt om telefonen skulle läggas i synligt läge, detta gjordes nu automatiskt. Men 

funktionalitet som fanns i detta projekt, bland många, som var väldigt viktig var 

bakgrundsuppdatering. När användaren klickar ner applikationen måste signaler fortsätta 

skickas till och från Bluetooth-enheten, så inte signalen bryts av den anledningen. Detta var ett 

problem arbetet hade med tidigare projekt. I stycke 2.4 Bluetooth, står det gällande 

automatisering kring Bluetooth, att användaren vill inte manuellt hämta aktuell position, detta 

är något som måste vara en automatisk process. Bluetooth är bra för automatisk positions 

hämtning.	

	

För att minimera koden och göra den mer strömlinjeformad försvann funktionalitet som inte 

ansåg nödvändig för arbetet. Däribland försvann funktionen för chatt-möjligheten mellan 

Bluetooth-enheterna. Av anledningen att detta inte var relevant och nödvändigt för den tänkte 

IT-artefakten. 	

	

Designprinciper från denna iteration blev följande:	

3. Applikationen ska arbeta i bakgrunden för att fungera på ett så acceptabelt sätt som möjligt 

för användaren. 	
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4.3.4 Fjärde iterationen	

4.3.4.1 Designa och utveckla	

Från den tredje iterationen fortsatte fjärde iterationen med att fortsätta utveckla applikationen. 

Mötena i första iterationen med handledarna diskuterades det fram att applikationen ska 

notifiera en patient när Bluetooth kopplingen bryts för att medicinen inte ska glömmas. Detta 

blev den sista funktionen som applikationen var i behov av för att kunna hjälpa en patient med 

var medicinen befinner sig. 	

	

Utvecklingen av notifieringen var krånglig då det inte fungerat på det sätt som det gjort på 

tidigare operativsystem. På operativsystem som Oreo och nyare system skrivs koden 

annorlunda jämfört med hur den skrivits innan. Exempelvis om man använder det äldre sättet 

att skriva koden på kommer inte notifieringar fram på operativsystem som Oreo eller nyare. 

Gör man tvärtom och använder det nya sättet att skriva koden på kommer inte notifieringar 

fram på operativsystem som är äldre än Oreo. Lösningen blev att använda en if-sats för att se 

vilket operativsystem som applikationen använder sig av. På det sättet gick applikationen att 

användas på både äldre och nyare operativsystem.	

4.3.4.2 Utvärdera	

Från aktivitet 4.3.4.1 Designa och utveckla, i fjärde iterationen löstes problemet med att endast 

ett fåtal av alla Android användare kunde använde appen. Genom if-satsen som nämndes blev 

tillgängligheten större istället för att just ett fåtal hade möjlighet att använda den. 	

	

Ett annat problem som åtgärdades i aktivitet 4.3.4.1 Designa och utveckla, var att notifieringar 

kunde ges och om en patient inte vill ha notifieringar blir applikationen inte till något direkt 

värde. Detta då applikationens uppgift är att notifiera patienter som går ifrån sin medicin. 

Användare som däremot väljer att använda notifieringar har då möjligheten att få vibrations- 

eller ljudnotis.  Notifieringar ger olika effektivitet beroende på individen (Tan et al., 2013). 

Därför är möjligheten att välja vilken typ av notifikation man vill ha viktig för att man på bästa 

sätt ska uppmärksamma notisen.	

	

Designprinciper från denna iteration blev följande:	

4. Möjligheten att välja vilken typ av notis som ska ge påminnelse (Tan et al., 2013). 	
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4.3.5 Femte iterationen	

4.3.5.1 Designa och utveckla	

Den femte och sista iterationen bestod i att slutföra applikationen. Detta bland annat genom 

finjusteringar av applikationens funktionalitet för att uppnå bästa möjliga effektivitet och 

användbarhet utifrån QUIM-modellen stycke 2.2. Utifrån aspekten effektivitet har mängden 

funktionalitet minimerats till det nödvändigaste. Detta med anledning av att prototypen ska visa 

på den viktigaste funktionaliteten för artefaktens syfte. Utifrån aspekten användbarhet som 

handlar om att lösa användarens behov på ett acceptabelt sätt, vidareutvecklades hanteringen 

av notisen. När användaren går ifrån sin medicin får personen en notis i mobiltelefonen. Denna 

notis hamnar i kontrollcenter som visar samtliga notiser användaren fått tidigare. Ett problem 

som uppstod var att denna notis inte var klickbar. Detta vidareutvecklades så att användaren 

kan klicka på notisen för att på ett enkelt sätt komma in i applikationen igen för att kunna 

återuppta sin koppling.  	

4.3.5.2 Demonstrera	

I denna aktivitet demonstrerades den slutgiltiga artefakten mot både slutanvändare och de 

konsulter på Knowit som varit med under projektets gång. Demonstrationens syfte var att visa 

på artefaktens kapaciteter att lösa de problem som nämnts tidigare. Applikationen presenterades 

först med en övergripande genomgång av applikationen och dess funktionalitet för användarna. 

Sedan testades prototypen av individerna själva i form av experiment. Experiment utgick från 

ett verklighetstroget scenario där användaren fick se hur applikationen hanterade situationen 

när användaren gick ifrån sin medicin. Under demonstrationen gav slutanvändarna återkoppling 

av deras upplevelse, vad som skulle kunna förbättras och vad som redan fungerade som önskat. 

Utvärderingen av slutanvändarnas upplevelse utvärderas i aktivitet 5 här under.  	

4.3.5.3 Utvärdera	

I aktivitet 3 och den sista iterationen handlade det om att slutföra applikationen. I tidigare 

iterationer hade funktionaliteten i applikationen redan slutförts, istället låg fokus utanför 

applikationen i denna iteration. Detta med anledning av att få funktionaliteten av en klickbar 

notis att fungera på ett korrekt sätt. Användare av en smartphone idag har en stor vana i 

hanterandet av en mobil. I avsnitt 2.3 om mobilanvändning presenterades statistik kring 

mobilanvändning och hur det dom senaste åren stigit kraftigt. I takt med den ökade 

mobilanvändningen krävs det mycket av mobilapplikationsutvecklare. I avsnitt 2.3.1 gällande 
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användargränssnitt nämndes det att mobilapplikationer måste följa en enhets gemensamma 

användargränssnitt och referensramar så en enhetlig design följs (Wasserman, 2010). Detta då 

användare förväntar sig att vissa saker ska ske på de sätt de vill. Användningen av gränssnitt i 

mobiltelefonen går av ren reflex och därför är det av vikt att utvecklare i dag har ett gemensamt 

sätt när de utvecklar swipe och klick-funktioner i mobiltelefoner. 	

	

Under demonstrationen av IT-artefakten uppkom det en del återkoppling från slutanvändarna. 

Det uppkom både positiva kommentarer och saker som skulle kunna förbättras. De 

förbättringsmöjligheter som fanns hos samtliga va designen av applikationen, den var 

intetsägande och simpel. Detta var något arbetet inte valt att fokusera på, då arbetet valde istället 

att fokuserat på fullt fungerande funktionalitet. En funktionalitet användarna gärna hade sett i 

applikationen var att positioneringen hade redovisats på en karta i telefonenen. Detta hade varit 

möjligt genom att använda telefonens GPS och därmed hämtat positionen samtidigt som när 

Bluetooth kopplingen bryts. Detta har redovisats i avsnitt 5.2.1 Vidareutveckling av IT-artefakt. 	

	

Gällande funktionaliteten av notis vid brytningen av Bluetooth var samtliga överens om att den 

uppfyllt sitt syfte. Detta har utvärderats med hjälp av den första iterationen med framtagen 

problemformulering 4.3.1.1 och de definierade målen 4.3.1.2. Utvärdering gjordes utefter vad 

slutanvändarna uttryckte under demonstrationen och om applikationen faktiskt uppfyllt de 

problem arbetet valt att fokusera på. 	

	

Seffah et al. (2011) menar att användbarhet är en viktig faktor för att se om användaren löser 

behovet på ett acceptabelt sätt med hjälp av IT-artefakten. Vilket kan anses som lyckat genom 

demonstrationen som är gjord då slutanvändarna är nöjda med funktionaliteten av artefakten.	

	

Designprinciper från denna iteration blev följande:	

5. Möjligheten att använda notisen för att komma tillbaka till applikationen på ett 

användarvänligt sätt.    	

	

Designprincip för vidareutveckling av applikationen:	

6. Använda telefonens inbyggda GPS för att hämta positionen när Bluetooth kopplingen 

bryts som därefter redovisas på en karta i applikationen. 	
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4.4 Medicinlådan	
IT-artefakten resulterade i de absolut viktigaste funktionerna som applikationen behövde för att 

kunna hjälpa patienter att hålla koll på sin medicin. Patienten kan genom viss interaktion med 

IT-artefakten koppla ihop den med en BLE-enhet. Vid ett lyckat försök att koppla ihop IT-

artefakten med en BLE-enhet kan patienten klicka ner applikationen och låta den arbeta i 

bakgrunden för att sedan bli notifierad om kopplingen bryts (figur 3). 	

	

	
Figur 3, Notis från IT-artefakt när koppling bryts.	

	

IT-artefakten börjar på sidan där patienten kan se tidigare kopplingar och skanna efter nya 

enheter som ej varit kopplad med telefonen tidigare. I figur 4 visas hur layouten för denna sida 

ser ut. Patienten når även denna sida efter att ha klickat på notifikationen som kommer när en 

koppling bryts.   	
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Figur 4, Layout för att koppla ihop mobil med BLE-enhet.	

	

Väl när patienten klickat på enhet att para ihop telefonen med byts sida. Figur 5 visar hur 

layouten på den nya sidan ser ut. Om kopplingen inte blir fungerar gör IT-artefakten ett nytt 

försök var sjätte sekund för att försöka få resultatet att enheterna blir ihopkopplade. I figur 5 

syns hur en lyckas koppling blir. Vid en lyckad koppling kan applikationen kryssas ner och 

agera i bakgrunden tills kopplingen bryts. 	

	

	
Figur 5, Layout för lyckas koppling med BLE-enhet.	
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4.5 Designprinciper	
Designprinciperna som presenteras nedan är designprinciperna som togs fram under DSRM 

iterationerna. Dessa principer är framtagna utifrån problemet följsamhet och vars mål är att 

hjälpa patienter inte ska tappa bort sin medicin. Designprincip 6 är speciellt framtagen för 

vidareutveckling av applikationen.	

	

Första iterationen, 4.3.1.4 Utvärdera 
 
1. Använda BLE som batterisnål 
lösning (Hallberg et al., 2003). 

Beskrivning: 
Effekten av denna designprincip blir att IT-artefakten kräver mindre 
energi, vilket gör att den blir mer användarvänlig. Användaren 
behöver ladda mindre i jämförelse mot om det hade varit klassisk 
Bluetooth som använts. 

Andra iterationen, 4.3.2.2 Utvärdera 
 
2. Applikationen ska använda 
brytningen av Bluetooth mellan 
enheterna för notifiering om att 
medicin är glömd. 

Beskrivning: 
När användaren får notisen har personen själv valet att gå tillbaka för 
att hämta medicinen. Alternativt att inte göra det, men då med 
vetskapen från notifiering sist personen tidsmässigt var i kontakt med 
sin medicin. Effekten blir att personen vet var sin medicin är och 
därmed minskar risken att inte kunna ta sin medicin.  

Tredje iterationen, 4.3.3.2 Utvärdera 
 
3. Applikationen ska arbeta i 
bakgrunden för att fungera på ett så 
acceptabelt sätt som möjligt för 
användaren.  

Beskrivning: 
När användaren kopplat upp sig mot medicinlådan via applikationen 
ska resten vara automatiserat. Användaren ska inte riskera att missa 
notifiering för att applikationen är nedstängd. Detta i syfte att alltid 
kunna hjälpa personen med effekten av att förbättra följsamheten.  

Fjärde iterationen, 4.3.4.2 Utvärdera 
 
4. Möjligheten att välja vilken typ av 
notis som ska ge påminnelse (Tan et 
al., 2013).  

Beskrivning: 
Tan et al. (2013) diskuterar vikten i olika notifieringar, att 
användaren ska kunna välja typ av notifikation efter eget behov. Att 
personalisera digitala produkter kan gör att användaren tycker det är 
mer inspirerande, med effekten att även ta sin medicin inte ska ses 
som något jobbigt med ändamålet att öka följsamheten.  

Femte iterationen, 4.3.5.3 Utvärdera 
5. Möjligheten att använda notisen för 
att komma tillbaka till applikationen 
på ett användarvänligt sätt.  

Beskrivning: 
Effekten av detta blir att användaren ej ska behöva lokalisera sig till 
applikationen för att öppna den. Istället ska användaren kunna klicka 
direkt på notisen för att komma in applikationen och göra det som 
behövs. 

Femte iterationen, 4.3.5.3 Utvärdera 
6. Använda telefonens inbyggda GPS 
för att hämta positionen när Bluetooth 
kopplingen bryts som därefter 
redovisas på en karta i applikationen.  

Beskrivning: 
Med detta blir positioneringen av medicinen bättre redovisad och 
effekten blir att användaren får det lättare att se vart sin medicin exakt 
är.  

Tabell 1, Designprinciper från DSRM iterationer.	
	

 



 32 

5. Diskussion & Slutsats	
Detta avsnitt diskuterar och reflekterar över arbetets resultat.	

	

Syftet med detta arbetet är att utveckla en IT-artefakt med ändamålet att förbättra följsamheten 

för patienter som dagligen tar medicin. Detta med hjälp av en mobilapplikation som använder 

Bluetooth för positionering av medicinen. IT-artefakten ska fungera som ett hjälpmedel för 

patienten i samband med medicinering. 	

	

Med detta syfte skapades följande forskningsfråga:	

Hur kan man med hjälp av positionering förbättra läkemedelsföljsamhet? 	

	

Detta arbete har sin grund i problemet och begreppet följsamhet. Tidigare arbeten inom detta 

område (se 1.3 existerande arbeten) har legat till grund för detta arbete för att se vad som finns 

i dag, som sedermera resulterat i diskussioner om vad som skulle kunna utvecklas inom 

området. Ur avsnittet 1.3 existerande arbeten redovisas exempel på funktionalitet existerande 

applikationer har i dag. Vanlig funktionalitet är möjligheten till påminnelse när medicinen ska 

tas, typ av medicin, doseringsmängd och även möjligen tillhörande beskrivning till medicinen. 

Det finns ett brett utbud av applikationer, det applikationerna har gemensamt är syfte, och det 

är att hjälpa till med att följa läkemedelsordinationen. 	

	

Detta arbete har resulterat i en mobilapplikation som använder Bluetooth för positionering av 

patientens medicin i syfte att öka följsamheten. Detta är i jämförelse med existerande arbeten 

något som inte finns på marknaden i dag. Vid de genomförda ostrukturerade intervjuerna med 

slutanvändarna uttrycktes det problematik i deras medicinering. Däribland uttrycktes problemet 

att det fanns tillfällen när personerna i fråga tappat eller glömt bort var sin medicin är. Med 

dessa tre exempel av problematik, bidrar detta arbete till en möjlighet för positionering av sin 

medicin som är en del av en lösning från problemet icke följsamhet. Detta ska ses som ett 

komplement och tillägg till redan utvecklade applikationer och dess funktionalitet i syfte att 

öka följsamheten.  

 

Ser man till skriven teori kring problemet följsamhet uppfyller IT-artefakten efter analyser och 

slutsatser av resultatet syftet med denna rapport. Stawarz et al. (2014) visar i sin rapport att de 

mest populära applikationerna inte stöder den rutinmässiga aspekten. Förstudier visar tydliga 



 33 

fördelar med att kombinera medicinering med rutinmässiga händelser. Med denna IT-artefakt 

minskar problemet att personen som glömt var sin medicin är missar ta sin dos vid det exakta 

tillfället. Därmed ökar den rutinmässiga aspekten med hjälp av denna mobilapplikation.  

	

Stawarz et al. (2014) menar också att en app inom detta område ska ses mer som en assistent 

som hjälper patienten att uppnå sitt mål. Med de menar han att fokus måste ligga på smart 

hjälpteknik som hjälper användarna att skapa egna personliga rutiner och som ingriper när dessa 

rutiner störs. Det är precis vad detta arbetets applikation syftar till, IT-artefakten ska fungerar 

som ett hjälpmedel för patienten i samband med medicinering. Detta med hjälp av smart teknik 

som Bluetooth Low Energy (BLE) som applikationer kan använda sig av. Med utgångspunkt 

från detta formades designprincipen i första iterationen avsnitt 4.3.1.4 Utvärdera,	

1. Använda BLE som batterisnål lösning (Hallberg et al., 2003).	

Effekten av denna designprincip blir att IT-artefakten kräver mindre energi vilket gör att den 

blir mer användarvänlig. Användaren behöver ladda mindre i jämförelse mot om det hade varit 

klassisk Bluetooth som använts. 	

	

Ur ett säkerhetsperspektiv hade en säkrare lösning varit att använda en kabelansluten 

kommunikation mellan mobilen och medicinlådan för att inte tappa bort medicinen. Då 

lösningen inte ska vara för krävande av användaren var därför en trådlös lösning ett alternativ. 

Hallberg et al. (2003) nämner att Bluetooth och Wi-Fi är lika säkert och därför låg valet mer 

hos oss än hos tekniken. En annan brist är antalet enheter som kan vara uppkopplade samtidigt 

mot en mobil. Något som kan ställa till med problem för användaren. Detta är något som 

förbisågs i detta arbete, men som diskuteras i vidare forskning. Det hade bland annat kunnat 

användas en annan teknik.	

	

Unni & Farris (2011) talar om att patienter som är motiverade att ta sin medicin kan glömma 

det: glömska står för 30% av alla fall som berör icke följsamhet. Som Osterberg & Blaschke 

(2005) säger är att hjälpmedel som smartphones kan hjälpa patienter som har svårt att ta sin 

medicin enligt plan att få hjälp att följa sin ordineringsplan. Med denna statistik som visade att 

30% glömmer ta sin medicin, då kan inte glömskan kring var sin medicin är heller bortses och 

uteslutas. Därför valde vi också i detta arbete att bygga en applikation i en smartphone för att 

kombinera dessa två teorier för att uppnå bästa möjliga resultat. Med utgångspunkt från detta 

problem formades designprincipen i andra iterationen avsnitt 4.3.2.2 Utvärdera,	
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2. Applikationen ska använda brytningen av Bluetooth mellan enheterna för 

notifiering om att medicin är glömd.	

När användaren får notisen har personen själv valet att gå tillbaka för att hämta medicinen. 

Alternativt att inte göra det, men då med vetskapen från notifiering sist personen tidsmässigt 

var i kontakt med sin medicin. Effekten blir att personen vet var sin medicin är och därmed 

minskar risken att inte kunna ta sin medicin. 	

	

I den tredje iterationen 4.3.3.2 Utvärdera, utformades den tredje designprincipen utifrån ett 

användarvänlighet perspektiv, 	

3. Applikationen ska arbeta i bakgrunden för att fungera på ett så acceptabelt sätt 

som möjligt för användaren. 	

När användaren kopplat upp sig mot medicinlådan via applikationen ska resten vara 

automatiserat. Användaren ska inte riskera att missa notifiering för att applikationen är ned 

stängd. Detta i syfte att alltid kunna hjälpa personen med effekten av att förbättra följsamheten. 	

	

Vidare på användarvänlighet menat Tan et al. (2013) är notiser ett användarvänligt och 

användbart sätt för att påminna personer. Tan et al. (2013) menar också att ljudsignaler för 

påminnelser är det mest effektiva sättet för personer. Med utgångspunkt från detta formades 

designprincipen i fjärde iterationen avsnitt 4.3.4.2 Utvärdera,	

4. Möjligheten att välja vilken typ av notis som ska ge påminnelse (Tan et al., 2013). 	

Tan et al. (2013) diskuterar vikten i olika notifieringar, att användaren ska kunna välja typ av 

notifikation efter eget behov. Att personalisera digitala produkter kan gör att användaren tycker 

det är mer inspirerande, med effekten att även ta sin medicin inte ska ses som något jobbigt 

med ändamålet att öka följsamheten. 	

	

Sedan i den femte och sista iterationen i avsnitt 4.3.5.3 Utvärdera, utformades den femte 

designprincipen som en vidareutveckling användarvänlighet, 	

5. Möjligheten att använda notisen för att komma tillbaka till applikationen på ett 

användarvänligt sätt. 	

Effekten av detta blir att användaren ej ska behöva lokalisera sig till applikationen för att öppna 

den. Istället ska användaren kunna klicka direkt på notisen för att komma in applikationen och 

göra det som behövs.	
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I den femte iterationen avsnitt 4.3.5.2 Demonstrera, uttrycktes från slutanvändarna 

funktionalitet de gärna såg vid en vidareutveckling av applikationen. I avsnitt 4.3.5.3 Utvärdera 

formades den sista gensinprincipen,	

6. Använda telefonens inbyggda GPS för att hämta positionen när Bluetooth 

kopplingen bryts som därefter redovisas på en karta i applikationen. 	

Med detta blir positioneringen av medicinen bättre redovisad och effekten blir att användaren 

får det lättare att se vart sin medicin exakt är. 	

	

Sammanfattningsvis anser vi att med denna applikation som använder sig av Bluetooth ger 

möjligheten till förbättrad följsamheten. Användandet av en applikation som kan visa var man 

sist hade sin medicin uppfyller de uttryckta problemet från slutanvändarna. Även svarar 

resultatet av detta arbete på forskningsfrågan då IT-artefakten ger möjlighet till förbättrad 

följsamheten genom att den positionerar medicinen och ger patienten en möjlighet att veta var 

sin medicin är. 	

5.1 Förslag på vidare forskning	
Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att göra en undersökning på hur en artefakt med 

alla funktioner från Isfahani et al. (2017) tillsammans med funktioner från Medicinlådan hade 

påverkat följsamhet. En sådan undersökning hade kunnat se om följsamheten blir bättre eller 

sämre jämfört med en artefakt utan möjligheten att bli notifierad när man lämnar sin medicin 	

	

En annan intressant forskning som skulle kunna göras att se om hur lösningen på Medicinlådan 

skulle kunna bli bättre. Om det till exempel är bättre att använda något annat än BLE, eller till 

och med kompletterande med BLE. 	

5.1.1 Vidareutveckling av IT-artefakt	

Applikationen som denna forskning har resulterat i har de absolut viktigaste funktionerna för 

att hjälpa en patient att inte tappa bort medicinen. I en vidareutveckling finns många intressanta 

perspektiv som skulle kunna läggas till för att åstadkomma en mer attraktiv applikation. 	

	

Ur ett tekniskt perspektiv skulle det vara intressant att fortsätta utvecklandet och lägga till 

funktionerna som Isfahani et al. (2017) har kommit fram. Detta är däremot ett stort projekt då 

det finns väldigt många olika funktioner Isfahani et al. (2017) kommit fram till. Två andra mer 
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specifika funktioner, skulle kunna vara möjligheten för en målsman att se om barnen har med 

sin medicin eller inte. Detta är ett anhörigperspektiv som är väldigt intressant och som uttryckts 

under projektets gång. Detta då föräldrar kan vara oroliga över om sitt barn tar sin medicin eller 

inte. Men även anhöriga till sina äldre föräldrar är aktuellt inom detta område. 	

Den andra funktionen skulle vara möjligheten att ge GPS-koordinater till applikationen när 

Bluetooth kopplingen bryts och då redovisas på en karta i applikationen, i syfte att förenkla för 

användaren.  

 

Att koden ska vara återanvändbar är väldigt positivt ur ett implementeringsperspektiv. Det finns 

idag flera olika applikationer som berör följsamhet. Däremot med funktionen att hjälpa till med 

att inte ska tappa bort medicinen finns det inga. Därför skulle en återanvändbar kod kunna leda 

till att dessa applikationer också kan använda funktionen på ett enkelt och effektivt sätt. 	

5.2 Diskussion om metod och begränsningar	
Som nämnt i stycke 3.1, idén till detta arbete var ett eget identifierat problem. Därför var 

kontinuerlig kontakt med problemägarna lite svårare än om det hade funnits ett företag som 

hade ett konkret problem att arbeta mot. Action Design Research (ADR) och Design Science 

Research Methodology (DSRM) passar bra för arbeten där utveckling kommer vara inkluderat. 

Vilket gjorde att valet stod mellan de två metoderna. Valet av metod till detta arbete blev DSRM 

då metoden har en annan uppfattning på slutanvändarna än ADR. I DSRM komuniceras det 

med slutanvändarna i början av projektet för att få det man utfrågar. I vårt fall en intervju i from 

av frågor för att erhålla problemen de ansåg fanns inom medicinering. För att sedan 

kommunicera igen med slutanvändarna i slutet av projektet. Detta gjorde vi i form av en 

demonstration av IT-artefakten. ADR har upplägget att i varje iteration utvärdera resultatet för 

slutanvändarna. Detta ansåg vi inte nödvändigt och även insåg vi snabbt att ständig kontakt 

tillsammans med slutanvändarna, var inget vi hade kapacitet till, och därför föll valet på DSRM. 	

	

Faktorer som påverkat arbetet och som har spelat en roll på olika sätt. En av faktorerna som 

och har blivit nämnd tidigare i rapporten är tiden som finns avlagt för arbetet. Att veta hur 

mycket tid maximalt får ta och hur mycket tid som ska läggas på varje moment för att få det 

bra. Med mer tid för arbetet hade vi kunnat intervjua fler och inriktat oss på en fullständig 

applikation som ska förbättra följsamhet. Arbetet blev istället inriktat just på hur man ska lösa 

problemet med att patienter tappar bort sin medicin. 	
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Det som vi tycker har varit bra med Design Science Research Methodology är flexibiliteten 

som finns med metoden. I stycke 3.1 går det att på ett bra sätt se hur metoden som använts går 

att använda på ett väldigt flexibelt sätt vilket har passat bra till detta arbete. Vi tycker däremot 

att det skulle vara intressant att se hur detta arbete blivit om det använt en annan metod. Hade 

arbetet resulterat i en helt annan lösning eller hade det blivit detsamma. Om vi hade utgått från 

Action Design Research hade utfallet kanske blivit annorlunda. 	
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