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Sammanfattning
Denna rapport undersöker hur läkemedelsförpackningar, genom sin graiska utformning, 
kan bli tydligare i sin kommunikationsförmåga. Detta grundar sig i det problem som idag 
inns kring felmedicinering på grund av läkemedelsförväxlingar. Målet har varit att ta fram 
riktlinjer för designen av läkemedelsförpackningar för att bidra till en ökad patientsäkerhet.

En initial nulägesanalys gjordes utifrån artiklar, tidigare studier och två intervjuer med 
yrkesverksamma personer inom läkemedelsfältet. Detta gav en god bild av problemom-
rådet. Det framkom att problemet till stor del ligger i namnlika läkemedel, förpackningar 
med liknande utseende samt att samma läkemedel i olika dosberedningar förväxlas. När 
läkemedlen har namngivits och designats, har inte tillräckligt stor vikt lagts vid den stora 
förväxlingsrisken. Utifrån problemområdet undersöktes tidigare studier och artiklar på 
området för att precisera var fokus bör ligga i designarbetet. Detta gjordes med hjälp av en 
cross-case analys, där trender i datan pekade ut de designelement som var särskilt vik-
tiga för en säkrare och tydligare förpackningsdesign. Datan har tillsammans med erkända 
designprinciper legat till grund för framtagningen av en referensdesign. Dessa teorier kom-
mer från böcker på området kring graisk design och förpackningsdesign. En utforskande 
designmetod användes för att utvärdera och diskutera olika designval i den inledande 
designprocessen. Vidare har denna referensdesign använts i framtagningen av prototyper. 
Dessa prototyper utgick ifrån läkemedelsförpackningar som vid de inledande intervjuerna 
exempliierade problemen som diskuterades. Prototyperna användes vid expertintervjuer 
för att utvärdera och kvalitetssäkra den nya designen. Avslutningsvis har rekommendationer 
tagits fram för utformningen av läkemedelsförpackningar, utifrån den referensdesign som 
utformades och de designprinciper som använts. Dessa rekommendationer behandlar plac-
ering och utformning av läkemedelsförpackningens designelement.
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Abstract
This report investigates how drug packaging, through their graphic design, can be more 
direct in it´s ability to communicate. This is based in the problem that exist around medi-
cation errors because of drug confusion. The goal has been to develop guidelines sur-
rounding the design of drug packaging to contribute to an increased patient safety.

A current situation analysis was done with the help of articles, previous studies and two 
interviews with professionals in the ield of medicine. This gave a good picture of the 
problem area. It stood clear that the problem in great parts lies in drugs with similar names, 
drugs with similar packaging and that diferent dosages of a drug is getting mixed up. 
Not enough care was given twoards drug confusion when the drugs where named and 
designed. With the current situation analysis in mind, studies and articles that discuss the 
design of drug packaging was used to fokus the design in the right place. This was done 
with the help of a cross-case analysis, where trends in the data pointed out the design 
elements were particularly important for a safer and clearer packaging design. This data to-
gether with recognized design principles have been used to make a reference design. These 
design principles comes from books in the ield of graphic design and packaging design. 
An exploratory design method was used to evaluate and discuss diferent design alterna-
tives in the initial design process. This reference design has then been used in the produc-
tion of prototypes. These prototypes were based on drug packages which exempliied 
the problems discussed in the initial intervjues. These prototypes was then used in expert 
interviews to evaluate and secure the quality of the new design. Lastly, recommendations 
were developed regarding the design of drug packaging, based on the reference design and 
the design principles used. These recommendations deals with the placement and design of 
the diferent elements on the drug packaging.
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Förord
Vi vill börja med att tacka de personer som ställde upp under intervjuerna som genom-
fördes i studien. Intervjupersonerna bidrog till nya insikter, vilket var ytterst nödvändigt för 
att få en stadig grund för det kommande designarbetet. Vi vill även passa på att tacka vår 
handledare Jonas Lundberg och vår examinator Tobias Trofast som har gett oss vägledning 
genom hela arbetets gång och varit till stor hjälp för att kunna utföra arbetet på bästa sätt. 
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Begreppssammanfattning

Användare: Menas i denna rapport de personer som brukar läkemedel eller medicinerar. 
Exempelvis människor som jobbar på apotek, sjukhus och inom vården. Men även privat-
personer som medicinerar.

Aktiv substans: Det verksamma ämnet hos läkemedlet och som ger läkemedlet dess 
medicinska efekt. Ett läkemedel kan ha lera aktiva substanser. 

ATC-systemet: Det system som idag används för klassiisering av läkemedel och är en 
förkortning av Anatomical Therapeutic Chemical Classiication.

Gemener: Benämning på liten bokstav: a, b, c osv.

Generisk förskrivning: Ett system där det generiska namnet (se nedan) för ett läkemedel 
är det som används. Detta gäller exempelvis på förpackningar och i datasystem.

Generiskt namn: Oiciell beteckning av den aktiva substansen för läkemedlet. 

Optisk mittpunkt: Den punkt på en yta som ögat uppfattar som mitten. Denna punkt 
ligger strax ovanför den sanna, geometriska mittpunkten.

PDP: Framsidan av förpackningen. En förkortning av Primary Display Panel .  

Produktnamn: Namn som ges av tillverkaren till sina läkemedelsprodukter för att dif-
ferentiera och marknadsföra sina produkter. 

Sanserif: Graisk term för bokstavsform eller trycktyp som saknar serifer. En vanlig form 
av sanserif är linjärerna.

Serif: De tvärstreck som begränsar staplarna på bokstavsformer och typsnitt. 

Skärning: Skärning av ett teckensnitt är det samma som en version av ett teckensnitt, 
beträfande snittvariant (rak, fet, kursiv etc.).  

Substansnamn: Namnet på det verksamma ämnet som läkemedlet innehåller.

Tall Man Lettering: En metod för att lättare kunna särskilja läkemedel med likande or-
dbild åt. Detta görs genom att dela in namnen i sektioner där de bokstäver som skiljer sig 
utmärks med versaler. 

Versaler: Motsatsen till gemener, benämning på stor bokstav: A, B, C osv. 
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1. Inledning 
Förväxlingar kring olika läkemedel, som leder till felmedicinering, är ett allvarligt problem 
som riskerar att skada patienters hälsa. Läkemedelsförväxlingar har därför blivit ett allt mer 
prioriterat område för att förbättra patientsäkerheten. Denna studie har främst fördjupat sig 
i det problemområdet som beskriver de komplikationer som inns kring designen av läke-
medelsförpackningar. Målet har varit att ta fram riktlinjer för hur läkemedelsförpackningar 
bör utformas för att bidra till en ökad kommunikationsförmåga. 

1.1 Nulägesanalys
I Sverige skadas varje år 6000 patienter av läkemedelsförväxlingar. Av dessa får 750 allva-
rliga följder (Gunnarsdotter, 2010). Förväxlingar är en bidragande faktor till felmedicin-

ering där läkemedlens övergripande förpackningsdesign och särskilda designelement skapar 
förvirring eller inte är tillräckligt tydliga (Worland, 2010). Felmedicinering sker även i 
samband med problem med avläsning och förståelse av förpackningen och att man inte 
alltid minns vad som stod. Detta sker när situationer och utrustning eller mediciner är nya 
eller obekanta och när människor arbetar under stress. (Clarkson, Buckle, Coleman, Stubbs, 
Jarret, Lane & Bound, 2004) Även miljön som läkemedlen beinner sig i, så som  
positioneringen i hyllor och läkemedelsnamn i urvalslistor, kan öka risken för felanvändn-
ing (Emmerton & Rizk, 2012). Dessa problem leder exempelvis till situationer där  
patienter får fel medicin, fel dos av medicin eller att medicinen inte tas enligt den  
bestämda doseringstabellen. Förvirrande, felaktig eller ofullständig märkning på  
läkemedelsförpackningar bidrog till att 21 procent av läkemedlen i USA felrapporterades 
1999. (Hellier, Edworthy, Derbyshire, Costello, 2006)

Problemet kring felmedicinering ligger som sagt till stor del i att läkemedel förväxlas. Det 
kan gälla namnlika läkemedel, förpackningar med liknande utseende samt samma  
läkemedel i olika dosberedningar. När läkemedlen har namngivits och designats, har inte 
tillräckligt stor vikt lagts vid den stora förväxlingsrisken. Det är exempelvis vanligt att 
samma företag paketerar sina produkter i förpackningar med en övergripande enhetlig  
design. De kan då ha samma graiska utseende där skillnaderna, så som namn och styrka, 
inte prioriteras eller framhävs. (Lindroos & Eldh, 2008)

Det har tidigare gjorts liknande studier som denna, där läkemedelsförpackningar och 
dess kommunikationsförmåga undersöks. Exempelvis har National Patient Safety Agency 
(2007) i England tagit fram förslag för förbättringar kring förpackningarnas design. Även 
Amgros (2007) i Danmark har, genom designbyrån e-Types, tagit fram en ny design för 
sina läkemedelsförpackningar. Dessa studier tar upp viktiga faktorer och designelement 
som krävs för en väl genomtänkt design och även hur förpackningar bör utformas för att 
förbättra kommunikationen.  

1.2 Problemformulering
Tidigare studier har visat att det inns stora brister i utformningen av läkemedelsförpack-
ningar, vilket leder till allvarliga konsekvenser bland de som medicinerar. Problemet ligger 
till stor del i att olika läkemedel förväxlas med varandra och att designelementen inte är 
tillräckligt tydliga samt att dess beskrivningar kring användande och dosering är svåra att 
förstå. Problematiken kvarstår då det idag inte inns några generella krav eller riktlinjer för 
utformningen av läkemedelsförpackningar. 
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1.3 Målgrupp
Studien riktar sig till beslutsfattare inom läkemedels- och patientorganisationer som kan 
ställa krav på utformningen av läkemedelsförpackningar. Denna studie riktar sig även till 
läkemedelsbolag och designers av läkemedelsförpackningar då dessa idag styr läkemedels-
förpackningarnas förpackningsdesign och kommunikationsförmåga. 

1.4 Syfte
Syftet med denna studie är att ta fram riktlinjer kring designen av läkemedelsförpackningar 
för att minska risken för felmedicinering. 

1.5 Frågeställningar
- Vilka designelement på läkemedelsförpackningar bör fokuseras på, vid framtagandet av en 
ny design?

- Vilka riktlinjer kring designen av läkemedelsförpackningar kan tas fram för att ge en 
ökad kommunikationförmåga?

1.6 Avgränsningar
Studien kommer inte att fokusera på att undersöka hur läkemedelsförpackningarnas 
visuella kommunikationförmåga fungerar i en speciik miljö utan syftar till att ta fram 
en förpackningsdesign som ska fungera i alla tänkbara miljöer. Studien kommer endast 
fokusera på ett fåtal designfaktorer på läkemedelsförpackningar för att kunna analysera 
dessa faktorer på ett djupare plan. Vidare har fokus legat på den yttre förpackningen som 
omsluter själva läkemedlet och inte de förpackningar som omsluter varje läkemedelsenhet 
(injektionslaska, ampull, blisterförpackning, etc.). 
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2. Metod
I detta avsnitt följer en kort beskrivning av arbetets tillvägagångssätt och de olika metodval 
som har gjorts. Dessa metoder beskrivs närmare under det följande teoriavsnittet.

2.1 Litteratur
För att fastställa en passande intervjumetod till studien användes boken Forskningsmetodikens 

grunder av Patel & Davidson (2011). Boken tar upp för- och nackdelar med de metoder 
som inns att tillgå när en intervju ska genomföras och gav en förståelse av vilken metod 
som lämpar sig för denna typ av studie. Utifrån denna litteratur bestämdes det att en  
kvalitativ, semi strukturerad intervju skulle användas för studien.  

När teorin togs fram användes böckerna Packaging Design - Succesful Product Branding 

From Concept To Shelf av Klimchuk & Krasovec (2006), Efektiv Visuell kommunikation av 
Bergström (2009) och Graphic Design The New Basics av Lupton & Phillips (2008) för att 
fastställa grundläggande designprinciper och de designprinciper som behövs övervägas 
vid utformandet av en förpackningsdesign. De designprinciper som tas upp i dessa böcker 
beskrivs under teorikapitlet och dessa teorier ick ligga till grund för designarbetet. 

Relevanta analysmetoder valdes ut från boken Designing For The Digital Age : How To Create 

Human-centered Products And Services av Goodwin (2009) och artiklen ALTERNATIVES 

- Exploring Information Appliances through Conceptual Design Proposals skriven av Gaver och 
Martin (2000). De analysmetoder som diskuteras i litteraturen beskrivs under teorikapitlet.

2.2 Intervjuer
Två kvalitativa och semistruktuerade intervjuer, med två stycken receptarier vid en välkänd 
apotekskedja, har genomförts. Detta för att skafa mer detaljerad förstahands- 
information om vilka designfaktorer kring läkemedelsförpackningar som bidrar till miss-
förstånd vid avläsningen av förpackningen. Detta gav tillsammans med nulägesanalysen en 
utgångspunkt och grund för designarbetet. 

Intervjupersonerna valdes ut för att de får handskas med läkemedel dagligen genom deras 
yrkesroll. Därmed var chansen stor att de var bekanta med problematiken kring  
läkemedelförpackningarnas design. Intervjuobjekt 1 har jobbat på apotek i fyra år och  
Intervjuobjekt 2 i åtta år, båda med en yrkesroll som receptarie. Intervjupersonerna valdes ut 
då de ansågs ha en bred kunskap kring studiens problemområde. 

Före intervjuerna samlades det in information om ämnet. Det förbereddes även frågor 
och bestämdes i vilken ordning de skulle ställas (se Bilaga 1: Frågor till intervjuer). Under 
intervjuerna så anpassades frågorna efter de svar som gavs och om så behövdes ställdes även 
följdfrågor. Intervjuerna hade därmed en låg grad av standardisering och var av  
ostrukturerad karaktär. Detta för att få så uttömmande och utförliga svar som möjligt. 
Fokus låg på att få ut detaljerad information för att skapa en bred grund kring  
problemområdet och det kommande designarbetet.

Den första intervjun skedde i hemmiljö och den andra intervjun på det apotek där  
intervjuobjektet arbetar. Under båda intervjuerna antecknades svaren samtidigt som  
ljudinspelning skedde för att underlätta arbetet med att plocka ut relevant information. 



gabjo636
alebr712

TQGD10

11

2.2.1 Diskussion kring problematiska förpackningar
Den andra intervjun avslutades med att Intervjuobjekt 2 visade exempel på olika  
läkemedelsförpackningar där förpackningsdesignen var bristfällig i sin kommunikation. 
Problemen exempliierades genom de olika förpackningarna samtidigt som en diskussion 
fördes kring dessa problem. Under tiden diskussionen genomfördes dokumenterades det 
som sades genom anteckningar och fotografering. 

2.2.2 Sammanställning av intervjuer
Utifrån anteckningarna och ljudupptagningarna från intervjuerna sammanställdes varje 
intervju. Först var för sig, för att sedan jämföras med varandra. Relevant information ansågs 
vara de problemområden som båda intervjuobjekten tog upp eller de som tagits upp av de 
tidigare studier som diskuterat ämnet.

2.3 Designprocessen
Den metod som har använts för att ta fram de viktigaste designelementen grundar sig i 
Goodwins (2009) cross-case analys där insamlad data analyseras och en sammanställning 
görs. Detta sker i denna studie genom att närmare studera tre olika fall som behandlar 
designen av läkemedelsförpackingar. De tre olika fallen sammanställdes först separat för att 
sedan leda till en gemensam övergripande sammanställning. 

För att bestämma utformning, placering och hierarki för de olika designelementen har 
en uforskande designmetod använts. Daver och Martin (2000) beskriver i deras rapport 
att första steget i designprocessen är att skapa och ta fram lera designalternativ för ett 
ändamål. Vidare ska fördelar och nackdelar för varje designalternativ diskuteras. I denna 
designprocess togs olika designalternativ fram för de olika designelement som framkom 
genom cross-case analysen, varefter det diskuterades fördelar och nackdelar för varje  
designalternativ. När alla designalternativ för ett designelement jämförts och diskuterats 
valdes det alternativ ut som bäst uppfyllde de kriterier som tidigare studier, teori och  
insamlad data tidigare tagit upp.  Användningen av dessa metoder resulterade i en  
referensdesign som exempliierar hur en läkemedelsförpackning kan se ut. 

2.4 Framtagning av prototyper
Det togs fram elva stycken prototyper med den nya referensdesignen, där utgångspunkten 
var beintliga läkemedelsförpackningar som tidigare varit otydliga i sin kommunikation 
(2.2.1 Diskussion kring problematiska förpackningar). Ritningar för förpacknings- 
konstruktionen togs fram som sedan skars ut i kartong och veks ihop till en förpackning. 
Därefter klistrades designen för de olika läkemedlen på förpackningarna. Prototyperna 
skulle ge en så verklig känsla som möjligt med de resurser som fanns att tillgå. Tanken med 
att skapa tredimensionella prototyper var att de som deltog i expertintervjuerna skulle 
kunna se alla sidor på förpackningen. Detta för att på bästa sätt kunna se och bedöma för-
packningens design.

2.5 Expertintervjuer
I studien har det utförts två expertintervjuer på intervjuobjekt som jobbar inom en 
välkänd apotekskedja som receptarie respektive tekniker, där receptarien är samma som 
Intervjuobjekt 2 i de inledande intervjuerna. Syftet med dessa expertintervjuer var att, med 
hjälp av de prototyper som tagits fram, utvärdera den referensdesign som designprocessen 
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resulterade i. Expertintervjuerna genomfördes på en känd apotekskedja. Till intervjuerna 
hade ett antal frågor tagits fram för att säkerställa att viktiga aspekter kring designen 
diskuterades och relevant information kunde extrapoleras. Intervjuerna var av semi-
struktuerad karraktär för att ge intervjuobjekten utrymme att fritt bedöma prototypernas 
utseende och användarvänlighet.

Under intervjuerna visades de framtagna prototyperna upp på så vis att intervjuobjekten 
kunde inspektera och känna på förpackningarna. Samtidigt ställdes de frågor som för- 
beretts kring prototypernas design och kommunikation (Bilaga 2: Frågor till expert- 
intervjuer). Prototyperna utgick ifrån de förpackningar som, vid den andra inledande 
intervjun, användes som exempel för problematiska förpackningar (2.2.1 Diskussion kring 
problematiska förpackningar). En jämförelse gjordes med fotograier av dessa ursprungliga 
förpackningar för att diskutera skillnader och eventuella förbättringar. Svaren  
antecknades och ljudinspelning skedde för att underlätta arbetet med att senare samman-
ställa intervjuerna. 

2.5.1 Sammanställning av expertintervjuer
Med utgångspunkt i de anteckningar och ljudupptagningar som gjordes under expert- 
intervjuerna gjordes en sammanställning. Expertintervjuerna sammanställdes först var för 
sig och därefter jämfördes de med varandra. Betydelsefull information ansågs vara de för-, 
och nackdelar som togs upp om den framtagna designen av intervjuobjekten. Intervju- 
objekten gav en nödvändig uppmålning av vad som var bra och mindre bra med designen.  

2.6 Metod och källkritik
Litteraturen som har använts för att fastställa teorin anses som tillförlitlig då den består av 
välkända titlar. Mycket av den litteratur som har valts har rekommenderats som kurslittera-
tur för programmet Graisk Design och Kommunikation vid Linköpings Universitet och 
anses även därför vara tillförlitlig. De studier och artiklar som har använts vid designarbetet 
och nulägesanalysen har valts då de kommer från källor speciikt inriktade på området för 
läkemedel. 

Studien har använt sig av en kvalitativ intervjumetod. Detta ansågs ge relevant  
information utan att ta för mycket av den begränsade tiden i anspråk. De två första  
kvalitativa intervjuerna gjordes för att samla in data och bidra till en bred grund för  
designarbetet. En kvantitativ datainsamling hade bidragit till en längre startsträcka i och 
med att mer data skulle sammanställas och analyseras. Detta ansågs därför inte som ett  
passande val för denna studie. De expertintervjuer som genomfördes följde även de den 
kvalitativa intervjumetoden. Tanken var att få förstahandsinformation, kring förpack- 
ningarnas användning, från de som är vana vid att handskas med läkemedel dagligen. 

Den cross-case analys som använts anses som en relevant och efektiv metod för att 
strukturera upp tidigare studier och få fram betydelsefull data. Kritik kan riktas mot det 
låga antalet fall (tre) som använts. Dock är dessa studier speciikt inriktade på designen av 
läkemedelsförpackningar och anses därför ge en bra bild av problemområdet. Fler fall hade 
kunnat studeras för att bättre säkerställa analysens resultat.

Den utforskande designmetoden som har använts har varit till stor hjälp för att få en 
överblick av olika designalternativ. Med teorierna kring designprinciper i åtanke skapades 
relevanta designval. Dock hade de olika designalternativen kunnat testats utav oberoende 
personer för att på ett enkelt sätt kvalitetssäkra att rätt designbeslut gjorts. 
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3. Teori
3.1 Intervjuer
Intervjuer som har en låg grad av standardisering innebär att den som intervjuar  
anpassar frågorna beroende på vilka svar som ges av intervjuobjektet. I helt standardiserade 
intervjuer ställs frågorna i samma ordning för varje intervjuperson. Helt standardiserade 
intervjuer är lättare att mäta och används därför om det är viktigt att jämföra och gen-
eralisera svaren. När man talar om grad av strukturering så handlar det om storleken på 
intervjupersonens svarsutrymme. Helt strukturerade intervjuer ger den som intervjuas ett 
litet utrymme att utforma sina svar och svaren blir relativt förutsägbara medan en  
ostrukturerad intervju ger intervjupersonen ett stort utrymme för att själv kunna utforma 
sina svar. I helt strukturerade intervjuer ställs frågor med fasta svarsalternativ som till exem-
pel ja och nej frågor medan ostrukturerade intervjuer använder sig av öppna frågor med 
ett friare svarsutrymme. (Patel & Davidson, 2012)

 

En kvalitativ intervju kännetecknas genom att den har låg struktuering medan  
kvantitativa intervjuer använder sig av frågeformulär med standardiserade frågor. Med en 
kvalitativ semistruktuerad intervju menas att forskaren förbereder en lista med speciika  
teman som ska tas upp under intervjun men intervjupersonen har fortfarande stor  
möjlighet att utforma sina svar. Målet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och  
identiiera egenskaper och beskafenheten hos något som till exempel kan vara intervju-
personens livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. (Patel & Davidson, 2012)

3.2 Expertintervjuer
Enligt Goodwin (2009) bör det genomföras intervjuer på intressenter inom området för 
att förstå den aktuella branchen. Intressenter är de personer inom den aktuella  
organisationen som antingen inansierar, tillverkar, provar, marknadsför, säljer och/eller 
stödjer produkten. Intressenter kan även vara andra personer som påverkar produkten. 
Goodwin (2009) tar upp experter inom området som ett förslag på tänkbara intressenter. 
Dessa intressenter är kunniga inom domänen och är insatta i användarnas beteenden till 
viss mån. Därför har experterna möjlighet att ge bred och djup kunskap om den speciika 
branschen.

Goodwin (2009) rekommenderar att lista upp de huvudområden som planeras att tas upp 
innan expertintervjuerna. Intervjuerna bör i synnerhet ske ansikte mot ansikte då det blir 
enklare för intervjuobjekten att bedöma trovärdigheten hos den som intervjuar.  
Intervjuerna bör även ske individuellt med intressenterna för att höra intervjupersonernas 
olika synvinklar. (Goodwin, 2009)

3.3 Designmetoder
3.3.1 Cross-case analys
Metoden går ut på att gruppera och jämföra olika fall och identiiera trender och  
beteendemönster. Detta kan göras utifrån den data som samlats in genom teoretiska efter-
forskningar och egna undersökningar. Ett krav för att metoden ska fungera optimalt är att 
först förstå varje enskilt fall innan en jämförelse och sammanställning påbörjas. Det inns 
två principer när man analyserar insamlad data enligt denna metod: »Deductive reasoning« 
och »Inductive reasoning«. I den första utgår analysen från en hypotes som insamlad data 
sedan jämförs med. I den andra sammanställer man data först och tar sedan fram en gener-
ell teori. (Goodwin, 2009)
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3.3.2 Utforskande designmetod
Enligt Gaver och Martin (2000) är första steget i designprocessen att ta fram olika design-
alternativ för ett ändamål. Därefter ska fördelar och nackdelar ställas upp för varje design-
alternativ och sedan ska ett designalternativ väljas ut som på lämpligast vis löser ändamålet 
som önskas (Gaver och Martin, 2000).  

3.4 Designprinciper
Under detta kapitel tas teorier upp som behandlar välkända designprinciper och som har 
legat till grund för designarbetet.

3.4.1 Hierarki
Hierarki skapas visuellt genom variation i skala, värde, färg, yta, placering med mera. Utan 
visuell hierarki blir den graiska designen tråkig och svår att navigera. Den visuella  
hierarkin kontrollerar hur ett meddelande levereras och vad meddelandet ger för påver-
kan till mottagaren. Till exempel så kan den graiska designern navigera läsaren i typograi 
genom att använda sig av gruppering, mellanrum, indrag, teckenstorlek, och olika tecken-
snitt för att skapa en tydlig och beskrivande hierarki. Ett annat exempel där hierarki ofta är 
nödvändigt är för objekt i en serie som exempelvis i produktserier för att kunna skilja dem 
åt. (Lupton & Phillips, 2008)

Hierarkin på förpackningen är framgångsrik när informationen är lätt att läsa av och när 
designelementen läses i en logisk ordning. En bra hierarki uppstår när elementen är organ-
iserade efter hur viktiga de är, när informationen på förpackningen är lätt att förstå och när 
produktskillnader är lätt att upptäcka och diskutera. (Klimchuk & Krasovec, 2006)

3.4.2 Kontrast
Kontrast inom visuell kommunikation skapar dynamik och spänning samtidigt som den 
kan ge en naturlig ingång till det visuella materialet. Det handlar om storleksskillnader i 
exempelvis text och bild eller styrkekontrast, där feta rubriker kontrasterar mot luftigare 
typograi. Kontrast kan även skapas genom färg och form. (Bergström, 2009)

3.4.3 Typograi
I förpackningsdesign är typograin den primära kanalen för kommunikation av produk-
tnamn, produktens funktion och nödvändig fakta som ska fungera till en bred konsu-
mentpublik. I slutändan blir typograin i förpackningsdesignen en av de mest betydande 
elementen när det gäller det visuella uttrycket av produkten. Läsbarhet, tydlighet, lästid, 
storlek, form, och stil är faktorer som påverkar efektiviteten i kommunikationen av  
typograin. (Klimchuk & Krasovec, 2006)

Regler för hur typograi ska användas på förpackningar är inte densamma som för andra 
trycksaker. Detta på grund av att information ska förmedlas på ett tredimensionellt  
medium, på ett visst avstånd, till människor med olika kulturer, under en kort tid. Därför 
krävs det att typograin på förpackningen är läsbar och tydlig några steg ifrån butiks- 
hyllan, att typograin är anpassad för den tredimensionella strukturen, förståelsebar för en 
bred kundgrupp samt trovärdig och informativ i sin produktinformation. (Klimchuk & 
Krasovec, 2006)
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Klimchuk och Krasovec (2006) menar att det är viktigt med typograins personlighet i 
förpackningsdesignen. Varumärkets namn och produktnamnet är vad kunden associerar till 
mentalt och emotionellt och därför bör typograin som används för elementen vara unikt 
och identiiera varumärket. I utformningen av förpackningens typograi är det även viktigt 
att begränsa teckensnitt. Tre olika teckensnitt rekommenderas som en generell begränsning 
för förpackningens framsida. Ibland räcker det med att enbart variera skärningar av ett och 
samma teckensnitt för att ge förpackningen ett rent och enhetligt intryck. I utformandet 
av en varumärkesfamilj rekommenderas det att vara konsekvent i användandet av typo-
grai när det gäller personlighet, stil, positionering och hierarki för att skapa ett enhetligt 
utseende. (Klimchuk & Krasovec, 2006)

Hierarki i typograin kan skapas genom designprinciperna positionering, anpassning, 
förhållande, skala, tyngd, kontrast och färg i förpackningsdesignen. Hierarki kan även  
skapas genom variation i teckenstorlek. Till exempel så bör varumärkesnamnet och logo-
typen vara större än produktbeskrivningen och all copy som står på framsidan av för-
packningen måste synas en bit ifrån butikshyllan. De teckenstorlekar som väljs bör alltid 
vara lämpliga i jämförelse till de andra elementen på förpackningen och till storleken på 
förpackningen. (Klimchuk & Krasovec, 2006)

3.4.4 Val av färg
Funktionell färg deinieras av att färgen stödjer och förbättrar produkten i dess fysiska 
och kommunikativa funktion. Detta i kontrast till icke-funktionell färg som, genom sin 
kosmetiska funktion, är till för att förföra. Den funktionella färgen bör användas för att 
attrahera, genom exempelvis kontrasterande och avvikande färger, informera, genom de 
associationer som vi har till vissa färger, och strukturera, genom färgkodning för att dela in 
och gruppera information. (Bergström, 2009).

Färgen på en förpackning talar om produktens personlighet, drar uppmärksamhet till dess 
attribut och möjliggör att produkten skiljer sig från sina konkurrenter. Val av färg kan 
indikera kultur, kön, ålder, etnicitet, visa på produktkategori och diferentiera produktvari-
ation så som skillnader i ingredienser, smaker och dofter. (Klimchuk & Krasovec, 2006)

3.4.5 Förpackningens framsida
Den primära display ytan (Primary Display Panel (PDP)) är ytan som är reserverad för 
varumärkesidentiteten och de primära kommunikationselementen på förpackningen 
och denna yta anses vara framsidan på förpackningen. Alla förpackningar har en PDP 
oavsett struktur eller material. PDP:n innehåller de viktigaste visuella aspekterna av 
förpackningsdesignen som är den visuella kommunikationen av marknadföringen och 
varumärkesstrategin. Dess huvuduppgift är att sälja in förpackningsdesignen i den miljö 
produkten säljs. (Klimchuk & Krasovec, 2006)

Enligt Klimchuk och Krasovec (2006) ska en väldesignad PDP:
... kommunicera marknadsföringen/varumärkesstrategin efektivt.

... illustrera produktinformationen tydligt.

... betona information genom hierarki och är inte vara för klottrig utan ska vara lätt att läsa.

... visa på funktion, användning och ändamål av produkten visuellt. 

... förklara användningen och direktionen av produkten efektivt.

... skilja produkten från konkurrenterna.

... utmärka produkten på butikshyllan och i relation till andra variationer av produkten.
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3.5  Viktiga designelement för 

läkemedelsförpackningar
Detta kapitel tar upp teorier speciikt kring läkemedelsförpackningar. Även dessa teorier 
har sedan legat till grund för designarbetet. 

3.5.1 Läkemedelförpackningarnas PDP
En engelsk studie från National Patient Safety Agency (2007, A) tar upp olika faktorer att 
förbättra kring utformningen av läkemedelsförpackningar. Ett problem som tas upp är det 
faktum att många läkemedel har för mycket information tryckt direkt på framsidan, ofta i 
en liten teckengrad. Detta bidrar till att viktig information är svår att hitta. Man föreslår att 
PDP:n endast ska innehålla den allra viktigaste informationen. Man tar upp det generiska 
namnet (namnet på den aktiva substansen i läkemedlet), styrkan, användning och varningar 
som speciellt viktiga element att ha med på förpackningens PDP. 

3.5.2 Läsbarhet på läkemedelförpackningar
När det gäller läsbarheten på läkemedelsförpackningar så har tidigare forskning tittat på 
nya designkonstruktioner för att förhindra felmedicinering som uppkommer på grund av 
förvirring när läkemedel har liknande läkemedelsnamn (Hellier m. l., 2006). Förvirring 
sker främst, kring namnlika läkemedel, när dessa läkemedel beinner sig i samma kontext, 
så som positioneringen av produkterna i hyllor och i namnlistor (Emmerton & Rizk, 
2012). För att undvika förvirring kring namnlika läkemedel kan sektioner av läkemedels-
namnen skrivas i versaler för att tydligare betona skillnaderna mellan liknande läkemedels-
namn, exempelvis: cefoTAXim och cefuROXim. Metoden kallas för “Tall Man Lettering” 
och har undersökts i en eyetracking (ögonrörelse detektor) studie där det visade det sig 
att användningen av Tall Man Lettering bidrog till att deltagarna bättre kunde identiiera 
läkemedel. (Hellier m. l., 2006)

I en studie från 2007 gjord av Läkartidningen framgår det att förväxlingsrisken i fall som 
det ovan nämnda är hög. Resultaten från denna studie pekar även på att läkemedlets gen-
eriska namn är att föredra framför de produktnamn som används idag. (Lindros & Eldh, 
2008)

Även storleken på texten kan underlätta läsbarheten och kan uppmärksamma information 
tydligare och bör därför övervägas, särskilt för äldre användare. En av anledningarna till att 
texten inte kan förstoras beror på för litet utrymme att placera texten på men en utveck-
ling av förpackningsdesignen av läkemedelsförpackningar skulle kunna utvinna detta prob-
lem. Läsbarheten på läkemedelsförpackningar ökar då större teckenstorlek i kombination 
med större vita ytor används. (Hellier m. l., 2006)

3.5.3 Läkemedlets namn
Läkemedlets generiska namn rekommendras att användas istället för de produktnamn som 
används på läkemedelsförpackningar idag (Lindros & Eldh, 2008). När en patient skiftar 
mellan olika tillverkare för ett och samma läkemedel kan patienten förvirrad, vilket beror 
på att läkemedlets generiska namn är i en betydligt mindre teckengrad än produktnamnet 
(Lalor, 2011). Eftersom produktnamnen på samma läkemedel från olika tillverkare skiftar, 
innebär det att de framstår som helt skilda läkemedel. Att detta är ett problem bekräftas av 
att läkemedelsverket på regeringens begäran har undersökt möjligheterna till generisk  
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förskrivning, vilket innebär att man, på recepten, istället för produktnamn skriver ut 
läkemedlets generiska namn (Läkemedelsverket, 2012). Det rekommenderas att man 
särskiljer mellan det generiska namnet och produktnamnet genom färg, tall man lettering 
eller användning av olika teckengrad. (NPSA, 2007 A)

3.5.4 Läkemedlets styrka
Vad gäller styrkan på själva läkemedlet skrivs detta ibland ut på ett sätt som kan vara miss-
visande. Att ange koncentrationen per ml, när själva doserings enheterna inuti förpacknin-
gen är på 5 ml, kan skapa förvirring. En rekommendation är istället att skriva ut den totala 
kvantiteten av det aktiva ämnet per total enhetsvolym. Exempelvis blir då 5mg/ml istället 
25mg/5ml. Det rekommenderas även att skriva ut de enskilda enheternas volym och styr-
kan per ml i en lägre teckengrad som kompletterande information. (NPSA, 2007 A).

3.5.5 Doseringsetikett
Den doseringsetikett som klistras på förpackningen riskerar att täcka över potentiellt viktig 
information. Ett förslag är att avvara en speciik yta för denna etikett, gärna i nära relation 
till det generiska namnet och styrkan. (NPSA, 2007 A)

3.5.6 Klassiicering av läkemedel (ATC-systemet)
Det system som idag används för klassiisering av läkemedel heter ATC-systemet (Anatom-
ical Therapeutic Chemical Classiication). Det rekommenderas utav WHO (World Health 
Organization) och är främst ett system för att underlätta studier i läkemedels- 
användning (Läkemedelsverket, 1999). Enligt ATC-systemet delas läkemedlen upp efter 
deras huvudindikation i 14 olika huvudgrupper:

A: Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

B: Blod och blodbildande organ

C: Hjärta och kretslopp

D: Hud

G: Urin- och könsorgan samt könshormoner

H: Hormoner exklusive könshormoner

J: Infektionssjukdomar

L: Tumörer och rubbningar i immunsystemet

M: Rörelseapparaten

N: Nervsystemet

P: Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel

R: Andningsorganen

S: Ögon och öron

V: Varia

En expertgrupp vid WHO-centret i Oslo skapar vid förfrågan nya koder för läkemedel. 
Det betyder att läkemedelsverket, i samband med att ett läkemedel godkänns, skickar in 
en förfrågan till centret. Sedan är det WHOs internationella expertgrupp, bestående av 13 
representanter för WHO:s sex globala regioner, som fattar de formella besluten. (Läkeme-
delsverket, 1999) 
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Detta system har över de senaste 40 åren visat sig fungera bra vid nationella och interna-
tionella jämförelser, exempelvis vid utvärdering för hur informationsåtgärder har fungerat 
och påverkat användningen och vid bedömning av läkemedlets säkerhet. Läkemedelsverket 
har länge använt systemet för administrativa ändamål, exempelvis i biverkningsregistret. 
(Läkemedelsverket, 1999) 

I det Medilabel Safety System som tagits fram i Danmark, används färgkodning i samband 
med ATC-kodningen på läkemedelsförpackningar (se Figur 1). Färgsystemet är baserat på 
ett internationellt erkänt system. (Amgros, 2007)

3.5.7 Varningar
Tidigare studier beskriver att de varningar kring allergirisker och speciellt höga doseringar 
inte ges tillräcklig prioritet i utformningen då dessa ofta försvinner in i övriga textmassor. 
Det rekommenderas att separera och diferentiera varningarna från övrig text. Ett exem-
pel på en viktig varning som inte framhävs tillräckligt är det faktum att vissa läkemedel 
behöver spädas innan användning. I värsta fall innebär det att en dödlig dos administreras. 
(NPSA, 2007 A) I Amgros pressentation av det danska Medilabel Safety System används en 
tonplatta som är uppdelad i sektioner för att markera spädning. (Amgros, 2007)

I Amgros pressentation av det danska Medilabel Safety System beskrivs hur särskilt farliga 
läkemedel märks ut genom att förpackningen får en gul bakgrund. Detta gäller exempelvis 
läkemedel där en enstaka dos kan ha dödlig utgång. (Amgros, 2007)

3.5.8 Användning av färg
Färger används idag som ett verktyg för diferentiering av olika läkemedelsbolag. Istället 
för att färgen berättar något viktigt om själva läkemedlet så används färgen som ett verktyg 
för att bygga ett varumärke. Detta bidrar till att färgen på förpackningarna inte är hjälpsam 

A A A A A A A A A A A A A A A
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B B B B B B B B B B B B B B B

C C C C C C C C C C C C C C C
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A: Drugs for the alimentary tract & metabolism 

B: Drugs extracted from blood and drugs for 
 blood-forming organs 

C: Drugs for the cardiovascular system 

D: Dermatologicals

G: Genitourinary system & sex hormones

H: Systemic hormonal preparations 

J: Anti-infectives for systemic use 

L:  Cancer drugs & antineoplastic & 
 immunomodulating agents 

M: Drugs for the musculo-skeletal system 

N:  Drugs for the nervous system

P:  Antiparasitic products

R:  Drugs for the respiratory system

S:  Drugs for the sensory organs

V:  Various drugs
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utan faktiskt ökar risken för att fel läkemedel blir valt. En rekommendation är att färgen 
istället ska användas för att framhäva viktig information som skiljer olika läkemedel åt. Det 
kan exempelvis vara namnet eller styrkan på läkemedlet. (NPSA, 2007 A)

Enligt undersökningar har det bevisats att färgkodning på läkemedelsförpackningar kan 
användas för att reducera felmedicinering. Ett vanligt misstag är att farmaceuter väljer fel 
styrka av ett läkemedel när de plockar ut dessa ur hyllan. Ett läkemedels styrka är sällan 
väl markerad eller kodad. Om styrkan var färgkodad så att exempelvis 10 mg och 100 mg 
representerades av olika färger, skulle det bli svårare att blanda ihop de olika läkemedelssty-
rkorna. (Hellier m. l., 2013) 

Färgkodning används i lera länder och rekommenderas för att underlätta drogidentii-
ering. I USA, Australien, Nya Zeeland och Kanada används en standardiserad färgkodning 
där anestesimedel är färgkodade efter ämnesklass och där till exempel muskelavslappnande 
bär orange etikett och induktionsmediciner är gulmarkerade. I en undersökning där man 
skulle mäta skillnaden i avläsningen på läkemedelförpackningar som var färgkodade efter 
olika styrkor med läkemedelförpackningar som inte var färgkodade efter styrkan, upptäck-
tes det att de färgkodade förpackningarna var tydligt efektivare och gav bättre resultat i 
korrekt dosering och i dosmätning. (Hellier m. l., 2013)  

Det har tidigare tagits fram ett färgkodningssystem för läkemedlens styrka i Danmark och 
som används aktivt på Danmarks läkemedelsförpackningar (se Figur 2). Styrkorna graderas 
med en skala som går från en kall blå färg till en varm röd färg. Återkommande i systemet 
är att den blå färgen alltid representerar den lägsta styrkan och rött representerar den 
starkaste styrkan. Om ett läkemedel endast inns i en styrka blir elementet för styrkan vit. 
Systemet underlättar att skilja mellan upp till fem olika styrkor för ett och samma läkeme-
del. (Amgros, 2009)
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4. Datainsamling
4.1 Intervjuer
De kvalitativa, semistrukturerade intervjuerna gav en grund och riktning åt det vidare 
designarbetet. Genom dessa kunde sedan en tydligare övergripande problembild målas upp. 
Inför intervjuerna förbereddes det ett antal frågor som fungerade som stöd under in-
tervjuerna (se Bilaga 1: Frågor till intervjuer). Intervjuerna har sammanställts och analyser-
ats efter den metod som beskrivs i metodavsnittet 2.2.3 Sammanställning av intervjuer. Här 
nedan följer en sammanställning av den information som intervjuerna gav.

Förpackningar med liknande utseende

Ett problem idag är att läkemedelsbolagen i många fall har liknande förpackningsdesign för 
olika sorts läkemedel. Exempelvis används samma färger och logotyp, samtidigt som dessa 
element får en liknande placering på de olika förpackningarna. Detta gör att helt olika 
sorters läkemedel kan ha väldigt lika utseende och form. Intervjuobjekt 2 beskriver prob-
lemet:

»Att samma företag har samma logga på sina förpackningar kan vara ett jätte problem. Exempel-

vis kan en hjärtmedicin se likadan ut som en medicin för något helt annat. Då är det lätt hänt att 

kunden äter med ögat då denne ser samma logotyp på förpackningarna och tror att det är samma sak. 

Om man tex. har två olika mediciner hemma för olika besvär är det lätt att man blandar ihop dem 

om de har likadan logga.«

Ett bra exempel på snarlik utformning är läkemedlen Atenolol och Spironolakton (se Figur 
3) från varumärket Takeda. De är två helt olika läkemedel med en liknande design vilket 
gör det lätt att förväxla dem med varandra. Även Logimax & Seloken från varumärket Az-
tra Zeneca (se Figur 4) är två läkemedel som liknar varandra i utformningen.

Låg prioritet för det generiska namnet

Ett problem, som är vanligt, är att man inte prioriterar det generiska namnet i utformnin-
gen av läkemedelsförpackningar. Oftast ges det mindre utrymme till det generiska namnet 
än produktnamnet. Produktnamnet kan vara något som liknar det generiska namnet men 
ibland är det något helt annat. Detta i kombination med att det generiska namnet ges ett 
alldeles för litet utrymme ger upphov till förvirring. Intervjuobjekt 1 beskriver problemet:

»Texten är alldeles för liten. Ibland kan man inte ens med glasögon läsa vad det står.«

Figur 3 Figur 4
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Ett bra exempel på detta är läkemedlet Behepan från varumärket Pizer och läkemedlet 
Betolvex från varumärket Actavis (se Figur 5), där det generiska namnet är skrivet i en 
mycket låg teckengrad. Eftersom de i läkemedelsverkets ögon är likartade läkemedel så 
kan dessa skrivas ut som substitut för varandra. Förvirring kan då uppstå då de har olika 
produktnamn även fast de innehåller samma aktiva substans.

Läkemedel med liknande namn

Vissa läkemedel har liknande uttal eller namn med liknande ordbild. Detta utgör en faktor 
för förväxling menar Intervjuobjekt 2 och visade läkemedlen Losartan och Loratadin som 
exempel för detta (se Figur 6). Dessa två läkemedel har lika namn, trots att de behandlar 
olika besvär, den ena är för hjärtat och den andra är för behandling av allergier.

Lika utseende för olika styrka

Ett annat exempel på problematisk förpackn-
ingsdesign är när samma läkemedel, fast med 
olika styrka har liknande utseende. Ett exempel 
på detta är Prednisolon Alternoova 5 mg och 10 
mg (se Figur 7). Det som särskiljer dessa för-
packningar är färgen och sifran i cirkeln som 
indikerar styrkan. I övrigt är de väldigt lika.

Byte av läkemedel månadsvis

Intervjuobjekt 2 beskriver ett problem som är en produkt av deras inköpsmodell, där det är 
priset som styr vilka varor som inns att tillhandahålla:

»Varje månad byter vi läkemedel från olika leverantörer och då ändrar förpackningen färg vilket gör 

att det inte inns någon balans i utseendet. Att det byts förpackningar är det som upplevs som det 

största problemet.«

Då de själva inte får bestämma vilka läkemedel som säljs, vilket bestäms av läkemedelsver-
ket, blir konsekvensen att läkemedel månadsvis byts ut till motsvarande läkemedel från en 
annan tillverkare. Detta är i läkemedelsverkets ögon inget problem då det tekniskt sett är 
samma läkemedel. Men från ett användarperspektiv uppstår det problem då användare tror 
att de har fått fel läkemedel då det har ett annat namn än man är van vid och förpacknin-
garna skiljer sig åt till utseendet.

Figur 5 Figur 6

Figur 7
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Indikation

I många fall skriver inte läkaren ut indikation i sin doseringsanvisning. Detta kan ge  
upphov till förvirring om man exempelvis har många olika läkemedel att hålla reda på då 
indikationen ska belysa användaren om vilka symptom man försöker motverka med det 
speciika läkemedlet. Intevjuobjekt 2 beskriver problemet:

»Det är ju egentligen ett lagkrav att läkaren ska skriva på indikation när denne skriver ett recept men 

det är inte alltid det görs av olika anledningar. Det är bra att det står en indikation för att underlätta 

för kunden om vad dom ska använda den till.«

Varunummer

För att undvika att fel läkemedel administreras kontrollerars varje läkemedels varunummer 
mot numret på det digitala receptet från läkaren. Denna kontroll är till för att minimera 
risken för felmedicinering. Intervjuobjekt 1:

»Varunummer fungerar som ID för varje förpackning.«

4.2 Cross-case analys för designelement
Utifrån de studier som redan gjorts på området, utkristalliseras de designelement som 
främst bör ha tydliga riktlinjer vid design av läkemedelsförpackningar. De fall som har valts 
för att analyseras närmare är sådana som tar upp och diskuterar olika problemområden 
med läkemedelsförpackningar speciikt. Den metod som används grundar sig i Goodwins 
(2009) cross-case analys där insamlad data analyseras och en sammanställning görs. 

Det första fallet utgår ifrån det förslag som Läkemedelsverket och nätverket för patientsäk-
erhet tagit fram kring att förbättra patientsäkerheten genom en förbättrad design (Patient-
försäkringen LÖF, 2010). Utgångspunkten har varit en undersökning som utförts bland 
cheläkare och läkemedelskommittéer och syftar till att minska läkemedelsförväxlingar. 
Det andra fallet utforskar rapporten Design For Patient Safety: A Guide To Graphic Design Of 

Medication Packaging som tagits fram av National Patient Safety Agency (2007, B) i Eng-
land. I denna rapport vill man genom olika designförslag få fram säkrare märkningar av 
läkemedel. Det tredje fallet behandlar Amgros presentation av det Medilabel Safety System, 
som tagits fram för att förbättra läkemedelsförpackningarnas säkerhet genom en ny design 
(Amgros, 2007). 

4.2.1 Fall 1
Nätverket för patientsäkerhet och läkemedelsverket tycker att ett nationellt förslag för hur 
läkemedelsförpackningar ska utformas i sin förpackningsdesign bör tas fram. Det nationella 
förslaget ska reglera var på förpackningen olika designelement som läkemedelsnamn, 
beredningsform och styrka ska placeras.  Förslaget ska även reglera hur varje element ska 
utformas genom t.ex. färgkodning, symboler etc. I sin undersökning som genomfördes 
år 2010 framkom vissa särskilt viktiga fokuspunkter där en viktig aspekt var att generisk 
förskrivning ska ske och att det generiska namnet får störst hierarki på förpackningarna. 
Samtidigt förespråkas även en standardisering av placeringen av element så som namn, sty-
rka och streckkoder. Vidare anses det vara av stor vikt att ta fram en särskild markering för 
spädning och för speciellt farliga läkemedel. Det är även viktigt att märkning sker på lera 
sidor av läkemedelsförpackingarna. (Patientförsäkringen LÖF, 2010)
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4.2.2 Fall 2
National Patient Safety Agency (2007, B) 
har i sin rapport Design For Patient Safety: A 

Guide To Graphic Design Of Medication Packag-

ing, tagit fram designförslag (se Figur 8) för 
en säkrare märkning av läkemedel.  Rap-
porten tar upp särskilt viktiga faktorer att 
förbättra kring utformningen av läkemedels-
förpackningar, vilka listas här nedanför.

 

Det är viktigt att…
…ha en plats för placering av doserings-
etikett.
…placera doseringsetiketten i nära relation 
till det generiska namnet och styrkan.
…ha viktig information på lera sidor av förpackningen.
…använda vita ytor för att tydliggöra viktig information.
…tydliggöra det generiska namnet.
…använda Tall Man Lettering för att särskilja namnlika läkemedel.
…skilja olika styrkor åt.
…använda tydliga skärningar av teckensnitt, så som bold eller semi-bold.

…ha stark kontrast mellan bakgrund och typograi.

4.2.3 Fall 3
I Amgros (2007) presentation av designbyrån e-Types ”Medilabel safety system”, som tagits 
fram för ett antal danska läkemedels- och patientsäkerhetsorganisationer, beskrivs vilka ele-
ment på förpackningarna som anses vara viktigast att fokusera på (se Figur 9). De två vikti-
gaste elementen anses vara produktnamnet och styrkan hos läkemedlet och att dessa två el-
ement ska vara tydliga är av hög prioritet. Vidare anses läkemedelsformen (injektionsvätska, 
tablett, etc), antalet enheter i förpackningen samt förpackningssätt (injektionslaska, ampull, 
blisterförpackning, etc) vara viktig information att framhäva på förpackningen. Övriga 
element och viktiga designprinciper som tas upp i rapporten är ATC-kod, färgkodning av 
styrka, märkning för spädning och för särskilt farliga läkemedel (Amgros, 2007). 
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4.2.4 Cross-Case sammanställning
I denna sammanställning, av de tre ovan beskrivna fallen, listas det som är särskilt viktigt att 
fokusera på vid utformningen av läkemedelsförpackningar:

 

•	 Generiska namnet

•	 Styrkan

•	 Markering för spädning

•	 Markering för särskilt farliga läkemedel

•	 Färgkodning för olika styrkor

•	 Viktig information på lera sidor

Det generiska namnet och styrkan framhävs i alla tre fallen som de viktigaste elementen 
att fokusera på och tydliggöra. Vidare tar två av studierna upp markering för spädning och 
särskilt farliga läkemedel som en viktig aspekt att tydliggöra. Till sist nämner två av fallen 
vikten av att särskilja på olika styrkor för ett läkemedel och att relevant information inns 
på lera sidor av förpackningen. 
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5. Framtagning av referensdesign
För att ta fram en referensdesign till läkemedelsförpackningar har först en utforskande 
designmetod använts för att skapa en grund för designarbetet. Utifrån denna grund be-
hövdes ingen vidare designutforskning utan andra viktiga faktorer och element kunde 
diskuteras utifrån teorin och intervjuer. Efter detta följer en detaljerad beskrivning av den 
färdiga referensdesignen. 

5.1 Utforskande designmetod
För att fastställa utformningen av läkemedelsförpackningens olika element som framkom i 
cross-case analysen har den utforskande designmetod av Gaver och Martin (2000), som ti-
digare nämnts och diskuteras, använts. De designelement som metoden appliceras på är det 
generiska namnet, produktnamnet, styrkan, Tall Man Lettering och ATC-kodningen. Dessa 
har valts ut för att de ansågs ge en bra grund för referensdesignen och därför behövdes 
placeras ut tidigt. I utformningen av alla designelement har hänsyn tagits till de design-
principer som tidigare nämnts och de studier som redan gjorts kring läkemedelsförpackn-
ingar (3.4 Designprinciper resp. 3.5 Viktiga designelement för läkemedelsförpackningar). I 
de alternativ som följer har endast förpackningarnas framsida analyserats.

5.1.1 Det generiska namnet och produktnamnet
Det har framkommit att det generiska namnet bör ha högre hierarki än produktnamnet 
för att undvika förvirring (3.5.3 Läkemedlets namn). Anledningen till förvirringen beror 
på att produktnamnet skiljer sig från tillverkare till tillverkare och att patienten därmed 
tror att de fått ett annat läkemedel eftersom det helt plötsligt bytt namn (4.1 Intervjuer). 
Fördelen med att ge det generiska namnet högst hierarki är att samma sorts läkemedel då 
uppfattas heta likadant oberoende av tillverkare.

I de designförslag som visas (se Figur 10) har fokus legat i att framhäva det generiska  
namnet framför produktnamnet. Detta innebär att det generiska namnet fått en högre hi-
erarki genom att låta namnet stå i en större teckengrad och i en mer framhävande skärning 
än produktnamnet. Olika placeringar av produktnamnet har undersökts, för att se vilket 
alternativ som framhäver det generiska namnet tydligast. Båda namnen har grupperats ihop 
för att visa att de är kopplade till varandra. I alla designalternativ har båda namnen plac-
erats på förpackningens optiska mittpunkt (lite över förpackningens faktiska mitt) för att 
användaren först ska dras till namnen. Avsikten är att det generiska namnet är det som ska 
synas först av designelementen.

Generisk namn

Produktnamn

Generisk namn

Generisk namn Generisk namn
Produktnamn

Produktnamn

Figur 10
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Alternativ 1

Ett alternativ var att placera produktnamnet till 
vänster över det generiska namnet för att mot-
tagaren inte ska missa att läsa produktnamnet trots 
att det har lägre hierarki än det generiska namnet 
(se Figur 11). Fördelen med detta alternativ är att 
tillverkaren av läkemedlet syns genom produkt-
namnet trots att det står i mindre teckengrad och 
kan vara positivt om mottagaren har tagit ett läkemedel under en längre tid och har vant 
sig vid produktnamnet. En tänkbar nackdel med designalternativet kan vara att det gener-
iska namnet inte får så hög hierarki som möjligt då det inte står först i läsordningen medan 
det är risk att produktnamnet får onödigt hög hierarki

Alternativ 2

Ett annat alternativ är att placera produktnamnet 
under det generiska namnet för att bidra till högre 
chans att mottagaren läser av det generiska namnet 
först (se Figur 12). Placeringen av produktnam-
net under det generiska namnet bidrar till att det 
generiska namnet får en högre hierarki då det står 
först i läsordningen. Fördelen med alternativet är att 
det generiska namnet blir tydligare och som tidigare nämnts bör det generiska namnet ha 
högst hierarki på läkemedelsförpackningar (3.5.3 Läkemedlets namn). En negativ aspekt 
för tillverkaren är att deras särskiljande produktnamn inte syns lika tydligt på grund av att 
produktnamnet läses efter det generiska namnet. Dessutom kommer en inlärningsperiod 
att krävas då användare som är vana att läsa av produktnamnet först ska förstå att det är 
samma läkemedel som de haft tidigare.

Alternativ 3

För att skapa en symmetrisk design har de båda 
namnen centrerats i detta alternativ (se Figur 13). 
På detta vis grupperas de två namnen ihop så att 
de känns som ett element. Detta kan vara bra för 
att försöka säkerhetsställa att produktnamnet läses 
av. Samtidigt försvåras övriga designval då denna 
centrering är svår att bibehålla för övriga element, 
på den lilla ytan som inns att tillgå.

Alternativ 4

Ett annat alternativ är att ta bort produktnamnet 
helt och hållet för att sålla bort överlödiga ele-
ment och skapa en renare design (se Figur 14). 
Tanken är att mottagaren enbart ska behöva läsa av 
det generiska namnet och förstå vad förpackningen 
innehåller. Fördelen med detta alternativ är att det 
inte inns anledning att diskutera vad läkemedlet 
heter. Nackdelen är att användare som använt läkemedel under en längre period kräver en 
inlärningsperiod då det produktnamn som de är vana vid inte längre inns kvar. En annan 
aspekt som försvårar borttagandet av produktnamnet och helt och hållet gå över till gen-
erisk förskrivning är att det innebär stora omstruktureringar av systemet för hela läkeme-
delshanteringen (Läkemedelsverket, 2012).

Generisk namn
Produktnamn

Produktnamn
Generisk namn

Generisk namn
Produktnamn

Generisk namn

Figur 11

Figur 12

Figur 13

Figur 14
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5.1.2 Tall man lettering
Ett problem idag är att läkemedel har liknande läkemedelsnamn. En metod som kan 
förhindra förvirring kring liknande läkemedelsnamn är Tall Man Lettering, som har visats 
bidra till att folk lättare kan läsa av och skilja mellan läkemedel med liknande ordbild. 
(3.5.2 Läsbarhet på läkemedelförpackningar)
 

I följande designförslag har fokus legat i att tydligt skilja på liknande läkemedelsnamn 
genom att använda Tall Man Lettering. För varje alternativ visas två bilder med två stycken 
olika läkemedelsnamn med liknande ordbild för att undersöka om skillnader mellan nam-
nen tydligt framgår. 

Teorin säger att hierarki kan användas i utformandet av förpackningens typograi genom 
kontrast och färg (3.4.3 Typograi). I de alternativ som följer har den del av namnen som 
skiljer sig från varandra märkts ut genom att skriva bokstäverna i versaler. Vidare har det 
tagits fram idéer för hur versaler kan kontrastera gentemot gemenerna ytterligare, genom 
att använda olika färger och nyanser på bokstäverna som teorin föreslår. I varje exempel 
som tas upp skrivs läkemedelsnamnet med en gemen i början av läkemedlets namn för att 
inte blanda gemener och versaler i för hög omfattning. 

Alternativ 1

I det första alternativet (se Figur 15) 
står alla bokstäver i svart text för att 
visa på en samhörighet mellan bok-
stäverna och tydligt visa att alla bokstäver tillhör samma ord trots variationen av gemener 
och versaler. Fördelen med detta alternativ är att bokstäverna bildar en tydlig ordbild. Trots 
att skillnaden mellan de två liknande namnen märks ut med versaler kan risken vara att 
versalerna inte är tillräckligt utmärkande då de har samma färg som resterande bokstäver.

Alternativ 2

Här har versalerna markerats med 
en annan färg för att särskilja de två 
namnen ännu tydligare (se Figur 
16). Det positiva är att den utmärkande färgen ger versalerna en högre hierarki och drar 
uppmärksamhet till sig. Dock kommer den starka färgen tillsammans med övriga element 
bidra till en mer stökig design då det kommer existera ett lertal element med olika färger 
på förpackningen. Att använda färg utanför ett färgkodningssystem anses även bidra till en 
minskad tydlighet i kommunikationsförmågan.

Alternativ 3

I detta exempel (se Figur 17) har 
versalerna utmärkts genom att låta 
dem stå i svart samtidigt som gemen-
erna står i grått. Mer neutrala nyanser på gemenerna bidrar till ett mer neutralt intryck och 
framsidan på förpackningen begränsas till färre utmärkande färger. Den ljusare nyansen på 
gemenerna medverkar samtidigt till att förstärka versalerna och skillnaden mellan namnen. 
Risken inns att hela namnet blir mindre läsbart om den grå tonen är för svag. 

cefuROXim cefoTAXim

cefuROXim cefoTAXim

cefuROXim cefoTAXim

Figur 15

Figur 16

Figur 17
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Alternativ 4

I detta alternativ (se Figur 18) är det 
istället gemenerna som fått färgen 
svart och versalerna en grå nyans. 
Användningen av färgerna bidrar fortfarande till att versalerna sticker ut men har inte lika 
hög hierarki som i föregående exempel. Nackdelen är att detta riskerar att stärka de delar 
av namnen som liknar varandra istället för de som särskiljer. 

5.1.3 Styrka
Enligt studier så är ett problem idag att läkemedelsbolagen använder sig av färger för att 
bygga upp sitt eget varumärke istället för att använda färger för att belysa viktig informa-
tion på förpackningarna. Viktig information kan till exempel vara namnet eller styrkan 
på läkemedlet. Om läkemedlens styrka var färgkodad så skulle det underlätta att särskilja 
läkemedel med olika styrkor åt. Det har tidigare bevisats att läkemedelsförpackningar som 
är färgkodade efter styrkan är betydligt efektivare när det gäller korrekt dosering och 
dosmätning (3.5.8 Användning av färg). Ett stort problem som togs upp under intervjuerna 
var att samma läkemedel, i olika styrkor, kan se nästan identiska ut.

Vid utskrivandet av styrkan rekommenderas det att skriva ut den totala kvantiteten av det 
aktiva ämnet per total enhetsvolym. I styrkan bör det även de enskilda enheternas volym 
och styrkan per ml skrivas ut i en lägre teckengrad som kompletterande information. 
(3.5.4 Läkemedlets styrka) 

I de designalternativ som togs fram för styrkan (se Figur 19), låg fokus i att tydliggöra 
läkemedlets styrka ihop med den färg som indikerar denna. Färgkodningssystemet som an-
vänds kommer utav det danska “Medilabel Safety System” som tidigare presenterats (3.5.8 
Användning av färg).

Alternativ 1

I detta alternativ har styrkan för läkemedlet placerats på 
samma läsrad som det generiska namnet för att gruppera 
de två elementen och visa på en tydlig samhörighet mel-
lan dem (se Figur 20). Det är meningen att styrkan ska 
läsas direkt efter det generiska namnet och på så vis kom-
mer elementen vara först i läsordningen vilket är avsikten 
med designen. I det här fallet så utmärks styrkan genom att låta »50 mg« stå i blå text, där 
färgen kommer utav färgkodningssystemet. Fördelen med designalternativet är att det ska-
pas mycket vit yta på framsidan och mottagaren möts av en ren design. Läsordningen blir 
även naturlig. En nackdel kan vara att färgkodningen på förpackningen inte är tillräckligt 
tydlig och inte är så lätt att upptäcka på längre håll som i hyllor på sjukhus och apotek

cefuROXim cefoTAXim

Figur 18

Figur 19

Figur 20
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Alternativ 2

Här får styrkan på läkemedlet direkt en högre hierarki 
genom att låta ett större element, som i detta fall är en 
tonplatta fylld med blå färg, stå för styrkan för läkemedlet 
(se Figur 21). Det underlättar att läsa av styrkan på håll 
samtidigt som det ger en tydlighet i att rektangeln och 
texten hör ihop. Texten för styrkan har här bytt färg till 
vit för att tydligare synas på den färgade bakgrunden. En 
nackdel med detta alternativ kan vara att störst uppmärksamhet kommer dras till styrkan 
på medicinen istället för det generiska namnet då styrkan består av ett större och mer 
utmärkande fält. Tanken med den slutgiltiga designen är att det generiska namnet ska vara 
det element som syns och läses av först.

Alternativ 3

Här har tonplattan lyttats ner till den nedre kanten av 
förpackningen. Likaså texten i tonplattan för att göra 
styrkan tydligare och samtidigt skapa en ren design med 
mycket vita ytor (se Figur 22). Fördelen med detta ex-
empel är att elementet kan förstorats utan att ta onödigt 
mycket plats. Det negativa med designen är att »50 mg« 
inte står i anslutning till det generiska namnet och det 
inns risk att styrkan inte kommer läsas direkt efter det generiska namnet på grund av att 
styrkan ligger så pass långt ner.

Alternativ 4

I det fjärde alternativet (se Figur 23) har tonplattan för 
styrkan placerats på förpackningens kortsida för att ge 
mer utrymme åt övriga element samtidigt som texten  
»50 mg« placerats i nära relation med det generiska 
namnet, vilket är en fördel. Att ha dessa två element på 
två olika ställen och färgkoda dem i samma färg skapar 
ett samband och gör att färgkodningen kan läsas av på 
ler än ett element. Ett hinder för designen är att det kommer bli problem när designen 
ska placeras på till exempel plastburkar eftersom färgkodningen för styrkan enbart kommer 
synas från ett håll. 
 

Alternativ 5

I detta alternativ är fortfarande tonplattan och texten för 
styrkan två skilda element, för att dra fördel av färg- 
spridningen (se Figur 24). Tonplattan har lyttats ner till 
botten av förpackningen, vilket underlättar när förpack-
ningarna har olika former. Genom den här designen kan 
mottagaren se styrkan från lera olika håll om till exem-
pel förpackningen är en plastburk. Ett problem är att tonplattan inte skapar lika mycket 
utrymme till resterande designelement.
  

Figur 21

Figur 22

Figur 23

Figur 24
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5.1.4 ATC-kod
Ett system som används idag för att klassiicera läkemedel är ATC-systemet, som delar upp 
läkemedlen efter deras huvudindikation, där det inns 14 olika huvudgrupper (3.5.6 Klas-
siicering av läkemedel (ATC-systemet)).  

 

I de designförslag som följer (Se Figur 25) testas efektiviteten av att använda färgkodning 
för ATC-koden på förpackningen. Detta innefattar både ett element för ATC-kodens bok-
stav och kod samt en tonplatta i samma färg. De olika designalternativen har utgått ifrån de 
designalternativ som togs fram för läkemedlets styrka för att undersöka relationen mellan 
dessa element och hur de påverkar varandra. 

Alternativ 1

I det här exemplet (se Figur 26) är tanken att 
tonplattan för ATC-färgkodningen ska placeras i 
nära relation till tonplattan för läkemedlets styrka. 
Detta för att lätt se skillnad om olika läkemedel 
har samma styrka men tillhör olika huvudgrupper. 
Fördelen med detta alternativ är att ATC-koden 
kommer nära färgen som den tillhör (den turkosa) 
och bidrar till att tydliggöra att dessa element hör 
ihop. En nackdel med att de båda tonplattorna ligger så nära varandra är att de lätt kan 
förväxlas. Problemet kan då bli att användaren inte vet vilket element som hör till vilken 
färg trots att de har olika färger. Detta kan det skapa förvirring på grund av att det blir för 
mycket färger och element att hålla reda på.
 

Alternativ 2

Här har tonplattorna lyttats ner för att skapa mer 
vit yta och ett renare intryck (se Figur 27). Dock 
kan en nackdel vara att tonplattorna ses som ett 
element, fast de ska avläsas separat. Detta kan bidra 
till att läsaren tar längre tid på sig att förstå vilka 
element som hör ihop med vad. Det positiva med 
designen är att den skapar en luftigare layout som 
kommer underlätta avläsningen av övriga element. 
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Alternativ 3

Genom att placera tonplattorna på ena kortsidan 
skapas en större vit yta och ger mer plats för övriga 
designelement (se Figur 28). Tonplattan för ATC-
färgkodningen hamnar nära själva ATC-koden och 
dess bokstav, vilket bidrar till att dessa element bät-
tre grupperas. Dock kommer tonplattan som hör 
ihop med styrkan hamna en bit ifrån texten för sty-
rkan vilket försvårar förståelsen av att dessa element 
hör ihop. Ett annat problem med att tonplattorna placeras på kortsidan, är att elementen 
inte kan ses från alla håll om designen appliceras på till exempel en burk.
 

Alternativ 4

I detta alternativ (se Figur 29) har tonplattan för 
ATC-koden tagits bort helt för att skapa en renare 
design med färre element. Detta förbättrar för-
packningens kommunikation då förpackningens 
färgkodning blir enklare att läsa av genom att 
styrkan syns först och ATC-koden fungerar som 
ett komplement. På detta vis kommer det inte 
råda nån tvekan om vilket element som den blåa 
tonplattan, som står för styrkan, hör ihop med. Eftersom ATC-koden redan är färgkodad 
uppe i hörnet kan det bli överlödigt med ännu ett element som står för ATC-koden och 
kan bidra till förvirring.

5.1.5 Sammanställning av utforskande designmetod
Här nedan följer en kort sammanställning av den utforskande designmetoden (se Figur 30).

För det generiskta namnet och produktnamnet har Alternativ 2 valts. Detta alternativ anses 
bidra till en bra läsordning, där det generiska namnet läses innan produktnamnet. Samtidigt 
får det generiska namnet en hög hierarki, vilket är önskvärt då detta element tydligt ska 
diferentiera olika läkemedel från varandra.

För att på bästa sätt framhäva skillnaderna mellan namnlika läkemedel valdes det tredje 
alternativet för Tall Man Lettering. Att använda grå toner, för att förstärka versalerna, anses 
bidra till en renare design än att blanda in någon mer avvikande färg. Samtidigt bidrar de 
grå bokstäverna till att framhäva versalerna på ett tydligt sätt. 
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Vad gäller Styrkan valdes det femte alternativet. Styrkeangivelsen ligger här i nära relation 
till namnet och ges därmed en hög hierarkisk placering. Tonplattan placeras vid förpack-
ningens botten för att den ska synas på bästa sätt på olika sorters förpackningar, så som pill-
erburkar och kartonger. Att färgmarkera sifrorna i styrkeangivelsen ger en tydlig koppling 
till färgkodningen samtidigt som färgen särskiljer detta element från övrig text.  

För ATC-koden valdes det fjärde alternativet. Här togs beslutet att inte använda sig utav en 
tonplattan för ATC-koden. Detta för att dels skapa en renare design och dels för att fören-
kla avläsningen av färgkodningen för förpackningen som helhet. ATC-koden representeras 
av ett färgkodat element med tillhörande bokstav samt själva koden strax under detta. 
ATC-kodningen placeras längst upp i vänstra hörnet för att förenkla att samma placering 
kan bibehållas över olika sorters förpackningar. 

5.2 Typograi och läsbarhet
Hierarki i typograin kan skapas genom designprinciperna positionering, anpassning, 
förhållande, skala, tyngd, kontrast och färg (3.4.3 Typograi). I designen av typograin har 
dessa designprinciper legat i åtanke. Enligt Klimchuk & Krasovec (2006) skapas en ren och 
enhetlig förpackningsdesign genom att endast hålla sig till ett teckensnitt med olika  
skärningar. Klimchuk och Krasovec (2006) rekommenderar även att användandet av 
typograin ska vara konsekvent inom en varumärkesfamilj, när det gäller personlighet, stil, 
positionering och hierarki för att skapa ett enhetligt uttryck genom alla förpackningar. 
Detta bör ligga i åtanke i utformningen av läkemedelsförpackningens typograi. Typograin 
bör hållas enkel och enhetlig.

Typsnittet ska vara lättläst och tydligt. Klimchuk & Krasovec (2006) menar även att det 
är viktigt att typograin på förpackningen går att läsas ett par steg från butikshyllan, fram-
förallt den copy som är på förpackningens framsida. Detta betyder att teckengraden för 
de olika textelementen bör övervägas. Sanserifer har en tydlig ordbild vilket bidrar till att 
teckensnittet syns en bit ifrån förpackningen. Detta är nödvändigt på till exempel sjukhus 
och apotek där lera olika förpackningar kan stå tillsammans i samma hylla eller för  
användare som har ett läkemedel i exempelvis badrumsskåpet. 

Ett problem kring läkemedelsförpackningar är att texten på förpackningen skrivs i en allt 
för liten teckengrad, vilket försvårar läsbarheten i synnerhet för de äldre (3.5.2 Läsbarhet 
på läkemedelsförpackningar). Ett av de viktigaste kraven är att all text ska vara läsbar och 
att äldre och människor med något sämre syn inte ska ha några problem med att läsa all 
text som står på förpackningen. Det har även framkommit att större teckenstorlek tillsam-
mans med större vita ytor ger högre läsbarhet. För att öka läsbarhet på förpackningen bör 
endast de nödvändigaste designelementen placeras på förpackningens framsida, för att 
skapa mycket vit yta.    

5.3 Varningar
Att framhäva varningstext på läkemedelsförpackningar är idag underprioriterat (3.5.7 
Varningar). Det måste anses som fördelaktigt att bryta ut varningarna från övrig text för att 
ge denna text en högre hierarki. Detta kan även göras genom typograi eller färg som sär-
skiljer denna text ytterligare. Speciellt viktiga varningar bör placeras där den syns bra och 
på så vis fånga användarens uppmärksamhet. Ett bra alternativ är därför att placera denna 
text på förpackningens framsida. Vidare bör speciellt farliga läkemedel och läkemedel som 
ska spädas utmärkas extra tydligt. Elementen för särskilt farliga läkemedel och läkemedel 
som ska spädas bör därför prioriteras genom att ha en hög hierarki.
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5.4 Doseringsetikett
Idag inns det ingen speciik plats där etiketten för patientens doseringsanvisning kan 
placeras, vilket bidrar till risken att viktig information täcks över (3.5.5 Doseringsetikett). 
Därför bör en speciell plats avvaras för just detta ändamål. Ett alternativ är att i förväg av-
vika en speciik plats för doseringsetiketten vilket underlättar när etiketten ska klistras på 
förpackningen och vid avläsningen.

5.5 Varunummer
För att undvika att ta fel läkemedel har läkemedelsförpackningar ett varunummer på varje 
läkemedel som hjälper de som jobbar på apotek att skilja på olika läkemedel (4.1 In-
tervjuer). Varunumret fungerar som ett ID för varje förpackning. I framtagandet av för-
packningsdesignen är det därför viktigt att uppmärksamma varunumret men att samtidigt 
inte låta det ta för mycket uppmärksamhet från övriga element. Detta innebär att exem-
pelvis använda en mindre teckengrad samt en avskild placering för att inte ta för mycket 
uppmärksamhet.   

5.6 Slutgiltig Referensdesign 
De element som tidigare diskuterats: generiska namnet, produktnamnet, styrkan och ATC-
koden, bibehåller den placering som tidigare deinerats. Även metoden Tall Man Letter-
ing kommer att tillämpas som tidigare beskrivits. (5.1.5 Sammanställning av utforskande 
designmetod) Här nedan visas en bild på den slutgiltiga referensdesignen (se Figur 31). 
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En viktig aspekt har varit att placera viktiga element på så många sidor av förpackningen 
som möjligt (4.2 Cross-case analys). Detta för att viktig information alltid ska vara tillgäng-
lig, oberoende av hur man staplar förpackningarna i hyllor och skåp. 

Typograi och läsbarhet

Det teckensnitt som har använts är Helvetica Neue. Teckensnittet valdes på grund av att 
det är en sanserif som ger en tydlig ordbild och är lättläst i större och kortare text som till 
exempel i rubriker. Meningen är att alla läkemedelsförpackningar ska ha ett och samma 
teckensnitt för att bilda en konsekvent design. För att navigera läsaren har olika skärnin-
gar och teckengrad använts. Även eftertanke i placering och gruppering av element samt 
användning av färg har utnyttjats för att göra typograin tydlig och skapa hierarki. 

Generiska namnet

Det generiska namnet har en hög teckengrad och en framträdande placering. Detta för att 
ge det generiska namnet en hög hierarkisk ordning. 

Produktnamnet

Strax under det generiska namnet placeras produktnamnet. Produktnamnet skrivs i en 
mindre teckengrad och i en mindre utmärkande skärning. 

Styrka

Styrkeangivelsen står i nära relation till det generiska namnet och produktnamnet. Styrkan 
ska stå i en teckengrad så nära den för det generiska namnet som möjligt. 

Det färgkodningssystem för styrkan som tagits fram i Danmark (3.5.8 Användning av färg), 
har använts som utgångspunkt vid utformandet av ett färgkodningssystem (se Figur 32) 
som fungerar med den nya designen. Skillnaden från det danska systemet är att den gula 
färgen har bytts ut mot en lila färg. Anledningen till att den gula färgen byttes ut var på 
grund av att styrkeangivelsen inte syntes lika tydligt ett par steg från förpackningen. Den 
lila färgen som plockades fram framhävde texten för styrkan tydligare och lades därför till i 
färgsystemet. 

Färgkodningssystemet är till för att skilja läkemedel med olika styrkor åt (se Figur 33). Det 
element som utmärker styrkan med färg är dels den ifyllda tonplattan som ligger längst ner 
i botten av bland annat framsidan på förpackningen och dels de sifror i samma färg som 
står på samma läsrad som det generiska namnet.
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ATC-kod

Utgångspunkten för utformningen av ATC-elementet varit det Medilabel Safety System 
som tagits fram i Danmark (3.5.6 Klassiicering av läkemedel (ATC-systemet)). Detta 
gäller i synnerlighet för färgvalet. ATC-koden och dess färg är tänkt att fungera som en 
säkerhet för att rätt sorts läkemedel valts och samtidigt skapa ännu ett diferentierande ele-
ment på förpackningens PDP. 

Nyttan av systemet illustreras här nedanför av Figur 34 och Figur 35. När två olika läke-
medel har samma styrka, och därmed blir färgkodade med samma färg, blir dessa visuellt 
mycket lika. Det inns då en risk att de lättare förväxlas. Då kan de olika ATC-koderna, 
med tillhörande färg, hjälpa till att skilja läkemedlen åt. Om en av läkemedlen tillhör hjärta 
och kretslopp-kategorin och den andra nervsystems-kategorin, får ATC-koden olika 
färger. Detta medför att mottagaren lättare kan se skillnad mellan de två, genom att notera 
skillnaden i färgerna. 

Doseringsetikett

Det har skapats en ruta för doseringetiketten för att lyfta fram informationen på etiketten 
(se Figur 34 & 35). Placeringen på framsidan, under det generiska namnet och styrkan, har 
valts för att användaren lätt och snabbt ska hitta sin personliga doseringsanvisning. I rutan 
står det »Plats för etikett« för att tydliggöra elementets funktion. 

Storleken på rutan är 93 x 32 mm för större förpackningar och 20 x 32 mm för burkar 
och mindre förpackningar, för att på bästa sätt hantera den etikettform som används vid 
apoteken idag (se Bilaga 3: Mail till Intervjuobjekt 2). 

Varningstext

På framsidan kommer det innas en plats för varningstext, strax över etikettplatsen (se Figur 
31). De varningar som skrivs på framsidan är endast de som är extra viktiga att de läses in-
nan förpackningen öppnas och läkemedlet används. Varningstexten kommer utmärkas med 
röd text för att förhindra att användaren missar informationen. Varningstext på baksidan 
utmärks på samma sätt, med röd text och innehåller mer allmänna varningar. 

Element för spädning

För läkemedel som behöver spädas har tonplattan för styrkan delats upp i sektioner (se 
Figur 36). Denna metod grundar sig i Amgros Medilabel Safety System (3.5.7. Varningar). 
Om läkemedlet endast inns i en styrka, och tonplattan är vit, ska spädning utmärkas med 
svarta sektioner. 

10 mg
Loratadin ratiopharm

Loratadin

100 st

Vnr: 16 43 42

R
R06AX13

Här placeras indikation

25 mg
Lamotrigin ratiopharm

Lamotrigin

100 st

Vnr: 09 84 14

C
N03AX09

Här placeras indikation

Figur 34 Figur 35
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Extra farliga läkemedel

I den danska studien framtogs det en färgkodning där alla läkemedel som var extra farliga 
markerades med gul bakgrund för att det inte skulle vara några tvivel om att det var ett 
farligt läkemedel (Amgros, 2007). Detta är något som inte har testats i denna studie men 
som har begrundats och anses vara ett bra system för att tydliggöra och utmärka farliga 
läkemedel och därmed förhindra felmedicinering (se Figur 36). 

Varunummer

Varunumret på varje förpackning ska alltid placeras i översta högra hörnet på förpacknin-
gens framsida och baksida för att användaren inte ska behöva tveka om vart varunumret 
står och därmed ska varunumret vara enkelt att hitta (se Figur 31). Det är även viktigt att 
varunumret alltid skrivs i en teckengrad som är tydlig och läsbar. 

Antal enheter

Antalet enheter på läkemedelsförpackningar anses som en viktig aspekt att få med i de-
signen enligt e-Types Medilabel Safety System (Amgros, 2007). Antalet enheter i förpack-
ningen skrivs på den tonplatta som markerar styrkan (se Figur 31). Om läkemedlet endast 
inns i en styrka och tonplattan är vit, skrivs denna text i svart.

Logotyp

Logotypen för läkemedlets tillverkare har placerats nere i högra hörnet över tonplattan för 
styrkan på både fram- och baksida (se Figur 31).

Figur 36

Kaliumklorid 20 mg/ml
Injektionsvätska

50 ml

B
ATC: B01

Vnr: 00 00 00

Läkemedlet måste spädas innan användning!
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6. Framtagande av prototyper
Innan prototyperna för expertintervjuerna gjordes, valdes det ut sju stycken läkemedel 
som skulle designas utifrån den nya referensdesignen (se Figur 37). Valen av läkemedel 
grundades i de läkemedel som visades av Intervjuobjekt 2 (4.1 Intervjuer). En prototyp 
grundas på tidigare nämnt exempel där Tall Man Lettering bör användas (3.5.2 Läsbarhet 
på läkemedelsförpackningar). 

Ett exempel från tidigare intervju var läkemedlen med produktnamnen Seloken och Logi-

max som hade liknande förpackningar men innehöll helt olika läkemedel (se Figur 38). 
Två prototyper med den nya designen gjordes för dessa två läkemedel. Detta medför att 
namnet på prototyperna istället blev de generiska namnen för läkemedlen som i det här 
fallet var Metoprolol (se Figur 39) och Felodipin/Metoprolol (se Figur 40). 

Enligt intervjuerna är även Atenolol Nycomed och Spironolakton Nycomed lika i den graiska 
utformningen (se Figur 41). Även dessa förpackningar innehåller två helt olika läkemedel. 
En av likheterna är att produknamnen har en liknande ordbild och det blir svårt att skilja 
mellan namnen när båda slutar med ordet »Nycomed«. I de prototyper som togs fram 
för dessa läkemedel låg den största skiljaktigheten i de generiska namnen: Atenolol och 
Spironolakton (se Figur 42). 

Figur 37

Figur 38

Figur 40Figur 39

Figur 41 Figur 42
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Under intervjuerna visades det två olika styrkor för läkemedlet med produktnamnet 
Prednisolon Alternova där problemet var att styrkorna inte skiljde tillräckligt åt (se Figur 43). 
För detta läkemedel gjordes det två prototyper med olika styrkor. Det generiska namnet 
för detta läkemedel är Prednisolon och blev det namn som ick störst hierarki på de två 
prototyperna (se Figur 44). 

De två sista prototyperna gjordes för att testa efektiviteten av metoden Tall Man Letter-
ing. Ett exempel som tidigare tagits upp och där Tall Man Lettering bör användas är för att 
skilja mellan namnen cefotaxim och cefuroxim (3.5.2 Läsbarhet på läkemedelförpackn-
ingar). Två prototyper gjordes för dessa två läkemedel där Tall Man Lettering användes på 
båda förpackningarna (se Figur 45).   

Figur 43 Figur 44

Figur 45
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7. Expertintervjuer
Med hjälp av de prototyper som framtagits har två semistruktuerade intervjuer genomförts 
enligt den metod som Goodwin (2009) beskriver (3.2 Expertintervjuer). Dessa intervjuer 
har genomförts på två experter inom området. Intervjuerna genomfördes med en expert i 
taget för att få personliga svar. Innan intervjuerna skrivs det ner ett antal frågor som skulle 
tas upp (se Bilaga 2: Frågor till expertintervjuer). Intervjuobjekten, som här nedanför kom-
mer att kallas för Expert 1 och Expert 2, arbetar som tekniker respektive receptarie på en 
välkänd apotekskedja.

Generiska namnet

Angående bytet till att använda det generiska namnet för läkemedlen anser Expert 1 att 
det kommer medföra mindre problem och diskussion med kunden vid byte av läkemedel. 
Läkemedlen från olika tillverkare kommer att heta likadant och det kommer därmed bli 
lättare att påvisa för kunden att det faktiskt är samma läkemedel. Expert 2 anser också att de 
generiska namnen kommer att underlätta och göra arbetet smidigare, exempelvis då man 
inte talar samma språk.
 

»Substansnamnet är bra att använda och har efterfrågats. Det skulle underlätta arbetet.« – Expert 2

Tall Man Lettering

Vidare tycker Expert 1 att Tall Man Lettering systemet verkar bra vid namnlika läkemedel 
för att skillnaden mellan namnen framträder tydligt. Möjligtvis kan namnen, i sin helhet, 
vara lite svårare att läsa. Expert 2 berättar att de, för att få fram en läkemedelslista i datorn, 
oftast bara knappar in de första bokstäverna i ett läkemedelsnamn. Med detta Tall Man 
Lettering system ser man direkt den del i namnet som man bör ha med för att avgränsa sin 
sökning. 

Varningstext

Enligt Expert 2 så står varningarna idag oftast i samma svarta färg som all annan text på 
förpackningarna. Vidare anser båda experterna att den röda färgen lyfter fram varningstex-
ten på ett bättre sätt. De anser att texten framträder tydligare än innan: 
 

»Detta är även bra för kunden då de inte riskerar att lika lätt missa viktig information. Man lägger 

direkt märke till det som sticker ut.« –Expert 1.

Etikett

Etikettplatsen anser båda är bra att den inns. Enligt Expert 2 underlättar det med särskild 
plats för etiketten då de själva slipper leta efter en plats att fästa etiketten, vilket annars 
brukar vara ett irritationsmoment. De riskerar inte heller att täcka över viktig information 
som lätt händer annars.

»På burkarna kan det vara ett elände att hitta en plats. Man brukar använda streckkodsytan att klis-

tra etiketten på. Sen inser man att man har klistrat över när man måste läsa av den.« - Expert 2.

 

»Detta kan även vara bra för patienten då etiketten troligtvis blir lättare att läsa av då det funnits en 

tanke bakom var den ska placeras« – Expert 1.

Även Expert 2 anser även att placeringen av etiketten på framsidan är bra för användaren, 
då informationen tydliggörs på ett bra sätt.
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Färgkodning

Vad gäller färgsystemet tycker de båda att olika färger för olika styrkor är till stor hjälp. 
Enligt Expert 1 blir det mycket tydligare och enklare att skilja på olika styrkor för ett läke-
medel.
 

»Att tonplattan med färgen för styrkan och att själva sifrorna i styrkan är i samma färg ger en tydlig 

koppling mellan dessa element. Färgen sticker även ut och syns tydligt på avstånd.« – Expert 1

 

Expert 2 tycker även att det är särskilt bra att det blir enkelt att se den svagaste (blå) res-
pektive starkaste (röd) styrkan av ett läkemedel, även om den röda och lila färgen på våra 
protoyper var lite för lika. En fråga som ofta dyker upp är just om det inns någon starkare 
eller svagare variant av ett läkemedel. Expert 2 berättar: 

»Med detta system skulle det direkt gå att svara på frågan, utan att behöva gå in i datorn eller skåpen 

för att kolla. Det hjälper även kunden att inse när de byter styrka. De får en visuell bekräftelse på 

läkarens ordination« - Expert 2

 

ATC-kod

Angående ATC-koden anser Expert 2 att den kan vara till nytta då den ger möjlighet att 
kolla mot indikationen om läkaren har skrivit ut rätt sorts läkemedel för rätt symptom. Ex-

pert 2 anser att ATC-koden, med lite rutin och träning, kan fungera som en extra säkerhet 
i och med att man direkt kan se om man har tagit ett läkemedel för hjärtat eller för något 
annat.
 

»Det kan vara speciellt användbart vid byte av läkemedel. Med lite vana så kan det underlätta arbe-

tet och ge bättre säkerhet.« – Expert 2

 

Idag slår de ibland upp ATC-koden på datorn och med ATC-koden direkt på förpacknin-
gen skulle det i vissa fall kunna undvikas och spara tid. 

Likartad design

Med en likartad design över alla förpackningar, anser Expert 2 att användarens förmåga att 
göra rätt i hemmet skulle öka. När läkemedel tar slut inser de ofta inte att de har fått en 
motsvarande produkt utskrivet, som står i hyllan där hemma, berättar Expert 2. Det gener-
iska namnet skulle göra detta tydligare.

Enligt Expert 1 skulle en negativ konsekvens av den likartade designen över lera läkeme-
del kunna vara att det blir svårare att skilja mellan olika tillverkare. Expert 2 tillägger att 
tillverkare kan ha invändningar mot att deras varumärken inte prioriteras. Samtidigt anser 
båda intervjuobjekten att det föreligger mindre förväxlingsrisk, både för de själva och för 
användaren, med den nya förpackningsdesignen.
 

»Förpackningarna är tydliga med generiska namnen och tydlig placering av varunummer, samtidigt 

som läkemedlen är tillräckligt olika för att särskiljas.« – Expert 1.

Avslutningsvis påpekar Expert 2 att om en kund har lera läkemedel hemma kommer de se 
mer lika ut överlag än de förpackningar som inns idag. 

»Samtidigt är det ett (1) problem istället för dagens uppsjö av problem vi möter.« - Expert 2
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8. Analys
8.1 Diskussion av referensdesign
Ett av de stora problemen idag är att läkemedelsförpackningarna liknar varandra i den 
graiska utformningen. I den referensdesign som tagits fram har målet varit att skapa ett 
system med en enhetlig design genom alla förpackningar. Ett enhetligt system medför att 
förpackningarna blir lika i utformningen men tanken är att vissa element ska vara extra ut-
märkande för att kunna skilja olika läkemedel åt. De element som ska diferentiera läkem-
edlen är främst det generiska namnet och styrkan på läkemedlet. Dessa löser problemet 
att det idag är problematiskt att skilja mellan liknande läkemedelsnamn och mellan olika 
styrkor hos läkemedlen. 

I nuläget skrivs läkemedlets produktnamn med högre hierarki än det generiska namnet. 
Då produktnamnen för samma läkemedel varierar från tillverkare till tillverkare bidrar det 
till förvirring hos de som kommer i kontakt med läkemedlen. Med den nya designen som 
tagits fram kommer samma läkemedel alltid ha samma generiska namn vilket underlättar 
för de som medicinerar. 

Även läkemedlets styrka har legat i stor fokus vid utformningen av referensdesignen. Ett 
känt problem är att man tar fel styrka av ett läkemedel. För att undvika detta har styrkan 
färgkodats för att tydligt skilja olika läkemedelsstyrkor åt. Det nya färgkodningssystemet 
bidrar även till att snabbt och efektivt klargöra vilken styrka som är svagast och starkast då 
färgerna för dessa styrkor alltid kommer att vara blå respektive röd. 

ATC-koden är till för att skilja mellan olika läkemedelskategorier. De som drar mest nytta 
av att ATC-koden inns är främst de som vet hur ATC-systemet är uppbyggt, vilket i första 
hand är de som jobbar på sjukhus, apotek och inom vården. Men även de som inte har 
en aning om vad ATC-koden betyder eller står för kan dra nytta av systemet genom dess 
färgkodning. 

Ett ytterligare problem idag är att utformningen av läkemedelsförpackningar varierar från 
tillverkare till tillverkare. Detta för att det inte inns några riktlinjer för hur förpacknin-
garna ska se ut. Läkemedelsbolagen färgkodar oftast inte styrkan på sina förpackningar utan 
använder sig av de färger som tillhör deras varumärke. Fördelen med den nya designen är 
att samma läkemedel alltid kommer se likadant ut för att undvika förvirring. Fokus har 
legat på patientsäkerheten och inte på att framhäva varumärket. 

I framtagandet av referensdesignen har en del av grunden varit de studier som analyser-
ats i cross-case analysen. Dessa studier var en bra utgångspunkt men ingen kändes riktigt 
optimal. Den danska studien hade ett genomtänkt färgkodningssystem för både ATC-
koden och styrkorna för läkemedlet men saknade en avsedd plats för doseringsetikett. Den 
engelska studien har ingen speciik färgkodning för varken styrka eller ATC-kod, vilket 
sågs som en nackdel. Studien hade där i mot ett förslag om en avsedd plats för dosering-
setiketten, som även inns i referensdesignen. Även layouten av alla element skiljer sig från 
dessa studier och den referensdesign som har tagits fram. 
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8.2 Diskussion kring expertintervjuer
Expertintervjuerna fungerade som en recension av prototyperna. Tanken med exper-
tintervjuerna var att belysa hur väl den nya förpackningsdesignen fungerade och var det 
fortfarande föreligger problem. Dock har inga ändringar gjorts i designen efter expertin-
tervjuerna då studien var tidsbegränsad. Däremot kan de synpunkter som tas upp vara till 
hjälp för vidare studier på området. 

Båda intervjuobjekten tyckte att förpackningarna överlag var tydliga och att de fungerade 
bra för det syfte de framtogs. Det generiska namnet, färgkodningen för styrkan, ATC-
koden och etikettplatsen lyfts fram som bra lösningar enligt experterna. 

Expert 2 tycker det är svårt att säga om förväxlingsrisken påverkas. Intervjuobjektet tycker 
att läkemedelsförpackningarna är enhetliga samtidigt som de särskiljs med hjälp av namnet, 
ATC-koden och färgen för styrkan. Expert 2 anser att den nya designen skulle innebära 
mindre diskussion med kunder kring läkemedlen. Dessa element har legat i störst fokus 
vid utformningen, för att hjälpa till att särskilja olika läkemedelsförpackningar. Den enhet-
liga utformningen bidrar till att skapa ett system där relevant information tydliggörs mer 
efektivt.

Enligt Expert 1 skulle en negativ konsekvens av den likartade designen över lera läke-
medel vara att det blir svårare att skilja mellan olika tillverkare. Detta kan anses vara en 
konsekvens av att utgångspunkten i designarbetet har varit användarsäkerhet och inte att 
marknadsföra läkemedelsbolagens varumärken. Detta kan läkemedelsbolagen säkerligen ha 
invändningar emot. Utifrån ett användarperspektiv anses tillverkaren vara av liten betydelse 
i jämförelse med exempelvis läkemedelsnamnet, styrkan, varningar och doseringsanvisnin-
gar. Däremot är varumärket av betydelse för de som administrerar läkemedel på apotek, då 
de styrs av läkemedelsverkets beslut om vilken tillverkare som ska administreras för tillfäl-
let. Därav placeringen av logotyp på fram- och baksidan av förpackningen. Detta särskiljer 
förpackningarna utan att ta för stor uppmärksamhet från mer relevant information. 

Något som diskuterades var att den röda och lila färgen i färgkodningen för styrkorna var 
lite för lika. Detta berodde på att inte tillräcklig hänsyn av färgkvalitet och ton hade tagits 
vid framtagandet av prototyperna. För att färgkodningssystemet ska fungera är det viktigt 
att läkemedelsbolagen i samarbete med förpackningstillverkarna säkerställer färgerna i sin 
egen produktion, så att alla tillverkare använder sig av samma färger.

Avslutningsvis påpekar Expert 2 att om en kund har lera läkemedel hemma kommer de se 
mer lika ut överlag än de förpackningar som inns idag. Detta får anses vara baksidan med 
att ha ett enhetligt system. Tanken är att förpackningarna, utformade enligt välgrundade 
designprinciper, ska vara så tydliga att detta i realitet inte blir ett problem. De särskiljande 
elementen, mellan olika läkemedel, så som namn, styrka och färg är prioriterade i utform-
ningen för att undvika förväxling. 
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9. Slutsats och rekommendationer
De rekommendationer som tagits fram har grundat sig i rapportens syfte och frågeställn-
ing. Syftet med studien var att ta fram riktlinjer kring designen av läkemedelsförpackningar 
för att minska risken för felmedicinering. Utefter syftet formulerades följande frågor som 
har legat till grund för arbetet.

- Vilka designelement på läkemedelsförpackningar bör fokuseras på, vid framt-

agandet av en ny design?

Dessa element har tagits fram utifrån tidigare studier genom den cross-case analys som 
utförts. Här nedan listas dessa element: 

•	 Generiska namnet

•	 Styrkan

•	 Markering för spädning

•	 Markering för särskilt farliga läkemedel

•	 Färgkodning för olika styrkor

•	 Viktig information på lera sidor

- Vilka riktlinjer kring designen av läkemedelsförpackningar kan tas fram för att 

ge en ökad kommunikationförmåga?

Nedan följer en lista över de riktlinjer för läkemedelsdesign som har tagits fram. På bilden 
nedan (se Figur 46) är dessa riktlinjer markerade med sifror motsvarande de i den listan 
som följer.
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1. Det generiska namnet

- Använd det generiska namnet för att namnge läkemedlet. Det generiska namnet ska alltid 
stå i större teckengrad än produktnamnet. 

- Särskilj namnlika läkemedel med hjälp av Tall Man Lettering. Använd olika nyanser på 
versaler och gemener. Versaler och gemener ska stå i 100 procent svart respektive 80 pro-
cent svart.  

2. Produktnamnet

- Produktnamnet ska stå strax under det generiska namnet i mindre teckengrad än det 
generiska.

3. Styrka

- Läkemedlets styrka/koncentration ska anges i nära relation till namnet, gärna på samma 
rad. 

- Det rekommenderas att skriva ut den totala kvantiteten av det aktiva ämnet per total 
enhetsvolym. Det rekommenderas även att skriva ut de enskilda enheternas volym och 
styrkan per ml i en lägre teckengrad som kompletterande information. 

4. Färgkodning för styrka

- Användning av ett gemensamt färgkodningssystem för styrkan rekommenderas (se Figur 
47).

- Styrkan ska utmärkas med en färgad tonplatta längs med förpackningens nederkant och i 
sifrorna för styrkan.

5. Plats för doseringsetikett

- Avge och märk ut en särskild plats för doseringsetiketten. 

- Placera om möjligt denna på förpackningens framsida.

- När doseringsetiketten går att sättas plant på förpackningen ska en yta på 93 x 32 mm 
avsättas. 

- På förpackningar där doseringsetiketten inte kan sättas plant utan måste vikas ska en yta 
på 20 x 32 mm avsättas för doseringsetiketten. 

6. ATC-kod

- ATC-koden ska placeras i det vänstra översta hörnet.

- Färgkodningen av ATC-koden ska utgå från det färgkodningssystem som tagits fram för 
Amgros i Danmark (3.5.6 Klassiicering av läkemedel (ATC-systemet)).
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7. Varunummer

- Varunumret ska placeras i högra hörnet, på framsidan och baksidan av förpackningen.

8. Varumärke

- Tillverkarens logotyp ska placeras i förpackningens nedersta högra hörn, strax över den 
tonplatta som indikerar styrkan på läkemedlet.

- Placera logotypen på både framsidan och baksidan. 

9. Antal enheter

- Antalet enheter som förpackningen innehåller ska beskrivas och placeras till vänster i det 
färgelement som markerar styrkan. 

- Texten ska stå i vit färg. 

10. Varningstext

- Den varningstext som står på baksidan ska särskiljas från övrig text.

- Särskilt viktiga varningar placeras på framsidan över doseringsetiketten. 

- Varningstexten ska stå i röd text.

11. Särskilt farliga läkemedel

- För särskilt farliga läkemedel ska hela förpackningen 
utmärkas med en gul bakgrund (se Figur 48).

12. Element för spädning

- Spädning av läkemedlet ska utmärkas genom att tonplat-
tan för styrkan delats upp i sektioner (se Figur 48). 

- Om läkemedlet endast inns i en styrka och tonplattan är 
vit, ska spädning utmärkas med svarta sektioner. 

13. Placering av viktig information på lera sidor

- Alla läkemedelsförpackningar ska ha det generiska namnet, produktnamn, styrka och 
ATC-kod på så många sidor som möjligt av förpackningen.

Kaliumklorid 20 mg/ml
Injektionsvätska

50 ml

B
ATC: B01

Vnr: 00 00 00

Läkemedlet måste spädas innan användning!

Figur 48
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10. Diskussion och vidare studier
Denna rapport började trevande med instudering av nuläget för att skapa en överblick över 
problemområdet. Detta gav en grund för vilken riktning som arbetet behövde ta. Därefter 
har arbetet med insamling av data från litteratur, tidigare studier och intervjuer fungerat 
bra. Med tanke på den tidsperiod som arbetet pågått så anser vi oss nöjda med resultatet. 
Självklart inns det områden som bör diskuteras djupare samtidigt som ler tester borde ha 
genomförts. 

Det hade varit gynnsamt att utföra ler utvärderingar utav den slutgiltiga designen för 
att bättre ringa in eventuella problem. Dessutom skulle användartester av prototyperna i 
skarpa situationer kunnat påvisa dess funktion och brister.

Studien har inte tagit fram några riktlinjer för hur doseringsetiketten, som kommer plac-
eras i den anvisade rutan, och som är personligt anpassad efter användaren, ska utformas. 
För vidare studier bör fokus ligga i att ta fram riktlinjer för hur denna etikett ska se ut. 
Fördelen med en väldesignad doseringsetikett är möjligheten att tydliggöra dosering och 
huvudindikation, vilket även kan bidra till större skillnad mellan olika läkemedel med 
liknande utseende. Vidare studier för doseringsetiketten skulle även kunna lösa det prob-
lemet kring att läkare inte alltid skriver ut indikationen.

Ett mer rainerat varningssystem skulle även kunna tas fram med hjälp av läkemedelsex-
perter där ett mer speciikt kod-/ikonsystem skulle kunna diskuteras och utvecklas. Denna 
studie hade även kunnat lösa mer konkreta problem med hjälp av en expertpanel tillgäng-
lig. Vidare studier bör därför utveckla ett sammarbete med yrkesverksamma inom läkeme-
delsområdet.
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Bilaga 1

Frågor till intervjuer

Introduktion
Förväxlingar av olika läkemedel som leder till felmedicinering är ett allvarligt problem 
som riskerar att skada patienters hälsa. Läkemedelsförväxlingar har därför blivit ett allt mer 
prioriterat område för att förbättra patientsäkerheten. 

Vårt mål med den här studien är att ta reda på vilka faktorer som bidrar till felmedicin-
ering och utefter dessa faktorer ta fram riktlinjer för hur läkemedelsförpackningar kan 
designas för att undvika felmedicinering. 

Vi vore även tacksamma om vi kunde få tillgång till läkemedelsförpackningar som berörs 
av problemet. Dessa har vi tänkt att använda i våra användartester för att ta reda på vilka 
faktorer som bidrar till felmedicinering.  Antingen om vi får med oss förpackningar som vi 
kan göra tester på eller om vi kan få tillåtelse att fota förpackningarna. 

Inledande frågor
Vad har du för yrkesbefattning?

Hur länge har du jobbat inom detta yrke?

Huvudfrågor
1. Är detta ett välkänt problem i ditt yrke?

(hos arbetspersonal, kunder)

2. Hur ofta kommer ni i kontakt med det här problemet?

3. Finns det problem med några speciika förpackningar?

4. Vilka faktorer tror du bidrar till problemet? 

5. Vilka faktorer i förpackningens design tror du bidrar till problemet? 

(färg, form, öppningsförmåga, teckensnitt, teckenstorlek, illustrationer, proportioner)

6. Är det en speciik målgrupp som främst berörs av problemet?

7. I vilka situationer är problemet vanligast? 

8. I vilken miljö är problemet vanligast? 
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Bilaga 2 

Frågor till expertintervjuer

Visa förpackningarna först för att få en allmän syn på helheten.

Frågor
- Kan du berätta lite fritt vad du tycker om designen?

- Kan du rangordna vilka element på förpackningarna som drar till sig mest uppmärksam-
het?

- Tycker du ATC-koden fyller någon funktion?

- Bidrar ATC-koden till en tydligare förpackning?

- Hur påverkar Tall Man Lettering läsbarheten?

- Hur fungerar det att läsa av styrkan?

- Hur fungerar färgkodningen tillsammans med styrkan?

 

- Hur väl fungerar varningstexten?

- Kan du jämföra med hur varningstexten ser ut på läkemedelsförpackningarna idag?

- Vad tycker du om placeringen av i doseringsetiketten på framsidan?

- Kommer denna yta att användas?

- Kommer den nya designen att underlätta för användare vid byte av läkemedel mellan 
olika tillverkare?

- Vad blir konsekvensen av en likartad design för alla läkemedel?

- Hur påverkar den nya designen förväxlingsrisken mellan läkemedel?

- Är de tillräckligt olika för att de lätt ska kunna särskiljas?

- Kan du nämna tre negativa och tre positiva saker med den nya designen?

Gå igenom fotona på läkemedel i slutet av expertintervjuerna och fråga för varje exempel 
om det kommer vara ett problem i den nya designen. 
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Bilaga 3

Mail till Intervjuobjekt 2

Hej Intervjuobjekt 2!

Vi har en liten fråga som vi hoppas du kan hjälpa oss med. Tänkte höra hur stor indika-
tionslappen som man klistrar på läkemedelsförpackningen brukar vara? Är den alltid lika 
stor eller varierar den i storlek? Skulle hjälpa oss i vår designprocess om vi ick svar på det.

MVH/

Alexandra Bremer, Gabriel Josefson

Hej,

Den är alltid lika stor oavsett vilken apotekskjedja. Måttet är 93 mm lång och 32 mm bred. 
Vid 42 mm på längden har den en viklinje så klisterlappen kan vikas för att kunna sättas 
som en vinge på en burk eller tub. På en kartong är det bäst om den kan sitta helt platt på 
förpackningen. Men ibland är doseringstexten så lång att det går åt två klisterlappar och 
inns det inte yta till att sätta dom under varandra klistrar vi ihop dom som en vinge.

 

Hoppas det var den info du ville ha, annars får du höra av dig igen, så får jag försöka svara 
tydligare.

 

MVH

Intervjuobjekt 2


