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The purpose of this thesis was based on visual rhetoric theory to examine how design 

agencies experience the design of over-the-counter drug packaging, what challenges 

they face, and with which rhetorical appeals they convince consumers, while they relate 

to the non-art-related conditions, the Swedish Medical Products Agency’s regulations 

(SMPA). The objective was based on previous research that has begun a discourse on 

the phenomenon and that designers previously has expressed a lack of dialogue in the 

graphic expression of over-the-counter drug packaging with the SMPA. To investigate 

the phenomenon semi-structured interviews was conducted with six professions of five 

different design agencies whose area of expertise was health and pharmaceutical 

communication. The results showed that the designers' biggest challenges was to find 

the balance between the visually attractive as well as the patient safe and reliable 

graphic expression. The results also showed a challenge in the absence of direct 

communication with the SMPA in the design process. Such communications had 

facilitated the process as a dialogue for the graphic expression and its effect on a patient 

safe packaging, had been possible. The elements in the design process that the 

respondents considered most essential to persuade the consumers were colors and 

illustrations. These elements could be widely applied without violating the rules. 
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1 Inledning 

1.1 Receptfria läkemedelsförpackningar – ett speciellt produktsegment 

Bland alla företag som skapar produkter finns ett behov av att använda sig av 

marknadskommunikation och differentiering för att sälja produkten och stå ut bland 

konkurrenterna. Detta uppnås med hjälp av grafisk design på produkternas 

förpackningar. Det speciella produktsegmentet läkemedel är, likt andra branscher, 

konkurrensutsatt. Bland läkemedelsbolag som producerar receptfria läkemedel finns 

samma marknadskommunikativa behov. De receptfria läkemedlen har också ett behov 

av att sticka ut bland konkurrenterna på läkemedelshyllan för att sälja sin produkt 

(Ampuero & Vila, 2006). Detta behov förstärktes år 2009 då apoteksmonopolet 

avreglerades och försäljningen av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln 

möjliggjordes. Avregleringen bidrog till en utmaning för läkemedelsbolagen som 

innebar att skapa ett nytt konsumenttilltal med hjälp av grafisk design. Den traditionella 

läkemedelsförpackningen har länge varit baserad på vita ytor med inslag av simpla 

geometriska former i klara färger. Denna klassiska design som har sin grund i den 

modernistiska estetiken har präglat läkemedelsförpackningar sedan mitten av 1900-talet 

men kom således att förändras i Sverige i och med avregleringen. Värktabletterna Ipren 

och Treo var några av de varumärken som lät förnya förpackningsdesignen i samband 

med att läkemedlen skulle börja säljas i dagligvaruhandeln. Därmed började de 

receptfria läkemedlen avvika från den strikta modernistiska designen. Den nya 

förpackningsdesignen, som uppkom efter avregleringen, fokuserar på ett säljande och 

mer konsumentinriktat grafiskt uttryck, samtidigt som förpackningarna bibehåller 

värdena rationalitet och trovärdighet (Wagner, 2015). 

Samtidigt som denna eftersträvan finns granskas alla läkemedelsförpackningar, både 

receptfria och receptbelagda, av Läkemedelsverket (Wagner, 2015). Designbyråerna 

som formger de receptfria läkemedelsförpackningarna har därmed ett regelverk att 

förhålla sig till vid formgivningen. Syftet med regelverket är att se till att alla 

läkemedelsförpackningar på marknaden är patientsäkra (Läkemedelsverket, 2015). 

Vissa formgivare har dock kritiserat Läkemedelverkets förhållningssätt till det grafiska 

uttrycket och antyder att det inte existerar någon dialog för det i receptfria 

läkemedelsförpackningar (Cap&Design, 2009). Den enda studien som anses betrakta 

området är Wiltshire (2013) som undersöker grafiska formgivares attityder kring att ha 
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ett regelverk att förhålla sig till vid formgivningen av läkemedelsförpackningar. Detta i 

kombination med avsaknaden av en större diskussion i Sverige bidrar till intresset av att 

undersöka hur designbyråer förhåller sig till arbetet med att formge en receptfri 

läkemedelsförpackning som är visuellt attraktiv samtidigt som den inte bryter mot 

Läkemedelsverkets regelverk. Undersökningen genomförs med hjälp av visuell 

retorikteori som är en teknik för att övertala och övertyga. I denna studie undersöks 

designbyråers utmaningar som de stöter på i det retoriska arbetet, samt med vilka 

retoriska tilltal designbyråer övertalar vid formgivningen av receptfria 

läkemedelsförpackningar. För att undersöka detta tillämpades kvalitativa 

samtalsintervjuer som metod. Samtalsintervjuerna genomfördes med sex professioner 

på fem svenska designbyråer som arbetar med hälso- och läkemedelskommunikation.  

 

Uppsatsen disponeras genom att först ge läsaren en introduktion till problemområdet 

och de teoretiska utgångspunkter som kommer appliceras på den insamlade empirin. 

Detta avsnitt mynnar ut i syfte och frågeställning, samt definitioner av begrepp som är 

fördelaktiga att känna till. Sedan följer metoddelen där en beskrivning av uppsatsens 

metod och hur denna tillämpades beskrivs. Under metodavsnittet presenteras även hur 

den insamlade empirin behandlades, de etiska överväganden som gjordes samt en 

metoddiskussion. Vidare presenteras analys och resultat där studiens frågeställningar 

besvaras utifrån uppsatsens teoriram. Slutligen diskuteras studiens resultat utifrån dess 

syfte där också förslag på vidare forskning presenteras. 

 

2 Problematisering och teoriram 
I detta avsnitt följer studiens problemområde och teoriram. Här behandlas även tidigare 

forskning som gjorts inom studiens område. Studiens teoretiska perspektiv bygger på 

visuell retorik och retoriska tilltal. 

 

2.1 Förpackningsdesign som marknadskommunikativt medel 

Marknadskommunikation ansvarar för uppbyggnaden av de rätta associationerna till ett 

varumärke. Detta innebär således att ge varumärket eller företaget en attraktiv 

personlighet. De associationer och attityder som finns till ett varumärke ska vara starka, 

fördelaktiga och unika. Marknadskommunikation har dessutom en betydande roll i att 

skapa och upprätthålla kännedomen om ett varumärke så det förblir synligt på 
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marknaden och inte glöms bort (Mårtenson, 2009). 

 

Ett effektivt och essentiellt marknadskommunikativt medel är förpackningsdesign. 

Förpackningsdesign är en sammansättning av elementen form, struktur, färg, typografi, 

bild, material och reglerad produktinformation. Dessa element arbetas med för att göra 

produkten lämplig för marknadsföring. Förpackningsdesignens primära mål är därmed 

att fungera som ett uttrycksmedel som tjänar till att innehålla, skydda, distribuera samt 

särskilja en produkt på marknaden. Trots att det sällan finns någon märkbar skillnad 

mellan två konkurrerande produkters egenskaper, så handlar marknadsföringen av 

produkterna om att skapa en tro hos mottagaren att det finns skillnader och bevis på att 

den ena produkten är bättre än den andra. Vidare syftar förpackningsdesign till att på ett 

tydligt sätt kommunicera en produkts funktion och därmed leda till försäljning. 

Förpackningsdesign kan således sammanfattas som ett verktyg för att särskilja en 

produkt från dess konkurrenter, tydligt kommunicera dess egenskaper samt påverka 

konsumentens köpbeslut (Klimchuk & Krasovec, 2012). Förpackningsdesign är därmed 

en essentiell del av marknadskommunikation. På grund av att målet med 

marknadskommunikation till stor del handlar om att övertyga konsumenter och sälja en 

produkt, kan den kopplas till retoriken som genom tal och text övertygar publiken med 

hjälp av de tre tilltalsformerna logos, etos och patos. En förutsättning för att lyckas på 

en konkurrensutsatt marknad innebär således att ett företag måste tänka, tala och handla 

retoriskt (Hedlund & Johanesson, 1993). Notera att i denna uppsats syftar begreppet 

förpackningsdesign enbart till det grafiska uttrycket på förpackningen och inte på dess 

fysiska form. 

 

2.2 Att formge en läkemedelsförpackning 

Inom läkemedelsbranschen är förpackningen den viktigaste kommunikationsbäraren. 

Läkemedelsförpackningar skiljer sig, som tidigare nämnt, något från andra 

produktsegment då det primära syftet med läkemedelsförpackningar är att innehålla klar 

och entydig information om läkemedlet samt villkor för hur läkemedlet ska användas på 

ett säkert sätt. För att ett läkemedel ska användas säkert krävs alltså att viss information 

framgår på förpackningen. Vidare måste informationen vara läsbar för alla som kommer 

använda och handhava läkemedlet, samt att läkemedelsförpackningen särskiljs 

utseendemässigt från övriga läkemedel som potentiellt kan leda till en förväxling på 

grund av likheter i förpackningens grafiska uttryck (Medicines and Healthcare Products 
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Regulatory Agency, 2014; Wagner, 2015). Vidare är färgen en viktig faktor för att inge 

förtroende och bidra till en patientsäker förpackning. Inom läkemedelsbranschen är vitt 

den dominerande färgen. I en miljö där hygien är av stor betydelse återfinns den vita 

färgen, som symboliserar renhet och ordning, både på sjukhusrockar och på 

läkemedelsförpackningarna. Inom läkemedelsbranschen förekommer en konvention vad 

gäller färganvändning, denna konvention har skapats av de ledande varumärkena på 

markanden. Blått sammankopplas med smärtlindring, grönt med allergiläkemedel samt 

gult och orange kopplas till läkemedel mot magåkommor (Wagner, 2015). 

 

2.2.1 Tre parter involverade i formgivningen 

Vid formgivningen av en förpackning är det vanligtvis två parter involverade. Det är 

uppdragsgivaren och designbyrån som utför uppdraget. Vid formgivningen av en 

läkemedelsförpackning ser processen något annorlunda ut, där ytterligare en part är 

involverad. Designbyrån erhåller ett uppdrag från en uppdragsgivare (läkemedelsbolag) 

och tar fram ett förslag utifrån ett regelverk som finns för formgivningen av 

läkemedelsförpackningar. Regelverket är publicerat av Läkemedelsverket som är den 

myndighet som styr och reglerar svensk läkemedelsindustri. De beslutar huruvida en 

förpackning ska bli godkänd för lansering eller ej. Designbyråns förslag på hur 

läkemedelsförpackningen ska se ut skickas till Läkemedelsverket, som genomför en 

granskning av förslaget för att sedan skicka tillbaka det till uppdragsgivaren 

tillsammans med synpunkter, som vidarebefordras till designbyrån (Cap&Design, 2009; 

Wagner, 2015).  

 

2.3 Reglerad formgivning 

Läkemedelsverkets regelverk Föreskrifter om märkning och bipacksedlar för läkemedel 

(se bilaga 2) innehåller 16 paragrafer för vilken typ av information som ska finnas med 

på läkemedelsförpackningar, läkemedelsbehållare och bipacksedlar för 

humanläkemedel (Läkemedelsverket, 2015). Paragraf två Uppgifter på yttre 

förpackning och läkemedelsbehållare beskriver i 17 punkter vilken information som ska 

finnas på läkemedelsförpackningen, här uppges bland annat att namn, läkemedelsform, 

styrka, de aktiva beståndsdelarna, utgångsdatum och mängd ska anges på 

förpackningen. I en av dessa punkter klargörs att det är förbjudet att använda symboler, 

upplysningar eller bildframställningar som har ett reklammässigt innehåll. Denna punkt 

förklarar varför den neutrala och sakliga estetiken fortfarande präglar många 
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läkemedelsförpackningar (Wagner, 2015). Till dessa föreskrifter finns en 

kompletterande vägledning som syftar till att “[...] beskriva och tolka innehållet i 

regelverket för att erhålla en märkning och patientinformation som är tydlig och 

användarvänlig, samt minska risken för förväxling och felanvändning” 

(Läkemedelsverket, 2016, s. 2). Vägledningen riktar sig till de som utarbetar märkning 

och bipacksedel, detta innebär således de som formger läkemedelsförpackningar 

(Läkemedelsverket, 2014). Sammanfattningsvis är syftet med regelverket, som 

granskningen av läkemedelsförpackningar utgår från, att se till att informationen på 

förpackningarna är tydlig, användarvänlig samt att risken för förväxling och 

felanvändning av läkemedlet reduceras (Läkemedelsverket, 2015). 

 

En avhandling från en student vid Royal College of Art undersökte hur en förändrad 

design i receptbelagda läkemedelsförpackningar kunde bidra till en ökad 

patientsäkerhet. Studien grundar sig i det globala problemet att många patienter inte tar 

sina mediciner som de blivit beordrade eller att de inte tar sina mediciner över 

huvudtaget. Wiltshire (2013) genomförde intervjuer med formgivare, patienter och 

sjuksköterskor för att besvara sina frågeställningar. Intervjuerna med formgivarna gav 

Wiltshire (2013) svar på frågan om vilka utmaningar formgivare möter när de ska 

förbättra patientföljdsamheten och därmed säkerställa patientsäkerheten med hjälp av 

läkemedelsförpackningar. De intervjuade formgivarna uttryckte att det råder strikta 

regler vid formgivningen av läkemedelsförpackningar eftersom förpackningen måste 

vara lättläst och identifierbar för både patienten och farmaceuten. Formgivarna uttryckte 

att de viktigaste paragraferna som måste efterföljas är att se till att teckenstorleken inte 

är under minimum, att utrymme lämnas för den farmaceutiska etiketten, att 

punktskriften är korrekt placerad, att läkemedelsformen och doseringen är tydligt 

identifierbar samt att viktiga varningar markeras. Detta var enligt dem en utmaning i 

designprocessen. Wiltshire (2013) sammanfattar sin avhandling med att det är av stor 

vikt att inte enbart formgivare är involverade i designprocessen. Wiltshire (2013) hävdar 

att även patienter och andra personer som förekommer inom läkemedelssammanhang 

behöver involveras i designprocessen för att uppnå patientsäkra förpackningar 

(Wiltshire, 2013). Wiltshires (2013) studie undersöker grafiska formgivares attityder 

kring reglerad grafisk formgivning medan denna studie ämnar undersöka hur 

designbyråer förhåller sig till arbetet. På detta vis tas Wiltshires (2013) forskning vidare 

och bidrar därmed till ny kunskap kring fenomenet. 
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En närliggande studie gjordes av en forskningsgrupp år 2010 som uppmärksammar 

designens betydelse inom sjukvården, däribland att förpackningsdesign har en 

betydande roll för patientsäkerheten. Det togs fram idéer och rekommendationer för hur 

design ska tillämpas i sjukvården för att minska risken för felmedicineringar och 

förbättra patientsäkerheten i den offentliga sjukvården i Storbritannien (Clarkson, 

Buckle, Coleman, Stubbs, Ward, Jarrett, Lane & Bound, 2010). 

 

Clarkson et al. (2010) beskriver att felmedicineringar som uppstår inom sjukvården på 

grund av förvirrande läkemedelsförpackningar och andra medicinska apparater tros år 

2010 vara den sjunde vanligaste dödsorsaken i USA, där hälften av alla fel bedöms 

kunna undvikas med hjälp av en förbättrad design. Resultatet av undersökningen visade 

att det inte enbart är utformningen av förpackningar och andra medicinska apparater 

som bör ifrågasättas utan hela hälso- och sjukvårdens bristande förståelse för vad design 

har för betydelse (Clarkson et al., 2010). Både Wiltshire (2013) och Clarkson et al. 

(2010) kommer i sina studier fram till att för att bidra till patientsäkerhet i 

läkemedelsförpackningar krävs det att fler parter är involverade i designprocessen för 

att erhålla en förståelse för hur design kan främja patientsäkerheten. Då vår studie 

beskriver att formgivningen av läkemedelsförpackningar involverar tre parter 

(designbyrå, Läkemedelsverket och läkemedelsbolag) är resultaten i studierna av 

Wiltshire (2013) och Clarkson et al. (2010) intressanta för att se om de kan appliceras 

på vår studie. 

 

Vidare är Wiltshire (2013) den enda studien som anses betrakta området reglerad 

grafisk formgivning inom läkemedelsbranschen. Efterforskningar på reglerad grafisk 

formgivning genomfördes i andra sammanhang men gav inte heller relevant material till 

denna studie och dess avgränsningar. Clarkson et al. (2010) är relevant på grund av 

tidigare nämnda skäl. Vidare anses att då efterforskningarna inte gav tillräckliga 

resultat, kan studiens område därmed betraktas unikt och specifikt. Avsaknaden av 

forskning på området tolkas i denna studie som en uppenbar kunskapslucka som anses 

bidra till att studien uppfattas som ännu mer intressant och relevant för området.  

Utöver bristen på forskning inom området, saknas det även diskurs kring ämnet. Den 

enda diskurs som anses vara relevant för studien är en artikel i tidningen Cap&Design. 

Artikeln beskriver att designbyråer inom branschen samt representanter för olika 

läkemedelsbolag i Sverige har starka synpunkter på Läkemedelsverkets arbete med 
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granskningen. En av de intervjuade representanterna från en designbyrå hävdar att det 

inte existerar någon dialog för det grafiska uttrycket i förpackningar för receptfria 

läkemedel. Detta då kommunikationen, enligt denna person, enbart sker mellan 

uppdragsgivaren (läkemedelsbolaget) och Läkemedelsverket. En annan part som stödjer 

det ovan nämnda problemet är en produktchef för ett läkemedelsbolag som hävdar att 

det regelverk som finns för hur en förpackning ska utformas bör förbättras och att 

Läkemedelsverket måste bli öppna för förändringar kring regelverket. Dessa 

förändringar skulle enligt produktchefen innefatta en möjlighet att använda bilder och 

mer färg på förpackningarna samt att produktens namn blir det mest iögonfallande 

elementet på förpackningen (Cap&Design, 2009). Denna artikel anses vara ytterligare 

en bekräftelse på att mer forskning krävs på området reglerad grafisk design inom 

läkemedelsbranschen. 

 

2.4 Visuell retorik 

Som nämnt i avsnitt 2.2 Förpackningsdesign som marknadskommunikativt medel är 

målet med marknadskommunikation att avsändaren ska övertyga konsumenten att köpa 

produkten. Hur ett företag kommunicerar med konsumenterna kan ske med hjälp av 

retorik. Retorik är en teknik för att övertala. Det handlar om hur en talare med språket 

kan förklara, övertyga och övertala en lyssnare (Wærn, Pettersson & Svensson, 2004). 

Tillämpningen av idéer från klassisk retorik kan även appliceras på bilder, denna 

tillämpning kallas visuell retorik. Visuell retorik förklarar, övertygar och övertalar dock 

inte på samma sätt som den klassiska retoriken. Detta på grund av att en bild avläses 

annorlunda än en sekventiell text. När det gäller ett verbalt tal har avsändaren delvis 

kontroll över i vilken ordning argumentets olika delar överförs till lyssnaren. En bild, i 

detta fall en receptfri läkemedelsförpackning, kan också till viss del avläsas sekventiellt, 

exempelvis med hjälp av visuell hierarki som innebär disponering av olika grafiska 

element beroende på hur viktiga dessa element är (Klimchuk & Krasovec, 2012). 

Däremot är tiden för att uppfatta en bild ofta mycket kortare än tiden för att avläsa det 

verbala talet. Detta gör att läkemedelsförpackningen måste innehålla hela budskapet på 

ett enda ställe på grund av att möjligheten att påverka i vilken ordning bildens olika 

delar avläses är begränsad (Wærn et al., 2004). 
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2.4.1 Retorisk situation 

Inom retoriken skriver Kjeldsen (2008) om Bitzers teori som beskriver den så kallade 

retoriska situationen som en situation innehållande problem och brister som behöver 

lösas eller förändras genom effektiv kommunikation. Den retoriska situationen 

innehåller tre grundläggande element; det påträngande problemet, publiken och de 

retoriska villkoren (Bitzer, 1968, refererad i Kjeldsen, 2008). 

 

Det påträngande problemet beskrivs som ett fel eller något som inte är som det bör vara. 

Det kan även uppfattas i en mer positiv mening som en utmaning eller förväntan på 

situationen. Det påträngande problemet i det här fallet är designbyråer som ska formge 

en receptfri läkemedelsförpackning som sticker ut på butikshyllan, samtidigt som 

designbyrån måste förhålla sig till ett regelverk. Situationen här är retorisk då problemet 

kan lösas med hjälp av kommunikation (Kjeldsen, 2008). Detta innebär att den 

kommunikation som designbyrån för med läkemedelsbolaget (designbyråns kund) 

bidrar till att designbyrån kan formge en läkemedelsförpackning som har det uttryck 

som läkemedelsbolaget önskar. I detta fall krävs dessutom kommunikation med 

Läkemedelsverket så att den formgivna läkemedelsförpackningen inte bryter mot 

regelverket. Denna situation är något speciell eftersom den innehåller tre parter som 

samarbetar för att skapa en receptfri läkemedelsförpackning som innehåller den 

obligatoriska informationen samtidigt som den är visuellt attraktiv. Dessa komponenter 

bidrar, som tidigare nämnt, till att en receptfri läkemedelsförpackning blir tydlig och 

patientsäker (Kjeldsen, 2008). 

 

Det andra grundläggande elementet i den retoriska situationen är den retoriska publiken. 

Retoriken strävar alltid efter någon form av respons eller svar hos dem som tilltalas och 

den retoriska situationen blir därmed beroende av en publik. Den primära publiken i 

detta fall är konsumenterna som ska köpa läkemedlet. I detta sammanhang är publiken 

även de tre parterna, som är involverade vid formgivningen av receptfria 

läkemedelsförpackningar då de innehar möjlighet och vilja att förändra situationen; 

designbyrån, läkemedelsbolaget och Läkemedelsverket (Kjeldsen, 2008). Vidare hävdar 

Kjeldsen (2008) nämligen att publiken kan vara avsändaren själv.  

 

Det sista elementet är de retoriska villkor som är de möjligheter och begränsningar en 

avsändare har och måste förhålla sig till för att förändra den retoriska situationen. 
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Kjeldsen (2008) beskriver Aristoteles uppdelning mellan retoriska konstmässiga och 

icke konstmässiga villkor. De konstmässiga villkoren är de som kan styras av 

avsändaren och föras in i situationen med dennes egna karaktär, logiska bevismaterial, 

stil samt retoriska tilltal (etos, logos och patos). I denna studie innebär detta att 

designbyråer på bästa möjliga sätt försöker lösa det påträngande problemet, alltså att det 

receptfria läkemedlet ska stå ut bland konkurrenterna. Icke konstmässiga villkor är 

sådana som avsändaren inte kan styra utan enbart förhålla sig till, i detta fall 

Läkemedelsverket och dess regler kring formgivningen av läkemedelsförpackningar. 

Här har således designbyrån ett uppdrag att formge en receptfri läkemedelsförpackning 

med hjälp av de konstmässiga villkoren och samtidigt förhålla sig till det regelverk som 

råder, de icke konstmässiga villkoren. För att skapa en passande respons på situationen 

måste avsändaren, designbyrån, bedöma vilka av de konstmässiga villkoren som är 

passande och ändamålsenliga att utnyttja (Kjeldsen, 2008).  

 

2.4.2 Logos, Etos och Patos 

Inom retoriken används så kallade retoriska tilltal som består av olika medel med vilka 

avsändare försöker förklara, övertyga och övertala. Dessa är logos, etos och patos 

(Wærn et al., 2004).  

 

Logos innebär att avsändaren med hjälp av framförda logiska argument tilltalar 

mottagarnas förnuft. Argumenten som ska övertyga måste dock ej vara sanna, däremot 

ska de uppfattas som sannolika för att de ska accepteras av mottagaren. Logos används 

oftast i tal men förekommer även inom informationsdesign och reklam, i detta fall kan 

det vara marknadsföringen av ett receptfritt läkemedel. Ett exempel är värktabletten 

Ipren som under en period marknadsfördes i en reklamfilm med hjälp av en 

antropomorfiserad tablett som dansade, sjöng och spelade instrument. Den så kallade 

Ipren-mannen framförde i sin sång fördelarna med Ipren och försökte övertyga 

mottagaren att Ipren var den mest intelligenta värktabletten på marknaden. Trots att 

talaren lägger fram logiska argument så måste denne inneha en trovärdig utstrålning, 

etos (Wærn et al., 2004). 

 

Etos handlar om hur avsändare övertalar genom att få sig själv att framstå på ett visst 

sätt genom att lägga vikt på bra karaktärsdrag hos denne, samt att få mottagaren att lita 

på denne. Detta tilltal används således inom marknadskommunikation som ett verktyg 
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för skapa ett förtroende för ett varumärke, exempelvis ett receptfritt läkemedel. 

Etostilltalet kan även appliceras på det ovan nämnda exemplet med Iprenreklamen 

(Wærn et al., 2004).  

 

Det tredje tilltalet, patos, ligger i det tilltal som berör mottagaren känslomässigt, att 

avsändarens argument väcker en viss känsla hos mottagaren. Dessa känslor bygger på 

associationer och tidigare emotionella erfarenheter. I detta fall kan receptfria 

läkemedelsförpackningar med hjälp av exempelvis olika färger och former framkalla en 

viss känsla hos mottagaren. Dessa tre retoriska tilltal går att tillämpa var för sig, dock är 

det vanligt att de kombineras för att uppnå starkare effekter på mottagaren, något som 

skaparna av Iprenreklamen gjorde (Wærn et al., 2004). 

 

Vidare pratar Wærn et al. (2004) om att avsändaren av en bild, med hjälp av ett visst 

grafiskt uttryck genom de retoriska tilltalen, kan styra reaktioner hos betraktaren. Här 

handlar det således om en tillämpning av olika grafiska element i receptfria 

läkemedelsförpackningar för att skapa reaktioner hos konsumenten. Wærn et al. (2004) 

hävdar att när människor inte känner igen sig i formen eller innehållet och när 

avsändaren går ifrån konventionen, det förväntade, kan en negativ reaktion skapas och 

betraktaren slutar betrakta. Ibland kan dock det icke konventionella uttryckssättet även 

bidra till att betraktaren blir nyfiken (Wærn et al., 2004). Teorin om konvention är 

intressant för denna studie då syftet är att undersöka huruvida en receptfri 

läkemedelsförpackning, trots begränsningarna, upplevs kunna gå ifrån konventionen 

utan att bryta mot regelverket. 

 

2.4.3 Retorikens process 

Inom retoriken pratas det vidare om den retoriska processen som gäller vid skapandet av 

ett tal, utifrån en retorisk situation. I denna studie handlar den processen om hur 

designbyråer med hjälp av de retoriska tilltalen formger receptfria 

läkemedelsförpackningar utifrån regelverket. Waern et al. (2004) beskriver denna 

process i fem retoriska delar:  

 

”Inventio. Att finna ett ämne, idéer och argument. 

Dispotio. Att ordna sitt material på ett ändamålsenligt och övertygande sätt. 

Elocutio. Att genomarbeta den språkliga utformningen för att uppfylla de retoriska 
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dygderna: ändamålsenlighet, korrekthet, klarhet och estetisk form. 

Memoria. Att memorera talet. 

Handling (Actio). Att förbereda sig och genomföra framförandet. ” (s. 61) 

 

Inom den visuella retoriken är enbart Inventio, Dispotio och Elocutio väsentliga. 

Inventio innebär att talaren samlar in de ämnen och argument som kan tänkas komma 

till användning, detta är den fas i processen där designbyrån kommer på idéer för hur de 

ska ta sig an uppdraget. Dispotio handlar om att göra en mängd överväganden vad gäller 

vilka delar som ska vara med på förpackningen och hur dessa ska kombineras och 

förhålla sig till varandra. Vidare följer Elocutio som innebär att genomarbeta det 

grafiska uttrycket för att läkemedelsförpackningen ska uppnå ändamålsenlighet, 

korrekthet, klarhet och estetisk form. (Wærn et al., 2004). Notera att studien inte syftar 

till att undersöka designbyråers retoriska process, från att idén grundas tills att den 

verkställs, därmed kommer dessa begrepp inte användas ordagrant. Dock så är denna 

del väsentlig att känna till för att förstå den retoriska situationen. 

 

Således råder det en retorisk situation där designbyråer genom olika konstmässiga 

villkor (retoriska tilltal) övertalar publiken (konsumenterna) samtidigt som de har 

begränsningar i form av icke konstmässiga villkor (regelverk), att förhålla sig till i 

samband med formgivningen (retorisk process) av en receptfri läkemedelsförpackning 

(Wærn et al., 2004). 

 

3 Syfte och frågeställning 
Litteratur som har redovisats i tidigare avsnitt bekräftar att förpackningsdesign har en 

betydande roll för hur en produkt utmärker sig och bygger relationer med konsumenter, 

och därmed lockar till köp. Inom läkemedelsbranschen finns ett regelverk som reglerar 

hur läkemedelsförpackningar ska se ut vad gäller det grafiska uttrycket samt vilken 

information som ska finnas på förpackningen. Detta är, utifrån retorikteorin, de icke 

konstmässiga villkor som designbyråer måste förhålla sig till för att den receptfria 

läkemedelsförpackningen ska bli godkänd. Det finns således två mål som designbyråer 

bör uppfylla vid formgivningen av en läkemedelsförpackning. Det ena innefattar det 

marknadskommunikativa, säljande målet, som inom retorikteorin uppnås med hjälp av 

retoriska tilltal. Det andra målet innefattar den obligatoriska förhållningen till det 

rådande regelverket.  
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Att tidigare forskning om reglerad grafisk formgivning inom marknadskommunikation 

anses saknas bidrar till en kunskapslucka och gör därmed studien till ett högst relevant 

vetenskapligt problem. Detta kombinerat med kritiken mot granskningen av receptfria 

läkemedelsförpackningar som uttrycker att dialogen för det grafiska uttrycket inte tillåts 

ta plats bidrar ytterligare till intresset för att undersöka fenomenet. Av den anledningen 

syftar denna studie till att utifrån retorikens teorier undersöka hur designbyråer uppnår 

det marknadskommunikativa målet samtidigt som de måste förhålla sig till 

Läkemedelsverkets regelverk vid formgivningen av en receptfri läkemedelsförpackning.  

 

Frågeställning 1: I samband med den retoriska processen, vilka utmaningar möter 

designbyråer när de förhåller sig till de icke konstmässiga villkoren, regelverket, i 

den retoriska situationen?  

 

Frågeställning 2: I samband med den retoriska processen, hur övertalar 

designbyråer konsumenter retoriskt när de formger receptfria 

läkemedelsförpackningar, utifrån de retoriska tilltalen logos, etos och patos? 

 

4 Definitioner 
Designbyrå - Ett företag som arbetar med utveckling av varumärkesstrategier, 

designstrategier samt visuella koncept med syftet att förmedla ett företags eller 

varumärkes kärnvärden (Boyle, 2003). 

 

Creative Director (CD) - En person på en designbyrå som är ansvarig för det kreativa 

arbetet. En CD bidrar till att upprätthålla byråns kreativa kompetens, aktualitet och 

lönsamhet samtidigt som CDn ser till att kundens mål uppnås (American Association of 

Advertising Agencies, 2016). 

 

Grafisk Formgivare - Även kallat grafisk designer, är en person som skapar visuella 

koncept för användning i reklam och marknadsföring (Sokanu, 2016). 
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5 Metod och material 
För att besvara studiens frågeställningar valdes en kvalitativ semistrukturerad 

samtalsintervju som metod. Enligt Teorell & Svensson (2007) syftar den kvalitativa 

forskningen till att förstå verkligheten utifrån människors perspektiv, där målet är att 

beskriva meningen som individerna själva tillskriver sin tillvaro. Eftersom studien 

syftade till att samla in erfarenheter från människors egna perspektiv på ett fenomen och 

därmed utgå från designbyråers professioners unika förutsättningar, var den kvalitativa 

forskningsansatsen lämplig (Teorell & Svensson, 2007). 

 

5.1 Val av metod 

En vanlig insamlingsmetod inom kvalitativ forskning är att genomföra olika former av 

intervjuer med studieobjekten. I denna studie används kvalitativa semistrukturerade 

samtalsintervjuer som anses vara passande till studiens syfte och frågeställningar. Målet 

med samtalsintervjun är samtalet som är ett sätt att fånga subjektiva uppleverser kring 

studiens forskningsområde. I denna studie läggs stor vikt på att eftersträva dialog för att 

studera hur de olika professionerna på en designbyrå upplever fenomenet att formge och 

samtidigt förhålla sig till ett regelverk. Detta för att få djupare förståelse och insikt i 

deras erfarenheter. Larsson (2010) uttrycker att denna dialog ”[…] ger grund för en 

gemensam förståelse där ’intervjuaren och respondenten förhandlar fram en förståelse 

av den studerade frågan’” (s. 56). Vidare innehöll intervjun förutbestämda 

intervjufrågor, en intervjuguide (bilaga 1), samtidigt som utrymme åt ett fritt samtal 

gavs som förhoppningsvis ledde till en mer nyanserad bild av fenomenet (Larsson, 

2010). 

 

5.2 Urval 

Den urvalsmetod som tillämpades i denna studie var ett strategiskt typurval som innebär 

att intervjupersonerna representerar fenomenets karaktäristiska grupperingar. Denna 

urvalstyp är enligt Larsson (2010) lämplig vid undersökningar av olika yrkesgrupper 

som forskarna skapat sig en förförståelse om, något som gjordes i denna studie. Urvalet 

gjordes genom att efterforskningar genomfördes för att hitta de designbyråer i Sverige 

som huvudsakligen arbetar mot läkemedelsbranschen. Detta gjordes genom Googles 

sökmotor, där sökorden; kommunikationsbyrå läkemedel, designbyrå läkemedel samt 

reklambyrå läkemedel användes. Eftersom sökresultaten gav sökträffar på byråer som 
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inte ägnade sig åt läkemedelsförpackningar, valdes dessa bort. Studien avgränsades till 

designbyråer som på sina hemsidor tydligt uttryckte att de arbetar med hälso- och 

läkemedelskommunikation. De 22 designbyråer som uppfyllde kraven kontaktades 

sedan via deras infomail där studiens syfte beskrevs samt hur en intervju med byrån 

kunde bidra till denna studie och forskning på området. Detta innebär att vi strävade 

efter ett urval på 22 professioner, en från varje byrå i urvalsgruppen, med 

förhoppningen att uppnå teoretisk mättnad. Av de 22 designbyråer visade sig sex av de 

kontaktade byråerna inte vara relevanta att delta, då de aldrig tidigare hade formgivit en 

läkemedelsförpackning. Detta innebar att studien hade 16 byråer som potentiella 

studieobjekt. Slutligen var det fem byråer som hade möjlighet att delta, varav en bidrog 

med två intervjupersoner. Anledningen till att en intervju innehöll två intervjupersoner 

var att den huvudsakliga intervjupersonen ville ha med sig en kollega som stöd. Denna 

person bidrog med kompletterande svar till den huvudsakliga intervjupersonens svar. 

Det resterande antalet designbyråer hade antingen inte besvarat förfrågan om att delta 

eller att de av diverse anledningar valde att inte delta. I övrigt var gensvaret positivt 

bland de kontaktade byråerna, där de ansåg att studiens syfte var intressant. För att få en 

så nyanserad bild av fenomenet som möjligt blev studiens intervjuobjekt personer inom 

samma bransch men med olika yrkesroller. Dessa yrkesroller var; tre Creative Directors, 

en grafisk formgivare och två Verkställande Direktörer. På grund av att studiens urval 

var mycket begränsat och med tanke på att studiens område är formgivning av receptfria 

läkemedelsförpackingar, vilket som nämndes tidigare saknar starka teoretiska 

referensramar, hoppades vi på att studiens teoretiska mättnad skulle vara tillräcklig. 

 

5.2.1 Avgränsningar 

Denna studie ämnar till att undersöka upplevelser enbart kring formgivningen av de 

receptfria läkemedlen. Anledningen till detta är att de receptfria läkemedlen innehar en 

förmåga att via förpackingens utseende påverka konsumentens köpbeslut i större 

utsträckning än de receptbelagda läkemedlen, bland annat på grund av att dessa 

förskrivs av läkare. 

 

5.3 Tillvägagångssätt 

I detta kapitel behandlas hur vi gick till väga vid insamling av studiens empiriska data. 

Här behandlas hur studiens frågeställningar operationaliserades, hur provintervju och 

intervjuguide gjordes samt en presentation av hur intervjuerna genomfördes. 
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5.3.1 Operationalisering 

Inför utformningen av vår intervjuguide operationaliserades våra frågeställningar till sju 

intervjufrågor som våra intervjuer skulle utgå ifrån. Fråga ett är en introduktionsfråga 

och ämnar till att ta reda på om detta är något respondenterna känner igen sig i och i 

sådant fall vad detta kunde bero på. Frågorna två till sex knytes an till studiens första 

frågeställning. Med hjälp av dessa intervjufrågor, erhålles utsagor om designprocessen 

och vilka eventuella utmaningar som designbyråerna stöter på. Frågorna sju och åtta 

ämnar till att besvara studiens andra frågeställning genom att fastställa respondenternas 

utsagor om hur de kan uppnå det marknadskommunikativa målet, med hjälp av de 

retoriska tilltalen, och samtidigt förhålla sig till regelverket. För att inte förvirra 

intervjupersonerna med studiens frågeställningars retoriska begrepp var intervjufrågorna 

formulerade med ett enklare språk. 

 

5.3.2 Intervjuguide 

Utformningen av intervjuguiden (se bilaga 1) utgick ifrån rekommendationer i Lantz 

(2013). Intervjuguiden innehöll information om intervjuns syfte samt vilka 

huvudsakliga frågor som skulle behandlas. Denna intervjuguide skickades till 

intervjupersonerna inför intervjun för att de skulle känna sig förberedda och motiverade 

inför sitt deltagande. Intervjuguiden fungerade därmed som en vägledning för 

intervjupersonerna (Lantz, 2013). Intervjuguiden innehåller uteslutande öppna frågor 

för att ge respondenterna möjlighet att fritt besvara dessa, för att erhålla en nyanserad 

bild av ämnet. I intervjuguiden uttrycktes även att följdfrågor kunde förekomma i 

samband med att vissa frågor besvaras. Detta för att fånga relevant material till studien 

(Larsson, 2010). 

 

5.3.3 Provintervju 

En provintervju genomfördes med två grafisk design studenter för att testa 

intervjuguiden. Provintervjun gav möjlighet att testa huruvida frågorna var bra och 

tydligt formulerade, samt hur lång tid intervjun skulle ta i verkligeten. Trots att 

provintervjupersonerna saknade erfarenheter inom läkemedelskommunikation, gav 

provintervjun användbar feedback kring frågornas utformning. Exempelvis frågor som 

innehöll två frågor i en, och som därmed kunde leta till förvirring, omformulerades till 

två separata frågor (Lantz, 2013). 
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5.3.4 Genomförande 

Inför varje intervju gjordes en genomgång av alla designbyråers hemsidor. De specifika 

läkemedelsförpackningsuppdragen lästes noggrant genom samt antecknades ner för att 

vid intervjutillfället lättare kunna ställa eventuella följdfrågor kring dessa. Alla 

intervjuer genomfördes via Skype eller FaceTime. Planen var att kunna se varandra via 

datorns kamera men på grund av att det vid alla intervjutillfällen förekom störningar i 

ljudet och bilden samtidigt, stängdes kameran av och intervjun fortsatte via ett vanligt 

samtal. Detta anses inte påverka studien i betydande omfattning, men något vi hade i 

åtanke och var därmed särkilt lyhörda inför respondenternas tonfall och pauseringar. För 

att inge förtroende och lätta upp stämningen inleddes intervjuerna med en snabb 

genomgång av studies syfte samt en kort introduktion av intervjuarna. Respondenterna 

informerades vidare om att de skulle vara anonyma, att de när som helst kunde avbryta 

intervjun samt att de i efterhand skulle få ta del av resultaten. För att återge svaren på ett 

tillförlitligt sätt spelades intervjuerna in med mobiltelefon. Under tiden fördes även 

anteckningar vid sidan av intervjun för att få ner spontana tankar och eventuella 

följdfrågor. Vi var måna om att låta respondenterna svara självständigt eftersom avbrott 

från intervjuarnas sida kunde påverka intervjusvaret och leda till intervjuareffekt som 

innebär att respondenternas svar påverkas av intervjuarnas närvaro (Teorell & 

Svensson, 2013). Utöver detta, var vi även medvetna om att inspelningen och 

antecknandet kunde hejda respondenten och därmed också påverka deras svar. 

Intervjuerna avslutades med tackord. 

 

5.4 Behandling av material 

Efter att intervjuerna hade genomförts och spelats in, transkriberades och översattes 

dessa från muntligt till skriftligt språk. Alla icke-verbala uttryck som skratt och 

pauseringar transkriberades bokstavligen. Sådana uttryck kan ha en stor betydelse för 

förståelsen och tolkningen av den underliggande meningen. När intervjuerna hade 

transkriberats skickades dokumenten till respektive respondent för att de skulle få en 

chans till att läsa igenom och därmed kontrollera att deras yttranden hade uppfattats 

korrekt. Detta bidrog senare till mindre justeringar i texten, dock inte på grund av 

missförstånd utan att respondenterna själva ville förtydliga sina uttalanden. 

Redan innan intervjuerna bestämdes det att samtliga respondenter skulle vara anonyma, 

därför fick respondenterna påhittade namn, som senare kom att underlätta särskiljningen 

mellan dessa i analysdelen. Denna anonymitet gällde även de läkemedel som 
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respondenterna hade arbetat med som kunde leda till avslöjande av respondenternas 

identiteter. Anledningen till respondenternas anonymitet var att återgivningen av deras 

identiteter och förpackningsuppdrag inte hade relevans för studien. När 

transkriberingarna var färdiggjorda genomfördes en datareducering genom att i 

transkriberingsdokumenten plocka ut det väsentliga i respondenternas svar (Lantz, 

2013). Sedan sammanställdes alla svar i ett och samma dokument för att lättare kunna 

tolka de olika personernas svar på intervjuns frågor. Tolkningsprocessen pågick 

löpande, från att designbyråer kontaktades till att resultatet var sammanställt. Det 

sammanställda dokument lästes först igenom några gånger för att markera uttalanden 

som passade ihop. Därefter kategoriserades dessa under olika teman som vidare 

kategoriserades ytterligare i underkategorier. När detta var färdigt, applicerades de 

tidigare framförda teorierna på underkategoriernas utsagor. Under tolkningsprocessen 

antecknades tankar och studiens eventuella slutsatser. Syftet med detta var att komma åt 

de klart framträdande budskapen men var även fånga det som inte uttrycktes ordagrant. 

När dessa ytterranden tolkades hade vi också i åtanke att inte överanalysera materialet. 

 

5.5 Etiska överväganden 

Teorell & Svensson (2013) hävdar att forskaren alltid bör redogöra för vilka etiska 

problem som kan tänkas uppstå i samband med undersökningen och sedan avgöra 

huruvida undersökningen ska genomföras, ändras i upplägget eller om forskaren bör 

avstå från att genomföra undersökningen.  

 

Då denna studie använde sig av intervju som metod var de etiska övervägandena särskilt 

viktiga att belysa. Vetenskapsrådets forskningetiska principer syftar till att skydda de 

personer som medverkar i en studie. Respondenterna i denna studie fick inför 

intervjuerna ta del av individskyddskravets fyra grundprinciper, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Respondenterna blev därmed informerade om forskningens syfte, varför deras 

deltagande var relevant samt att deltagandet var frivilligt och att det när som helst kunde 

avbrytas. Inför intervjuerna erhölls respondenternas samtycke via mail. I samband med 

detta informerades de om att deras svar enbart skulle användas för studiens syfte och att 

de dessutom skulle vara anonyma. Detta på grund av att respondenternas namn, som 

nämndes tidigare, ej ansågs vara relevanta och därmed inte gynnade studien. 
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5.6 Metoddiskussion 

För att besvara denna studies frågeställning och därmed belysa designbyråers 

upplevelser kring formgivningen av receptfria läkemedelsförpackningar, var den 

kvalitativa samtalsintervjun en högst lämplig metod. Kunskaper erhölls som, 

tillsammans med retorikteorin, besvarade studiens frågeställningar. Respondenterna gav 

studien de önskade personliga utsagorna om deras uppfattningar av fenomenet. Vid 

tillämpningen av en sådan metod förekommer dock många risker. När en intervju 

tillämpas som metod är det särskilt viktigt att ta hänsyn till att respondenterna påverkas 

av intervjun i sig samt även av inspelningen. Detta kan leda till att respondenterna 

känner sig hämmade och samtalet ter sig konstlat på grund av inspelningen. I samband 

med transkriberingen upplevdes det som att respondenterna ibland svarade på ett sätt för 

att inte ställa sig själva i dålig dager. Detta kunde exempelvis vara när frågan gällde 

kommunikationen med Läkemedelsverket, där det uppmärksammades att många 

respondenter sade emot sig själva. Detta är en risk som kan förefalla vid en intervju som 

metod och detta betraktades vid tolkningprocessen. Sammanfattningsvis upplevdes 

respondenterna vara avslappnade i sin ton samt att de dominerade samtalen, i positiv 

bemärkelse. Detta är en av de aspekter som kan tyda på att intervjun blev lyckad.  

 

I och med att en intervju innehöll två respondenter, kunde detta leda till att de pratar i 

munnen på varandra och avbryter varandras svar. Detta kunde bidra till att det vid 

transkriberingen av intervjun var svårt att uppfatta respektive persons svar, något som 

hade försvårat tolkningsprocessen. Detta var dock inte något som föregick i denna 

intervju. Vidare finns en ytterligare risk när två personer intervjuas tillsammans, att den 

ena personens svar påverkar den andres. Det var också något som fanns i åtanke.  

 

För att uppnå en hög reliabilitet i denna studie ställdes samma frågor till alla 

respondenter, men på grund av att respondenterna inte hade samma yrkesroll, 

påverkades svaren i några av frågorna. Därför är det viktigt att samma yrkesroller 

intervjuas, om undersökingen ska göras igen. Vidare är det dessutom viktigt att påpeka 

att det är omöjligt att uppnå exakt samma resultat då dessa personer, trots att de innehar 

samma yrkesroller som denna studies respondenter, är olika personer vars 

förutsättningar varierar stort. Vidare upplevdes inga förvirringar hos respondenterna vad 

gäller intervjufrågorna utan dessa upplevdes vara förståeliga. Det föregick aldrig att en 

fråga behövde förtydligas, något som också anses vara positivt för intervjuns reliabilitet. 
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På grund av att intervjuerna var semistrukturerade och därmed syftade till samtal 

genomfördes de utifrån intervjuguiden, där följdfrågorna skiljde sig något åt i 

intervjuerna med de olika respondenterna. Detta betraktades vid analysen. Studien anses 

även ha uppnått hög validitet då olika professioner på olika designbyråer undersöktes, 

något studien hela tiden syftade till att göra. Däremot hade det varit önskvärt att 

intervjua alla professioner på de utvalda designbyråerna för att få en mer nyanserad bild 

av fenomenet. Anledningen till att detta inte var möjligt berodde på denna studies 

omfattning och dess avgränsningar. 

 

Vad gäller studiens urval på fem designbyråer, önskar vi att det hade varit större och att 

studien därmed hade erhållit en bredare uppfattning om fenomenet. Dock på grund av 

studiens specifika område som gäller formgivning av läkemedelsförpackninar, och att 

urvalet var begränsat, fanns en risk att studiens teoretiska mättnad inte skulle uppnås. I 

samband med den fjärde intervjun upplevdes däremot att tydliga mönster i 

respondenternas utsagor började uppenbaras och den teoretiska mättnaden började 

uppnås. Samtliga respondenter som deltog i studien hade en flerårig erfarenhet från 

branschen och bidrog med omfattande utsagor, vilket hade en positiv inverkan på den 

teoretiska mättanden trots mindre antal respondenter än det önskades i studiens början. 

 

Vidare på grund av att det redan uppstod svårigheter att hitta intervjupersoner som var 

kompetenta och nischade inom studiens område, lyckades vi inte hitta någon profession 

som kunde ställa upp på en provintervju. Därför gjordes en provintervju med två 

studenter som studerar grafisk design. Givetvis hade det varit mer givande och relevant 

att genomföra en provintervju med en person som är kompetent inom 

läkemedelskommunikationsområdet.  

 

6 Resultat och analys  
Detta kapitel presenterar studiens empiriska resultat och analys. I samma skede 

diskuteras respondenteras utsagor utifrån studiens teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning. I avsnitt 6.1 analyseras och presenteras respondenternas utsagor 

kring de utmaningar som designbyråerna möter. I 6.1.3 sammanfattas dessa utsagor och 

hur de besvarar frågeställning ett. I avsnitt 6.2 analyseras och presenteras utsagorna 

kring de tilltalsformer som används. I 6.2.5 sammanfattas dessa yttranden och hur de 

besvarar frågeställning två. 
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Respondenterna innefattar: 

Björn - VD, 10 års branscherfarenhet 

Valter - Creative Director, 15 års branscherfarenhet 

Christina - Creative Director, 30 års branscherfarenhet 

Göran - Grafisk formgivare, 20 års branscherfarenhet 

Agneta - Creative Director, 20 års branscherfarenhet 

Håkan - VD och projektledare, 36 års branscherfarenhet 

Notera att Christina och Göran var de respondenter som intervjuades tillsammans. 

 

6.1 Utmaningar för designbyråer med reglerad formgivning 

Under denna kategori behandlas respondenternas utsagor kring formgivningsprocessen 

av receptfria läkemedelsförpackningar och utmaningar som designbyråer möter i den 

retoriska situationen. Vidare analyseras respondenternas upplevelser kring 

kommunikationen med Läkemedelsverket.  

 

6.1.1 Utmaningar i regelverket 

Formgivningsprocessen av receptfria läkemedelsförpackningar anses enligt samtliga 

respondenter vara specifik och mer utmanande än formgivningsprocessen inom de flesta 

andra produktsegment. Den största utmaningen är att, utifrån regelverket, hitta det 

grafiska uttryck som uppfyller kundens önskningar samtidigt som det inte bryter mot 

det strikta regelverket och förlorar trovärdigheten i att det är ett läkemedel som är 

patientsäkert. Christina motiverar att det inte är en tillfällighet att det är så pass strikt 

som det är. “(...) det är ju inte livsmedel vi ska hålla på med och det är inte 

naturläkemedel, det är läkemedel vi pratar om.” Göran instämmer med Christina och 

uttrycker en frustration kring regelverkets begränsningar samtidigt som han hävdar att 

det även kan finnas en utmaning i det.  

 

En läkemedelsförpackning ska, enligt Wagner (2015) innehålla klar och tydlig 

information. Detta är något som Agneta påvisar genom att uttrycka “(...) det är viktigt 

att renodla, det får inte bli för mycket för då blir det säljigt. Det ska vara tydligt vad 

läkemedlet är för någonting, vad man ska använda det till och vad det heter.”  

 

Även Björn anser att en läkemedelsförpackning inte får ljuga eller ge signal om något 

annat än vad läkemedlet ska stå för. Det är på så vis viktigt att som formgivare förstå att 
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det inte får bli något fel när en läkemedelsförpackning formges. Samtliga respondenter 

uttrycker en förståelse för regelverket och dess syfte att bidra till patientsäkerhet. 

Samtidigt hävdar de att det grafiska uttrycket skulle kunna få ta mer plats vad gäller 

receptfria läkemedelsförpackningar. 

 

“Så som regelverket är utformat finns inte mycket utrymme för att göra snygga 

lösningar med grafiska element och design. [...] Att säga att regelverket inte är bra, 

eller uttrycka sig negativt om det har man inget för. Men visst hade det varit roligare 

om reglerna inte varit lika rigida och därmed hämmande.” säger Håkan. 

 

Eftersom receptfria läkemedel vänder sig mer till konsumenten än vad de receptbelagda 

gör så anser Björn att det skulle ges mycket större plats åt det grafiska uttrycket än vad 

det får i dagsläget (2016). Denna åsikt förstärks av Agneta som berättar att det grafiska 

uttrycket inte får ta så mycket plats eftersom Läkemedelsverket många gånger anser att 

förpackningen riskerar att bli allt för visuellt attraktiv och säljande och därmed går 

miste om trovärdighet. Hon uttrycker att detta är på gott och ont då viss särskiljning 

krävs i läkemedelshyllan. “Om alla förpackningar ska vara vita hur ska man då känna 

igen dem. Det är väldigt väldigt svårt.” säger Agneta. 

 

Christina hävdar att läkemedelsförpackningars grafiska uttryck kan vara visuellt 

attraktivt och utstickande utan att förlora trovärdighet, men att det måste finnas en 

balans. Det grafiska uttrycket får enligt Christina inte vara för kraftfullt, där de grafiska 

elementen på förpackningen tar uppmärksamheten ifrån det väsentliga med läkemedlet, 

substansnamnet och styrkan. “Kraftfullhet kan uppnås på olika sätt och behöver inte 

alltid vara uppseendeväckande.” säger Christina.  

 

Samtidigt som förståelsen för regelverkets syfte finns, upplever fyra av sex 

respondenter utmaningar med att mycket obligatorisk information ska få plats på en 

liten yta. Detta upplevs som problematiskt på grund av att den obligatoriska 

informationen dessutom måste placeras på ett visst sätt och i en viss storleksgrad. Detta 

ses som en bidragande faktor till en rörig förpackning med försämrad läsbarhet, men 

som ändå godkänns av Läkemedelsverket. Christina ifrågasätter Läkemedelsverkets 

regler kring storleksgraden på texten där hon även uttrycker att den jobbigaste 

begränsningen är att texten inte får placeras hur som helst. Hon har ingen förståelse för 
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varför detta är så strikt. Här har även Göran starka åsikter. Han hävdar att läsbarheten 

kan vara beroende av många fler faktorer än själva storleksgraden och att det inte är 

rimligt att avgöra huruvida något är läsbart bara genom att mäta höjden på en bokstav 

“Ja de här handläggarna har ju sina regler också mäter de en bokstav och säger bu 

eller bä. Men egentligen kan ju läsbarhet vara beroende av luft, radavstånd och andra 

saker.”  

 

Trots vissa begränsningar som regelverket bidrar till, så anser Håkan att det samtidigt är 

en kreativ utmaning att jobba inom dessa ramar. Håkan uttrycker att det är roligare att 

ha något att förhålla sig till vid formgivningen. Valter uttrycker ett liknande argument 

men ställer sig lite mer kritisk i frågan  “[...] man blir lite bakbunden, det blir lite 

likriktat. Som formgivare blir det lite tråkigare. Jag menar om man har ett begränsat 

ramverk då får man väl tänka till och vara kreativ på andra sätt, och inom de 

ramarna.” Christina yttrar också att begränsningarna kan vara spännande, trots att de 

ibland kan bidra till känslan av att vara bakbunden. “Att få ha begränsningar som 

formgivare i samband med formgivningen av en läkemedelsförpackning är klurigt, men 

samtidigt spännande och roligt om man knäcker koden. 

 

6.1.2 Utmaningar vid kommunikationen med Läkemedelsverket 

I designprocessen är det tre parter involverade; läkemedelsbolag, designbyrå och 

Läkemedelsverket. Samtliga respondenter uttrycker att kommunikationen med 

läkemedelsbolaget i samband med uppdraget är tät, där förslag skickas fram och tillbaka 

likt andra designuppdrag. Det designförslag som väljs av läkemedelsbolaget skickas 

sedan av dem till Läkemedelsverket då myndigheten vanligtvis inte kommunicerar 

direkt med designbyrån.  

 

Valter berättar att han läser det som Läkemedelsverket publicerar, bland annat 

regelverket, och försöker lära sig av det. Ibland kan han se noteringar från 

Läkemedelsverket direkt i korrekturet, men att det oftast är läkemedelsbolaget som 

förmedlar vad som ska korrigeras. “Jag tycker egentligen det är ganska skönt att det 

finns en instans mellan mig och Läkemedelsverket som hanterar det, eftersom det bara 

är formaliteter och det har jag ingen glädje av direkt.” säger Valter. Vid ett senare 

tillfälle i intervjun påvisar han dock en osäkerhet kring tolkningen av regelverket. Valter 

menar att han ibland inte vet vet hur han ska gå tillväga, om han ska utforma på en säker 
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nivå med väldigt få utsvängningar i designen eller om han ska våga mer och sedan 

behöva göra om allt. 

 

Björn hävdar att den obefintliga kommunikationen med Läkemedelsverket inte upplevs 

som ett problem. Det är enligt honom läkemedelsbolaget som måste hålla kontakten 

med Läkemedelsverket. De två senaste uppdragen har Björn däremot skickat in förslag 

direkt till Läkemedelsverket för att erhålla direkt feedback från dem. Detta menar Björn 

har underlättat processen. Håkan hävdar att han inte heller ser något problem med att 

inte kommunicera direkt med Läkemedelsverket, dock anser han precis som Björn, att 

det ändå hade underlättat om Läkemedelsverket hade hade varit intresserade av att föra 

en dialog med designbyrån.   

 

Christina ställer sig kritisk till att kommunikationen med Läkemedelsverket inte finns. 

Hon anser att förtroendet, som krävs för att skapa en trovärdig läkemedelsförpackning, 

mellan designbyrå och Läkemedelsverket inte kan byggas upp eftersom 

kommunikationen är ensidig och enbart sker via pappersväg. Detta bidrar enligt 

Christina dessutom till att det många gånger stjälper designprocessen.  

 

“Då kan det nästan bli så att man får bygga en ny form kring det för att det blir 

korrigeringar som man ska anpassa sig till. [...] där tror jag det är jättelätt att man 

hamnar, att det blir ganska stora justeringar som jag tror att personer som sitter och 

granskar inte ser konsekvenserna av.” säger Christina.  

 

Christina anser att det därmed hade varit fördelaktigt i designprocessen att skicka sina 

designförslag direkt till Läkemedelsverket för att erhålla deras åsikter kring den 

kommande förpackningen. Hon argumenterar vidare för att ett möte med 

Läkemedelsverket hade varit ännu mer givande för designprocessen. Detta eftersom de 

båda parterna då skulle ha en chans till att tillsammans komma överens om en 

läkemedelsförpackning som både är visuellt attraktiv och patientsäker. Göran instämmer 

med att ett möte med Läkemedelsverket hade varit gynnsamt och tillägger att det som 

formgivare är svårt att enbart läsa igenom regelverket och sedan veta exakt vad det är 

som ska göras. “Det var lite trial and error, man gjorde något som man trodde skulle 

fungera också skickade man iväg det, så fick man se vad som kom tillbaka.” säger 

Göran när han berättar om ett uppdrag. Detta kan kopplas till den osäkerhet kring hur 
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formgivare ska gå till väga vid formgivningen, som Valter pratade om tidigare i detta 

avsnitt.  

 

Agneta var den enda respondenten som vid ett uppdrag självmant valde att skapa en 

direktkontakt med Läkemedelsverket. Hon berättar att hon ringde och tjatade på 

Läkemedelsverket för att få ett konkret svar på om hennes förpackningsidé kunde 

genomföras. Då läkemedelsbolaget vill ha ett visuellt attraktivt grafiskt uttryck i sina 

förpackningar ansåg Agneta att det var enklare om hon höll i kontakten med 

Läkemedelsverket. Detta var något hon tyckte fungerade bra, då de klart och tydligt 

framförde hur det fick se ut. Agneta uttrycker att hon pressade dem ganska hårt för att 

förstå exakt vad som skulle förändras och att Läkemedelsverket tillslut gav med sig och 

gick med på att godkänna förpackningen.  

 

Något ytterligare som flitigt diskuteras bland respondenterna är Läkemedelsverkets 

granskare. En majoritet uttrycker att dessa inte är formkunniga och att detta kan vara 

problematiskt vid Läkemedelsverkets granskning av de receptfria 

läkemedelsförpackningarna. Christina säger att designbyråer ser hela förpackningen 

som en form som tilltalar medan Läkemedelsverket enbart tittar på informationen på 

förpackningen och därmed bortser från det grafiska uttrycket. “Vi är ju så tränade i hur 

förpackningarna ska kommunicera. Så det är två olika världar som möts, det är väl där 

svårigheten är.” Vidare uttrycker Christina en önskan om att handläggarna var 

formintresserade, men att det är något som är för mycket att förvänta sig. Även Håkan 

hävdar att Läkemedelsverkets granskare enbart bedömer förpackningarna utifrån dess 

information. Valter ställer sig här något undrande till vem det är som bestämmer att en 

förpackning inte uppfyller kriterierna.  

 

“Såklart är det bäddat för subjektivt tyckande, och då kanske det handlar om 

erfarenhet och smak och saker som inte är fastställda på något vis. Så frågan är vem 

som tar beslutet [...] det är ju baserat på den personens kunskap.” uttrycker Valter.  

 

Göran uttrycker en liknande åsikt och säger att hur en läkemedelsförpackning bedöms 

beror på vilken handläggare på Läkemedelsverket som tar hand om fallet och hur pass 

öppensinnade de är.  
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6.1.3 Utmaningar i den retoriska situationen - sammanfattning 

De ovan nämnda yttrandena visar på att den största utmaningen i den retoriska 

processen är att hitta ett grafiskt uttryck som är visuellt attraktivt och utstickande 

samtidigt som det inte minskar på förpackningens trovärdighet och bryter mot 

regelverket. Trots att samtliga har förståelse och respekt för regelverkets syfte och att de 

dessutom ser det som en möjlighet att vara kreativ inom begränsningarna, finns det ändå 

vissa opinioner kring storleksgraden och hur informationen ska placeras på 

förpackningen. Detta är sådant som respondenterna anser att de skulle kunna arbeta 

friare kring vid formgivningen. Dessa yttranden styrks av Wiltshires (2013) forskning 

där resultatet visade att de intervjuade formgivarna ansåg att frågan om storleksgraden i 

kombination med hur texten ska placeras på förpackningens lilla yta, var en utmaning 

för formgivarna. De ovanstående yttrandena om respondenternas ansedda utmaningar är 

ett svar på frågeställning nummer ett Utifrån den retoriska processen vid formgivningen 

av receptfria läkemedelsförpackningar, vilka utmaningar möter designbyråer när de 

förhåller sig till de icke konstmässiga villkoren, regelverket, i den retoriska 

situationen?, genom att förklara en del av de utmaningar som designbyråer möter i den 

retoriska situationen när de förhåller sig till de icke konstmässiga villkoren, regelverket.  

 

Andra utmaningar som designbyrån möter när de förhåller sig till de icke konstmässiga 

villkoren är den ensidiga kommunikationen med Läkemedelsverket. Utsagorna berättar 

om en utmaning då majoriteten av respondenterna anser att bristen på direkt 

kommunikation leder till missförstånd i designprocessen. Samtliga respondenters 

utsagor visar på att direkt kommunikation hade underlättat arbetet. De respondenter som 

inte uttalat nämner att det är ett problem har vid senare tillfälle hävdat motsatsen genom 

att säga att den direkta kommunikationen ändå hade underlättat designprocessen. En av 

respondenterna berättade att den direkta kommunikation som hon självmant förde med 

Läkemedelsverket var gynnsamt för processen. Detta kan ses som ett bevis på att 

kommunikationen mellan de tre parterna, designbyrån, läkemedelsbolaget och 

Läkemedelsverket är nödvändig för att underlätta processen vid formgivningen av en 

receptfri läkemedelsförpackning. Det ger även möjlighet till diskurs kring hur en 

förpackning kan vara visuellt attraktiv och patientsäker på samma gång. Denna slutsats 

kan kopplas till Wiltshires (2013) forskning som resulterade i en diskussion kring att det 

är mycket viktigt att det inte enbart är formgivare och uppdragsgivare som är 
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involverade i designprocessen för att bidra till ökad patientsäkerhet, utan att även 

patienter och andra lämpliga personer involveras.  

 

Majoriteten av respondenterna anser vidare att det grafiska uttrycket i receptfria 

läkemedelsförpackningar inte får ta plats fullt ut och att detta medför en utmaning för 

designbyråer att formge visuellt attraktiva läkemedelsförpackningar och samtidigt 

förhålla sig till de icke konstmässiga villkoren, regelverket. Utifrån det som nämnts 

tidigare om den ensidiga kommunikationen kan en slutsats dras att om den direkta 

kommunikationen mellan designbyrån och Läkemedelsverket fanns hade det givits 

möjlighet för dialog kring det grafiska uttrycket i receptfria läkemedelsförpackningar. 

Dialogen hade kunnat framkalla tydligare svar på hur långt formgivningen kan gå utan 

att bryta mot regelverket. Denna slutsats styrker de utsagor som nämndes i Cap&Design 

(2009) kring avsaknaden av dialog för det grafiska uttrycket i receptfria läkemedel.  

 

Slutligen tvivlar några av respondenterna på att läkemedelsverkets granskare innehar 

kunskap om form och att de önskar att det var något granskarna hade. Enligt 

respondenterna skulle detta, i kombination med en kommunikation med 

läkemedelsverket, underlätta förståelsen för varandras respektive kunskapsområde, 

design respektive patientsäkerhet, och därmed leda till färre missförstånd i 

arbetsprocessen. Det resultat som Clarkson et al. (2010) kom fram till visar på att 

förståelsen för design är essentiell för alla som arbetar inom sjukvården. Detta kan 

kopplas till att en direkt kommunikation mellan designbyrå och Läkemedelsverket bör 

inkluderas i designprocessen. 

 

6.2 Designbyråers sätt att övertala retoriskt 

Under denna kategori presenteras respondenternas utsagor om hur en receptfri 

läkemedelsförpackning kan sticka ut bland konkurrenterna och samtidigt inte bryta mot 

regelverket. I underkategorierna beskrivs vilka konstmässiga villkor som används och 

hur de gör det för att retoriskt övertala konsumenterna, och som därmed bidrar till en 

patientsäker, trovärdig och visuellt attraktiv läkemedelsförpackning. 

 

6.2.1 Balans och trovärdighet 

Då regelverket syftar till att alla läkemedelsförpackningar på marknaden ska signalera 

trovärdighet och patientsäkerhet är det, som nämndes tidigare, viktigt för formgivare att 
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hitta ett grafiskt uttryck som tilltalar och övertalar konsumenten på ett trovärdigt sätt 

samtidigt som den sticker ut bland konkurrenterna. Samtliga respondenter hävdar att det 

således handlar om att hitta en balans i det grafiska uttrycket som inte vilseleder 

konsumenten och bidrar till att läkemedlet inte upplevs på det seriösa och trovärdiga sätt 

som ett läkemedel bör göra. Valter uttrycker att “Det är den balansen som vi jobbar 

med. Balansen mellan olika uttryck, intryck och värderingar. [...] Det är det som gör 

det intressant.”  

 

Hur långt en designbyrå kan gå med det grafiska uttrycket är enligt samtliga 

respondenter en intressant fråga. Håkan uttrycker att då reglerna är tuffa så är det nästan 

omöjligt att få igenom förpackningar som sticker ut bland konkurrenterna och syns i 

läkemedelshyllan. “Det har väldigt mycket med grafiska element att göra [...] 

Förpackningar ska vara så rena att de nästan blir kliniska.” Björn uttrycker att om en 

läkemedelsförpackning det minsta lilla skulle likna en godisförpackning, och därmed 

appellera till barn, skulle den tappa trovärdigheten.  

 

Valter hävdar att det är möjligt att gå ganska långt i avvikelser innan en förpackning 

förlorar sin trovärdighet, men att den avvikelsen inte ska vara på bekostnad av 

säkerheten. Detta är även något som Göran uttrycker “Det behöver inte likna en 

tuggummiförpackning eller lördagsgodis bara för att den har ett annorlunda uttryck. 

Man kan ju dra den åt något annat håll.”   

 

Christina berättar att formgivare innehar ett ansvar i huruvida läkemedelsförpackningen 

signalerar trovärdighet. Förpackningen får inte bli för iögonfallande och vara en produkt 

som inte ger konsumenten ett habegär. Björn beskriver att det grafiska uttrycket beror 

på vad läkemedelsbolaget vill signalera med sitt läkemedel. Han beskriver att hur långt 

formgivare kan gå med det grafiska uttrycket beror på huruvida läkemedelsbolaget vill 

att läkemedlet ska uppfattas som ett mer strikt eller modernt sådant. Han berättar vidare 

att läkemedelsbolagen vill uppfattas som trovärdiga och är rädda att förknippas med 

något annat än vad de är. Ett liknande yttrande har även Håkan gjort där han menar att 

det grafiska uttrycket måste spegla vilken typ av läkemedel det är. “Det gäller att hålla 

sig inom indikationsområdet. Är läkemedlet mot lättare besvär, då kan man tillåta 

djärvare förpackningar, men ju svårare sjukdomen är som du skall behandla, desto mer 
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läkemedel bör den utstråla.”  

 

6.2.2 Färganvändning och konvention 

Ett av de viktigaste grafiska elementen som bidrar till att en receptfri 

läkemedelsförpackning sticker ut och skapar trovärdighet är de färger som används. 

Valter har en strategi för att hitta en unik färgkodning på de förpackningar han formger. 

Han brukar fotografera hyllorna för att se hur produktgruppen ser ut. Sedan tas alla 

grafiska element bort, förutom färgerna, för att hitta ett färgschema. Utifrån detta 

färgschema börjar han antingen jobba med motsatsfärger eller avvikande färger för att 

se hur dessa kan fungera med de andra produkternas färger. Björn håller med i 

resonemanget att färg är det mest centrala elementet på en förpackning som hjälper den 

att sticka ut och skilja sig från mängden, och därmed övertala konsumenten. Han tror 

dock inte på att laborera med allt för kraftfulla färger i stor mängd, då han anser att 

dessa drar ner på trovärdigheten. “Jag tror mer i så fall man skulle arbeta med formen 

och symboliken på förpackningar som skulle kunna tillföra någonting på ett 

trovärdigare sätt”.  

 

Att laborera med kraftiga färger är även något som Agneta och Christina är skeptiska 

mot. De uttrycker att neonfärger, som i detta fall anses vara kraftiga färger, inte är att 

rekommendera då läkemedlet kan uppfattas som giftigt.“Det känns ju som att man 

sätter i sig något radioaktivt. [...] det känns ju som det inte är hälsosamt. Så jag tror att 

du behöver kanske ibland befinna dig i en mildare skala.” Däremot tillämpade Valter 

vid ett tillfälle signalfärgerna rött och gult vid formgivningen av ett läkemedel mot 

halsbränna. Eftersom läkemedlet tidigare hade varit receptbelagt ville Valter flytta fram 

positionen för läkemedlet då det enligt honom kändes som att det hade en starkare 

effekt än dess konkurrenter. Christina uttrycker att det finns en särskild färgkodning 

inom den medicinska världen som en formgivare behöver känna till. Den anses vara 

mycket viktig för att konsumenten inte ska bli vilseledd kring vad det är för läkemedel 

samt att det inte förlorar trovärdighet.  

 

Färger är således ett viktigt element som hjälper förpackningarna att sticka ut ur 

mängden. Göran menar att formgivare kan gynnas av att titta på om det på något sätt går 

att frångå färgkonventionen bland läkemedelsförpackningar. Detta är något som fem av 

sex respondenter menade vara ett smart sätt för att sticka ut. Håkan berättar om när hans 
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byrå skulle formge förpackningar för sårbehandling så valde de att gå ifrån den typiskt 

gröna färg som genomsyrar många läkemedel för sårbehandling. Han tog fram en 

färgpalett som han ansåg skulle underlätta för handhavaren att snabbt identifiera 

läkemedlet.  

 

“[...] vi hade grundfärger och gjorde sedan en särskiljning på förpackningarna så 

att man kunde lära sig att se skillnad. Dessutom så hade vi genomgående samma 

färgbeteckning för alla styrkor och förpackningar, allt med syfte att underlätta för 

användaren och stärka varumärket.” berättar Håkan. 

 

Håkan berättar vidare att trots att det kan vara gynnsamt att gå ifrån konventionen för att 

sticka ut ur bruset, måste designbyråer ha i åtanke att vitt fortfarande är den färg som 

inger mest förtroende då den symboliserar klinisk renhet. Om ett receptfritt läkemedel 

avviker allt för mycket ifrån denna konvention så förlorar den, enligt Håkan, 

trovärdighet. Vidare beskriver han att hur långt ett läkemedelsbolag kan gå från 

färgkonventionen i övrigt beror på hur etablerat ett bolag är.  

 

“Det beror vilket företag du är, är du ett mindre företag som vill komma in på en 

marknad så kan du gå ifrån konventionen. Men är du ett större företag då gör du det 

inte för då är du marknadsledare och då vet du att det ska vara mycket tyngd i det.” 

säger Håkan. 

 

Ett ytterligare argument om konventionen kommer från Agneta som hävdar att 

färganvändningen måste vara väl genomtänkt för att inte gå miste om trovärdighet. “Om 

man har ett receptfritt läkemedel mot huvudvärk och om då förpackningen är i en 

neonorange färg, så kan man kanske tänka att det inte är vettigt.” säger Agneta. Något 

som Björn betonar som viktigt är vetskapen om att grafiskt uttryck, framförallt färger, 

bör väljas utifrån vilken typ av läkemedel det handlar om. “[...] är det en produkt som 

gränsar till det intima och anses därför vara pinsam, spelar förpackningen ingen roll. 

Det kanske är så att man hellre vill ha en förpackning som är mindre iögonfallande.” 

hävdar Björn. Samma argument framförs även av Christina där hon menar att 

konsumenten inte alltid vill skylta med ett läkemedel som anses vara genant. 

 

6.2.3 Illustration 
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Några av respondenterna pratade flitigt om hur användning av illustrationer på en 

läkemedelsförpackning kan vara ett sätt att sticka ut ur bruset samtidigt som det 

underlättar för konsumenterna att förstå vad läkemedlet verkar mot. Agneta berättar att 

en av förpackningarna hon hade formgivit, ett läkemedel mot turistmage, innehöll 

simpla illustrationer på en sandstrand och en sol för att hon ansåg att det skulle 

underlätta för konsumenten att förstå vad läkemedlet skulle hjälpa mot. Detta är 

dessutom något som påpekas av Christina som vid ett förpackningsuppdrag använde en 

avbildad brusande tablett i syfte att visa för kunden hur läkemedlet skulle användas. 

“Det vi gjorde blev väldigt realistiskt, och då är det bara avbildande. Och när det är 

avbildande så är det också sanningsenligt, för det är faktiskt så det ser ut när man 

stoppar ner en tablett i ett glas vatten. Hur ska jag bruka produkten?” säger Christina. 

Göran inflikade där att det förekom många diskussioner kring huruvida den brusande 

tabletten skulle få finnas med eller inte. “Det fick inte se för aptitligt ut och inte heller 

likna en läskedryck. Så det var ett bollande fram och tillbaka, men det gick igenom.” 

 

6.2.4 Varumärket 

Alla respondenter är eniga om att färganvändningen och illustrationer på förpackningen 

är de faktorer som anses bidra till att en läkemedelsförpackning sticker ut samt 

övertalar, och därmed anses vara en viktig budbärare. Christina hävdar att när 

konsumenten kommer till apoteket och farmaceuten visar olika alternativ av ett 

läkemedel “[...] då kanske det är så att när du får ett val, så väljer du med ögat. Du 

väljer det som emotionellt tilltalar dig. Då är förpackningen en viktig budbärare”. 

Björn framför ett liknande argument och tillägger att byrån han arbetar på har 

genomfört studier som visat att när konsumenter går in på apoteken så vet de oftast vad 

de vill ha, om inte det är så att de blir påverkade av personalens rekommendationer. När 

konsumenten direkt går fram till hyllan och plockar det som den planerat att köpa beror 

detta på tidigare erfarenheter eller att konsumenten påverkats av en reklamfilm på något 

vis.  

 

Samtidigt menar samtliga respondenter att det i grund och botten inte är förpackningen 

som är det allra mest avgörande för huruvida konsumenten övertalas. Den viktigaste 

faktorn som påverkar konsumentens val är relationen till ett varumärke. Enligt Valter är 

det första steget i designprocessen att undersöka varumärkesplattformen för ett 

läkemedel, i form av vilka värderingar varumärket står för samt lära känna målgruppen 
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och deras preferenser. Även Björn anser att varumärkesplattformen är väsentlig i 

processen då den avgör för hur förpackningens grafiska uttryck ska vara och vad det ska 

signalera. Att arbeta med varumärket innebär att marknadsföra läkemedlets namn för att 

etablera det hos publiken. Majoriteten av respondenterna hävdar därmed att läkemedlets 

namn är det element som bör vara mest framträdande på en läkemedelsförpackning. 

Björn uttrycker att när det kommer till receptfria läkemedelsförpackningar så är namnet 

otroligt begränsat av regelverket. Detta är något som även Håkan uttrycker. “Det är 

viktigt med ett tydligt namn på förpackningen [...] men det är också en sådan sak som 

Läkemedelsverket många gånger sätter sig på tvären [...].” Håkan berättar vidare att 

namnet är det första som konsumenten kommer i kontakt med när ett läkemedel 

marknadsförs genom exempelvis en reklamfilm. Han berättar att 

läkemedelsförpackningen då skiljs från den grafiska uttrycket som som används i 

läkemedlets marknadsföringsmaterial. Håkan anser då att marknadsföringen av 

läkemedlet måste vara så stark att namnet gör sig känt och bidrar till att 

läkemedelsförpackningen känns igen i läkemedelshyllan.  

 

Christina och Göran berättar att hur det grafiska uttrycket ska formges beror på  

hur väletablerat läkemedelsbolaget är. De berättar om ett uppdrag där de skulle 

uppdatera det grafiska uttrycket för ett läkemedel som ansågs vara en ikonprodukt. 

Läkemedlet hade funnits på marknaden i många år och hade en grafisk igenkänning som 

ingen annan produkt hade.  

 

“Grundtanken var att bevara det som var bra i förpackningen och lyfta mervärdet att 

det faktiskt är en brustablett. [...] läkemedlet är så pass etablerat att det inte får 

tappas bort, men däremot så vill man att produkten ska kännas nutida.“ berättar 

Christina.  

 

Göran instämmer här och berättar att de enbart skulle göra en uppdatering i det grafiska 

uttrycket men att de inte ville kasta bort det värde som läkemedlet hade. 

 

6.2.5 Hur designbyråer retoriskt övertalar publiken - sammanfattning 

För att formge en läkemedelsförpackning måste designbyråer med jämvikt och mildhet 

använda de grafiska element som ska vara med i förpackningen. I den retoriska 

processen måste designbyråer hitta en balans i det grafiska uttrycket som visuellt 
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tilltalar konsumenten samtidigt som den signalerar trovärdighet. Hur långt en 

designbyrå kan gå för att övertyga är således en fråga om balans och trovärdighet i det 

grafiska uttrycket. Majoriteten hävdar att det går att ta det grafiska uttrycket relativt 

långt så länge det inte närmar sig en godisliknande förpackning, och därmed appellerar 

till barn. Beroende på vad läkemedelsbolaget vill att deras läkemedel ska framstå som, 

måste det grafiska uttrycket anpassas utifrån hur förpackningen ska tilltala 

konsumenten. Eftersom läkemedelsbolag strävar efter att framstå som trovärdiga kan 

dessa utsagor kopplas till tillämpningen av etos i det grafiska uttrycket på 

förpackningen. De vill genom sin läkemedelsförpackning övertala den retoriska 

publiken, konsumenten, genom att framstå som trovärdiga och skapa tillit hos den 

retoriska publiken, konsumenterna. Läkemedelsbolagen vill därmed skapa ett förtroende 

för varumärket.  

 

Enligt samtliga respondenter är färg en faktor som övertalar konsumenter och bidrar till 

att ett läkemedel sticker ut i hyllan, samtidigt som den inte förlorar trovärdighet. 

Däremot gäller det att hitta en jämvikt i hur färgerna används. Laborering med allt för 

kraftiga, neonliknande färger bör undvikas samtidigt som en respondent hävdar att det 

visat sig att det går att använda kraftiga färger beroende på vad läkemedlet ska verka 

mot. Detta förstärks av Wagner (2015) som uttrycker att gul och orange är en 

färgkonvention som tillämpas på förpackningar som innehåller läkemedel mot 

magåkommor, som i respondentens fall handlade om ett läkemedel mot halsbränna. 

Samtliga respondenter hävdar att det ibland är gynnsamt att gå ifrån färgkonventionen 

för att sticka ut ur bruset, detta måste dock vara genomtänkt så att det inte går så långt 

ifrån konventionen att läkemedelsförpackningen tappar trovärdighet.  

 

Användningen av färg i läkemedelsförpackningar sker med hjälp av tilltalsformen patos. 

Färgerna som används framkallar vissa känslor hos den retoriska publiken, 

konsumenten. Dessa känslor bygger på den färgkonvention som råder inom 

läkemedelsbranschen. Det är som tidigare nämnt gynnsamt att gå ifrån den 

konventionen, men detta måste ske med försiktighet så att trovärdigheten inte går 

förlorad. Här kombineras patos även med tilltalet etos. Läkemedelsbolag som tillverkar 

receptfria läkemedel vill framstå som trovärdiga och därmed få konsumentens tillit, 

vilket görs med etos. Läkemedelsbolaget har dessutom ett behov av att sticka ut bland 

konkurrenterna, något som då är möjligt att göra genom färger. Det är dock viktigt men 
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då är det av betydelse att ha färgkonventionen i åtanke för att inte skapa fel 

associationer, med patos, hos mottagaren.  

 

Tillämpning av illustrationer och symboler är enligt respondenterna ett effektivt sätt för 

att sticka ut ur bruset och övertala konsumenten till ett köp. Detta sker främst genom 

tilltalet patos då illustrationerna och symbolerna med en viss färg och form tilltalar 

konsumenten känslomässigt. Läkemedelsförpackningen som innehöll sol och strand var 

ett smart sätt att använda patos i illustrationerna tilltalade känslomässigt eftersom sol 

och strand associeras med semester och att det då kopplas till läkemedlets 

behandlingsområde, att bota turistmage. Här används även tilltalen etos och logos då 

läkemedlets bolag vill framställa sig själva på ett trovärdigt sätt och samtidigt, med 

hjälp av symboler och illustrationer, övertyga konsumenten att läkemedlet sannerligen 

verkar mot turistmage framför allt om konsumenten planerar att resa till ett varmt och 

soligt land. På samma sätt var den brusande tabletten som ett sätt att skapa association 

till hur läkemedlet ska användas och övertala genom logos om att den faktiskt brusar 

när den läggs i glaset.  

 

Något som enligt samtliga respondenter betraktas som en väsentlig del i den retoriska 

processen är att övertala publiken genom att marknadsföra läkemedlet och därmed 

etablera varumärkets namn hos publiken. Detta genom att sätta namnet som det mest 

framträdande elementet på förpackningen då läkemedlets namn är det första som 

konsumenten kommer i kontakt med när läkemedlet marknadsförs via reklam. Att 

laborera med läkemedlets namn vad gäller dess utformning och vad det heter, är något 

som enligt majoriteten av respondenterna anses som en utmaning då det många gånger 

inte godkänns av Läkemedelsverket. Dessa yttranden är yttterligare ett svar på 

frågeställning ett I samband med den retoriska processen, vilka utmaningar möter 

designbyråer när de förhåller sig till de icke konstmässiga villkoren, regelverket, i den 

retoriska situationen? där arbetet med läkemedlens namn ses som utmaning i 

formgivningsprocessen. Läkemedelsförpackningen är inte det mest avgörande för att 

konsumenten övertalas, då det ofta är andra faktorer som spelar roll. På detta vis är det 

fördelaktigt att läkemedlet marknadsförs för att stärka varumärket och därmed skapar en 

ytterligare möjlighet att kunna övertala konsumenten vid läkemedelshyllan. Detta 

eftersom förpackningen utifrån regelverket inte får ha reklammässigt innehåll och 

uttryck. Övertalningsmedlet logos är i detta sammanhang mest tillämpbart i den övriga 
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marknadsföringen på grund av att förpackningen är strikt reglerad. Detta besvarar 

frågeställning nummer två där designbyrån således inte har samma möjlighet att 

övertala med logosargument på förpackningen, som den övriga marknadsföringen kring 

läkemedlet har. 

 

7 Diskussion och vidare forskning 
Utifrån denna studies syfte som ämnade till undersöka hur designbyråer formger visuellt 

attraktiva receptfria läkemedelsförpackningar samtidigt som de måste förhålla sig till 

Läkemedelsverkets regelverk, har det i och med samtliga samtalsintervjuer uppdagats 

att formgivningen av en receptfri läkemedelsförpackning är en utmanande process. Det 

mest framträdande mönstret som uppmärksammades i respondenternas utsagor är 

problematiken i den ensidiga kommunikationen med Läkemedelsverket och deras 

okunskaper i design. Det grafiska uttrycket sägs inte kunna ta plats då 

Läkemedelsverket många gånger sätter sig på tvären i processen. Eftersom en direkt 

kommunikation mellan designbyrån och Läkemedelsverket inte finns leder detta till 

missförstånd i designprocessen då de respektive parterna inte har möjlighet att förstå 

varandra fullt ut. Hade designbyrån och läkemedelsverket haft direkt kommunikation 

hade dialogen för det grafiska uttrycket haft möjlighet att uppstå. I denna dialog hade 

Läkemedelsverket givits möjlighet att utifrån sin profession framföra argument för hur 

förpackningen måste vara patientsäker, samtidigt som designbyrån hade kunnat 

framföra sina argument för hur en förpacknings grafiska uttryck kan både vara 

patientsäkert och visuellt attraktivt. Detta hade förmodligen givit en möjlighet för båda 

parter att kunna kompromissa och skapa förståelse för varandras kunskapsområden och 

därmed underlätta processen. Utifrån respondenternas yttranden är detta en spekulation 

från vår sida men något som mer eller mindre har bekräftats av en respondent som 

hävdade att den direkta kommunikationen gynnade designbyrån i processen. Detta 

bekräftar även de yttranden som har framförts av formgivare i Cap&Design (2009). En 

annan spekulation till varför det grafiska uttrycket inte är en högt prioriterad fråga kan 

bero på att handläggarna på Läkemedelsverket inte innehar kunskaper om design och 

därmed bortser från formen när förpackningarna granskas, vilket leder till osäkerhet 

bland designbyråer kring hur långt formgivningen kan gå. Detta är ännu ett bevis på att 

en direkt kommunikation behövs för att designbyråer och Läkemedelsverket ska kunna 

förstå sig på varandras kunskaper. Här undrar vi då varför designbyråer inte naturligt 

inkluderas i den kommunikation som Läkemedelsverket och läkemedelsbolaget har? 
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Alla tre parter samarbetar för att skapa patientsäkra och tilltalande förpackningar, varför 

skulle då en part uteslutas? Detta är en intressant fråga som bör studeras vidare.  

 

På frågan om hur designbyråer, trots regelverket, uppnår det marknadskommunikativa 

målet med att sälja utan att förlora trovärdighet i förpackningen, är de mest 

framträdande mönstren att en balans mellan färganvändning och symboler krävs. Olikt 

andra produktsegment så ska dessa element tillämpas med försiktighet eftersom det är 

just läkemedel det handlar om. Det får således inte uppstå några felaktigheter i samband 

med formgivningen, det ska vara klart och tydligt för vad det är för läkemedel samt att 

det faktiskt är ett läkemedel. Vad gäller receptfria läkemedel så framgår det utifrån 

respondenternas utsagor att det är svårt att retoriskt övertala och tilltala konsumenten 

enbart via läkemedlets förpackning. I detta fall är det extra viktigt att ta till andra 

marknadskommunikativa medel där de tre retoriska tilltalen har möjlighet att 

kombineras fullt ut för att uppnå starkast effekt på mottagaren. 

 

Trots att studiens syfte inte fokuserade på att hitta några generella yttranden visade det 

sig att det finns många likheter kring hur olika designbyråer ser på studiens fenomen. 

Detta kan delvis tyda på att branschen inte präglas av stor variation och kreativitet på 

grund av de snäva förutsättningar som Läkemedelsverket möjliggör. Det kan även ses 

som en fördel för patienter att regelverket är strängt och minimerar en “osund” 

marknadsföring i branschen, då det trots allt handlar om läkemedel. Däremot kan det 

inte frångås att de receptfria läkemedlen har ett behov av att sticka ut på hyllan och vara 

visuellt attraktiva för konsumenten. Trots att detta kan tolkas som att “snyggast på 

hyllan vinner” så finns en djupare mening med en visuellt attraktiv 

läkemedelsförpackning. En balanserad tillämpning av grafiska element på 

förpackningen bidrar till att det är lätt för konsumenten att hitta rätt läkemedel i hyllan, 

att konsumenten snabbt erhåller den viktigaste informationen samt att läkemedlet inte 

riskerar att förväxlas med någon annan typ av läkemedel eller produkt. 

Då studien ämnade till att undersöka fenomenet enbart utifrån designbyråers perspektiv 

läggs en grund för vidare studier där samma fenomen bör undersökas utifrån 

Läkemedelsverkets och läkemedelsbolagens perspektiv. Detta hade varit intressant för 

att se hur dessa parter ställer sig i frågan. I och med att resultatet visade att 

kommunikationen mellan designbyråer och Läkemedelsverket är ensidig, hade det 
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vidare varit intressant att studera Läkemedelsverkets retorik som tillämpas i de 

korrektur som skickas till läkemedelsbolaget och vidare till designbyrån.  

 

Denna studie har öppnat upp en möjlighet till diskurs kring fenomenet reglerad grafisk 

formgivning i läkemedelsbranschen och är ett viktigt att ämne som bör studeras 

ytterligare för att belysa alla parters perspektiv. Problemet i denna studie grundar sig i 

Läkemedelsverkets strävan efter att alla receptbelagda och receptfria 

läkemedelsförpackningar ska vara patientsäkra. Denna strävan är onekligen befogad av 

de designbyråer som formger läkemedelsförpackningar, men problemet återstår 

fortfarande eftersom designbyråerna med hjälp av sina verktyg vill bidra till att den 

obligatoriska informationen kommuniceras på ett tydligt sätt, men att Läkemedelsverket 

inte kan avgöra huruvida designen är pålitlig eller ej. Det är därför högst betydelsefullt 

att en kommunikation upprättas för att ge utrymme för diskussion och förståelse mellan 

parterna. Detta eftersom det i slutändan gynnar konsumenterna som vid 

läkemedelshyllan ska ta ett beslut utifrån vad förpackningen faktiskt kommunicerar, 

både informations- och utseendemässigt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Inför forskningsintervjun    Kalmar 2016-05-03 
 
Läkemedelsbranschen är, likt andra branscher, konkurrensutsatt. Bland läkemedelsbolag 
som producerar receptfria läkemedel finns ett behov av att använda sig av 
marknadskommunikation och differentiering i läkemedelsförpackningarnas utseende för 
att sälja produkten. Samtidigt som detta behov finns måste även läkemedelsbolagens 
designbyråer förhålla sig till Läkemedelsverkets föreskrifter när en ny 
läkemedelsförpackning ska lanseras.  
 
På grund av kritik som framförts att det grafiska uttrycket inte tillåts ta plats, samt att 
tidigare forskning om formgivares uppfattningar kring villkorad grafisk design inom 
läkemedelsbranschen är ofullständig, syftar studien till att undersöka hur designbyråer 
uppfyller de marknadskommunikativa målen vid formgivningen av receptfria 
läkemedelsförpackningar, samtidigt som byråerna har ett regelverk att förhålla sig till.  
 
Här nedan följer de huvudsakliga frågor som kommer behandlas under intervjun. Fler 
frågor kan komma att tillkomma under intervjuns gång. Målet är ett så naturligt samtal 
kring ämnet som möjligt snarare än en “enkätintervju”.  
 
Notera: när vi använder ordet “förpackningsdesign” menar vi enbart det grafiska 
uttrycket på förpackningen, inte hur den fysiska förpackningen är formgiven. 
 
 
Frågor: 
 
1. Det har framförts kritik som menar att dialogen för det grafiska uttrycket inte får ta 
plats vid formgivningen av receptfria läkemedelsförpackningar. Är detta något du 
upplever i ditt yrke? 
 
2. Berätta lite om en förpackning ni formgivit och hur den processen såg ut. 
 
3. Vilka utmaningar upplever du vid formgivningen av en receptfri 
läkemedelsförpackning? 
 
4. Hur ser er kommunikation med Läkemedelsverket ut? 
 
5. Hur ser er kommunikation med läkemedelsbolaget ut? 
 
6. Hur är regelverket att jobba mot? 
 
 

I



  
 

 

 
7. Hur kan en läkemedelsförpackning sticka ut och locka konsumenter, utan att bryta 
mot regelverket? 
 
8. Hur kan man skapa förtroende för ett läkemedelsbolag med hjälp av 
förpackningsdesign? 
 
 
Forskningsetiska principer 
 
Stort tack igen för att ni valt att delta i vår studie. Ni kommer vara anonyma i studien, 
detta innebär att vi kommer använda fingrerade namn eller nämna er som intervjuperson 
1,2,3 osv. Vidare är ert deltagande frivilligt och ni kan när som helst välja att avbryta 
det. Era svar kommer även transkriberas för att underlätta vår analys av svaren, detta 
innebär att intervjuerna kommer spelas in. Materialet kommer enbart behandlas och 
avlyssnas av oss.  
 
Ovan nämnda faktorer grundar sig i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och 
fungerar som ett skydd för er som deltar i studien. Ni kan läsa mer om dessa principer 
på Vetenskapsrådets hemsida http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Hanna Magnusson och Joanna Mierzejewska 
Studenter vid programmet Reklam, grafisk design och visuell kommunikation 
Linnéuniversitetet i Kalmar 
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1

Läkemedelsverkets författningssamling
ISSN 1101-5225
Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan

Läkemedelsverkets föreskrifter om märkning 
och bipacksedlar för läkemedel;

beslutade den 19 oktober 2005.

Med stöd av 17 § läkemedelsförordningen (1992:1752) meddelar Läkeme-
delsverket följande föreskrifter om märkning och bipacksedlar för läkeme-
del1.

Definitioner och tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna skall inte tillämpas på läkemedel som tillverkas på apo-
tek. De uttryck och benämningar som används i läkemedelslagen (1992:859)
har samma betydelse i dessa föreskrifter. I dessa föreskrifter avses med 

bipacksedel det informationsblad för användaren som åtföljer läkemedlet,
gängse benämning det internationella generiska namn som rekommende-

ras av Världshälsoorganisationen eller, om sådant inte finns, den vanligtvis
använda benämningen,

karenstid den period som under normala användningsbetingelser måste
förflyta från det att det veterinärmedicinska läkemedlet senast administrerats
till djur till dess att livsmedel framställts från dessa djur, 

läkemedelsbehållare den behållare eller förpackning av annat slag som be-
finner sig i direkt kontakt med läkemedlet, 

läkemedelsform den beredningsform som godkänts av Läkemedelsverket
och som skall ingå i märkningen,

läkemedlets namn kan vara antingen ett fantasinamn, som inte kan förväx-
las med den gängse benämningen, eller en gängse eller vetenskaplig benäm-
ning tillsammans med ett varumärke eller namnet på innehavaren av godkän-
nandet för försäljning,

läkemedlets styrka halten av den aktiva substansen, uttryckt i mängd per
doseringsenhet, volymenhet eller viktenhet beroende på läkemedelsform, 

märkning all text och figurer på såväl läkemedelsbehållaren som den yttre
förpackningen

ombud den som innehavaren av godkännandet för försäljning har utsett till
sin företrädare i Sverige,

1 Jfr rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskaps-
regler för humanläkemedel (EGT nr L 311, 28.11.2001, s. 67, Celex 32001L0083), senast
ändrad genom rådets direktiv 2004/27/EG av den 31mars 2004 (EUT nr L 136, 30.04.2004
s. 34, Celex 32004L0027). Jfr också rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001
om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (EGT nr L 311,
28.11.2001 s. 1, Celex 32001L0082), senast ändrad genom rådets direktiv 2004/28/EG av
den 31 mars 2004 (EUT nr L 136, 30.04.2004 s. 58, Celex 32004L0028).
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tillverkare den för vars räkning den sakkunniga personen fattar beslut om
frisläppande, 

yttre förpackning den förpackning som läkemedelsbehållaren placerats i.

Märkning av humanläkemedel

Uppgifter på yttre förpackning och läkemedelsbehållare

2 § Följande uppgifter skall finnas på den yttre förpackningen och läkeme-
delsbehållaren, eller där yttre förpackning saknas, på läkemedelsbehållaren: 

1. Läkemedlets namn åtföljt av styrka och läkemedelsform. Om det är
lämpligt skall det även anges om läkemedlet är avsett för spädbarn, barn
eller vuxna. Om läkemedlet innehåller upp till tre aktiva substanser skall
det internationella generiska namnet (INN) anges, eller, om en sådan inte
finns, den vanligtvis använda benämningen.

2. En deklaration av de aktiva beståndsdelarna med angivande av såväl art
som mängd per dosenhet eller, beroende på läkemedelsformen, per vo-
lym- eller viktenhet, med användning av de gängse benämningarna.

3. Läkemedelsform och mängdangivelse uttryckt i vikt, volym eller antal
doser av läkemedlet.

4. En förteckning över sådana hjälpämnen som har känd verkan och som
har tagits med i de detaljerade anvisningar som offentliggörs av Europe-
iska kommissionen2. Om produkten skall injiceras eller är avsedd för ut-
värtes bruk eller som ögonläkemedel skall alla hjälpämnen anges.

5. Administreringssätt och vid behov administreringsväg. 
6. En särskild varning att läkemedlet skall förvaras utom syn- och räckhåll

för barn. 
7. En särskild hänvisning om att bipacksedeln skall läsas, om sådan finns

för läkemedlet i fråga.
8. En särskild varningstext, om en sådan krävs för läkemedlet i fråga.
9. Utgångsdatum (månad/år).
10. Särskilda förvaringsanvisningar, om så behövs.
11. Om så krävs, upplysningar om särskilda försiktighetsåtgärder vid bort-

skaffandet av oanvända läkemedel eller avfall som härrör från läkeme-
del, samt vid behov, en hänvisning till lämpliga och befintliga insam-
lingssystem. 

12. Namn på och adress till innehavaren av godkännandet för försäljning och
i förekommande fall ombudet.

13. Numret på godkännandet för försäljning.
14. Tillverkarens satsnummer.
15. Nordiskt varunummer.
16. En tom yta skall lämnas för apoteksetiketten.
17. Receptfria läkemedel skall dessutom förses med uppgift om indikationer,

normaldoseringar, varningar samt andra nödvändiga upplysningar för lä-
kemedlet. 

2 Se riktlinjer utfärdade av Europeiska kommissionen i juli 2003: Guidelines for Medici-
nal products for human use, Safety, environment and information, Excipients in the label
and package leaflet of medicinal products for human use (Notice to applicants, Volume
3B).
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18. Naturläkemedel skall märkas med ordet ”Naturläkemedel”. I övrigt gäl-
ler samma krav som för receptfria läkemedel enligt punkt 17. 

Undantag från kraven i 2 § för uppgifter på läkemedelsbehållare i form av 
blister och andra små läkemedelsbehållare

3 § Följande uppgifter skall minst förekomma på läkemedelsbehållare i form
av blister som är placerade i yttre förpackningar som motsvarar kraven i 2 §:
– läkemedlets namn enligt 2 § 1,
– namn på innehavaren av godkännandet för försäljning,
– utgångsdatum,
– satsnummer.

4 § Följande information skall minst förekomma på läkemedelsbehållare
som är alltför små för att rymma alla de uppgifter som anges i 2 §:
– läkemedlets namn enligt 2 § 1 och vid behov administreringsväg,
– administreringssätt,
– utgångsdatum,
– satsnummer,
– mängdangivelse uttryckt i vikt, volym eller per enhet. 

5 § Följande uppgifter skall minst förekomma på varje dos som är separat
innesluten i en avskiljbar enhet som är placerade i yttre förpackningar som
motsvarar kraven i 2 §:
– läkemedlets namn enligt 2 § 1,
– utgångsdatum,
– satsnummer.

Blindskrift 

6 § Läkemedlets namn skall anges i blindskrift på den yttre förpackningen.
Om samma läkemedel finns i flera styrkor skall även styrkan anges i blind-
skrift.

Generella krav på märkningen

7 § Märkningen på den yttre förpackningen och läkemedelsbehållaren skall
vara skriven på svenska. Märkningen kan dock skrivas på flera språk under
förutsättning att den information som lämnas är densamma på samtliga språk
som används. 

Märkningen av den yttre förpackningen och läkemedelsbehållaren skall
vara lätt läsbar, lättförståelig och beständig. Viss del av märkningen skall ut-
formas särskilt tydligt och ges en framträdande plats. Det gäller sådana upp-
lysningar som läkemedlets namn enligt 2 § 1, förvarings- och bruksanvis-
ningar samt varningar, vilka är viktiga för att användaren skall kunna använda
läkemedlet på rätt sätt. Det är väsentligt att märkningen utformas på sådant
sätt att läkemedlet kan hanteras inom hälso- och sjukvården och utlämnas från
apoteket utan risk för förväxlingar. 
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Radioaktiva läkemedel 

8 § Den yttre förpackningen och läkemedelsbehållaren som innehåller
radionuklider skall märkas i enlighet med föreskrifterna för säker transport av
radioaktiva material som fastställts av det internationella atomenergiorganet3. 

Märkningen på skyddsavskärmningen skall innefatta de uppgifter som
nämns i 2 §. Dessutom skall märkningen på skyddsavskärmningen innehålla
en fullständig förklaring av de kodbeteckningar som används på ampullen.
Om det är nödvändigt skall även mängden radioaktivitet per dos/ampull och
antalet kapslar, eller för vätskor, antalet milliliter i behållaren, anges med tid
och datum.

För radioaktiva läkemedel skall injektionsflaska/ampull märkas med namn
och kod för läkemedlet, inkluderande namn eller kemisk symbol för aktuell
radionuklid, satsnummer, utgångsdatum, den internationella symbolen för ra-
dioaktivitet, tillverkarens namn och adress samt mängden radioaktivitet.

Dosdispenserade läkemedel

9 § Förpackningar som tillhandahålls för apotekens dosdispensering och
som uteslutande används i detta sammanhang behöver inte ha samma full-
ständiga märkning som krävs för andra läkemedel i enlighet med denna för-
fattning.

Läkemedel för kliniska prövningar

10 § Vad som föreskrivs i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd
(LVFS 2003:6) om klinisk prövning av läkemedel för humant bruk skall till-
lämpas vid märkning av läkemedel för kliniska prövningar. 

Homeopatiska läkemedel

11 § Vad som föreskrivs i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd
(LVFS 1997:9)4 om registrering av vissa homeopatika skall tillämpas vid
märkning av homeopatiska läkemedel. 

Parallellimporterade läkemedel

12 § Förutom vad som föreskrivs i denna författning skall Läkemedelsverket
föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:8)5 för godkännande av parallell-
importerade läkemedel för försäljning tillämpas vid märkning av parallellim-
porterade läkemedel. 

3 International Atomic Energy Agency safety standards series No. TS-R-1, Regulations
for the safe transport of radioactive material, 1996 utgåva (ändrad 2003).
4 Ändrad och omtryckt genom LVFS 2003:2
5 Ändrad genom LVFS 2004:14.
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Bipacksedel för humanläkemedel

Bipacksedelns innehåll

13 § Förpackningen skall innehålla användarinformation i form av bipack-
sedel, eller om plats finns, som text på den yttre förpackningen eller läkeme-
delsbehållaren. Texten får dock i det senare fallet inte inskränka läsbarheten
av de upplysningar som i övrigt skall finnas på förpackningen. 

Bipacksedeln skall utformas i enlighet med produktresumén och uppställas
som anges nedan och i angiven ordningsföljd:

1. För identifiering av läkemedlet:
a) Läkemedlets namn åtföljt av läkemedlets styrka och läkemedelsformen,
i förekommande fall med angivande av om läkemedlet är avsett för späd-
barn, barn eller vuxna. Den gängse benämningen skall anges om läkemed-
let endast innehåller en aktiv substans och om dess namn är ett fantasi-
namn.
b) Farmakoterapeutisk grupp eller verkningssätt uttryckt på ett för patien-
ten lättbegripligt sätt.

2. Terapeutiska indikationer.

3. En förteckning med den information som behövs innan läkemedlet intas,
nämligen
a) kontraindikationer,
b) relevanta försiktighetsåtgärder vid användningen,
c) interaktioner med andra läkemedel och andra typer av interaktioner (t.ex.
med alkohol, tobak och livsmedel) som kan påverka läkemedlets effekt,
d) särskilda varningar.

Förteckningen skall 
i) ta hänsyn till vissa användarkategorier (t.ex. barn, gravida kvinnor eller
ammande mödrar, äldre människor, patienter med särskilda sjukdomstill-
stånd), 
ii) ange om förmågan att framföra fordon eller använda maskiner påverkas
eller inte,
iii) ange de hjälpämnen som det är viktigt att känna till för en säker och ef-
fektiv användning av läkemedlet och som upptas i de detaljerade anvis-
ningar som offentliggjorts av Europeiska kommissionen6. 

4. De sedvanliga instruktioner som behövs för en korrekt användning, särskilt
a) dosering,
b) administreringssätt och vid behov administreringsväg,
c) hur ofta läkemedlet skall administreras, vid behov med angivande av
lämplig tid när läkemedlet kan eller måste administreras,
samt, när så är lämpligt beroende på läkemedlets art:
d) behandlingstidens längd, om denna bör begränsas,
e) vilka åtgärder som skall vidtas i händelse av överdosering (t.ex.
symptom, akuta åtgärder),
f) vad som bör göras när en eller flera doser inte har intagits,

6 Se riktlinjer utfärdade av Europeiska kommissionen i juli 2003: Guidelines for Medici-
nal products for human use, Safety, environment and information, Excipients in the label
and package leaflet of medicinal products for human use (Notice to applicants, Volume
3B).
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g) om så är nödvändigt, uppgift om risker vid utsättning,
h) en särskild rekommendation att vid behov rådfråga läkare eller farma-
ceut för att få närmare information om hur produkten skall användas.

5. En beskrivning av de biverkningar som kan uppträda vid normal använd-
ning av läkemedlet och, om så krävs, vilka åtgärder som bör vidtas i sådana
fall. Patienten skall uttryckligen uppmanas att underrätta sin läkare om alla
biverkningar, även sådana som inte nämns i bipacksedeln.

6. En hänvisning till det utgångsdatum som anges på etiketten, samt
a) en varning mot att använda läkemedlet efter detta datum,
b) särskilda förvaringsanvisningar, 
c) om så krävs, en varning för vissa synliga tecken på försämring av läke-
medlets kvalitet,
d) en fullständig deklaration avseende de aktiva substansernas och hjälp-
ämnenas art, samt de aktiva substansernas mängd, med användning av
gängse benämning för varje läkemedelsform som läkemedlet förekommer
i,
e) läkemedelsform och mängd per viktenhet, volymenhet eller antal doser
av läkemedlet för varje form som läkemedlet förekommer i,
f) namn på och adress till innehavaren av godkännandet för försäljning och
i förekommande fall ombudet,
g) tillverkarens namn och adress.

7. Om läkemedlet har godkänts för försäljning enligt förfarandet för ömsesi-
digt erkännande eller decentraliserat förfarande under olika namn i de be-
rörda medlemsstaterna, skall en förteckning som anger det godkända nam-
net i var och en av medlemsstaterna finnas.

8. Datum för den senaste versionen av bipacksedeln.

Bipacksedel för blinda och synskadade

14 § Innehavaren av godkännandet för försäljning skall ansvara för att bi-
packsedeln på begäran av patientorganisationer görs tillgänglig i format som
är anpassat för blinda och synskadade.

Generella krav på bipacksedeln

15 § Bipacksedeln skall vara skriven på svenska. Bipacksedeln kan dock
tryckas på flera språk, förutsatt att samma information ges på alla dessa språk
och samlas språkvis.

Texten i bipacksedeln skall vara klart och lättförståeligt skriven och av-
spegla resultaten av samråd med patienter. Bipacksedeln skall vara utformad
så att användaren kan hantera och använda läkemedlet på avsett vis, vid behov
med hjälp av hälso- och sjukvårdspersonal. 

Informationsblad för radioaktiva läkemedel 

16 § I förpackningar som innehåller radiofarmaka, radionuklidgeneratorer,
radionuklidkits eller radionuklidprekursorer skall även ett detaljerat informa-
tionsblad ingå. Texten på detta skall utarbetas i enlighet med kraven i 13 §.
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Dessutom skall informationsbladet ange vilka eventuella försiktighetsmått
som skall iakttas av användaren och patienten när läkemedlet färdigställs och
administreras samt vilka särskilda försiktighetsmått som gäller vid bortskaf-
fandet av behållaren och dess oförbrukade innehåll.

Märkning av veterinärmedicinska läkemedel

Uppgifter på yttre förpackning och läkemedelsbehållare

17 § Följande uppgifter skall finnas på den yttre förpackningen och läkeme-
delsbehållaren, eller där yttre förpackning saknas, på läkemedelsbehållaren: 

1. Det veterinärmedicinska läkemedlets namn åtföljt av styrka och läkeme-
delsform. Den gängse benämningen skall anges om läkemedlet endast
innehåller en aktiv substans och om dess namn är ett fantasinamn.

2. En deklaration av de aktiva substanserna med angivande av såväl art som
mängd per dosenhet eller, beroende på läkemedelsformen, för en be-
stämd volym eller viktenhet med användning av de gängse benämning-
arna.

3. En förteckning över hjälpämnen som har tagits med i produktresumén.
4. Tillverkarens satsnummer.
5. Numret på godkännandet för försäljning.
6. Nordiskt varunummer.
7. Namn på och adress till innehavaren av godkännandet för försäljning och

i förekommande fall ombudet.
8. De djurarter för vilka det veterinärmedicinska läkemedlet är avsett samt

administreringssätt och, vid behov, administreringsväg.
9. Karenstiden för veterinärmedicinska läkemedel avsedda för livsmedels-

producerande djur skall anges för samtliga berörda djurarter och för olika
livsmedelsprodukter (kött och slaktbiprodukter, ägg, mjölk, honung), in-
begripet uppgift om när denna tidsperiod är lika med noll.

10. Utgångsdatum (månad/år).
11. Särskilda förvaringsanvisningar, om så behövs. 
12. Om så krävs, upplysningar om särskilda försiktighetsåtgärder vid bort-

skaffandet av oanvända veterinärmedicinska läkemedel eller avfall som
härrör från veterinärmedicinska läkemedel, samt vid behov, en hänvis-
ning till lämpliga och befintliga insamlingssystem.

13. Upplysningar som är viktiga för att tillgodose kravet på säkerhet och
skydd för folkhälsan däribland särskilda försiktighetsåtgärder som skall
iakttas vid användningen och andra varningar, om sådana krävs för det
veterinärmedicinska läkemedlet ifråga.

14. Texten ”För djur” eller, för receptbelagda läkemedel, texten ”För djur –
receptbelagt”. 

15. En tom yta skall lämnas för apoteksetiketten.

Undantag från kraven i 17 § för uppgifter på läkemedelsbehållaren

18 § Om läkemedlet är förpackat i både yttre förpackning och läkemedelsbe-
hållare behöver läkemedelsform och mängdangivelse genom vikt, volym el-
ler antal dosenheter endast anges på den yttre förpackningen.
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Följande information skall minst förekomma på läkemedelsbehållare i
form av ampuller som är placerade i yttre förpackningar som motsvarar kra-
ven i 17 §: 
– det veterinärmedicinska läkemedlets namn,
– styrka,
– administreringsväg,
– tillverkarens satsnummer,
– utgångsdatum,
– ”För djur”.

I fråga om andra små endosbehållare än ampuller, på vilka det inte är möj-
ligt att ange uppgifterna som krävs i andra stycket, skall den yttre förpack-
ningen märkas i enlighet med kraven i 17 §. Endosbehållaren skall minst mär-
kas med: 
– det veterinärmedicinska läkemedlets namn,
– styrka, 
– tillverkarens satsnummer,
– utgångsdatum. 

Generella krav på märkningen 

19 § Märkningen på den yttre förpackningen och läkemedelsbehållaren skall
vara skriven på svenska. Märkningen kan dock skrivas på flera språk under
förutsättning att den information som lämnas är densamma på samtliga språk
som används.

Märkningen av den yttre förpackningen och läkemedelsbehållaren skall
vara lätt läsbar, lättförståelig och beständig. Viss del av märkningen skall ut-
formas särskilt tydligt och ges en framträdande plats. Det gäller sådana upp-
lysningar som läkemedlets namn enligt 17 § 1, förvarings- och bruksanvis-
ningar samt varningar, vilka är viktiga för att användaren skall kunna använda
läkemedlet på rätt sätt. Det är väsentligt att märkningen utformas på sådant
sätt att läkemedlet kan hanteras inom den veterinärmedicinska verksamheten
och utlämnas från apoteket utan risk för förväxlingar. 

Läkemedel för kliniska prövningar

20 § Vad som föreskrivs i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd
(LVFS 1996:17)7 om klinisk läkemedelsprövning skall tillämpas vid märk-
ning av veterinärmedicinska läkemedel för kliniska prövningar. 

Homeopatiska läkemedel avsedda för djur

21 § Vad som föreskrivs i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd
(LVFS 1997:9)8 om registrering av vissa homeopatika skall tillämpas vid
märkning av homeopatiska läkemedel avsedda för djur. 

7 Senast ändrad LVFS 1999:3
8 Ändrad och omtryckt genom LVFS 2003:2.
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Parallellimporterade läkemedel avsedda för djur

22 § Förutom vad som föreskrivs i denna författning skall Läkemedelsverket
föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:8)9 för godkännande av parallell-
importerade läkemedel för försäljning tillämpas vid märkning av parallellim-
porterade läkemedel avsedda för djur. 

Bipacksedel för veterinärmedicinska läkemedel 

Bipacksedelns innehåll

23 § Förpackningen skall innehålla användarinformation i form av bipack-
sedel, eller om plats finns, som text på den yttre förpackningen eller läkeme-
delsbehållaren. Texten får dock i det senare fallet inte inskränka läsbarheten
av de upplysningar som i övrigt skall finnas på förpackningen. Bipacksedeln
skall utformas i enlighet med produktresumén. Bipacksedeln skall innehålla
minst följande information och uppställas som anges nedan och i angiven
ordningsföljd:

1. Namn på och adress till innehavaren av godkännandet för försäljning och
för tillverkaren, och i förekommande fall ombudet.

2. Det veterinärmedicinska läkemedlets namn åtföljt av styrka och läkeme-
delsform. Den gängse benämningen skall anges om läkemedlet endast
innehåller en aktiv substans och om dess namn är ett fantasinamn. När
läkemedlet godkänns i enlighet med det ömsesidiga förfarandet och har
olika namn i de olika medlemsstaterna, skall det ingå en förteckning över
de namn som godkänts i varje medlemsstat.

3. En deklaration av aktiva ämnen och hjälpämnen som har tagits upp i pro-
duktresumén.

4. Terapeutiska indikationer.
5. Kontraindikationer och biverkningar. 
6. De djurarter för vilka det veterinärmedicinska läkemedlet är avsett, do-

seringen för varje djurart, administreringssätt och administreringsväg.
Anvisning om hur läkemedlet korrekt skall användas, om så är nödvän-
digt.

7. Karenstiden, även om den är noll dygn, i fråga om veterinärmedicinska
läkemedel som administreras till livsmedelsproducerande djur.

8. Särskilda förvaringsföreskrifter, i förekommande fall.
9. Upplysningar som är viktiga för att tillgodose kravet på säkerhet och

skydd för folkhälsan däribland särskilda försiktighetsåtgärder som skall
iakttas vid användningen och andra varningar, om sådana krävs för det
veterinärmedicinska läkemedlet ifråga.

10. Särskilda försiktighetsåtgärder vid bortskaffandet av oanvända läkeme-
del eller avfall som härrör från läkemedel, om så krävs.

11. Datum för den senaste versionen av bipacksedeln. 

9 Ändrad genom LVFS 2004:14.
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Generella krav på bipacksedeln

24 § Bipacksedeln skall vara skriven på svenska. Bipacksedeln kan dock
tryckas på flera språk, förutsatt att samma information ges på alla dessa språk
och samlas språkvis.

Texten i bipacksedeln skall vara klart och lättförståeligt skriven. Den skall
vara utformad så att användaren kan hantera och använda läkemedlet på av-
sett sätt.

Gemensamma bestämmelser

Symboler och bildframställningar

25 § Märkningen på den yttre förpackningen, läkemedelsbehållaren eller bi-
packsedeln får inte omfatta upplysningar, symboler eller bildframställningar
som har ett reklammässigt innehåll. Undantag utgör angivelse av logotyp för
innehavaren av försäljningstillstånd. Den yttre förpackningen och bipack-
sedeln får dock innehålla symboler eller bildframställningar som är avsedda
att förtydliga viss information som avses i 2, 13, 17 och 23 §§ och annan in-
formation som är förenlig med sammanfattningen av produktens egenskaper
och som är till nytta för patienten. 

Ändrad märkning/bipacksedel 

26 § Ändring av märkning eller bipacksedel, som inte påverkar produktresu-
mén, får ske om Läkemedelsverket inte inom 90 dagar motsatt sig sådan
framställning.

27 § Produktion av förpackning med ändrad märkning eller ändrad bipack-
sedel skall påbörjas senast sex månader från det att ändringen godkänts.

Dispens

28 § Läkemedelsverket kan medge undantag (dispens) från dessa föreskrif-
ter.

1. Denna författning träder i kraft den 1 december 2005. Samtidigt upphävs
kapitel II–V i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS
1994:11) om läkemedelsförpackningar och märkning av läkemedel. 

2. Ansökan om godkännande för försäljning respektive ansökan om änd-
ring av märkning/bipacksedel som inkom till Läkemedelsverket före
denna författnings ikraftträdande skall prövas enligt den gamla författ-
ningen (LVFS 1994:11). 

3. Denna nya författning skall tillämpas på ansökningar om godkännande
för försäljning och ansökningar om ändring av märkning och bipacksed-
lar som kommer in till Läkemedelsverket efter den 30 november 2005.
6 § i den nya författningen skall dock inte tillämpas på ändringsansök-
ningar om märkning utan endast på ansökningar om godkännanden för
försäljning.

4. Redan godkända läkemedel som inte uppfyller kraven i den nya författ-
ningen får säljas till och med fem år efter den dag då läkemedlet senast
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godkändes för försäljning. Detta gäller även regleringen angående blind-
skrift i 6 §. Ansökan om ändring för att uppfylla kraven i denna författ-
ning skall ha inkommit till verket senast fyra år och sex månader efter
den dag då läkemedlet senaste godkändes för försäljning. Läkemedel
som godkänts under perioden den 1 december 2000 och den 30 novem-
ber 2001 behöver dock inte inkomma med ändringsansökan förrän den 1
juni 2006. 

Övergångsbestämmelser för borttagandet av varningstrianglar på 
förpackningar10

Läkemedelsförpackningar som har godkänts före den 1 juli 2005 med märk-
ning innehållande varningstrianglar får säljas t.o.m. den 31 december 2006
trots föreskrifterna i 2 § i dess nya lydelse. Om ansökan om ändring av läke-
medlets förpackning görs före den 1 januari 2007, får läkemedlet säljas t.o.m.
den 30 juni 2007.

Läkemedelsverket

ANDERS BROSTRÖM

Anna Maria Åslundh-Nilsson

10 Till LVFS 2004:17
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